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Abstract 
Author: Sara Borgh 

Title:  By now I’ve probably filled an ocean - crisis management and how to move on 

after losing someone 

  

Supervisor: Susanna Johansson 

Assessor: Anders Östnäs 

  

The purpose of this study was to examine how people manage crisis after someone’s 

death and if there are different phases while in grief. Cullberg’s theory of crisis is 

used as an analytical tool. The method I employed was document analysis of eight 

blogs and ten posts on different open Internet communities where people wrote about 

their grief. My findings revealed that grief is very individual and that everyone has 

his or her own way of dealing with it. What is suitable for one person may not always 

be suitable for someone else. Grief may be inconstant. Someone might not want to 

talk about it right now but that doesn’t mean that they don’t want to talk in a little 

while. Many writers say that it’s important for them to be able to express themselves 

whenever it suits them. This might be the reason why people choose to write about 

their grief on the Internet. I have also found that Cullberg’s theory of crisis isn’t 

always applicable due to this. My results imply that his theory might work better for 

professionals with clients, compared with analyzing information off the Internet. 
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1. Inledning 
1.1 Problemformulering 

 

”Kriser uppstår när individens resurser inte längre  

står i relation till det som krävs av honom eller henne” 

(Nilzon, 2004, s.6) 

 

Den 26:e december 2004 drabbades Sydostasien av en tsunami till följd av en 

jordbävning som uppmättes till 9,0 på richterskalan, och kom att ta 543 svenskars liv. 

Totalt dog 230 000 människor. Bland de drabbade länderna var Thailand, där det 

vistades ca 7 000 semesterglada svenskar på fastlandet och runt om på olika öar 

(svt.se länk 1). I Sverige sändes extrainsatta nyhetssändningar på tv:n och radion, och 

internet fick fungera som ett forum där människor efterlyste anhöriga som man ännu 

inte återfått kontakt med. Oavsett om man var på plats i de drabbade områden eller 

om man befann sig i Sverige, blev denna dag en vi sent, om någonsin kommer att 

glömma.  

När det hände igen, den 11 mars 2011, i Japan kom minnen tillbaka från julhelgen 

2004 och allt det lidande den dagen förde med sig. En jordbävning uppmätt till 9,0 på 

richterskalan orsakade en tsunami. Hittills är det över 26 000 saknade och omkomna 

(svt.se länk 2), betydligt färre än katastrofen 2004 men tillräckligt många för att vara 

lika fruktansvärt. I detta fall fanns inte lika många svenskar på plats, UD verkade ha 

läget under kontroll och de som ville blev erbjudna en resa hem till Sverige. Trots att 

vårt land klarade sig bättre så räcker det med att titta på bilder eller se videoklipp 

därifrån för att förstå vilken förödelse detta innebar för invånarna. Hela orter blev 

bortspolade. 

Även om sorg bara drabbar en enskild person så är det fortfarande en katastrof. 

För den personen kanske hela livet rasar. Drömmar, framtiden och vardagen, 

ingenting blir sig likt igen och det kan ta flera år – eller resten av livet att lära sig att 

hantera detta och gå vidare.  

Enligt det Svenska Institutet för Sorgebearbetning har det gjorts en undersökning i 

USA där man kommit fram till att 98 % av sörjande vill prata om det. 95 % av 

omgivningen törs däremot inte prata om det på grund av rädsla att säga eller göra 
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något fel. 86 % av de sörjande tolkar omgivningens kommentarer som negativa. 

Samma undersökning visar att mer än 98 % av sörjande vill prata om anledningen till 

förlusten, men mer än 95 % av anhöriga tycker att det är bättre att inte göra det, för 

att inte riva upp gamla sår eller göra någon upprörd (sorg.se länk 3).  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att fördjupa mig i processen kring hur människor hanterat sin 

sorg för att kunna gå vidare. Som socialarbetare, oavsett vilken yrkesinriktning man 

har, är sannolikheten stor att man stöter på människor som drabbats av sorg någon 

gång i livet och som vill prata om det eller kan behöva hjälp att hantera detta. Främst 

är undersökningen inriktad på vuxnas sorg, då det är vanligare att de skriver om det 

på internet än barn. Det finns dock några undantag för detta i texten. Det är främst 

inriktat på sorg efter dödsfall, inte bara kopplade till naturkatastroferna nämnda i 

inledningen utan i allmänhet. Jag har valt att göra detta utifrån följande 

frågeställningar: 

- På vilket sätt har individen bearbetat sorgen, baserat på information hämtad 

från blogginlägg och forum på internet? 

- Kan man urskilja olika faser i sorgearbetet utifrån texten? 

- Hur kan man tolka deras berättelser om tiden efteråt, i förhållande till 

Cullbergs (2006) kristeori? 

 

1.3 Definitioner 
En blogg är enligt Nationalencyklopedin definierad så här: ”blogg (av engelska 

weblog och svenska webblogg), personlig och öppen dagbok eller logg på webben. 

En typisk blogg består av regelbundna skriftliga inlägg med personligt hållna 

iakttagelser och synpunkter på dagsaktuella händelser, vanligtvis med länkar till 

relaterade webbsidor, artiklar och bloggar samt ibland med bilder och/eller videor.” 

(ne.se länk 4) 

Ett internetforum är enligt Wikipedia definierat så här: ”Internetforum är en 

inrättning på en sajt där diskussioner om olika ämnen mellan individer kan ta plats. 

Internetforum benämns ofta också som diskussionsforum, diskussionsgrupp, 

webbforum eller bara forum. … Populära teman för diskussionsgrupper är politik, 

teknik och datorspel, men det finns forum som behandlar en stor mängd vitt skilda 
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ämnen. Besökarna skapar ett inlägg genom att skicka en mängd text till gruppen. 

Denna text kan sen andra deltagare kommentera. I diskussionsgrupper finns 

nuförtiden ofta olika sorter av moderatorer som har till uppgift att filtrera bort 

stötande inlägg och dylikt”. (wikipedia.org länk 5) 

 

2. Metod  

2.1 Val av metod och tillvägagångssätt 
Jag valde att använda mig av kvalitativ metod i min undersökning, med information 

från bloggar och öppna forum. Bryman (2011) skriver om en inriktning inom 

kvalitativ forskning som heter emotionalism och handlar om att forskaren vill ta reda 

på hur människans inre verklighet ser ut. Det är alltså ett mer subjektivt än objektivt 

perspektiv av erfarenheter och upplevelser som spelar roll (Bryman, 2011, s.241), 

vilket jag valde att fokusera på. Jag sökte på internet för att hitta människors 

berättelser om vad de varit med om och hur de har hanterat det. Framför allt valde jag 

att använda mig av bloggar då de ofta är skriva under en längre tid och detta gjorde 

det lättare att analysera materialet ur ett kristeoretiskt perspektiv. Bryman (2011) 

skriver också om en kunskapsteoretisk ståndpunkt inom kvalitativ forskning. ”… som 

brukar beskrivas som tolkningsinriktad eller interpretativistisk, vilket betyder att 

tyngden ligger på en förståelse av den sociala verkligheten på grundval av hur 

deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet” (Bryman, 2011, s.341). 

Anledningen till att jag inte valde kvantitativ metod är för att jag inte tror att jag hade 

fått fram rätt typ av information genom att studera statistik eller dylikt. En 

enkätundersökning hade kunnat vara ett alternativ men för att få relevant information 

via en sådan så hade det krävts att jag skulle ställt så många frågor, som personen 

kanske inte ens skulle ha svar på färskt i minnet för att kunna garantera reliabiliteten i 

svaren. Med tiden kan man också få ett annat perspektiv på det man gått igenom 

vilket också skulle påverka svaren. 

Jag gjorde en dold observation av informationen jag hämtat från internetsidor och 

forum. Detta valde jag för att det skulle vara svårt att få kontakt med författarna till 

många texter, då det inte alltid fanns någon information om vem som skrivit den. På 

bloggarna är chansen större att det finns kontaktinformation, men av etiska skäl valde 
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jag ändå inte att försöka kontakta dem. Detta kommenterar jag vidare under rubriken 

etiska överväganden. 

 

 2.2 Urval och avgränsning 
Jag valde att analysera åtta bloggar som handlar om sorg efter dödsfall och som var 

skrivna under minst ett år. Jag föredrog om de var utförliga och personliga, för att 

undvika att jag skulle gjort egna tolkningar. En längre text ger mer utrymme för att 

svara på eventuella frågor som kan uppstå hos mig, medan en kort text skulle göra att 

jag började tolka och försöka hitta svar i den lilla text jag läst. För att hitta åtta 

bloggar som passade till min undersökning valde jag bland 100-150 bloggar som jag 

läst delar av innan jag bestämde mig. Jag valde också att analysera tio stycken kortare 

texter som jag hittat på öppna forum, som också ligger till grund för min 

undersökning. Dessa tog jag med för att få en bredare blick över hur olika människor 

hanterar sin sorg, inte bara de åtta bloggförfattarna som jag nämnde tidigare. 

Skillnaden mellan en blogg och ett forum är att en blogg påminner om en dagbok och 

ett inlägg i ett forum öppnar för diskussion och man förväntar sig att få svar. 

För att hitta bloggarna använde jag mig av google.se och sökte på sorg och blogg. 

