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Abstract 
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Title: "If you'd like to write, I'll be here" - a study of interaction in blogs about 

grief. [translated title] 
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The main purpose of this study was to examine the social interaction on blogs, 

written by someone that unexpected lost a beloved one. The main focus was 

therefore on how both the blogger and the reader expressed themselves and 

interacted on a blog. How did they put their feelings into words and how did the 

reader give answer to a text with grief as a main issue? The analysis is build upon 

two different theories; Asplunds perspective that all are responsive by nature, and 

Dyregrovs and Dyregrovs perspective of how the networks give their support to 

those who grieve. To accomplish this, we collected blogs written by six different 

persons and selected three posts from each blog with following comments from the 

readers. All the blogs were written by people who had lost a beloved one 

unexpected, such as in an accident. With these documents (blogs) as material, we 

chose a content analysis to analyze them. We could see a lot of themes and 

expressions that were common for many readers and also for the bloggers. We 

could also see differences between the diverse blogs and the comments and the way 

they expressed their feelings changed over time. A very interesting result of this 

study was the connection between the posts from the blogger and the comments 

from the reader. Depending on how the blogger expressed their feelings they also 

got answered, the more personal the post was, the more personal respond they got. 
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1. Problemformulering  

Samhällsutvecklingen har lett till att vi idag använder oss mer och mer av sociala 

medier för att kommunicera med varandra (Ahrne & Svensson, 2011). Dessa 

sociala medier, såsom bloggar, internetforum och Facebook är tekniska medel som 

öppnat upp för en värld där människor på andra sidan jorden bara är ett klick bort. 

Detta har resulterat i att de fysiska avstånden inte längre begränsar, utan gör det 

möjligt att dela händelser ur livet med varandra, utan att befinna sig i samma 

fysiska miljö. Som användare av dessa medier har vi uppmärksammat hur många 

människor delar med sig av både sin glädje och sorg, vilket vi som läsare blir 

inbjudna att ta del av. Fenomenet att dela med sig av livet, kan göras mer eller 

mindre privat genom olika typer av forum, där vissa är mer offentligt avgränsade. 

Jämförelsevis via ett mail där avsändaren själv väljer mottagare och det krävs 

konton som är lösenordsskyddade, eller en blogg som ligger öppen för hela världen 

att läsa.  

Många bloggar kan lätt hittas genom söksajter så som Google. Många 

bloggare skriver om händelser ur vardagen, mat, politik och familj, men många 

delar även tyngre/känsligare sidor av livet så som svåra förluster och sjukdomar. 

Som läsare ges ofta möjlighet att lämna kommentarer till det skrivna och genom 

detta interagerar läsarna både med den bloggande och övriga läsare.  

Det bloggas alltså om många olika ämnen och ett ämne som en del skriver 

om är förlusten och sorgen av en nära anhörig som avlidit. Att formulera sina 

tankar och känslor genom att skriva, har länge varit en känd metod för bearbetning 

vid kriser, men då med fokus på skrivandet i privata former såsom dagböcker 

(DeSalvo, 2001). Men i takt med att samhället förändrats har det också uppkommit 

nya möjligheter för skrivandet som en del i en bearbetningsprocess, via olika typer 

av forum på Internet (Carol & Landry, 2010). Då vi, skribenter av denna uppsats, 

själva är internetanvändare har vi uppmärksammat hur texter online så som bloggar, 

kan uppfattas som offentliga dagböcker. Detta har väckt ett intresse hos oss och vi 

vill därför i denna uppsats belysa bloggens betydelse vid sorg, då denna möjliggör 

en interaktion mellan den sörjande och de kommenterande. Fokus kommer inte 

läggas på den sörjande, då det redan forskats mycket kring detta, utan istället vill vi 

med vår undersökning belysa interaktionen med fokus på läsarnas kommentarer. 
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Genom att visa på hur de läsande uttrycker sig i sina kommentarer, vill vi även se 

om och på vilket sätt de läsandes roll kan vara tröstande. Hur väljer man som läsare 

att bemöta och besvara en så personligt skriven text och hur ser interaktionen ut 

mellan den sörjande bloggaren och den kommenterande läsaren. Detta vill vi belysa 

genom att se om en koppling mellan inlägg och kommentarer kan utläsas och på 

vilket sätt sorg och tröst kommuniceras i bloggar.  

Sorg är något vi alla någon gång har eller kommer att stöta på. Med oss 

själva som utgångspunkt, kommer vi att möta människor i sorg både som 

privatpersoner, men också i vår framtida yrkesroll som socionomer och därför anser 

vi vårt valda undersökningsområde vara av intresse att belysa. Det är av stor 

relevans att se hur denna interaktion ser ut, då fenomenet att kommunicera på 

Internet ständigt ökar och då interaktion i bloggar är ett relativt outforskat område. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka samt analysera hur bloggare och dess läsare interagerar och 

uttrycker sig i bloggar, som skrivits av människor i sorg. 

 På vilket sätt kan sorg och tröst uttryckas och kommuniceras i bloggar? 

 Förändras läsarnas respons över tid och på vilket sätt? 

 Hur ser kopplingen ut mellan inlägg och kommentarer i hur man uttrycker 

sig?  

 

1.3 Plötslig och oväntad död 

Denna undersökning bygger på bloggar där bloggarna skriver om sin sorg över en 

nära anhörigs plötsliga eller oväntade död. Dessa begrepp, oväntad och plötslig 

död, sätter vi i denna uppsats synonymt med varandra och syftar här på hur ett barn 

eller en make oförutsett avlidit. Detta genom en olycka, i en akut astmaattack eller 

genom att somna över natten och aldrig vakna igen. Det har alltså inte skett genom 

långvarig sjukdom eller annan typ av död. 
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1.4 Disposition 

Efter en inledande beskrivning av undersökningsområdet med problemformulering, 

syfte och frågeställningar, följer nu en redogörelse för den tidigare forskning vi 

funnit kring områdena: interaktion, sorg och tröst. Därpå följer en beskrivning av de 

teoretiska verktyg som kommer att användas i analysen av undersökningens 

resultat. Efter detta kapitel beskrivs metodvalet för undersökningen, med diskussion 

kring etiska aspekter. Därpå analyseras undersökningens resultat i en resultat- och 

analysdel och slutligen förs en avslutande diskussion. 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 

Människan strävar efter relationer och har ett behov av att samspela med andra 

människor. Vi söker relationer där vi upplever gemenskap och där vi kan få ett 

socialt utbyte (Chayko, 2002). Detta som kan sammanfattas i begreppet social 

interaktion är vad vi grundläggande vill belysa i vår undersökning. För att få ett 

konkret resultat har vi valt att avgränsa detta begrepp och fokusera på den 

interaktion som sker i bloggar, skrivna av människor som förlorat en nära anhörig 

genom plötslig död.  

Vårt val att fokusera på interaktion i bloggar skrivna kring sorg, är ett 

relativt outforskat område. Dock finns det forskning kring sorg i bloggar, men störst 

fokus ligger då på varför vi bloggar kring vår sorg och vilka konsekvenser det för 

med sig. Det finns också mycket forskning kring hur vi även på andra sätt använder 

nätet för att sörja. När det gäller social interaktion, återfinns mycket forskning kring 

hur människor söker och skapar relationer med andra. Hur man interagerar och 

samspelar både i gemenskaper med människor man känner och även med okända 

personer. Men när det gäller forskning som belyser den sociala interaktionen på en 

blogg och hur denna uttrycks, är det oavsett tema ett tämligen outforskat område.  

Då det alltså inte finns någon samlad tidigare forskning som svarar till 

undersökningens frågeställningar, vill vi istället utgå från fenomen som tillsammans 

utgör en ram för vår undersökning. Vi kommer därför att fokusera på två områden, 

nämligen interaktionssamhällets framväxt och sorg och tröst, vilket ger en relevant 

och övergripande bakgrund. 
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2.1 Interaktionssamhällets framväxt 

Att studera interaktion har enligt Wiberg (2005) av olika anledningar blivit 

bortglömt eller försummats och då inte minst inom IT-området. IT står enligt 

Nationalencyklopedin för informationsteknik och är ett ”samlingsbegrepp för de 

tekniska möjligheter som skapats genom samverkan mellan datorteknik och 

telekommunikation” (2011-11-21). Men Wiberg menar att ”I”-et i förkortningen IT, 

i dagens samhälle rättare utryckt borde stå för interaktion istället för information. 

Detta eftersom fokus idag har förändrats och Internet i högre grad används för 

social interaktion, där vi underhåller sociala kontaktnät och bygger relationer över 

både tid och rum. Enligt Wiberg handlar interaktionssamhället om individen och 

hur denne kommunicerar med hjälp av IT. Han använder begreppet humant IT-

perspektiv för att visa på dagens samhälle ”där den enskilda individen sätts i 

centrum” (2005:97). Samhällsbegrepp såsom industrisamhället och 

informationssamhället menar han dels bygger på en analys av samtiden, men också 

på en vision och blir därför ett uttryck för våra drömmar och ideal. Wiberg hänvisar 

till Castells och Pressce som formulerar visionen ”the global village” till drivande i 

ett interaktionssamhälle. Tanken innebär att IT ger möjlighet att knyta samman oss 

alla över tid och plats, religion, kultur och politik, samt öppnar upp för möjligheten 

att komma varandra nära på ett nytt sätt. En annan drivande vision i 

interaktionssamhället är tanken om social belonging, där den nya tekniken öppnar 

för möjligheter och platser att umgås, lära känna människor och även underhålla 

relationer (Wiberg, 2004). Det finns en hel uppsjö med forum, sidor och tekniker 

som förutsätter detta, så som Facebook, MSN, Skype, Twitter och bloggar, och 

ständigt uppdateras och utvecklas den stora floran av dessa möjligheter (Wiberg, 

2005).  