De kortare texterna hittade jag genom att läsa på olika öppna forum, men för att inte 

avslöja författarna uppger jag inte exakt vilka forum jag använt. Dessa hittade jag 

också genom att använda google.se och sökte på sorg och forum. Jag lämnade det 

helt åt slumpen vad författarna har för kön, ålder och annan personlig information. 

Det är enbart inläggets kvalité som avgjort om jag tagit med specifika texter. Med 

kvalité menar jag att inlägget är utförligt och innehåller mycket information om 

sorgetiden. 

Jag valde att söka min information på internet därför att jag tror att det gett mig en 

bredare syn över sorgesituationen då jag fått mer tid att sätta mig in i en större mängd 

material än vad jag skulle ha om jag gjort intervjuer till exempel, då kanske jag bara 

hade fått möjlighet att ta del av ett par få personers upplevelser. Bryman (2011) tar 

upp att ”kvalitativa forskare vanligtvis sysslar med målinriktade … urval. Sådana 

urval handlar i huvudsak om att välja ut enheter (individer, organisationer, dokument, 

avdelningar och så vidare) med direkt hänvisning till de forskningsfrågor som har 

formulerats” (Bryman, 2011, s.350). Detta är precis det jag gjort för att få fram så 

äkta svar som möjligt i min undersökning. 
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Under tiden jag letade information så insåg jag att väldigt många människor 

skriver om sorg. För att underlätta i analysen valde jag därför att rikta in mig på sorg 

efter dödsfall som inte skett av ”naturliga orsaker”. Med det menar jag att jag har valt 

att fokusera på människor som har förlorat någon i åldrar mellan 0-45 år, och de har 

dött av sjukdom, olyckor, självmord eller andra liknande scenarion.  

 

2.3 Metodens förtjänster och begränsningar 
Fördelarna med att jag använde mig av data från internet är att jag fått möjlighet att ta 

del av många olika människors berättelser. Istället för att bli begränsad till de 

intervjufrågor jag skulle ställt så var det istället tid och utrymme som hindrade mig 

från att läsa mer material. Jag fick också möjlighet att samla data från människor runt 

om i världen och blev inte begränsad till Sverige och människors upplevelser här. 

Bryman (2011) diskuterar kring personliga dokument som skrivits på eller utan 

uppmaning av forskare. Han menar att en stor fördel med denna källa är att den är 

skriven utan påverkanseffekter, alltså att den inte skapats i ett specifikt 

forskningssyfte. Därmed ökar också validiteten i texten (Bryman, 2011, s.489).  

En nackdel med att använda denna metod var att jag inte kunde påverka 

informationen jag fick tillgång till. Det jag menar med detta är att jag inte kunde 

ställa riktade frågor, fördjupa mig i något jag intresserade mig extra för eller se 

reaktionen i en persons ansikte när han eller hon berättade. Istället fick jag förlita mig 

till den skrivna texten och gjorde så gott jag kunde när jag valde mitt 

undersökningsmaterial för att få fram så användbar information som möjligt. 

En annan begränsning som jag kan se var hur jag påverkats av det material jag 

analyserat. Aspers (2007) skriver att ”det är ett generellt problem att forskaren övertar 

aktörernas problem, även om det är svårt att föreställa sig en forskare som helt kan 

undvika detta” (Aspers, 2007, s.112). Jag tror att jag påverkades, men jag hoppas att 

jag kunnat distansera mig tillräckligt mycket för att se på materialet objektivt och 

eventuell påverkan har fått hållas utanför uppsatsarbetet. 

Bryman (2011) tar upp Scotts (1990) fyra olika bedömningskriterier för urvalet av 

texter. Autenticitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet (Bryman, 2011, 

s.489). En risk som finns med att hämta information på internet är att den skrivna 

texten kan vara överdriven för att förstärka en känsla snarare än att återberätta en 

händelse (trovärdighet). Det kan också vara svårt att avgöra materialets autenticitet 
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(Bryman 2011), då jag inte har en aning om vem som författat texten. Som jag skrev 

tidigare använde jag mig huvudsakligen av material som skrivits under en längre tid, 

för att lättare kunna upptäcka om texten verkat äkta och representativ för 

forskningen. Med äkta menar jag att texten varit detaljrik och personlig så att det inte 

gått att misstolka att texten handlar om sorg efter dödsfall och inte sorg efter till 

exempel en skilsmässa. 

Det kan också ha försvårat att jag inte kunnat ställa frågor kring materialet jag läst. 

Validiteten kan därför ifrågasättas, men man kan också se det som att den ökat, då 

personen kunnat skriva exakt vad det är han eller hon känner, vilket då återspeglar det 

stadie som individen befunnit sig i. Å andra sidan kan validiteten också öka av att 

personerna i fråga inte vet om att de är granskade och därmed skriver direkt från 

hjärtat, utan risk för att glömma delar (om jag skulle ställt en fråga) eller tvingas ta 

upp sådant som de egentligen inte kommer ihåg eller vill prata om.  

Jag tror att metoden jag valt gör att reliabiliteten är hög. Jag hade möjligheten att 

läsa om människors känslor ur ett dagboksliknande perspektiv. Det är personen i 

fråga som skrivit om hur han eller hon upplevt det och jag har försökt återge detta 

utan mina egna tolkningar, så mycket det bara går. Om en text lämnat för mycket rum 

för tolkning så har jag undvikit att använda den. Svårigheten med reliabiliteten i detta 

är att andra inte kan kontrollera det jag läst. För att, trots detta, öka reliabiliteten i 

arbetet har jag valt att ta med många citat. Jag har även systematiskt kodat all data jag 

samlat in (vilket jag skriver mer om under rubriken bearbetning av materialet) för att 

försäkra att allt material hanterats på samma sätt med så lika (lite) tolkning som 

möjligt (Bryman, 2011, s.352). Men precis som Bryman (2011) skriver så är det svårt 

att applicera termerna reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning, speciellt om man 

är ensam forskare i en undersökning (Bryman, 2011, s.351). 

 

2.4 Etiska överväganden  

Eftersom detta är ett känsligt ämne, och alla inte tycker om att prata om sin sorg, 

så är det en klar fördel att studera vad människor fått skriva på internet helt utan 

press. De kan skriva fritt från sitt hjärta, om ilska, hopplöshet, ensamhet eller vad de 

än känner, och de kan vara helt anonyma. Ingen behöver få veta vilken del av världen 

de bor i, hur gamla de är, vad de heter eller annan personlig information – om de inte 

väljer att delge detta. Detta har jag tagit fasta på i mitt arbete. I Vetenskapsrådet 
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Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsveten-skaplig forskning kan 

man läsa om öppenhetskravet, själv-bestämmandekravet, konfidentialitetskravet och 

autonomikravet (Vetenskapsrådet 2010, s.7-14). I och med att jag valt att studera 

bloggar och öppna forum på internet har endast en av dessa fyra punkter varit 

tillämpbar i min undersökning. Konfidentialitetskravet understryker vikten av att de 

som medverkar i under-sökningen ska försäkras anonymitet i så stor utsträckning 

som möjligt. För att personerna vars bloggar jag läst ska få vara anonyma har jag inte 

skrivit ut några namn om detta funnits, och jag har försökt att avpersonifiera texten så 

att det inte ska gå att söka på direkta fraser som därefter kan kopplas ihop med en 

specifik person. Detta genom att jag ändrade ord och meningsbyggnader, utan att ha 

påverkat grundtanken bakom texten. Materialet är öppet på internet för läsning av alla 

men jag anser att det är lämpligare om de fått förbi anonyma i min text, då jag har 

analyserat materialet och alla kanske inte uppskattar det. Även om de andra tre 

kategorierna i vetenskapsrådets forskningsetiska principer inte passade riktigt så har 

jag sett de som vägledande genom mitt arbete. 

Personerna bakom citaten i analysen är helt individuella och författaren till ett citat 

ska inte tolkas som att det har något att göra med ett annat. Dikten som finns under 

kategorin öppen sorg (sida 19) har återkommit i flera av bloggarna och på forumen 

jag använt mig av, men för att undvika att det går att spåra min källa så har jag valt 

att referera till en officiell websida (spadbarnsfonden.se länk 6).  Jag valde att inte 

korta ner den för att den har sådan betydelse för människor som sörjer och jag ansåg 

därför att det var viktigt att hela dikten finns att läsa i detta arbete. Titeln ”Jag har nog 

fyllt ett hav snart” är ett citat från en blogg som inte har varit med i undersökningen. 

Jag valde just det citatet för att det förklarar hur många sörjande verkar känna. 

 

2.5 Bearbetning av materialet  
Texterna som jag valde, har jag kodat utifrån rubriker som ”blickande framåt”, 

”bakåtblickande”, ”steg framåt”, ”steg bakåt”, ”tillskrivning av positiva/negativa 

egenskaper hos den bortgångne” osv. med olika färg-markeringspennor (Jönson, 

2010 s.56). Det har gjort det lättare att se om en person till exempel alltid skriver på 

ett visst sätt om en person, eller om någon visar tydliga tecken på att inte kunna gå 

vidare. Detta har jag sedan satt i relation till hur lång tid som gått sedan den anhörige 

gått bort. Detta har gjort det lättare att analysera texten utifrån Cullbergs (2006) 
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kristeori. Att koda texterna på detta sätt kan också hjälpa till att se texten ur olika 

perspektiv (Aspers, 2007 s.160) 

När jag hade kodat klart materialet sammanställde jag det och satte det i relation 

till min undersökning för att så småningom få fram ett resultat till mina 

frågeställningar.  

 

3. Tidigare forskning 

För att få en inblick i kunskapsläget som det ser ut idag sökte jag på böcker som 

handlar om kris och sorg. Jag har även sökt artiklar och uppsatser för att ta reda på 

vad andra forskare kommit fram till. Detta gjorde jag genom att använda mig av 

SOCindex, LibHub, Swepub och libris. Jag använde då sökord som ”kris”, 

”kristeori”, ”sorg”, ”trauma”, ”tsunami 2004”, ”grief” och ”loss” som gav resultat 

som jag kommer att redovisa lite närmare nedan. Urvalet var stort så jag beslutade 

mig därför att ta upp några exempel på hur forskningen sett ut på senare tid. Inget av 

det jag hittade handlar dock om min specifika ämnesinriktning. 

Det finns mängder av forskning som handlar om sorg och krishantering i 

allmänhet. Förutom Cullbergs (2006) forskning om kris och utveckling så skriver 

bland annat Thore Persson (1995) om hur man möter människor i kris, om kristeori 

och krisbistånd. Istället för att utgå enbart från kristeorin så skriver han om hur det 

kan hanteras, antingen om man är drabbad själv, någon närstående eller om man 

arbetar med detta professionellt. Som det står i boken så tillför den inte så mycket ny 

kunskap utan syftar mer till att hjälpa läsaren strukturera den kunskap som han eller 

hon redan har i ämnet. Nilzon (2004) har också skrivit en bok om krishantering, som 

riktar sig tillföretag och organisationer för att förbereda personalen på en situation där 

en anställd, eller annan personal kan behöva stöd. I boken finns information om olika 

typer av kriser, första hjälpen, bearbetning och samtal.  Nilzon (2004) menar att 

kriser är en del av livet och därför är det omöjligt att undvika dessa. Skillnaden utgörs 

av den tillgång av resurser som kan hjälpa att hantera krisen. Wilöf (2009) skriver om 

vägar ut ur sorgen och om det som väntar när man har kommit ur den. Om att man 

tvingas göra nya planer för framtiden. Hon berättar om tolv människors öden och den 

sorg de gått igenom. Med hjälp av deras nyfunna styrka hoppas Wilöf (2009) kunna 

inspirera andra människor som går igenom liknande livsöden. Brattberg (2008) 

skriver om att hantera det ohanterbara, en bok som inriktar sig på coping. Hon menar 
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att lidande inte är något som går att bota, utan något vi måste lära oss att leva med. 

När något händer är det ofta detta man får höra men ingen förklarar för en hur man 

ska göra det. Brattberg (2008) skriver att hennes bok skulle kunna fungera som en 

manual för hur man ska gå vidare.  

Det finns även en hel del artiklar och uppsatser om ämnet. Genom LibHub fick jag 

fram många med olika inriktningar inom området sorg, trauma och kris. A 

complicated grief intervention model (Drenth, Herbst & Strydom, 2010) handlar om 

svår och långvarig sorg, och socialarbetarens roll. Författarna kommer fram till att det 

är viktigt att ha tydliga mål med varje möte mellan socialarbetaren och klienten och 

att båda parter ska delta aktivt för att uppnå dessa så att klienten kan gå vidare. 

Uppsatsen Faktorer som påverkar ett barns sorgearbete i samband med en förälders 

död - en litteraturstudie (Eneroth & Robertsson 2007) handlar om att barns 

sorgearbete skiljer sig en del från vuxnas. Dessa barn utger en högriskgrupp som ofta 

blir förbisedda eller underskattade. Undersökningen visar på hur viktigt det är att 

barnet omges av en tydlig, stabil och förutsägbar miljö och att barnet får vara delaktig 

och uttrycka sina känslor efter någons död. 

En del av denna litteratur hade jag läst (åtminstone delar av) innan jag började 

förbereda mig för denna studie, men jag tycker att informationen spretade lite. Det 

stod om hur man ska hantera olika typer av sorg, men det stod inget som jag 

uppfattade som information hämtad direkt från fältet idag, på det sätt som jag är 

intresserad av. Jag ville ha information om hur människor hanterar sin situation efter 

en anhörigs dödsfall, men som inte ingått i en öppen studie där forskaren kunnat 

påverka med specifika eller riktade frågor. Jag ville ”ha nyckeln” till människornas 

innersta tankar, utan större yttre påverkan och det är det jag har försökt få i min 

undersökning. 

 

4. Teori  
4.1 Kristeori 
Jag valde att använda mig av Johan Cullbergs (2006) kristeori därför att den passar 

bra ihop med mina frågeställningar. Efter att ha läst böcker som My sister’s keeper 

(Picoult, 2004) och Mannen som kunde tala med hästar (Evans, 1995) och sett filmer 

som The other woman (2009) och Life as we know it (2010), om människor som går 



	  

	   14	  

igenom kriser av olika slag, och efter att jag har läst om Cullbergs (2006) kristeori 

känns den relevant och kan kopplas mer eller mindre till alla individers sorgearbete. 

Cullberg (2006) definierar traumatisk kris som ”en plötslig och oförberedd yttre 

händelse, som hotar individens fysiska existens, sociala identitet och trygghet eller 

grundläggande tillfredställelsemöjligheter i tillvaron” (Cullberg, 2006, s.525). Den 

kan vara olika stark hos olika personer. Genom att ha kunskap om detta kan det vara 

lättare att hjälpa den krisdrabbade. Kristeori innefattar fyra olika kategorier för 

stadier som man går igenom under en kris. Alla fyra faser visar sig i olika karaktärer, 

men kan blandas, utebli och ta olika lång tid att ta sig igenom (Cullberg, 2006, s.143). 

 

4.1.1 Chockfasen 
Denna fas kan vara från en kort stund upp till flera dygn. När en person befinner sig i 

chock försöker individen hålla det som hänt på avstånd till varje pris då det inte finns 

någon möjlighet att bearbeta det som just hänt. Ibland kan man inte alltid märka på 

personen att den befinner sig i chock, utan kan verka lugn utåt. När detta stadie börjar 

gå över i nästa kan personen ha svårt att komma ihåg vad som har sagts och skett. Av 

den anledningen är det viktigt att man kommer ihåg att information och upplysningar 

kan behöva upprepas. Avvikande beteenden som att skrika, upprepa sig om och om 

igen eller riva sina kläder är inte helt ovanligt, men det kan också vara tvärtom att 

personen ligger tyst och stilla och kan verka paralyserad (s.k. affektiv stupor). Det är 

dock sällan som den akuta chockfasen går över i en psykos (Cullberg, 2006, s.143). 

 

4.1.2 Reaktionsfasen 
Tillsammans med chockfasen utgör dessa två den akuta krisen, men får inte pågå mer 

än maximalt sex veckor för att få kallas detta. Reaktionsfasen börjar när den drabbade 

börjar inse vad som har hänt eller ska hända. Verkligheten ska nu integreras och bli 

funktionell vilket innebär en stor omställning och här mobiliseras individens 

försvarsmekanismer. Dessa kan vara mer eller mindre rotade. Den drabbade försöker 

finna en mening i det som hänt och frågor som ”varför?” och ”varför händer det just 

mig?” upprepas om och om. Ett försök att hålla kvar personen som har gått bort 

resulterar i magiska föreställningar eller hallucinationer som ett sista försök att 

reparera förlusten. Detta kan leda till att den sörjande tror sig vara på väg att bli 

sinnessjuk (Cullberg, 2006, s.144).  
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Försvarsmekanismerna kan både försvåra situationen, eller hjälpa personen att 

bearbeta det som hänt. Här kommer en kort beskrivning av de olika typerna: 

 

Regression – personen går bakåt till tidigare utvecklingsstadier och kan anta ett 

”barnsligt” beteende och behöver hjälp att ta beslut, okontrollerade affektutbrott eller 

sprit eller tablettberoende. I detta stadie kan ett måttligt alkoholmissbruk hjälpa 

personen under den tuffaste fasen, men kan också gå överstyr och få svårt att sluta. 

Missbruket kan ses som en protest mot sorgen som personen utsatts för. 

Förnekelse – personen förnekar det inträffade och accepterar inte innebörden i det. 

Denna försvarsmekanism är vanligare vid kroppsliga sjukdomar än dödsfall. 

Projektion – en tydligare försvarsmekanism då personen lägger skulden på någon 

annan därför att han eller hon omedvetet känner skuld själv.  

Rationalisering – personen ger ett sken av att ha förnuftiga argument för att 

minska den egna upplevelsen av skuld eller hot.  

Isolering – en av de vanligaste försvarsmekanismerna då man isolerar känslorna 

och man framställs som mogen och rationell. Om detta sker under en längre tid kan 

det få negativa följer och ge ångest. 

Undertryckande – personen kväver medvetet sina känslor (till skillnad från 

isolering så personen inte är medveten om det), för att anpassa sig till omgivningen 

krav och förväntningar. 

Bortträngning – personen tränger bort allt som hänt och detta kan yttra sig som 

minnesförlust, förvirring eller förlamningssymtom m.m (Cullberg, 2006, s.145-150). 

 

4.1.3 Bearbetningsfasen 
Efter att individen lämnat det akuta skedet tar bearbetningsfasen vid, och kan pågå 

mellan sex månader till ett år efter traumat. Längden beror på hur hårt personen tagit 

händelsen. Nu börjar personen se framtiden igen efter att ha blickat tillbaka på det 

förflutna. I och med bearbetningen så blir försvarsmekanismerna mindre påtagliga 

och en mer rimligare nivå av skuld och ansvar burkas antas (Cullberg, 2006, s.153). 