Vår tid har förändrats och kommer så att fortsätta. Greengard (2011) 

hävdar att idag loggar ca två miljarder människor in på Internet, fem miljarder 

använder sig av mobiltelefoner och i USA skickar en ungdom i åldern 13-17 år i 

genomsnitt 110 SMS per dag. I och med att denna utveckling går så fort och 

tillgängligheten är så stor, menar Wiberg (2005) att konsekvenserna av detta ibland 

blir oreflekterade. Vad gör egentligen all denna nya teknik med oss som människor 

och hur påverkar den det sociala samspelet mellan oss. En första aspekt är att den 

nya tekniken ökar vår tillgänglighet. Dagens norm att vara online ”anytime, 
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anywhere” då vi inte fysiskt kan närvara, ställer kravet att alltid vara anträffbar, på 

ett virtuellt och icke-fysiskt plan. Från att det varit en självklar möjlighet till egen 

obruten tid, har den utveckling som skett förändrat möjligheten att avskärma sig. På 

olika sätt inbjuds man ständigt till interaktion och som mottagare är man inte alltid 

så angelägen om att delta. Wiberg (2005) diskuterar Ljungberg & Sörensens 

begrepp interaction overload som används för problemet, att både kunna hantera 

men också underhålla ett ständigt flöde av inbjudningar till interaktion, som 

innehåller en förväntan om motprestation. Idag kompletteras dialoger och enskilda 

samtal med en mängd av andra pågående konversationer, vilka förs i andra kanaler 

så som SMS och Facebook och kan fortlöpa över en längre tid (ibid.).  

Då formerna och sätten att interagera har förändrats, innebär det även att 

platsen för var man umgås och är tillsammans förändrats. Från att den fysiska 

platsen varit en självklar arena för interaktion, ger dagens teknik nya ”platser” att 

”träffas” på, men tar också bort viss möjlighet att isolera sig (ibid.). Förr har man 

kunnat låsa dörren om sig eller dra sig undan till en öde plats för att få ensamhet 

och social stillhet. Men Greengard (2011) och Wiberg (2005) menar att det idag har 

blivit svårt att bege sig iväg någonstans utan att fångas in av den digitala 

teknologins många och långa armar. Tid och plats för interaktion har alltså 

förändrats och bär med sig många utmaningar, men också möjligheter där 

interaktion kan vara oberoende av distans och bygga mer på intressen och 

värderingar än geografi (Wiberg, 2005).  

 

2.1.1 Virtuella relationer 

Som ovan lyfts fram har alltså både tid och plats för interaktion drastiskt förändrats 

under de senaste decennierna (Wiberg, 2005). Man kommunicerar på ett helt nytt 

sätt och eftersom många av de virtuella mötena sker genom de nya medium som 

blivit möjliga under de senaste decennierna, utgår mycket av forskning ifrån face-

to-face relationer (Amichai–Hamburger, 2005). Många forskare menar att samhället 

behöver ändra sin tanke kring vad relation och socialt samspel innebär och vilka 

former som är acceptabla. Internet beskrivs ofta som virtuellt, och detta ord som 

likställs med skenbar kan för många innebära en känsla av overklighet. Sätts detta 

ord bredvid ”relation” uppfattar många detta som en lägre stående och mindre riktig 
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relation (Amichai–Hamburger, 2005; Chayko, 2002). Men vad säger forskning om 

virtuella relationer?  

Den forskning som finns kring virtuella relationer visar, enligt Amichai–

Hamburger (2005) bland annat på hur Internet påverkar välmående på olika sätt, 

och då genom den sociala interaktion som blir möjlig. Valkenburg, Peter och 

Schouten (2006) fokuserar i sin undersökning på vilka effekter sociala mötesplatser 

online har på ungdomars självkänsla. Efter att ha sett på flera tänkbara 

påverkansfaktorer hävdar de att självkänslan endast påverkades av tonfallet i den 

feedback de återfick på sina profiler. Där positiv feedback ökade självkänslan och 

negativ minskade densamma. De flesta ungdomar tog främst emot positiva 

kommentarer och för dessa ungdomar menar Valkenburg et al. att mötesplatserna 

kan få bli ett effektivt verktyg till ökad självkänsla (ibid.). Amichai-Hamburger 

(2005) som belyser samspelet mellan personlighet och Internet, hävdar detsamma 

när han visar på hur nätet kan hjälpa människor som är ensamma, introverta eller 

lider av social ångest. Detta genom att de känner sig mer bekväma i den skyddade 

värld Internet innebär och detta gör det möjligt för dem att uttrycka sitt ”rätta jag”. 

Som skyddande faktorer lyfter han fram anonymiteten, graden av kontroll samt 

möjligheten att välja relationer och menar att detta skydd uppmuntrar människor att 

friare uttrycka sig. Han hävdar vidare att två av de sociala kärnproblem man kan se, 

är ensamhet och missbruk av nätet, vilket kan leda till att människor sätter livet 

online framför livet i den fysiska verkligheten (ibid.).  

Forskning som denna visar på skillnader mellan virtuella- och fysiska 

relationer, och kan uppfattas som värderande. Men enligt Chayko (2002) är det 

irrelevant att i dagens samhälle se virtuella relationer som mindre verkliga i 

jämförelse med face-to-face relationer. Även Baym (2002) menar att man måste 

tänka om kring de teorier som påstår att människor inte kan forma personliga 

relationer via nätet, eftersom detta framgångsrikt sker. Även Amichai-Hamburger 

(2005) hävdar bestämt att Internet är en stark och kraftfull verklighet där de 

grundläggande delarna i vår personlighet och identitet berörs och uttrycks till andra. 

Fenomenet att uppleva samhörighet med människor man aldrig träffar IRL (In Real 

Life) benämner Chayko (2002) som sociomentala band. Hon poängterar också att 

detta inte är något nytt fenomen i sig. Människan har i alla tider haft storheter som 

denne beundrat och sett upp till och i många år har litteraturen gett möjligheter att 
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”lära känna” personer och karaktärer. Men under den senare tiden har media öppnat 

för nya möjligheter att knyta nära band med personer man aldrig träffat ansikte mot 

ansikte. Chayko menar att förutsättningen för att dessa band ska skapas är att de 

knyts till människor som man kan dela både en intellektuell och en emotionell 

gemenskap med. Skillnaden mellan dessa sociomentala band och IRL-relationer är 

att de förstnämnda bygger på en förmåga att skapa föreställningar om andra. I dessa 

relationer där den fysiska kontakten inte ingår, blir utgångspunkten en annan med 

känslor, tankar och sinnen som grund för interaktionen. Så istället för att se IRL-

relationer och sociomentala band som ytterligheter på ett kontinuum, borde man 

istället se dem som komplement till varandra (ibid.). Nätrelationer skiljer sig på 

många områden heller inte nämnvärt från IRL-relationer, utan kan som dessa vara 

starka eller svaga, engagerade eller likgiltiga och naiva eller realistiska (Baym, 

2002). Man bör alltså idag inte betrakta de relationer som uppstår och som 

underhålls på nätet som overkliga i förhållande till de fysiska relationerna, utan se 

hela spektrat av relationer som verkliga, oberoende mediet.  

 

2.1.2 Bloggfenomenet  

Ordet blogg kommer av engelskans weblogg och definieras av 

Nationalencyklopedin som en ”personlig och öppen dagbok eller logg på webben” 

(2011-11-04) och av Våge, Stattin och Nygren som ”…en ofta uppdaterad 

webbplats vars startsida karaktäriseras av förekomsten av ett antal daterade 

texter…”(2005:9). Fenomenet med att blogga har inte någon lång historia, utan 

började ta form vid mitten av 1990-talet och ökade explosionsartat runt 1999 (Våge 

et al. 2005). Denna ökning har resulterat i att internetsidan Blogpulse i december 

2011 identifierat över 180 miljoner bloggar världen över. Bloggfenomenet har 

under åren utvecklats från något som endast de IT-kunniga sysslade med och där 

bloggarna främst bestod av länkande till nya webbplatser, till att utgöra en stor del 

av mångas vardag med åtskilliga möjligheter och användningsområden (Våge et al. 

2005). I takt med att så många ”vanliga” människor väljer att använda mediet 

dagligen hittas idag en stor variation av bloggar även om de mer och mer har fått 

rollen som onlinedagböcker och personlig livsdokumentation (Nardi, Schiano & 

Gumbrecht, 2004).  
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Nardi et al. (2004) ser i sin studie olika motiv till varför människor väljer 

att blogga och sammanfattar dessa i fem grupper. För att dokumentera livet, för att 

delge åsikter, för att uttrycka starka känslor, för att formulera sina tankar och för att 

konversera med andra. Huang et al. (2007) bekräftar dessa motiv men tillägger även 

ett sjätte, nämligen bloggande för att söka information. Forskning visar på 

skillnader mellan de bloggar som kan ses som onlinedagböcker och de dagböcker 

många har hemma i pappersform. De lyfter som främsta skillnad fram att bloggning 

i jämförelse med dagboksskrivande är en social aktivitet (Baker & Moore, 2008a; 

Baumer, Sueyoshi & Tomlinson, 2008; Nagel & Anthony, 2009). Som 

dagboksskrivare föreställer man sig en publik, men skillnaden med en blogg är att 

denna publik är verklig, vilket också ger möjlighet till kommunikation och dialog 

med andra (Nagel & Anthony, 2009).  

Interaktionen mellan bloggaren och dennes läsare ger möjlighet till både 

positiv och negativ feedback, men kännetecknas främst av den positiva, vilket 

Baker och Moore (2008b) menar beror på att bloggning bygger på frivillighet och 

är intressestyrd. Gilbert, Bergstrom och Karahalios (2009) beskriver detsamma och 

använder begreppet ”echo chamber”, ett ekorum som beskriver hur responsen i 

kommentarer håller med. Med denna positiva feedback visar de vidare på hur en 

blogg kan medföra socialt stöd och skapa nya vänskaper. Möjligheten för den 

bloggande att få kommentarer till det denne skriver, kan bli ett erkännande av de 

delade tankarna och känslorna och även forma upplevelsen av sig själv (ibid.). 

Nardi et al. (2004) menar i sin studie kring bloggning som social aktivitet 

att den bloggande önskar läsare, men vill att interaktionen ska vara kontrollerad på 

det vis att responsen inte behöver ske direkt och heller inte ansikte mot ansikte. 