Har övergången inte skett inom en rimlig tid kan det vara nödvändigt med 

professionell hjälp. En svårighet i detta kan vara odelat positiv information om 

personen som dött, eller verklighetsförfalskning som gör det svårare att bearbeta sina 
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egna känslor. I denna fas kan man få en depressionsdiagnos och i vissa fall 

inläggning på sjukhus (Cullberg, 2006, s.153). 

 

4.1.4 Nyorienteringsfasen 
Den sista fasen, nyorienteringsfasen innebär inte slutet på lidandet, snarare början på 

ett nytt liv. Det som har hänt kommer alltid att finnas med hos personen, men 

behöver inte hindra livskontakten. En förutsättning för att kunna komma till den här 

fasen är att den drabbade har kunnat acceptera det som hänt. Tillfällen som årsdagar, 

födelsedagar eller annat som påminner om den bortgångna kan fortfarande bringa 

fram jobbiga känslor och det kan upplevas som att personen tar ett steg tillbaka 

(Cullberg, 2006, s.154). 

 

5. Analys 
Här nedan presenterar jag den information jag fick fram under mina textanalyser, 

utifrån de frågeställningar jag ställde i inledningen. Jag kommer att göra detta genom 

att ha olika underrubriker, för att få bättre struktur på texten. 

Olika sätt att bearbeta sorgen är en empirisk text som handlar om hur individer har 

använt sig av olika strategier för att ta sig ur sorgen. Jag vill se om olika författare 

använder sig av olika tekniker ur sorgen. Exempel skulle kunna vara att en person 

föredrar att vara ensam, inte vill vara ensam, att konstant vara sysselsatt (med arbete, 

aktiviteter eller dylikt) eller föredrar att bearbeta det som hänt i lugn o ro.  

Urskiljandet av olika faser i sorgearbetet är en analytisk text som kommer att 

fokusera på chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen 

som Cullberg (2006) tar upp i sin kristeori. Jag vill ta reda på om de fyra faserna 

märks av i författarnas texter, och i så fall, ungefär hur lång tid det tar från den första 

till den fjärde. När jag har tagit reda på informationen som jag är ute efter kommer 

jag att resonera kring detta utifrån Cullbergs kristeori, under rubriken diskussion, för 

att se hur tydliga (eller otydliga) faserna och gränsen mellan dem kan vara. 

 

5.1 Olika sätt att bearbeta sorgen 
Alla människor är olika, och alla har olika sätt att hantera sorg. Detta visar sig tydligt 

i de texter som undersökts. Jag har valt att skriva om fyra olika alternativ. Två som 
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handlar om att dela sorgen eller att hålla den inom sig, och två som handlar om att 

aktivera sig eller om att ta det lugnt och ge det inre arbetet tid. Dessa fyra kategorier 

täcker inte hur alla människor sörjer, men det är de typer som visat sig vanligast i 

undersökningsmaterialet. Man ska alltså inte se dessa fyra som regler och allt annat 

som undantag. Sorgen är individuell och följande ska endast ses som exempel. 

 

5.1.1 Öppen sorg 
Att skriva om sin sorg öppet på en blogg kan ses som ett öppet sätt att sörja, men det 

är individuellt hur mycket personlig identifierbar information man delar med sig av. 

Vikten för om sorgen är öppen eller inte ska därför snarare läggas på huruvida 

personen delar sin sorg öppet i det verkliga livet, alltså utanför datorn. Detta får man 

veta genom att läsa inläggen, om hur personen själv anser sig dela sin sorg eller inte. 

En kvinna som förlorat sitt barn skriver om hur hon vill att andra ska förhålla sig 

till det sorgearbete hon går igenom. Hon skriver att hennes vänner är modiga som 

vågar träffa henne och sambon trots det som hänt. Hon menar att det inte är lätt för 

någon, varken för de sörjande föräldrarna eller anhöriga, men det finns inga rätta 

svar, men genom att vara, vilja och visa att man är där, oavsett hur svårt det är, 

hjälper mycket. Hon vill hellre att folk frågar och pratar med dem än att spekulera. 

Hon menar att det endast är hon som kan säga hur hon vill ha det.  

En annan kvinna som förlorat sin partner skriver om att hon föredrar att få förklara 

för människorna i sin omgivning hur hon känner. Hon vill hjälpa sina anhöriga att 

hjälpa henne, men hon beskriver att det oftast slutar i en frustration över att hon inte 

når fram med hur hon verkligen känner, och vad hon går igenom. Hon gör liknelsen 

med ett isberg, där endast en liten del är över ytan, och det är den biten som 

människor kan förstå. Det finns inga ord som räcker till för att förklara resten av det 

stora isberget.  

 

”När sitt barn dör, ska man säga farväl och sen får man aldrig mer se 

det barn man fött en gång. Hur ska någon som inte genomlidit detta 

kunna förstå den smärtan? Det går inte att förstå, så säg inte att ni gör 

det, för det gör ni inte.” 
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Hon skriver också om en konflikt mellan människorna i sin omgivning och hennes 

sorgearbete, hennes anhöriga säger att hon ska ta tid att sörja, men hon känner 

samtidigt deras ansträngningar för att få henne att må bra. Detta gör henne trött på 

dem, samtidigt som hon känner sig ensam utan dem.  

I flera av texterna där författaren uttryckt svårigheter med att hantera omgivningen 

så skriver man istället om hur tacksam man är att anhöriga och vänner försöker. Så 

här skriver en person som förlorat sitt barn 

 

”Vi ska spendera kvällen med ett par nära vänner och deras barn. Det 

känns ganska bra trots allt. Det gör otroligt ont att se X som är lika 

gammal som Y skulle varit nu. Jag kommer alltid att titta på X och 

undra över hur Y hade sett ut. Men jag klarar det… jag tycker faktiskt 

om att träffa X. … Jag är oerhört glad att de fortfarande vill träffa oss, 

att de fortfarande vågar. Att de visar att de finns där för oss betyder 

väldigt mycket.” 

 

En annan person skriver om en annan betydelsefull gest. 

 

”Ikväll kom X och lämnade en present, den finaste vi fått. … hade namngett 

en stjärna efter Y. Nu kommer vi alltid att kunna se honom, oavsett vart i 

världen vi befinner oss.” 

 

Trots att relationen blir annorlunda, att man gör andra saker än det var tänkt, att 

planer på aktiviteter stryks helt, så finns det en oerhörd tacksamhet för förståelsen 

som folk runt omkring visar. Det finns också uttryckt att olika sätt att ta kontakt är 

uppskattat, att träffas, ringa, skicka sms eller ett kort, eller en symbolisk gåva. Flera 

stycken författare skriver om att människor i deras omgivning har dragit sig undan i 

rädsla för att de inte vet hur de ska bete sig, men många i sorg uttrycker en 

tacksamhet över att folk tar kontakt, oavsett om det bara är för att säga något som 

”jag ville bara höra av mig”, eller ”jag finns om du behöver mig”. Det finns också 

uttryckt att det inte spelar någon roll om man stod varandra nära innan sorgen utlöste, 

om man kände varandra på håll eller om man inte kände varandra innan alls. Det är 

uppskattat och en författare skrev att omgivningens kloka och fina ord gav henne och 
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sin sambo extra styrka och värme i den sorgeprocess de går igenom. ”Det värmer 

mycket mer än ni tror”, skriver hon.  

Många har publicerat följande dikt för att beskriva hur de känner kring andra 

människors kontakt med personen som sörjer. Ibland har de haft svårt att förklara för 

sin omgivning hur de vill ha det och de tycker då att denna dikt har hjälpt dem. Finns 

också att läsas på spadbarnsfonden.se. 

 

Det är svårt att göra rätt (av Janne Morén) 

 

Om du säger till mig "Hur mår du?"   

med sympati och medkänsla i din röst,   

så svarar jag "Jag mår bra",   

därför att prata om min förlust med dig idag är alltför smärtsamt. 

 

Om du träffar mig och inte nämner förlusten som upptar mina tankar, så tror jag att 

du inte bryr dig tillräckligt om mig, eller är för rädd för att det du säger ska göra mig 

ledsen. 

 

Det är svårt att göra rätt. 

  

Om du säger "Jag är ledsen för att ditt barn dog", så blir det svårt för mig att svara. 

 Vad förväntar du att jag ska säga? Jag vill säga "Jag är också ledsen!",  eller "Det 

är fruktansvärt!".   

Jag vill skrika "Det är inte rättvist!"   

Men jag gör det inte, för jag vill inte bli upprörd idag.   

Inte inför dig.    

 

Så jag svarar "Tack".   

Ett tack som betyder så mycket mer än så.   

Det betyder tack för att du bryr dig.   

Tack för att du försöker hjälpa.   

Tack för att du förstår att jag fortfarande lider.    

 

Om du inte vet vad du ska säga till mig så gör det ingenting.   
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Jag vet inte heller vad jag ska säga till dig.   

Om du ser mig le eller skratta, tro inte att jag glömt mitt barn för en stund.   

Det har jag inte,   

det kan jag inte,   

och kommer aldrig att göra. 

 

Säg att jag ser ut att må bra idag.   

Jag kommer att förstå vad du menar.   