Samma studie visar att denna möjlighet att hålla sina läsare på en armlängds 

avstånd gör det lättare att berätta hur man verkligen mår och göra detta utan att bli 

avbruten. För de som bloggar om händelser ur livet blir också bloggen ett sätt att 

hålla kontakt med familj och vänner. Och Nardi et al. (ibid.) menar att för en del 

kan bloggen fungera som ett alternativ för att skicka massmejl och blir ett sätt att ge 

information till många. Amichai–Hamburger (2005) menar att en blogg kan ses 

som ett sätt att visuellt konstruera sin identitet och hänvisar till Wallace som menar 

att vi konstruerar ett ideal av oss själva. Detta sätter i sin tur en press på bloggaren 

och Nardi et al. (2004) visar i sin studie att de deltagande fortsatte blogga även när 



13 

 

de inte kände för det och orsaken var att de inte vill göra sina läsare besvikna. 

Amichai–Hamburger (2005) menar även att man genom bloggar konstruerar en 

identitet som förväntas och krävs av dennes sociala nätverk. Detta nätverk, som 

utgörs av bloggens läsare har enligt Baumer et al. (2008) en viktig roll för det 

sociala samspel som sker i en blogg. De studerar hur läsarna av en blogg kan och 

bör ses som medskapare. Likaväl som det finns förväntningar på den bloggande 

finns även detta på den läsande och när bloggaren har pressen på sig att skriva, 

upplever läsaren att denne måste läsa och kommentera. Ett bra inlägg kräver ett 

svar och det ses som ”artigt” att respondera till det man läst. Läsare uttrycker även 

att de upplever en press i att formulera sig så att vad de skriver blir betydande 

(ibid.).  

Det samspel som bloggande utgör, för med sig effekter och konsekvenser 

för båda parter. Läsare upplever hur de får en ”connection”, en gemenskap, med 

den bloggande eller en blogg, trots att de inte känner denne (Baumer et al., 2011). 

Fenomenet att känna samhörighet med människor man aldrig träffat har vi berört 

ovan och detta benämns av Chayko (2002) som sociomentala band. Baumer et al. 

(2011) lyfter vidare fram hur läsare formar både bloggen och bloggaren genom att 

ge den innehåll, oftast med kommentarer. Vidare genom att ange tonen i bloggen 

med sina kommentarer, hur ofta eller sällan de väljer att respondera, vilka ord de 

väljer och på vilket sätt de bidrar till det sociala klimatet. Slutligen lyfter de även 

fram hur läsare är med och konstruerar bloggarens identitet. Genom sitt sätt att 

respondera, skapas en bild av vilken typ av människa den bloggande är. Är 

kommentarerna till exempel skämtsamma eller ironiska, påverkas bloggarens 

självbild av detta och denne ser sig själv genom hur dennes läsare responderar. 

Alltså, eftersom bloggar skapas genom interaktion mellan bloggare och läsare, är 

inte bara interaktionen viktig, utan själva interaktionen är det som skapar fenomenet 

att blogga (ibid.).  

 

2.2 Sorg och tröst  

Worden (2006) skriver att sorg kan upplevas vid en mängd olika typer av förluster, 

men har i sin forskning använt begreppet kopplat till när en människa har förlorat 

en nära anhörig i plötslig död. Han menar dock att allt sörjande innebär att 
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genomgå en process för att kunna anpassa sig till förlusten. Sverkström (2004) 

menar detsamma och betonar att sorg inte är någon sjukdom utan något som hjälper 

den sörjande att överleva och övervinna en förlust. Sorg bidrar med ett 

framtvingande av nya erfarenheter, för att genom dessa hitta nya sätt att leva. Nära 

kopplat till sorg är vad människor runtomkring kan ge, nämligen tröst, vilket 

Nationalencyklopedin definierar som ”Lindring i sorg eller bekymmer… ” (2011-

12-20). Med hjälp av tidigare forskning vill vi belysa några olika vinklar av vad 

sorg och tröst kan innebära, och gör detta främst utifrån när man förlorat en nära 

anhörig genom en plötslig död.  

 

2.2.1 Sorg och tröst i forskning 

Hur vi reagerar när en nära anhörig plötsligt lämnar jordelivet är inte alltid 

självklart. Att vi sörjer är ofta en förväntad reaktion, men den kan ta sig många 

olika uttryck och enligt Lundgrens (2006) forskning kan vi inte ens påtala att alla 

faktiskt sörjer. Men det finns annan forskning och andra studier som visar på 

vanligt förekommande reaktioner och beteenden vid sorg. Bland annat Worden 

(2006) beskriver olika reaktioner och känslor hos den efterlevande, då en nära 

anhörig plötsligt dött och även fysiska reaktioner som kan uppstå. Han ger en 

beskrivning av vanliga känslor och reaktioner som kan vara nedstämdhet, 

skuldkänslor, ångest, ensamhet, hjälplöshet, chock, längtan, men även frigörelse, 

lättnad och känslolöshet. Han poängterar också att dessa reaktioner är individuella 

och har olika lång varaktighet.  

Worden (2006) skriver om olika påverkansfaktorer som kan bidra till 

varför människor reagerar olika på en nära anhörigs död. Han nämner bland annat 

anledningar som vem personen var, dödssätt och sociala variabler. Vem personen 

var innebär att det beroende på relation till den döde kan ge olika reaktioner. 

Gällande dödssätt kan det ha betydelse då man reagerar olika på om döden var 

väntad eller oväntad. Med sociala variabler menar han stödets tillgänglighet och att 

det är viktigt för människor att sörja tillsammans. Med referens till annan forskning 

lyfter Worden fram studier som visar att för den som uppfattar att de fått socialt 

stöd, minskar risken för skadliga verkningar av stress. Han menar också att de 

sörjande som inte hanterar förlusten så bra, ofta har ett otillräckligt eller 

konfliktfyllt stöd. Ännu en orsak kan vara att stödet ofta finns direkt efter förlusten 
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och en viss tid därefter, men att detta sedan avtar. Han skriver att ”när emellertid 

den sörjande inser, sex månader till ett år senare, att de mist den närstående, 

kommer de människor som fanns med på begravningen inte längre finnas hos dem, 

och om de gör det, uppmuntrar de den sörjande att gå vidare i livet” (Worden, 

2006:51). Han tar även upp vikten av förståelse för religiösa och etniska 

förväntningar när han diskuterar sociala variabler och menar att det kan finnas en 

förväntan på olika typer av ritualer beroende på vilken religion eller tro den 

sörjande har.  

Även andra forskare visar på betydelsen av ett socialt nätverk vid sorg och 

vikten att inte behöva stå ensam. Lundgren (2006) har utfört ett flertal intervjuer, 

mestadels med kvinnor som har förlorat ett barn genom en olycka. Under en 

intervju berättar en kvinna hur hon upplevde att familjen stod ensam och att ingen 

tog hand om dem efter sonens död. Kvinnan menade att människor runt omkring 

agerat okänsligt och inte kunnat förstå vad som hänt, och därför lämnat henne 

ensam med sitt arbete att sörja. Detta är även något som både Dyregrov och 

Dyregrov (2008) och Sverkström (2004) tar upp, den efterlevandes upplevelse av 

att nätverket och människor runt omkring inte vet hur de ska ge tröst eller agera när 

någon plötsligt dör. Men Dyregrov och Dyregrov (2008) lyfter inte endast fram de 

negativa upplevelserna av nätverket, utan visar även på dess betydelse. De menar 

att det sociala nätverkets stöd kan betyda ovärderligt mycket för de efterlevande 

och skriver att bara medvetandet om andras omtanke och att det finns någon vid ens 

sida är av stor betydelse.  

Sverkström (2004) har erfarenhet av sorgegrupper och visar i sin forskning 

på gruppens betydelse där förutom begreppet sorg, även tröst ofta är i fokus. Tröst 

menar Sverkström är något väldigt viktigt att reflektera kring och lyfter fram ett 

citat från en samtalsgrupp där tröst beskrivs som: ”...ett skeende som för vidare - 

om än det upplevs bara för några sekunder” (2004:128). Olika sätt att förmedla tröst 

kan vara genom praktiska handlanden så som med brev, blombud och 

telefonsamtal, men även lyssnande och tillåtelse för utlopp för aggressiva känslor. 

Han ger sedan en beskrivning utifrån många personers erfarenhet av tröst och visar 

på att de som deltar i gruppsamtal kring sin sorg har med sig en besvikelse från 

omgivningens tafatta försök att trösta. Han ger exempel på olika misslyckade 

tröstförsök som: ”Jag tycker du tar det här så bra ”, ”det finns en mening med allt” 
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och ”Tiden läker alla sår” (Sverkström, 2004:127). Han tar vidare upp att de 

sörjande har en upplevelse och en känsla av att de inte vill tynga andra med sin sorg 

och inte kan säga till omgivningen hur svårt det egentligen är, för att dessa då skulle 

dra sig undan. Sverkström (2004) menar att tröst kan vara att få gråta ut, få kunna 

bli ilsken och aggressiv, få möjlighet att ta den tid som behövs och inte bli 

påskyndad samt få se och möta kärlek. Sverkström menar vidare att ”Tröst ska eller 

bör aldrig uppfattas eller ges som försök för utplånande av sorgen. Adekvat tröst är 

inte överslätande utan fungerar som lindring, stöd och hjälp.” (2004:129).  

Sorg är alltså något som kan upplevas efter en förlust och kan visa sig 

genom olika typer av reaktioner och tröst ges som lindring åt denna sorg. Inte bara 

reaktionerna är olika när man drabbas av sorg, utan även hur sorgen får utlopp och 

uttryckts. Nedan kommer vi belysa en av dessa arenor där sorg uttrycks och 

bearbetas, nämligen på Internet. 

 

2.2.2 Sorg på nätet 

Allt fler internetsidor har blivit sidor där vi kan minnas de som lämnat jordelivet så 

som memorial sites, som är minnessidor över de döda, statusuppdateringar på 

internetsajten Facebook och bloggar kring sorg. Carol och Landry (2010) har 

uppmärksammat detta fenomen och menar att sörja på offentliga sidor på Internet 

har blivit alltmer vanligt. De skriver att sociala medier som Internet är det nya sättet 

att sörja och minnas den döde. Från att människor hedrat en avlidens minne via 

tidningar till en begränsad skara, finns det nu en generation som via Internet är 

geografiskt obunden. Detta har lett till att vi mer och mer släpper in människor vi 

inte känner på livet, för att med dem dela erfarenheter. Deras forskning vill främst 

belysa detta nya sätt att sörja, men också visa på att det kan vara ett alternativ till de 

tidigare mer traditionella formerna av att sörja. De jämför främst de två sociala 

medierna My space och Facebook och visar på att de ger möjlighet att uttrycka sin 

sorg offentligt, men också att dela minnen från den dödes liv. Genom att lämna 

kommentarer kan vänner hedra den döde, samt tillsammans dela sorgen och finna 

tröst i sorgeprocessen. Forskningens resultat visar på att det är viktigt för de 

medverkande att få minnas de döda och detta är en stor del i sorgeprocessen (ibid.). 

Även Roberts (2004) visar i sin forskning om minnessidor och sorg på nätet att 

nätsidor för att minnas avlidna har ökat. Hon skriver att de flesta sidor skapas av 
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människor som redan är aktiva på nätet och att detta är sidor där andra människor 

kan gå in och lämna kommentarer och visa sitt medlidande. Roberts (ibid.) menar 

att dessa sidor skapas för att visa kärlek för den döde. 

Swartwood et al. (2011) samt Lundgren (2006) beskriver i sin forskning 

olika typer av forum där man kan sörja på Internet. Lundgren (2006) menar att 

forumet som hon belyser, främst fungerar som en stödgrupp och ger en möjlighet 

att finnas till för varandra, att dela erfarenheter, men också att skapa relationer. Hon 

menar också att media på många sätt har lyft människans behov av att kunna göra 

detta ”till de anonyma många för att kunna gå vidare i livet” (2006:162). Detta är 

även något Friedman (2007) tar upp, då det genom intervjuer med terapeuter har 

framkommit att det som lockar med Internet är anonymiteten. Swartwood et al. 

(2011) menar att användare av sorgeforum har ett behov av att sörja där människor 

kan ge respons med vänlighet och förståelse, vilket även görs. De menar även att 

denna typ av sörjande är ett komplement till det stöd som familj och vänner ger 

genom den fysiska kontakten. Forskning som tar upp detta ämne menar på att det 

blir vanligare och vanligare att människor uttrycker sin sorg offentligt och detta 

framställs som en positiv upplevelse i en sorgeprocess (Lundgren, 2006; 

Swartwood et al., 2011). 

 

3. Teori 

Vi har valt att undersöka hur social interaktion kan framställas på Internet via en 

blogg kring sorg. Då social interaktion är ett vitt begrepp har vi valt att använda oss 

av två olika teorier som belyser ett snävare område inom denna typ av 

kommunikation, nämligen människans förmåga att ge respons samt vilken 

betydelse den kan ha för efterlevande vid förlust av en nära anhörig. För att kunna 

göra detta har vi tagit stöd i Asplunds (1987a; 1987b) teori kring social 

responsivitet, som visar att människor till naturen är responsiva och av Dyregrov 

och Dyregrovs (2008) forskning kring det sociala nätverkets stöd. Medan Asplunds 

teori kan ge en mer allmän förklaring över hur och varför vi ger respons till 

varandra, kan Dyregrov och Dyregrovs teori visa på vad som faktiskt är önskvärd 

respons för efterlevande när det gäller att få stöd av ett socialt nätverk. Med dessa 
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två teorier som verktyg kan vi vid vår analys skapa en bättre förståelse för vår 

undersökning av bloggarna.  

 

3.1 Social responsivitet 

Asplunds (1987a) teori kring social responsivitet grundar sig på att människan till 

sin natur är socialt responsiv, sällskaplig och lever upp tillsammans med andra 

människor. Teorin bygger på två grundläggande begrepp, nämligen socialitet 

respektive responsivitet, vilka i en kombination genererar teorins kärnidé om social 

responsivitet. Växelspelet mellan en handling, ett stimulus och sedan gensvaret, 

responsen, är vad Asplund betecknar som social responsivitet. Responsen och 

kommunikationen behöver inte vara muntlig och Asplund menar att "Denna 

benägenhet är så stark att människan ofta ställer frågor bara för att få tillfälle att 

svara." (1987a:29). Denna sällskaplighet och benägenhet att svara är en sida i 

teorin. Men det finns även en annan sida som handlar om inskränkningarna i den 

sociala responsiviteten. I vårt samhälle ses vi som vuxna och socialiserade först när 

vår sociala responsivitet har blivit kraftigt inskränkt. Men i sitt ursprungliga 

tillstånd menar Asplund att den sociala responsiviteten är barnslig och vild och 

”…är ingen maskin. Här är rörelsemönster inte fixa, och en stimulus framstår inte 

som en nyckel, vilken passar till ett och endast ett lås.” (1987a:35). Den sociala 

responsiviteten måste vara fri, eller delvis fri för att få kallas så. Blir den 

formaliserad och tvingas följa en mall till punkt och pricka får den enligt Asplund 

inte längre kallas för social responsivitet. Detta då den förlorat improvisationen och 

regelbrotten, eller i alla fall möjligheten till dessa, vilka är kännetecken för teorin.  

Den sociala responsivitetens behov och tendens att fritt få utveckla sig i 

ena eller andra riktningen kallar Asplund (1987a) för responsorium och här 

samspelar stimuli och respons med varandra på ett mångtydigt sätt. Bara för att vi 

har ett visst stimulus kan vi inte av det dra slutsatsen vilken respons som kommer 

följa på detta. Vice versa kan vi heller inte genom att bara se på en respons veta 

vilket stimulus detta svarar på. Som Asplund beskriver det: ”Mot en stimulus svarar 

alltid ett helt spektrum av responser…”(1987a:17). Denna stimulus och respons är 

alltså inte oberoende av varandra utan ”formar varandra och tilldelar varandra sin 

mening” (ibid.) och har var för sig ingen bestämd innebörd. Så för att få mening 
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krävs som minsta enhet ett stimulus som följs av en respons. Ett responsorium 

kännetecknas även av sin omedelbara karaktär och responsen är här spontan och får 

inte dröja eller utebli. Vidare kräver ett responsorium minst två personer för att 

kunna innefatta både ett stimuli och en respons. Responsoriet är alltså inte något 

deterministiskt system, utan kännetecknas av sitt improviserade sociala beteende 

(ibid.).   

Social responsivitet har enligt Asplund en riktning och går snarare 

”utifrån” och ”in” än tvärtom, med vilket han menar att individen snarare är en 

produkt av den sociala responsiviteten än vice versa. På samma sätt som den anses 

ha en riktning har den också ett rum och detta menar Asplund snarare är utanför 

människan än inuti henne. Den sociala responsiviteten återfinns i vårt agerande och 

med Asplunds ord, ”i våra yttre omständigheter” (1987a: 20).  

Den självklara sociala responsiviteten ställer Asplund mot dess motsats, 

nämligen begreppet asocial responslöshet, vilket till skillnad från den sociala 

responsiviteten som kommer av sig själv, är något vi lär oss. Den kan som socialt 

beteende beskrivas som mer formell, komplex och avancerad. Det sker en växling 

mellan å ena sidan asocial responslöshet och social responsivitet, vilket Asplund 

(1987a) menar finns med redan på en grundläggande nivå. Vårt vardagsliv utspelar 

sig till stor del i denna växling, men eftersom förändringarna är små och sker 

förhållandevis obemärkt, har vi svårt att urskilja dem (Asplund, 1987b). 

Vardagslivet består dels av rutiner, vi behöver inte improvisera för att leva, och dels 

av ritualer då det finns ett ”rätt” sätt att agera, vilket av Asplund (1987a) 

sammanfattas med begreppet disciplinerad social responsivitet. 

Utifrån detta diskuterar Asplund (1987b) hur livskriser drastiskt förändrar 

vår status och innebär en stor omstrukturering i förhållandet mellan social 

responsivitet och asocial responslöshet. Även det sociala klimatet omkring oss 

förändras och med exempel utifrån en nybliven änka visar Asplund hur vänner kan 

börja uppträda stelt och undvikande. Relationer som varit kyliga kan få en varmare 

ton och människor man inte hört av på lång tid, dyker plötsligt upp. Till och med 

människor som för änkan är okända kan delta i dennes sorg, och Asplund beskriver 

hur hon för vissa blivit ”ett lovligt objekt för social responsivitet” (1987b:69) 

medan andra ser henne som ”oberörbar”. Dessa olika förhållningssätt menar han är 

uttryck för hänsyn gentemot den sörjande. De närstående visar sin respekt genom 
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att exempelvis hålla upp dörrar, inte säga emot och tala lågt, vilket för med sig att 

interaktionen kring den sörjande upplevs som diskret och dämpad. Asplund 

benämner denna typ av interaktion som sordinerad (återhållen) social responsivitet 

och menar att änkans naturliga responsorium, som varit med maken, nu är upplöst 

och tomt. Eftersom änkan under en tid är kvar i det förflutna är detta rum heller inte 

ledigt för de närstående och därför beter de sig försiktigt runt den sörjande 

(Asplund, 1987b).  

I tillägg till detta för Asplund (1987a) även en diskussion kring att sorg 

inte bör ses som privat eller heller inte kan ägas av någon, utan är kollektiv av sin 

natur. Vi talar gärna om ”hans” eller ”hennes” sorg, men vi borde enligt Asplund 

istället se på sorg som händelser eller processer, snarare än som ett ting, och hellre 

tala om den som något utanför den sörjande i motsats till inom denne (ibid.).  

 

3.2 Socialt nätverksstöd 

Dyregrov och Dyregrov (2008) har länge arbetat med människor i sorg och med 

forskning samt projekt som fångar både efterlevandes och sociala nätverks 

perspektiv på upplevelser av stödprocesser. De har sedan framställt teori kring vad 

som kan upplevas vara ett bra stöd samt vad som upplevts mindre bra. Grunden för 

paret Dyregrovs teori är att även om vi människor behöver varandra när vi stöter på 

händelser som tar emot, är det inte alltid vi lyckas möta varandra och fungera 

tillsammans vid motgångar. Till grund ligger också att social omsorg och stöd 

kommuniceras, och sker mellan människor. 