Jag börjar bli bra på att läsa mellan dina rader.   

Om du träffar mig och tycker jag ser upprörd eller ledsen ut,  så har du antagligen 

rätt.  Idag är det kanske en minnesdag för mig,   

eller någon händelse har utlöst en våg av sorg inne i mig. 

 

Om du inte säger någonting så tror jag att du inte bryr dig,   

men om du skulle säga något,   

kanske det gör allt värre.  

Försök fråga mig om jag vill prata,   

men bli inte förvånad om jag säger nej.    

 

Det är svårt att göra rätt. 

 

Ge inte upp mig, snälla ge inte upp.   

Jag behöver dina försök,   

hur små eller banala du än tycker att de är.   

Jag behöver dina tankar.   

Jag behöver dina böner.   

Jag behöver din kärlek.   

Jag behöver din envishet.   

Jag behöver allt detta, men framförallt vill jag bli behandlad som vanligt.   

Som jag brukade bli, innan allt detta hände.   

Men jag vet att det är omöjligt.   

Den där obekymrade naiva personen  är borta för evigt, och det sörjer jag också. 

 

Det är svårt att göra rätt 
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Öppen sorg kan vara skrämmande för anhöriga. Alla har inte upplevt egen sorg och 

vet därför inte hur de ska hantera det. Många som förlorat någon skriver om hur de 

känner att de måste klara sig själva, både när det gäller familj och vänner men även 

när det gäller professionella kontakter, som försäkringskassan eller arbets-

förmedlingen. De upplever att mottagaren blir rädd för känslorna som föds hos den 

drabbade när de berör ämnet.  

I några av texterna kan man läsa om tips på saker som man kan säga. ”Vad är det 

som har hänt?”, ”Jag har hört vad som har hänt…”, ”Hur har det varit sedan sist?” 

eller om man inte vet vad man ska säga kan man säga ”jag vet inte vad jag ska 

säga…”. Detta upplevs som bättre än att inte låtsas om något. Frågor som man 

däremot ska undvika är ”vill du prata om det?”. Det vill man (enligt författarna till 

texterna, egen anmärkning), men flera personer skriver om att de uppfattar frågan 

som att personen inte kan ta emot det den sörjande har att säga. Men detta är förstås 

individuellt.  

 

”Våga fråga! Hellre att ni pratar direkt med oss än att ni börjar 

spekulera. Det är ändå bara vi som vet, ingen annan har våra svar.” 

 

Författarna uppmanar till att öppna upp för samtal, men därefter ska åhöraren 

vara en människa med ett stort hjärta, öppna ögon och öron – men med stängd mun. 

En kvinna som förlorat sin dotter skriver ”Var tyst – du måste inte säga något. Inget 

av det någon säger kan hjälpa, men att lyssna hjälper”. Det känns viktigt för flera av 

personerna som skriver att de ska kunna reagera känslomässigt utan att bli dömda, 

kritiserade eller analyserade. Någon tipsar om att se sorg som en känsla istället för 

något intellektuellt. Det går inte att komma med några goda råd eller tröst, men man 

kan ge stöd. 

 

”Jag är inte det minsta rädd för tårar - det som däremot skrämmer mig, 
det är tystnad.”  

 

Något annat som är viktigt enligt flera författare är att de vill få prata om sina 

känslor när det passar dem, kanske inte (bara) nödvändigtvis just när någon kommer 
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på besök, ringer eller vid inbokade möten med professionella kontakter.  

Att omgivningen blir osäker på hur de ska hantera någons sorg, undviker 

personen och kanske slutar helt att ta kontakt kan upplevas som ytterligare en sorg.  

 

5.1.2 Ensamhet 
Att hålla känslorna inom sig, eller att välja att inte visa sin sorg öppet är inte heller 

helt ovanligt. Många skriver om hur de för flera år sedan gick igenom en sorg, där de 

inte kunde uttrycka sig om den, utan stängde allt inom sig. Att stänga känslorna inom 

sig verkar fungera som en nödlösning när någon får veta att en anhörig gått bort. Att 

förneka allt, och vänta på att de ska komma hem igen är en dröm som många vill 

hålla vid liv. Så småningom brukar dock verkligheten komma ifatt en och ”hjärnan 

inser att hon inte kommer tillbaka”. 

 

”Folk kan bry sig hur mycket som helst, de vill mig bara väl men det 

spelar ingen roll. X är borta så jag är ensam. Ensam att ta mig igenom 

sorgen, som ingen annan kan förstå.” 

 

Människor som stängt in sina känslor skriver att de förlorat många vänner på 

grund av det. En person skriver att hans vänner inte kunde förstå vad han gått 

igenom. Han tror att det hängde ihop med att han inte orkade släppa in någon i sitt liv 

efter det inträffade. 

 

”Jag har förlorat många kompisar på grund av att de inte förstod och 

konstigt nog ville jag nog att det skulle vara så. Jag ville inte mycket 

och orkade inte mycket, jag tog dagen som den kom.” 

 

 Detta var dock inget han rådde andra att göra, han uttryckte snarare att han velat 

kunna visa sina känslor öppet, att få skrika, vara arg och ledsen. Det kommer tillbaka 

senare i livet annars. Det fanns också tydliga spår efter det inträffade då personen 

hade svårt att känna tillit till att folk inte ska lämna honom eller henne i första taget. 

Ett annat problem som flera tar upp är att anhöriga finns nära i början av sorgetiden. 

När omgivningen börjar gå vidare så upplever många sörjande att de tappar 

förståelsen för att man själv inte går vidare lika fort som andra. De beskriver det som 
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att livet går vidare för alla andra men inte för mig. En kvinna skriver att hon håller 

allting inom sig för att hon inte vill bekymra familj och vänner, eftersom de verkar ha 

gått vidare medan hon själv upplever samma smärta nu som precis efter sin dotters 

död. Hon vill inte att någon ska tycka synd om henne. 

 

”När man suttit inne så här länge så är det svårt att veta hur man ska gå 

vidare, även om man vill göra det. Det är inte lätt att bryta ett mönster, 

börja umgås med folk och faktiskt tycka att det är roligt. Antar att jag 

får ta det i små, små, små steg.” 

 

5.1.3 Sysselsättning 
En del personer sysselsätter sig så mycket som möjligt för att kunna hantera sin sorg 

Andra föredrar en lagom balans men vill inte bli stillasittande då det är lättare att bli 

påmind om vad som hänt och detta är alltför smärtsamt. En person skriver om hur 

mycket hon uppskattade när vänner och familj tog med henne på aktiviteter för att 

slippa tänka på sorgen en stund. 

 

”Idag var vi ute och (aktivitet) i ett par timmar i solen. Det var X:s idé 

och det behövdes! Jag har inte kunnat koppla av och fokusera på annat 

på så länge. Jag kände mig (…) fri och lycklig, konstigt nog.” 

 

Simpla eller mer orkes- eller tidskrävande aktiviteter verkar inte spela så stor roll, 

men för många är det tanken på att någon annan bryr sig och tar med personen ut som 

hjälper. En promenad i skogen, en picknick, fisketur, ridtur och så vidare (beroende 

på vad som passar individen). Bara det är något som bryter av vardagen och som 

skingrar de upprepade sorgsna tankarna är uppskattat av många. 

En person som precis återgått till jobbet efter det inträffade skriver att det känns 

skönt att komma hemifrån och att dagarna går lite fortare nu när arbetet dragit igång. 

Det blir som en trygghet, men emellanåt kommer känslorna och då är det svårt. 

Ibland upplevs tiden istället som att den står still. Det värsta med att återgå till arbetet 

är att det definitivt sätter punkt för den tid som var, det finns ingen återvändo, flera 

personer upplever också att det inte längre finns någon möjlighet att ”gå tillbaka i 

tiden” för att ändra på det som har hänt. 
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För vissa innebär återgången till arbetet mer problem än ett steg framåt.  

 

”Jag har börjat på ett nytt jobb och det känns väl lite så där. Ny 

arbetsplats, nya arbetskompisar och nya rutiner. Normalt när man 

börjar på nytt jobb ska man ge allt, visa sina starka sidor, men jag orkar 

inte.” 

 

Samma författare skriver vidare om hur hon inte förstår hur hon ska kunna förklara 

för sina nya arbetskamrater som inte känner henne sedan tidigare, vad som har hänt 

och varför hon är som hon är idag. Istället försöker hon dölja sina känslor och vara 

stark, för att vara som alla andra och undvika risken att bli uppsagd på grund av att 

hon inte klarar av att prestera just nu. Samtidigt skriver hon också om hur hon vill 

kämpa för att det ska bli bättre. Några veckor senare berättar hon att det går framåt, 

hon tar en dag i taget. 

 

Alla återgår inte direkt till sitt ordinarie arbete. Flera skriver om hur de engagerat sig 

i organisationer som arbetar för människor som går igenom samma sak som personen 

själv. Ibland finns det inte tidigare grupper för detta, då har personen startat en egen, 

som andra i samma situation kunnat vända sig till för att få stöd. För vissa blir detta 

det nya heltidsarbetet. Det hjälper dem själva att bearbeta det som hänt samtidigt som 

det hjälper andra. 

 

”I natt har jag inte kunnat sova en blund, jag har så mycket att tänka på 

så det känns som att huvudet ska sprängas. Jag önskar att jag kunde 

göra något positivt/kreativt av min sorg. Jag vill vända den till något 

bra istället för att bara må dåligt. Jag har flera idéer men styrkan finns 

inte just nu. Jag får se vad det blir” 

 

Lite senare skriver samma person som har fått ett erbjudande om att delta i 

välgörenhetsarbete. 

 

”Jag hoppas verkligen att jag inte kommer göra någon missnöjd. Jag 

ska verkligen göra mitt allra bästa. Jag kan inte längre kämpa med X, 

men kommer definitivt fortsätta kämpa för honom!” 
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Efter det första erbjudandet har det kommit flera och personen är nu aktiv för att 

hjälpa andra som går igenom liknande situationer att hantera sin sorg. 

 

5.1.4 Paralysering 
Ibland kan det också vara tvärtom, att personen inte kan ta sig för något alls. Flera 

författare skriver om att sorgen är fysisk. Den gör ont i hela kroppen, man blir 

kraftlös, tappar initiativförmågan och får koncentrationssvårigheter. Man kan få svårt 

att minnas och ha ångest. Känslor som att marken bokstavligen ryckts undan och att 

man faller bottenlöst. Känslor av overklighet. ”Det kan inte vara sant! Det kan inte ha 

hänt oss!” skriver någon. 

 

”Jag vaknar, men stänger ögonen igen. Jag vill inte vakna, någonsin 

igen. Måste gå upp. Tiden går och jag försöker le. Livet måste ju gå 

vidare, men hur ska det kunna göra det?” 

 

”Det enda jag kan göra för att undvika ångestattackerna är att inte tänka. 

Jag går runt och låtsas som ingenting, som att X fortfarande är där. Det 

gör för ont för att jag ska kunna förstå. Ta mig härifrån.” 

 

Sjukskrivning är individuell och olika lång för många. En kvinna skriver om att 

hon var 100 % sjukskriven de första tre månaderna. Sedan 50 % i fyra månader, och 

till sist var hon sjukskriven 25 % i fem månader. Hon skriver om att hon då hade 

återfått lust och kraft att arbeta igen. En annan kvinna skrev att hon efter tre månaders 

sjukskrivning kände sig jagad av försäkringskassan. Hon kände sig inte alls redo att 

börja söka arbete medan hon upplevde att försäkringskassan tyckte att hon varit 

hemma för länge. Hon kände det som att de ifrågasatte hennes sorg över sitt förlorade 

barn. 
 

”När man har förlorat sitt barn är det okey att vara sjukskriven i tre 

veckor. All tid därefter är ’för lång tid’! ’Du måste ut från hemmet och 

söka jobb’! Detta har gjort mig väldigt ledsen och jag har fällt många 

tårar på grund av detta. Jag sörjer X och det gör ont. Jag har fysiskt ont 

i hela kroppen. Jag kan inte sova, det är svårt, jag lever i en mardröm! 
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Allt jag vill är att få lite lugn och ro att sörja och anpassa mig till mitt 

nya liv.” 

 

Nästa stycke ur samma kvinnas text handlar om att hon inte orkar kämpa eller 

försvara sig. Krafterna är slut. Några veckor senare skriver hon dock att hon fått 

träffa en annan handläggare som visar större förståelse för det hon går igenom. Hon 

känner en lättnad tack vare detta. 

 

”Större delen av tiden vill jag bara ge upp så att jag får återse X. Sen 

tänker jag på Y som fortfarande finns här, som såklart vill ha sin 

mamma kvar… jag slits mellan två världar.” 

 

5.2 Urskiljandet av olika faser i sorgearbetet 
Oavsett vilket sätt man hanterar sin sorg på, enligt texten ovan så går man vanligen 

igenom följande fyra faser enligt Cullbergs (2006) kristeori. Dessa följer alltså 

parallellt med sorgehanteringen ovan. Alla faser är individuella och varar olika länge 

för olika personer. Ovanstående nämnda sätt att handskas med sorgen kan skilja sig 

från fas till fas. Man kan till exempel i reaktionsfasen både ha perioder av 

paralysering och behov av sysselsättning och i bearbetningsfasen kan samma person 

vilja prata om sin sorg en dag och nästa vill han eller hon vara ensam. Alla 

kombinationer är fullt möjliga och troliga. 

 

5.2.1 Chockfasen 
Under den akuta chockfasen kan man läsa om människor som uttrycker en stark ilska. 

I sorgen är de förtvivlade, arga och känner sig svikna för att någon som stod dem 

väldigt nära har tagits ifrån dem. En ilska för att livet är förstört, att personen inte 

längre kan bestämma själv över sitt liv, att allt gick fel. Texterna skrivna av 

människor som befinner sig i den här fasen är ofta korta, med några få ord som 

beskriver de känslorna som uppstått efter förlusten. Ett exempel på hur en person 

väljer att uttrycka sig är  

 

“Äckligt, vidrigt, omänskligt! Tårar, ilska, orättvisa och hat! Detta är 

helvetet. Det är här jag är och hit har jag blivit tvingad...”  
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Många som har fått hjälp av kuratorer eller dylikt skriver om att de fått rådet att ta 

en dag i taget. Detta kan man se är viktigt för de sörjande, då de känner sig mer 

accepterade oavsett om det tagit ett steg framåt eller bakåt just den dagen. Att ta en 

dag i taget innebär att man inte behöver tänka flera veckor framåt, man måste inte 

planera för när man ska ha sörjt klart, vad som ska hända nästa månad eller hur man 

ska hantera en kommande situation. Istället kan man koncentrera sig på att hantera 

just den dag man är i och göra det man kan utifrån de förutsättningar man vaknade 

med. Det är okej att sörja, men det är också okej att vara glad en liten stund. Det 

innebär inte att man har svikit personen som dött.  

Ibland beskriver författarna att det är svårt att tänka på detta sätt. De glömmer bort 

att denna dag inte behöver vara lik nästa och att om några månader så kan allt se 

annorlunda ut. De vill hoppa framåt i tiden, försöker planera och ligga steget före för 

att lättare kunna hantera sorgen, men inser att det blir för mycket och då blir de 

förtvivlade när de inser att det kan kännas likadant igår som imorgon. En kvinna 

beskriver att hon är så trött på årstiden som är just nu. Hon riktar all sin ilska mot 

den, hon vill så gärna att den försvinner i hopp om att nästa årstid ska bli lättare, men 

trots det så tvivlar hon på att det någonsin kan bli bättre. Men sedan påminner hon sig 

själv om att hon inte måste vara där än. Det viktiga nu är att ta en dag i taget.  

Just ilskan verkar vara lättare att skriva om, än förtvivlan. En ilska över att livet 

inte blivit som det var planerat, att huvudpersonen i någons tillvaro försvunnit. Att 

behöva börja om, planera för en vardag som kanske kommer att se helt annorlunda ut.  

Frågan ”varför?” är i detta första chock-stadie välanvänd, den kan uttrycka sig i 

vilket sinnestillstånd som helst, för känslorna går inte att bestämma över. Varför 

skulle detta hända oss? – orättvist. Varför skulle det hända just nu! – ilska. Varför 

just du? – saknad och förtvivlan. Sökandet efter en förklaring som kan vara omöjligt 

att finna. Så småningom får man acceptera att man kanske aldrig får ett svar. 

 

5.2.2 Reaktionsfasen 
När människorna kommer i reaktionsfasen är det vanligt att känna skuld. En familj 

som förlorade sitt första barn kände skuld när familjen återigen väntade barn. De var 

rädda att det skulle uppfattas som att de försökte ersätta det gamla barnet med det 
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nya, samtidigt som de var glada över att de visste att det var ett annat kön på barnet i 

magen mot det barn som dött.  

Det kan även handla om något mycket enklare än så, ett skratt, att tänka på något 

annat en stund eller att göra något roligt kan också kännas som ett svek mot den som 

gått bort. En man skriver om hur han vaknat en morgon och känt att stegen varit lätta, 

men under dagen blev de bara tyngre och tyngre. En skuld över att han inte vaknade 

ledsen som han brukar, gjorde att han kände sig skamsen för att han inte konstant 

hade sin partner i tankarna. Han ville inte förråda henne, och inte heller glömma 

henne. Egentligen var det inte glömska som han var rädd för heller, han kände skuld 

över att han höll på att gå vidare. 

Flera föräldrar till barn som begått självmord skriver också om en enorm skuld. De 

tycker att de borde kunnat förhindra det som hänt. En man skriver om ett ”oerhört 

misslyckande, att ens barn tagit sitt liv, men till slut måste man förlika sig med detta”. 

Avundsjuka kom också fram i vissa texter. Avundsjuka för att andra slipper gå 

igenom det denna person måste, och för att andra får leva ett ”perfekt” liv medan 

någon annan lider. Här uppdagades också ett problem med bloggar och annan text på 

internet. Folk väljer vilka delar av sitt liv man framhäver för att få det att se bra ut 

inför andra människor, vilket kan vara jobbigt för en människa i sorg att hantera.   

 

”Det är så orättvist, jag inte kan förstå hur vissa kan få allt. Allting 

bara löser sig för en del människor, medan andra måste kämpa hur 

mycket som helst och sen bara tvingas se när andra lever ett helt 

bekymmersfritt liv.” 

 

Regression är något som flera beskriver. Personerna är beredda att göra allt för att 

ändra på det som hänt så att den saknade ska komma tillbaka. De försöker desperat 

vrida tillbaka klockan.  

 

“Det finns ingenting jag kan göra och det gör mig tokig. Utan X kan 

ingenting bli bra, inte ens lite”. 