De lyfter hur efterlevande kan uppleva att det finns en hjälplöshet hos 

nätverket, när det gäller att visa omsorg, empati och att ge stöd, vilket kan väcka en 

frustration. Dyregrov och Dyregrovs teori lägger vikt på funktionen hos nätverket 

för att kunna skapa en förståelse för båda parter om vilket socialt stöd man 

förväntas få, respektive förväntas ge. De menar, samt visar med tidigare forskning 

att socialt nätverksstöd påverkas av komplexa sammanhang. Det kan till exempel 

bero på om nätverk har egna upplevelser och även förmågan hos den efterlevande 

att ta till sig stödet. Vad som upplevs som ett bra stöd är enligt Dyregrov och 

Dyregrov (2008) bland annat all den omtanke som ges, då denna upplevs som 

oersättligt. De skriver vidare att efterlevande vill ha visat stöd och empati från det 
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sociala nätverket som är ärligt och som inte alltid behöver vara i långa utlägg. Det 

kan ges genom emotionellt stöd som innebär att finnas till hands, visa 

omtänksamhet, krama om eller gråta med den efterlevande. De menar också att man 

ska lyssna med empati samt uttrycka en förståelse. 

Vidare tas exempel upp som kan ge motsats effekt och som efterlevande 

inte ser som hjälp. Detta när det sociala nätverket väljer att ge råd, göra 

obetänksamma handlingar eller ge tanklösa och elaka kommentarer, vilket kan 

upplevas provocerade och sårande. De ger exempel på kommentarer som: ”sorgen 

går över med tiden” och ”att det finns en mening med allt” (Dyregrov & Dyregrov, 

2008). 

Enligt Dyregrov och Dyregrov (2008) kan många efterlevande sakna stöd 

och undra varför det inte är många som bryr sig. De förklarar det bland annat med 

att många sociala nätverk frågar sig vilken roll de har, om de bör stödja eller om det 

står någon annan närmre som gör det. De ger sedan förslag på vad efterlevande kan 

göra för att påverka det sociala nätverkets sätt att stödja. De menar på att en 

”öppenhet” kan vara den viktigaste strategin, genom att vara ärlig, uppriktig och ge 

rak kommunikation, så att omgivningen kan få tydliga signaler. Detta för att 

informera om vilket stöd som behövs och om vad som har hänt. 

Dyregrov och Dyregrov (2008) lyfter fram olika aspekter av vad 

efterlevande möter för stöd och vad som är önskvärt, vilket i vår undersökning kan 

vara av stor vikt för att förstå bloggläsarnas val av respons till den efterlevandes 

blogginlägg. Vi kan alltså inte i undersökningen svara på hur en specifik bloggare 

uppfattar kommentarerna, men vi kan tolka kommentarerna utifrån vad forskning 

lyfter fram som betydelsefullt. 

 

4. Metod 

Valet av metod är enligt Bryman (2011) och Ahrne och Svensson (2011) först och 

främst en fråga som ska grunda sig på problemformulering och frågeställningar. Vi 

har i denna uppsats använt oss av en kvalitativ innehållsanalys som metod vid 

insamlandet av vår empiri. En kvalitativt inriktad innehållsanalys innebär en analys 

av dokument, där målet är att söka efter bakomliggande teman (Bryman, 2011). 

Typen av dokument vi valt att använda oss av är bloggar som återfinns på Internet, 
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och då syftet med denna uppsats har varit att belysa interaktionen mellan 

blogginlägg och dess kommentarer, blir teman i bloggarna tydligast genom en 

kvalitativ innehållsanalys. När vi vidare i vår uppsats använder oss av begreppet 

innehållsanalys, syftar det alltså till en kvalitativ analys av dokument. Vi har valt att 

använda oss av en mer induktiv ansats i motsats till den deduktiva logiska 

empirismen, vilket innebär att vi låtit vår empiri styra vårt val av teori (Ahrne & 

Svensson, 2011). Men som Aspers (2007) skriver förekommer ofta en kombination 

av deduktion och induktion vid forskning och i vårt fall bidrar vår förförståelse och 

avgränsning kring fenomenet vi vill belysa till att vår ansats även är deduktiv.  

 

4.1 Metodens förtjänster och begränsningar 

När det gäller innehållsanalys finns det en stor förtjänst i alla de potentiella 

studieområden Internet öppnar för och en vinst i att genom denna metod få 

möjlighet att ”besöka” ett fält (Ahrne & Svensson, 2011; Bryman, 2011). Eftersom 

en hel del av de texter som återfinns på Internet är öppna för allmänheten blir dessa 

lättillgängliga, vilket är en fördel i sökandet efter material. Enligt Bryman (2011) är 

en annan fördel att dokument som dessa bloggar, inte skapats i forskningssyfte, 

vilket gör dem icke-reaktiva. Detta innebär att man kan bortse från 

påverkanseffekter, vilket i sin tur skapar en större validitet hos materialet. De 

bloggande har då de skrev sina inlägg inte påverkats av den studie vi gjort. Då 

bloggarna är offentliga har det också gjort det möjligt för oss att i vår undersökning 

följa några personers specifika berättelser och upplevelser av sorg, samt det 

samspel de har med sina läsare. Denna möjlighet av närhet till materialet lyfts fram 

av Bryman (2011) som ännu en förtjänst vid val av innehållsanalys.  

Men det finns även en hel del begränsningar när det gäller forskning kring 

innehållet i dokument på Internet. Bryman (2011) lyfter fram Scotts fyra kriterier 

kring texters kvalitet. Dessa rör frågor kring materialets autenticitet, dess 

trovärdighet, representativitet och meningsfullhet. Och när det gäller texter på 

Internet visar han även på andra utmaningar och svårigheter. Dels kring att hitta 

webbsidor och bra sökord, men också föränderligheten som gör att en sida kan tas 

bort eller förändras samt uppdateras under datainsamlingen (ibid.). I vår 
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undersökning har vi valt att spara de texter vi valt ut, så att en förändring i inlägg 

eller kommentarer på så sätt inte skulle bli möjlig.  

Ännu en begränsning är att metoden i sig kräver en tolkning av materialet. 

I vårt fall innebär detta att vi inte kan veta vad bloggarna och respondenterna 

verkligen vill förmedla, utan vårt val av metod har medfört att vi gjort generella 

antaganden kring ords betydelse och innebörd.  

 

4.2 Tillvägagångssätt 

Sökning av material till vår undersökning har gjorts genom att använda söktjänsten 

Google. Där har vi sökt efter bloggar skrivna av personer som förlorat en nära 

anhörig i oväntad död. Detta med sökord som blogg änglamamma, blogg olycka 

och blogg sorg. Vid användandet av dessa sökord har vi funnit bloggar som även 

länkat vidare till liknande bloggar och genom snöbollseffekten funnit ytterligare 

bloggar som har varit lämpliga som empiri i vår undersökning. För att finna tidigare 

forskning och teorier, har vi använt oss av litteratursöktjänsterna från Lunds 

Universitets bibliotek. Detta med sökord som sorg, tröst, interaktion, socialt 

nätverk, och bloggar  i Lovisa, LIBRIS, LibHUB och EBSCOhost. Sökorden har 

även översatts på engelska för att hitta internationell forskning, med sökorden: 

grief, mourning, consolation, blogs, interaction och social support. 

Då vi valt att göra en innehållsanalys av bloggar har vi kunnat välja att gå 

tillväga på olika sätt. Antingen att med en mer deduktiv ansats förbereda 

kodningsvariabler och intervjuguide till bloggarna (inlägg och medföljande 

kommentarer) eller att med en induktiv ansats skapa oss en bild efter att vi läst 

bloggarna och på detta sätt se teman och eventuella kodningsvariabler (Bryman, 

2011). Vi har valt att först läsa igenom de bloggar som vi valt ut, både dess inlägg 

och kommentarer från läsare, för att på så sätt få en överskådlig bild och en 

uppfattning av materialet. Detta har visat på olika teman och kategorier som vi har 

valt att presentera. Vi har gjort denna läsning var för sig och strukturerat upp 

materialet och anteckningarna oberoende av varandra. Vi har sedan jämfört 

anteckningarna och slagit ihop de gemansamma teman och uttryck som vi har valt 

att belysa. Genom att läsa bloggarna utan att innan skapat ord och teman för 

kodning, har vi varit öppna för vad inläggen samt kommentarerna har förmedlat. 
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Genom detta har tankar och idéer väckts om vad vi djupare velat undersöka och leta 

efter, vid kodningen av materialet. 

 

4.2.1 Arbetsfördelning 

Vi har både arbetat en hel del ihop, men även på skilda håll. Under 

insamlingsperioden av vår empiri har vi båda sökt efter bloggar på varsitt håll, men 

även haft kontakt med varandra via Skype, mail och telefon. När vi senare påbörjat 

vår analys av bloggarna har vi till stor del suttit tillsammans för att skapa ett 

enhetligt kodningsschema och för att synkronisera arbetet. Att skapa resultatet av 

vår undersökning har också gjorts gemensamt, men övriga delar har vi delat upp då 

vi ansett det vara mer effektivt, för att senare tillsammans sitta och skapa en 

enhetlig och gemensam text. 