 

Många är helt utom sig och kan i efterhand beskriva det som att de blev som barn 

igen. De tappade förmågan att tänka logiskt och det finns beskrivet som man skulle 

”dö av sorg”. Denna smärta går inte att leva med. Så småningom tog sig personen 
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upp ”ur mörkret” och för att inse att det som har inträffat är hemskt men att livet går 

vidare. Det är svårt, men det går. Det är den insikten som underlättar när man senare 

ska gå över till bearbetningsfasen. 

En man som var i Thailand under flodvågskatastrofen 2004 berättar om hur han 

förnekade alla sina känslor och ville glömma. Han hade mardrömmar, men ansåg inte 

att det hade med saken att göra. Några månader senare fick han problem med 

koncentrationen och närminnet, och först då bestämde han sig för att ta tag i sitt 

problem.  Istället för att ta det i lagom takt så stressade han på processen, vilket han 

idag ångrar djupt. Han bröt till slut ihop. ”Jag föll ner i ett djupt svart hål och landade 

riktigt hårt” skriver han, men trots det ville han inte riktigt inse hur illa det var. Under 

sorgeperioden känner han att han har skrämt och sårat många som velat hjälpa 

honom, något han är ledsen för. Så här avslutar han sin text: 

 
”En sak har jag dock lärt mig redan nu fastän klättringen inte är 

avslutad, och det är att ÄVEN DEN STARKA FÅR OCH BEHÖVER 

BLI SVAG FÖR ATT KUNNA ORKA VIDARE. Jag önskar bara att 

jag hade insett och accepterat det tidigare.” 

 

En kvinna vars barn fick en dödlig sjukdomsdiagnos skriver om hur hon först fick en 

chock, sedan förnekelse och ilska, och sist hopplöshet och skuldkänslor. Hon förklarar 

hur hon satte det dagliga livet åt sidan och kvar fanns ovissheten om hur framtiden 

skulle se ut. Hon beskriver hur hon höll hoppet uppe inför sin familj, hur de kämpade. 

När hon kände sig nere fick hon ångest och skuldkänslor. När barnet sedan dog tog 

det hårt och skuldkänslorna växte och handlade inte längre bara om det döda barnet, 

utan mot övrig familj som hon inte längre orkade ta hand om. 

 

”Vad finns det egentligen för mening med livet? Vissa går igenom det 

problemfritt och andra måste kämpa för att överleva. En del gör allt för 

att få leva och andra gör allt för att få dö, utan att lyckas. Detta är en helt 

sjuk känsla, att behöva försöka förstå varför X inte fick finnas kvar.” 

 

Även barn sörjer. En 4-årig pojke som förlorade en kamrat i tsunamin grät ofta 

och drömde mardrömmar. Han ställde mycket frågor till sina föräldrar om vad som 
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hade hänt, vart han fanns nu, vad som hänt med föräldrarna och vad som hänt med 

barnets kropp. Det döda barnets hylla hade hängt kvar på dagis ett tag men när den 

togs ned så började pojken ställa frågor om döden och om någon gick ifrån honom en 

stund så trodde han att de skulle dö. Man får därför inte glömma bort att även de 

mindre barnen sörjer. Ibland annorlunda än vuxna, men det betyder inte att sorgen är 

lättare. 

 

5.2.3 Bearbetningsfasen 
Många texter skrivs när författaren befinner sig i denna fas. Det känns nu lite lättare 

att skriva om tiden kring dödsfallet, vad man kände och hur anhöriga hanterade 

situationen. Övergången är förstås otydlig. En kvinna skriver om att livet känns som 

en enda lång backe. Ibland går det uppför och ibland nedför. Ibland är det brant och 

halt och ibland lite lättare, men någonstans måste det vända och gå nedför. Det måste 

bli lättare igen. ”Man är där man vill vara”, skriver hon. ”Alla backar ser olika ut men 

denna backe kommer aldrig ta slut. Förhoppningsvis planar den ut någon gång”. 

Vidare skriver hon 

 

”Ibland förundras jag över att livet bara fortsätter, trots att man förlorat 

den käraste man har”. 

 

En annan författare skriver till andra som drabbats av sorg precis som hon själv. 

”Hur märkligt det än kan låta så överlever man. Det kommer att vara svårt, du 

kommer att känna en bottenlös smärta och hopplöshet, men man klarar det”, skriver 

hon. Att få älta saker om och om igen är ett sätt att bearbeta det som har hänt och att 

prata, skriva eller på andra sätt sortera känslorna. Det går upp och ner, ibland känns 

det som att det kommer att bli bättre och ibland känns det helt hopplöst.  

 

”Sorgen efter X är som en stor hemsk våg. Som en fruktansvärd våg 

som sköljer över en när man minst anar det. Den kan också beskrivas 

som ett djupt, mörkt hål som man plötsligt faller ned i. Däremellan 

fungerar jag ganska bra nuförtiden”. 
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En person skriver om hur han känner sin framlidne partners närvaro. Detta ger 

honom tröst och upplever det som att smärtan blir lite lättare att hantera, när han vet 

att hon finns där, trots döden som skiljer dem åt. 

 

“Varje dag finns våra förlorade där i tankarna och på sätt och vis gör 

det dem lite levande. Oftast är det med ett stort hål i hjärtat men 

ibland också med ett leende på läpparna. Att kunna skratta 

tillsammans åt alla roliga minnen gör oss starkare, så vi orkar med 

vardagen. Annars hade man gått under...” 

 

Det börjar bli lite bättre för några. Det är dock tydligt att många får dåligt samvete 

när de tar steg framåt i sorgearbetet. De ursäktar sig nästan för att de haft en bra dag, 

för att de haft roligt, för att de skrattat eller för att de varit sitt gamla jag för en stund. 

Det är som att de är skyldiga att vara ledsna och sörja.  

 

”Tiden går och på något sätt överlever vi. Jag vet inte hur, men vi 

överlever. Sakta men säkert. Ibland är det lättare och ibland är det 

svårare. Oftast är det svårare.” 

 

5.2.4 Nyorienteringsfasen 
Att tvingas gå vidare efter att ha förlorat någon närstående är svårt. Många skriver 

om hur de upplever att de har förändrats medan människor omkring dem är precis 

som förut. Det kan vara svårt att förstå detta när ens egen värld har rasat, och andra 

lever vidare mer eller mindre som om ingenting har hänt. Barn och unga människor 

som upplevt sorg känner ibland att jämnåriga är tramsiga och löjliga.  

 

”Snart har det gått ett år. Stor del av den här tiden känns som en 

dimma och allt det som hände i början kan jag inte ens komma ihåg. 

Allt jag vet är att känslan är densamma nu som då, men nu är jag 

stark. Jag har fått lära mig att hantera känslorna inom mig” 
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Livet går vidare. Det är ett annat typ av liv, för sorgen är där den är. Flera 

författare skriver att de inte visar utåt hur de egentligen mår. De tar dagen som den 

kommer och hoppas att det ska bli bättre. Målet är att bli lycklig igen.  

 

“Man har fått ett annat liv. Med nya funderingar och värderingar. Den 

största förändringen är att man inte orkar höra folk gnälla längre över 

småsaker och att varje dag är en ny dag som man ska ta vara på.” 

 

Någon annan skriver liknande 

 

”Tillbaka i vardagen… Som överlevande delar vi, i tysthet, en 

erfarenhet som inte kan delas med andra som inte råkade befinna sig 

just där, just då. Bilder, ljud, öden som inte låter sig fångas med vanliga 

ord. Krafter som helt enkelt inte kan beskrivas. En ny syn på livet har 

utvecklats liksom nya vänskapsband. Inget kan längre tas för givet. Allt 

och alla som omger oss är bara ett lån av livet. Allt kan tas ifrån oss om 

en månad, om en vecka, om en dag, om en timme, om en sekund. 

Varför stressa, varför ständigt jaga runt i vardagen när här och nu är det 

enda vi egentligen vet något om? Varför inte stanna upp emellanåt och 

vårda just vardagen?” 

 
Förutom att det blir lite lättare att hantera sorgen så syns det också tydligt att flera har 

börjat acceptera det som hänt och som försöker att se något positivt i det hela. 

 
”Ibland känns det som en gnista tröst söker sig fram. Det som hände, 

det hände i ett ögonblick som för många var ett resultat från år av 

sparande, timmar av planering och samtidigt en enorm längtan. Det 

hände i ett paradis, den sista stunden var för många en lycklig stund, 

det är så jag hoppas och väljer att tro att det var. ‘Den som fått ut mest 

av livet är inte den som levt längst, utan den som levt var minut.’ Att 

få ord kan ha så stor innebörd...” 

 

 



	  

	   33	  

6. Diskussion 
Jag har kommit fram till att de fyra kategorierna för olika sätt att sörja, öppet, ensamt, 

sysselsatt eller paralyserat fungerade bra som huvudkategorier. Jag hade aldrig 

problem att passa in en sorgtyp under någon av kategorierna. Öppet sätt att sörja var 

det som återkom oftast i mitt undersökningsmaterial, detta kan bero på att många som 

väljer att sörja i ensamhet kanske inte väljer att skriva om det på internet. Att hålla 

sig sysselsatt eller känna sig paralyserad gick i perioder och skiftade lite beroende på 

dagsformen.  

Statistiken som jag tog upp i problemformuleringen efter en undersökning i USA 

som visade på väldigt olika uppfattningar hos anhöriga och den sörjande, var väldigt 

intressant utifrån resultatet jag fick fram i min studie. Som jag skrev tidigare visade 

den amerikanska studien att 98 % av sörjande vill prata om det men att 95 % av de 

anhöriga inte törs. Även fast jag inte har någon statistik i min studie, så lutade mitt 

resultat åt samma håll. Det finns helt enkelt ett stort behov av att prata. 

Det som gjorde mig förvånad när jag analyserade mitt material var blandningen av 

människor som väljer att skriva om sin sorg på internet. Flera personer som jag stötte 

på när jag gjorde mitt urval var äldre (60+) och några var riktigt unga (7+). Jag trodde 

nog att det skulle vara mer koncentrerat i åldrarna 15-45 men detta visade sig vara 

annorlunda. Alla behöver få uttrycka sig och åldern har alltså mindre betydelse för 

om man väljer att göra detta öppet på internet.  

Det mest grundläggande jag lärt mig när jag genomförde denna undersökning var 

att det är viktigt att komma ihåg att sorg är högst individuell och det som står i denna 

uppsats behöver inte passa för alla. Det bästa är att fråga hur personen vill ha det. 

Han eller hon kanske inte har något svar på frågan, eller så har dem det och då har du 

fått en liten vägledning. Sorgen är också föränderlig och det som gäller nu kanske 

inte gäller om fem minuter. En person kanske inte vill prata om det just nu, men det 

betyder inte att han eller hon inte vill det om en stund. 

Något annat som är viktigt enligt flera författare är att de vill få prata om sina 

känslor när det passar dem. Som socialarbetare kan detta vara svårt då många jobbar 

under strukturerade former, det krävs alltså bokade möten för att träffas. Jag vet inte 

hur man skulle kunna lösa detta problem så att det passar för alla. För många tror jag 

att detta kan ha en bidragande orsak till att man väljer att skriva om sin sorg på 

internet. På så vis kan man skriva av sig precis när det passar en själv. En annan 
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fördel med bloggar och forum är att författaren kan få respons från andra människor, 

vilket flera uttryckligen var tacksamma för.  

För att koppla arbetet lite mer till Cullbergs (2006) kristeori så kan jag konstatera 

att det inte alltid jag tycker att kristeorin är tillämpbar. Över lag har den sanning, men 

alla människor sörjer olika, vilket också har visat sig i de texter som jag har studerat. 

Det har varit svårt att avgöra vilken fas en person befunnit sig i (och därmed vart jag 

skulle placera citaten) så jag tog hjälp av kringliggande text och hur lång tid det gått 

sedan dödsfallet. Jag tror att kristeorin är mer användbar i verkliga livet, som en 

guidning till socialarbetaren, men att analysera texter från internet var inte alltid så 

enkelt. Jag tycker att Cullbergs (2006) kristeori är överskattad då den rutar in sorgen i 

fyra faser som följer varandra, medan informationen jag fick fram i min 

dokumentanalys ibland visade på motsatsen. Jag tror att kristeorin hade varit mer 

tillämpbar om den varit mer öppen i sin uppbyggnad. Till exempel hade den kunnat 

innehålla de fyra olika faserna men att de var fria att komma i den ordning som 

personen befunnit sig i, istället för att personen ska ”anpassas” in i någon av faserna. 

Det jag menar är att faserna styr hur personen ”borde” sörja istället för att 

sorgeperioderna kommer i de ordningar de gör. Denna teori har också sina fördelar, 

då den gör det lättare att förstå att sorgen ser annorlunda ut några veckor efter 

dödsbudet, några månader senare och så småningom några år efter det inträffade. Den 

lämnar utrymme för att människan kan vandra mellan faserna och att de kan 

överlappa varandra, men jag tycker inte att detta framhävs tillräckligt tydligt. Här är 

några punkter som jag kommit fram till ur ett kristeoretiskt perspektiv. 

 

• Det fanns väldigt lite inlägg skrivna direkt efter sorgen inträffade. I stort 

sett alla inlägg var skrivna några dagar senare i ett kortfattat inlägg. 

• Reaktionsfasen, precis som chockfasen, var svår att sätta fingret på utifrån 

blogginläggen. Oftast skrev personerna i senare inlägg hur det var under 

denna fas. Detta kan påverka hur personen kommer ihåg de två första 

faserna.  

• I reaktionsfasen finns det olika sätt för hur man kan reagera (vilket jag 

skrev om i inledningen), men det jag uppfattade att jag läste minst om i de 

lästa texterna var t.ex. undertryckande. Kanske därför att jag samlade in 

min information från internet och det är öppet, alltså ett aktivt val att vara 
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offentlig med det man gått igenom. Jag försökte dock motverka detta 

genom att läsa om människor som träder fram nu, trots att sorgen 

inträffade kanske 10 år tidigare. 

• Avundsjukan som jag skrev om under reaktionsfasen tror jag kan handla 

om projektion. Man är arg för att någon annan har det bra, man lägger lite 

skuld för att de lyckas men egentligen handlar det om att de känner skuld 

själva men vet inte hur det ska hanteras. 

• Det var svårt att hitta olika reaktionssätt (till exempel isolering, 

bortträngning, regression eller rationalisering), kanske på grund av att man 

inte vill skriva om det öppet för alla att läsa, eller för att man inte varit 

medveten om det och fått tillräckligt med distans för att kunna förstå sitt 

reaktionssätt än.  

• Man kan konstatera att många får dåligt samvete när de tar steg framåt i 

sorgearbetet (går över till nästa fas). Det blir dock bättre med tiden. 

• När personen når nyorienteringsfasen är det flera som blandar sorgen med 

tacksamhet över att de fick den tid de fick med personen som dog. De kan 

nu se positiva saker som de lärt sig av den bortgångne. Livet har återigen 

blivit lite lättare. 

• Det tar olika lång tid mellan faserna för olika personer. Detta beror lite på 

vad som föranledde dödsfallet och vad som hände efteråt. De som fick 

något betydelsefullt att skingra tankarna på gick framåt fortare än de som 

valde att sörja ensamma.  

 

Informationen jag fick fram i min undersökning överensstämmer till stor del med 

litteraturen som jag tog upp i tidigare forskning. Den största skillnaden som jag 

anser, är att ingen påpekade nog hur viktigt det kan vara att bara lyssna. Som anhörig 

vill man gärna trösta och få personen att må bättre, men man måste inte säga något. 

Huvudsaken är att man finns där. Något annat som jag inte heller fick ut från dessa 

böcker var vikten av att få prata när det passar individen, som jag skrev om ovan. 

Min åsikt är att det tas lite ”lätt” på individens sorg, och fokus ligger istället på sorg i 

allmänhet. Det är förstås svårt att skriva om varje enskild persons sätt att sörja, men 

jag hade ingen klar uppfattning om att det var så otroligt individuellt som det faktiskt 

är. Detta är otroligt viktigt att komma ihåg som socialarbetare. 
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Att gå igenom en livsförändrande situation av detta slag kan vara väldigt svårt att 

förstå för någon som inte själv har drabbats. Jag har klarat mig bra hittills. Jag har 

aldrig förlorat någon och jag har heller inte kommit i kontakt med någon med ett 

pågående sorgearbete efter en anhörig som nyligen dött. Därför valde jag att fördjupa 

mig i detta ämne, för att göra så gott jag kan för att förbereda mig inför den dag då 

jag kommer att behöva kunskap om det, som privatperson eller i yrket. För jag vet att 

den dagen kommer. Förr eller senare drabbar sorgen oss alla.  

Det har verkligen inte varit lätt att skriva om det här ämnet och om jag känner så 

här – vad känner då inte den som verkligen sörjer. Man blir verkligen insläppt i 

någons sorg när man läser någons blogg. Jag skulle vilja säga att det är ett 

privilegium att få komma så nära någon annan människas inre tankar. Jag har lärt mig 

så mycket som jag aldrig kunnat lära mig genom att läsa en faktabok.  

 

”Människan är fantastisk, man klarar så mycket mer än man tror.” 

 

7. Vidare forskning 
I diskussionen tar jag upp hur viktigt många tycker att det är att få prata med någon 

när det passar dem själva, inte enbart när någon frågar dem eller när de har bokade 

möten. Jag skrev också att detta kan vara svårt för en socialarbetare att bemöta då 

man ofta har begränsat med tid till varje enskild klient. Jag skriver också att jag inte 

vet hur man skulle kunna avhjälpa detta. Det skulle vara intressant att undersöka 

vidare. Hur ser de sörjande på mötet med professionella kontakter? Hur hade de velat 

upprätthålla kontakten för att de ska kunna få prata när det passar dem? Avslutas 

kontakten för tidigt på grund av att den sörjande ser ut att ”vara läkt” trots att han 

eller hon inte känner sig klar, men kan inte uttrycka detta? 

Ett annat område som man skulle kunna undersöka vidare är långtidssjukskrivning 

som kan bottna i obearbetad sorg. Som flera författare skrev så känner de en fysisk 

smärta, som huvudvärk och rygg- och axelsmärtor. Om de inte får hjälp att hantera 

detta skulle det mycket väl kunna vara anledning till sjukskrivning i framtiden. Skulle 

man istället ta hand om dessa människor när sorgen uppstår eller när personerna är 

redo för det, skulle det kanske minska antalet långtidssjukskrivna något.  
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