 

4.3 Urval och avgränsning 

Vi har valt att skriva om hur sorg och tröst kommuniceras i bloggar efter en nära 

anhörigs oväntade död. Detta område är en avgränsning från de större områdena 

Internet, blogg, interaktion och sorg. Internet är ett stort område med många 

möjligheter till olika fokusområden, likaså är interaktion ett stort fält, då människan 

kan interagera på många olika sätt. Även bloggar innebär ett brett 

forskningsområde, då det finns olika perspektiv att belysa, precis som sorg, där man 

kan lyfta många olika variabler. Då vi velat kombinera ämnet sorg med blogg har 

detta blivit en avgränsning i sig, men fortfarande är området för stort då det finns 

oerhört många bloggar kring detta. Därför har vi valt att bloggarna ska ha varit 

skrivna av personer som förlorat en nära anhörig i en oväntad död. Att skilja på 

olika typer av död har vi ansett vara av relevans för undersökningsområdet. Detta 

då vi sett att reaktioner kan se väldigt olika ut beroende på om det är en sorg över 

ett självmord, en långvarig sjukdom eller över äldre personer som dött på grund av 

åldersrelaterade åkommor. Exempelvis kan de efterlevande vid en anhörigs val att 

ta sitt liv, lämnas med många frågor (Dyregrov & Dyregrov, 2008). Då vår önskan 

varit att studera uttryck och hur man som läsare responderar på vad bloggaren 

uttrycker kring sin sorg, ansåg vi det vara av relevans att avgränsa området på detta 



25 

 

vis. Vi har även bestämt att bloggarna ska vara skrivna av en myndig person, alltså 

vara över 18 år. Detta då man bör vara försiktig med forskning som involverar barn. 

Ytterligare en avgränsning av urvalet har gjorts genom att bloggaren ska 

ha påbörjat sitt skrivande om händelsen inom en månad efter det inträffade och ha 

skrivit i minst ett år, så att det blivit möjligt att se en eventuell förändring över tid. 

Valet av ett år som tidsperiod har berott på att de övriga kriterierna varit så pass 

avgränsande att en längre tidsperiod skulle inneburit färre bloggar som empiri. 

Många bloggare har valt att skriva mycket kring händelsen under det första året och 

sedan avslutar en del sitt bloggande eller väljer att fokusera sitt skrivande på annat. 

Därför har vi ansett att ett år varit en rimlig tidsperiod, som bidragit till ett 

tillräckligt stort material och samtidigt gjort det möjligt för oss att se en förändring. 

Då bloggar är utformade på så vis att nya inlägg när som helst kan läggas ut på 

bloggen, så har ytterligare en avgränsning behövts göras för att begränsa mängden. 

Därför har vi valt att göra tre nedslag i varje blogg, alltså använda tre inlägg 

(bloggarens text) från vardera blogg. Ett första nedslag har gjorts den första gången 

bloggaren har skrivit om sin förlust, ett andra efter sex månader och ett tredje efter 

ett år. Vad gäller läsarnas kommentarer har vi valt ett maxantal kommentarer från 

varje inlägg om 20 stycken. Detta då det under vissa inlägg har funnits över 200 

tillhörande kommentarer och vi för att få ett hanterligt material, har behövt göra 

denna avgränsning. 

Orsaken till att vi valt ut just de bloggar vi har valt, är för att dessa bloggar 

har varit de som passat in under samtliga av våra kriterier för avgränsning. Genom 

vårt avgränsade område har det visat sig att endast dessa sex utvalda bloggar 

passade in och det har därför blivit ett självklart val att ha sex bloggar till som 

grund för vår undersökning. Vi hade kunnat välja att utöka området, men har valt 

dessa sex bloggar med tre inlägg från varje och med tillhörande kommentarer, då de 

genererat ett tillräckligt och hanterbart material för bearbetning. 

 

4.4 Etiska övervägande  

Det finns en ständig balansgång mellan att fritt bedriva forskning och samtidigt 

respektera de som berörs, vilken inte är lätt att gå. De etiska överväganden man i all 

forskning bör ta hänsyn till, blir särskilt aktuella då forskningen rör människor och 
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inte minst gäller detta i de nätbaserade sammanhangen, vilka ger upphov till 

speciella etiska frågor (Ahrne & Svensson, 2011; Fjell, 2010). Vetenskapsrådet 

(2002) ställer upp fyra allmänna huvudkrav som principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, vilka benämns som informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet. Även Bryman 

(2011) låter dessa fyra principer ligga till grund för forskningsetiken. Han lyfter 

utöver dessa även fram Diener och Crandalls resonemang kring intrång i privatlivet 

och gränserna mellan det privata och offentliga, vilket blir relevant för vår 

undersökning. 

De bloggar vi valt att analysera är lättillgängliga och kräver inte lösenord 

eller medlemskap. Texterna är offentliggjorda och både den som bloggar och de 

kommenterande har valt att publicera sin text i vetskap om att andra kan läsa, och 

även personer denne inte känner. Detta gör att det kan tänkas självklart att få 

använda sig av dessa bloggar då de är offentligt publicerade på nätet (Ahrne & 

Svensson, 2011). Många menar att nätet är ett offentligt rum som kan observeras på 

samma sätt som andra offentliga platser, till exempel torg. Men distinktionen 

mellan vad som ses privat och offentligt på Internet är ifrågasatt och oklar (Fjell, 

2010). Skillnad kan göras på offentligtgjort privat och offentliggjort offentligt. 

Denna uppdelning innebär att något som publicerats och offentliggjorts och därmed 

är lagligt att beforska, inte självfallet ska uppfattas som offentligt, ur en etisk 

synvinkel. Diskussionen kring samtycke lyfter alltså fram olika argument, där en 

sida hävdar att världen bör försöka förstås utifrån hur informanterna uppfattar den 

och därför bör ett samtycke ske (ibid.). Ett annat argument grundar sig på 

uppfattningen att ju mer offentligt ett forum är, i fråga om exempelvis tillgänglighet 

och krav på att vara medlem, ju mindre är också kravet på både samtycke och 

konfidentialitet. Vid insamlandet av material har vi av flera anledningar valt att inte 

kontakta varken de bloggande eller de som kommenterat på dessa bloggar, för ett 

samtycke. I förhållande till de kommenterande är det många av dem som skriver 

anonymt eller presenterar sig med ett smeknamn, vilket omöjliggjort en kontakt. I 

andra fall förekommer en e-postadress eller länk till egen blogg eller hemsida, 

vilket gjort en kontakt möjlig. Då vi inte kunnat få allas samtycke och antalet 

respondenter är många har vi valt att inte söka detta. När det gäller blogginläggen 

har det funnits en större möjlighet att söka samtycke. Men då vårt fokus ligger på 
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interaktionen mellan bloggaren och dennes läsare och inte själva bloggaren i sig, 

har vi valt att vara konsekventa och inte heller här sökt samtycke. Däremot har vi 

valt att inte använda några namn eller annat som kan identifiera dem och behandlat 

materialet med hänsyn och respekt.  

Den etiska diskussionen kring offentligt och privat får för en forskare även 

konsekvenser i förhållande till ämnets karaktär och art, och en aspekt att ha i åtanke 

är om valet av forskningsområde kan antas vara känsligt och privat (Bryman, 

2011). I vårt fall studeras interaktion kring människor som skriver om sin sorg, och 

även relativt nära i tid, vilket är en oerhört känslig och för många privat del av livet. 

Vi är medvetna om ämnets känsliga karaktär, men samtidigt är det som ovan 

nämnts främst interaktionen kring sorg vi här intresserar oss för. 

Ännu en aspekt gällande konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är hur 

vi senare i vår rapport kommer att handskas med vårt material. Det är önskvärt att 

visa på resultat utifrån citat och exempel, men Internet som källa kan göra det lätt 

för läsaren att söka upp referensen. Därför har vi valt att dels använda oss av citat 

som inte kan spåras på förstasidan vid en sökning på söksajten Google. Och i de fall 

vi önskat använda citat som kunnat spåras, har vi valt att ändra något ord i citaten 

så att dessa inte kan återfinnas i sökmotorer och på så sätt anonymisera källan, 

samtidigt som den ursprungliga betydelsen av innehållet har bevarats. Vårt 

grundmaterial som bara har använts för uppsatsens syfte återfinns endast på våra 

privata datorer samt som papperskopia och kommer efter inlämning att förstöras. 

 

4.5 Tillförlitlighet 

Vid forskning med kvalitativa metoder finns det en svårighet att använda begreppen 

validitet och reliabilitet på samma sätt som vid kvantitativa metoder. Därför kan 

begrepp så som tillförlitlighet (trovärdighet och pålitlighet) samt äkthet (rättvis bild 

och autenticitet), lättare appliceras på kvalitativa undersökningar och vidare i vår 

diskussion kring vårt materials trovärdighet kommer dessa begrepp att användas 

(Bryman, 2011). En viktig fråga kring trovärdigheten gäller riktigheten i materialet 

och om detta återger de verkliga känslorna hos författaren (ibid.). Då vår analys av 

bloggarna har byggt på dels beskrivandet av upplevelser av sorg, samt de 

kommentarer detta genererar, har detta blivit en viktig fråga. Samtidigt har vår 
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analys byggts på hur människor skriver om sin sorg och hur människor väljer att 

respondera och tonvikten har alltså inte lagts på riktigheten och verkligheten i det 

skrivna. Detta innebär att vi kunnat skapa en analys även om det skrivna inte direkt 

har överensstämt med verkligheten. Resultatet av analysen bör enligt de regler som 

finns, återges till deltagande personer för att bekräfta om den tolkning som gjorts är 

rätt uppfattad (ibid.). Detta resonemang som grundar sig i ett samtycke har vi valt 

att föra under etiska frågeställningar.  

En annan aspekt som rör äktheten är frågan om det verkligen är den 

påstådda författaren som står bakom materialet (ibid.). Eftersom de analyserade 

bloggarna innehåller kommentarer och vi i dem kan utläsa en relation till bloggaren 

anser vi att sannolikheten är liten, att den som bloggar diktat ihop händelsen och 

sedan själv skrivit sina kommentarer för att göra det hela autentiskt. Och då vi valt 

sex bloggar menar vi att helheten av vårt material med stor sannolikhet kan ses som 

äkta.  

Ännu en aspekt kring vårt materials trovärdighet är hur vi valt att tolka det 

som skrivits i inlägg och kommentarer. Detta har gjorts utifrån vår förförståelse 

som bygger på våra värderingar, antaganden och egen erfarenhet av social 

interaktion och varit nödvändigt då en innehållsanalys i sig innebär en tolkning av 

det som studeras.   

 

5. Resultat och analys 

Vi kommer nu att presentera resultatet från vår undersökning samt analysera detta 

utifrån vårt val av teorier och tidigare forskning. Då vi vill belysa interaktionen, 

med fokus på responsen av läsare och kopplingen mellan inlägg och kommentarer, 

kommer vi att dela upp resultatet i olika delar för att lättare kunna analysera 

intressanta teman i undersökningen. De valda huvudrubrikerna är inlägg, 

kommentarer samt koppling mellan inlägg och kommentarer. Under 

kommentarerna finns även underrubrikerna: relation, återgivande, reaktion, 

konsekvens och handling. Samtliga rubriker är ett resultat i sig, som uppkommit vid 

bearbetning av vårt material. Då dessa kategorier tydligt framkom i materialet, 

väljer vi att fokusera på dessa i vår resultat- och analysdel. Vi låter kommentarerna 

ta stor plats i vår analys och detta beror på att de generat ett material med många 
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relevanta och spännande resultat. De har även en central plats i interaktionen med 

den bloggande som en stödjande funktion. Inläggen är i sig oerhört spännande och i 

dem finns mycket att analysera, men vi väljer att här beskriva de övergripande 

dragen, då vi har interaktionen i fokus. Sägas ska också att vi här inte har möjlighet 

att visa på alla delar av vårt resultat, utan har valt det vi anser mest relevant och 

utmärkande. 

 

5.1 Blogginlägg 

Vi vill börja med att övergripande beskriva de blogginlägg vilka ligger till grund 

för de kommenterar och den interaktion vi närmre vill belysa. Inläggen utgör vad 

Asplund (2005) beskriver som stimuli på vilken sedan responsen följer i form av 

kommentarer och blir därför en viktig utgångspunkt för hela vår analys. Vårt val av 

teorier fokuserar mer på de stödjande och interaktionen mellan dem och den 

sörjande, vilket gör att vi i denna del främst använder vår tidigare forskning för att 

analysera resultatet. Resultatet består av arton inlägg skrivna av sex olika personer, 

men som alla varit med om en svår förlust då de mist ett barn eller en make genom 

en plötslig död. En analys av dessa blogginlägg visar både på likheter, men även 

olikheter.  

Som genomgående tema i inläggen beskrivs sorg och saknad. De sörjande 

skriver och uttrycker sin sorg på olika sätt, men förmedlar starka känslor genom 

sina ord. Gemensamt är även årsdagens betydelse. Detta är dagar då de sörjande på 

ett särskilt sätt påminns om den avlidne och det inträffade. Vårt resultat visar på hur 

de sörjande minns tillbaks och ritualer i form av gravbesök och ljuständning 

beskrivs. Endast i en av bloggarna uttrycks att man inte vill minnas årsdagen och 

istället kommer resa iväg. Många sammanfattar också året som gått och gör även ett 

avstamp mot framtiden. De ser framåt och uttrycker att även om hjärtat inte ”hänger 

med”, kan hjärnan se en ljusning. 

Det skiljer sig något mellan inläggen i fråga om när bloggarna väljer att 

skriva sitt första inlägg efter förlusten. Två bloggare skriver sitt första inlägg 1-3 

dagar efter händelsen, bestående av en kort återgivning av vad som hänt, samt en 

kort beskrivning av sina känslor. Dessa inlägg innehåller inte så mycket 

information och uttrycker heller inte så mycket känslor och starka reaktioner. En 
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annan bloggare skriver samma dag som händelsen och förmedlar mycket kort att 

något har hänt med en bild och ett uttryck om att livet är krossat. De tre andra 

bloggarna har valt att skriva först 1-3 veckor efter händelsen och två av dem 

beskriver ingående vad som har hänt, medan den tredje inte ger någon ingående 

förklaring kring händelsen, utan istället beskriver sina känslor. Vi kan alltså se att 

hur man skriver står i relation till tiden. De som börjar skiva en viss tid efter det 

inträffade, ger en mer detaljerad bild av det som hänt, medan de inlägg som skrivs 

nära inpå är mer kortfattade. Vi kan även se att de som haft en blogg sedan tidigare 

är de som snabbast skriver om det inträffade, medan de som börjar blogga först ett 

par veckor efteråt, påbörjar sitt bloggande i samband med händelsen.  

Denna skillnad kan förklaras utifrån den förväntning på att skriva, som en 

bloggare kan uppleva från sina läsare och innebär då en press för den som redan 

bloggar att uppdatera sin blogg, även om denne inte alltid orkar och vill (Nardi et 

al., 2004). Valet att blogga kring det inträffade kan även ses som ett alternativ till 

massmail och på så sätt bli en möjlighet att berätta om händelsen samt sitt mående 

utan att bli avbruten, vilket kan underlätta (ibid.). När vi läst bloggarna för att välja 

ut våra inlägg har vi även sett hur de bloggande uttrycker sin tacksamhet för stöd i 

sorgen genom de kommentarer som lämnats. Swartwood et al. (2011) visar i sin 

forskning på hur sörjande har behov av att sörja i en gemenskap som responderar 

med förståelse och medkänsla. De menar att sörjande använder nätet för att 

komplettera det stöd de dagligen får från familj och andra närstående. Med detta 

som grund kan vi även förstå de bloggare som väljer att börja blogga efter det 

inträffade. 

Vårt resultat visar också att de bloggande i olika utsträckning exponerar 

sina känslor. En del skriver ingående hur de mår och beskriver de känslor de 

upplever, medan andra mer kortfattat skriver om vardagen och en mer allmän 

saknad. I ett inlägg skrivet sex månader efter händelsen skriver en änka om hur hon 

mår och uttrycker många av sina känslor. Bland annat skriver hon att: ”Visst gråter 

jag, jag gråter väldigt lätt för tillfället...” och om hur stor saknaden är över den 

avlidne. Hon väljer även att beskriva sina barns känslor, vad de gör ”nu” och hur de 

genom bilder vill ha sin pappa omkring sig. På detta vis släpper hon in sina läsare 

på ett väldigt personligt och nära sätt. En annan bloggare skriver mer kort och 

informativt och berättar bland annat i sitt första inlägg att sonen dog i en brand. 



31 

 

Denna bloggares inlägg uttrycker inte så mycket känslor, utan istället skriver han 

om hur han sitter med funderingar och beskriver sin saknad med tre korta ord: ”Jag 

saknar dig”. Hur den sörjande väljer att skriva om sin sorg och på vilket sätt de 

förmedlar sina känslor skiljer sig alltså i de olika bloggarna. I vår presentation av 

tidigare forskning belystes hur sörjande reagerar olika när en nära anhörig avlider 

och detta kan vara en förklaring till varför de bloggande uttrycker sig så olika 

(Worden, 2006).  

Bloggarens uttrycksätt och vad denne skriver om, förändras över tid. 

Många av bloggarna skriver i de senare nedslagen mer kring hur det är att göra ett 

val, att gå vidare och försöka leva utan den saknade familjemedlemmen. Men 

samtidigt beskriver några av dem den ständiga sorgen med ord som ”smärtan är 

minst lika stor nu som då”. Ännu en skriver att fast det gått ett år har inte känslorna 

förändrats, men kanske att man verkar vara gladare, åtminstone utåt sett.  

Bloggarna skiljer sig alltså åt i uttryckssätt och innehåll, men förmedlar på 

olika sätt sorgen och känslorna kring det inträffade till läsarna.  

 

5.2 Kommentarer 

Som vi sett ovan, väljer de bloggande att på olika sätt framställa sin sorg när de 

skriver. Men ett gemensamt drag är den tacksamhet de alla riktar till sina läsare för 

kommentarerna och som visar på bloggens betydelse för den sörjande. Det leder 

vidare till vårt resultat kring vad dessa kommentarer egentligen innehåller och vad 

det är som gör dem så betydelsefulla.  

Vår kodning av kommentarerna har resulterat i fem delar, bestående 

av: relation till den bloggande, återgivande, reaktion, konsekvens, samt handling.  

Vi har valt att kategorisera dem på detta sätt då de är ett resultat i sig, men också för 

att lättare synliggöra de likheter och skillnader som finns i vårt resultat. Vi kommer 

nedan att lyfta fram dem var för sig, men vill först visa på några generella drag för 

att ge en samlad bild av kommentarerna.  

En övergripande blick av de kommentarer vi valt att titta närmre på, 

ger oss uppfattningen om att många människor vill stötta och trösta genom de ord 

som skrivs. Vi upplever inte heller någon kommentar som elak, även om det finns 

kommentarer som upplevs något klumpiga och självfokuserade, utan istället 
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uttrycker många sig ärligt, omtänksamt och tröstande. Genomgripande uttrycker 

och förmedlar de responderande också sina emotioner och många kommentarer är 

känslosamma. Vi ser även att många kommenterar till inläggen skrivits redan 

samma dag som dessa skrivs eller nära efter i tid. I vissa fall har kommentarer 

skrivits veckor, månader och år efter det inträffade, men ofta framkommer det att 

de responderande då inte har någon relation till den drabbade. Sammanfattningsvis 

kan sägas att många av de kommenterande uttrycker sig förhållandevis lika i sina 

kommentarer och det resultat som här följer, återfinns i alla de bloggar vi studerat 

 

5.2.1 Relation till bloggaren  

När vi tagit oss an vårt reslutat har det varit relevant att fundera kring viken relation 

den responderande har till bloggaren. Detta då vi dels vill se hur det påverkar 

uttrycket av responsen och dels anser det vara av intresse att se vilka det egentligen 

är som läser och kommenterar en blogg av denna karaktär. Eftersom interaktionen 

sker på nätet ger detta en möjlighet att vara anonym som inte finns i det fysiska 

mötet och bidrar även till att läsaren på något sätt behöver presentera sig om denne 

vill ge sig till känna. Men vad är det i en kommentar som säger något om relationen 

bakom och väljer människor oberoende relation att kommentera den bloggandes 

inlägg. Innan vi ser närmre på det vill vi poängtera att vi valt att se på de 

kommentarer som med tydliga ord och uttryck visar på en typ av relation, samt i 

vissa fall på vår förförståelse av hur en relation uttrycks. Många av kommentarerna 

är svåra att tolka eller säger inget om relationen till bloggaren och dessa har vi lagt 

åt sidan.  

Det som kännetecknar dem som sedan tidigare har en relation till den 

bloggande och som också har en relation utanför bloggen, är dels hur relationen 

uttrycks, så som ”moster”, ”kollega” eller ”Sara (mamma till Emil på dagis)”. 

Andra refererar till familjemedlemmar till den bloggande, vilket även visar på en 

kännedom om familjen. Några använder en geografisk plats för att ge sig till känna, 

som ”Kram från Anna i Boden” medan andra refererar till att de träffats eller 

planerar att ses. Andra erbjuder praktiskt och fysiskt stöd och uttrycker att ”jag vill 

bara sitta där hos dig”, vilket vi anser tyder på en IRL-relation. När den 

responderande använder den bloggandes namn eller benämner denne med ”kära 

vän”, eller ”älskade vännen!!” tolkar vi även detta som ett uttryckssätt för en sedan 

http://www.malincasper.blogg.se/
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tidigare etablerad relation. I respons till de inlägg som är sex månader eller ett år 

efter förlusten skriver även vissa om hur de minns beskedet om dödsfallet, som: 

”vid denna tid kom vi som de sista till er på sjukhuset. Vi fick alla ta farväl av 

David”.  

När det gäller de som inte känner den bloggande skriver en del tydligt om 

att de hamnade på bloggen av en slump eller ”trots att jag inte känner er” eller visar 

på att de inte känner den bloggande genom kommentarer som ”du verkar vara en 

toppentjej”. Andra berättar om sina egna liv och erfarenheter, inte så sällan likande 

det inträffade, och uttrycker därmed att detta är något okänt för läsaren. Några 

presenterar sig med namn och ålder och orsak till sin kommentar eller med 

beskrivning så som ”någon som går bredvid dig på jorden”. Sedan finns det de som 

har kommenterat inläggen långt efter det inträffade och som med sina ord uttrycker 

att denne inte haft kännedom om det inträffade sedan tidigare, vilket vi anser borde 

vara fallet när människor känner varandra.  

Vi har också analyserat hur frekvent läsarna kommenterar genom att se om 

de återkommer med kommentarer på något av de senare skrivna inläggen. Mot 

förmodan var de, vilka vi med säkerhet kunde se återkom, bara några få. Av dessa 

kan vi urskilja två grupper. Den första är personer som känt den sörjande sedan 

tidigare och har en relation även utanför nätet. Den andra är personer som delar en 

liknande sorg och besöker bloggen på grund av detta och som genom sina 

kommentarer visar på att de följer den andres hantering av livet och sorgen. 

Samtidigt ska sägas att eftersom vi valt att dra gränsen vid 20 kommentarer även då 

det funnits fler, innebär det att de som följer därefter inte är med i analysen, vilket 

kunde visat på fler personer som återkommande kommenterat. En del kommentarer 

har också gett oss uppfattningen av att relationen på nätet lett till ett fysiskt möte 

och en IRL-relation.  

Vårt resultat visar alltså att relationen till den bloggande inte är avgörande 

för valet att kommentera. Människor som för den bloggande är både kända och 

okända väljer att kommentera och en förklaring är människans benägenhet att 

respondera. Denna benägenhet är så stark att man även själva ställer sig ”frågor” för 

att få ge ”svar” och ser vi till vårt resultat kan detta ses som en möjlighet för de 

kommenterande att ställa en ”fråga” och därmed också svara (Asplund, 1987a). 

Asplund (ibid.) menar vidare att sorgen är kollektiv och därmed inte något den 
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sörjande har ensamrätt till, samt att sorg är något som finns utanför den sörjande. 

Alla de kommentarer de bloggande får kan ses som ett svar på denna teori och visar 

att både kända och okända människor tar del i sorgen. Enligt Chayko (2002) skulle 

fenomenet kunna beskrivas utifrån de ”sociomental connections” hon menar man 

har förmåga att skapa till människor man inte träffat IRL. Förmågan att föreställa 

sig en relation i tanken gör att man inom sig kan bygga upp en relation till någon, 

vilket innebär att man kan känna empati och i detta fall medlidande. När dessa 

kopplingar blir starka definierar hon dem som sociomentala band, vilka innebär en 

stark känslomässig koppling till den andre (Chayko, 2002).  

 

5.2.2 Återgivande  

Enligt vår undersökning är det många av läsarna som vill ge feedback till den 

sörjande och vara stöttande. Efter att ha sammanställt resultatet från vårt material, 

visar det att övervägande delen från kommentarerna hamnar inom detta område.  

Under denna rubrik redogörs för hur man som läsare valt att ge tillbaka något i ord 

till bloggaren. Tabellen visar de olika underkategorierna samt två uttagna citat, av 

många, för att förtydliga och ge en överskådlig sammanfattning.  

 

Tabell 1. Visar underkategorier för rubriken återgivande med exempel på uttagna 

citat. 

 

Under-

kategori: 

 

Citat från kommentarer: 

 

Citat från kommentarer: 

Omtanke ”Alla mina tankar och 

känslor finns hos er idag!” 

”Beklagar med hela mitt hjärta” 

Kram ”Tusen kramar till dig” ”Skulle så gärna vilja ge dig en 

kram, trots att jag vet att den 

kanske bara tröstar för en sekund” 

Komplimang ”Så vackert du skriver” 

 

”Jag beundrar din styrka, att kunna skriva 

så fint om det svåraste i livet - att mista en 

älskad.” 

Hänsyn 

/förståelse 

”Kan aldrig tänka mig hur 

det känns” 

”Jag kan inte ens föreställa mig smärtan! 

Vet inte vad jag ska skriva” 
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Stöd ”Vill du skriva finns jag 

här.” 

”Hoppas du har många nära och 

kära runt dig!” 

Informerande

/rådgivande 

”Det finns inget värre än 

att mista ett barn.” 

”Att tiden läker alla sår stämmer 

inte riktigt här, men man lär sig att 

leva med sorgen med tiden...” 

 

Alla områden syftar på att ge något tillbaka, men på olika sätt. Att ge 

omtanke kan som tabellen visar, ges genom att skicka en tanke eller genom att man 

sörjer med familjen. En läsare skriver också: ”...sänder alla varma tankar till dig 

och din familj.” och som Dyregrov och Dyregrov (2008) menar är omtanke 

ovärderligt för många efterlevande. De skriver att efterlevande vill ha ett visat stöd 

samt empati från det sociala nätverket, som är ärligt och detta behöver inte alltid 

vara i långa utlägg. Det viktiga är att omgivningen visar att de bryr sig (ibid.). 

Många läsare skriver kommentarer som inte är så långa, utan uttrycker exempelvis 

endast: ”Mina tankar till er!”, men det finns också de som skriver längre 

kommentarer. Många väljer även att skriva ”kram” till bloggaren och detta är inte 

relationsbundet, utan skrivs av de flesta. Detta visar på en omtanke och att man bryr 

sig, samt att det inte krävs så många ord för att visa detta. Dyregrov och Dyregrov 

(2008) skriver kring emotionellt stöd och förklarar det med att någon kan finnas till 

hands, visa omtänksamhet, krama om eller gråta med den efterlevande. Då läsarna 

inte fysiskt kan krama om, eller gråta med den sörjande, kan de istället uttrycka 

detta stöd med ord, vilket genomgående uttrycks i samtliga kommentarer.  

Dyregrov och Dyregrov (2008) menar också att de stödjande bör lyssna 

med empati och uttrycka en förståelse. I vår undersökning framgår att många läsare 

vill uttrycka en förståelse. Detta görs på olika sätt, både som Tabell 1 visar genom 

att uttrycka att man inte förstår, men även med ord som ”Jag förstår att det är 

fruktansvärt jobbigt”. Vi tolkar båda uttryckssätten som sätt att visa sin förståelse 

för bloggarens sorg och dennes smärtsamma process och denna typ av förståelse 

menar Dyregrov och Dyregrov kan upplevas som ett bra stöd.  

Vi har i undersökningen också funnit att en del läsare vill bekräfta vad 

bloggaren skrivit genom att skriva ett antagande, något informerande eller 

konstaterande som exempelvis: ”Du behöver inte vara stark, få ut allt du behöver!” 

eller ”Glöm din sorg..ditt barn har det bra nu..bättre än du kan ana! Vänd 
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sorg..vänd”. Det första exemplet tolkar vi som att respondenten vill ge någon form 

av råd, med att säga att det är okej att vara svag, i motsats till det andra exemplet 

som snarare ger rådet att försöka hitta någon positiv utväg ur sorgen och släppa 

den. Resultatet visar på att det finns en del personer i den bloggandes nätverk som 

ger råd till den efterlevande, men däremot säger just vår undersökning inte något 

kring om de faktiska upplevelserna av dessa råd och typ av respons. Men ser vi till 

vad tidigare forskning och teorier säger kring råd och denna typ av kommentarer, 

kan vi finna att råd inte alltid är uppskattat av efterlevande. Dyregrov och Dyregrov 

(2008) tar upp exempel som efterlevande inte ser som hjälp, utan snarare tvärtom. 

De menar att ge råd, göra obetänksamma handlingar eller ge tanklösa eller elaka 

kommentarer, kan upplevas provocerade och sårande. De ger exempel på detta 

genom kommentarer som: ”sorgen går över med tiden” och ”det är en mening med 

allt” (Dyregrov & Dyregrov, 2008:63). De menar vidare att många kommentarer 

som liknar ovan beskriva, kan etsa sig fast i den efterlevandes tankar och påverka, 

trots medvetenhet om att man inte borde bry sig. Som även Sverkström (2004) 

menar, måste den sörjande få ta sin tid till sorgen och den får inte utplånas eller 

påskyndas. Så när en kommenterande skriver ”Glöm din sorg...” kan det utifrån 

dessa teorier få en negativ påverkan för den bloggande. Men de flesta läsare väljer 

att inte ge råd, utan uttrycker istället sin omtanke och sitt medlidande på ett sätt som 

uppfattas omsorgsfullt. I vårt avsnitt om tidigare forskning kring sorg på nätet 

beskriver även Swartwood et al. (2011) att i många forum för sorg finns ett väldigt 

vänligt klimat och det är ovanligt att lämna elaka kommentarer.  

Vi har också sett i vår undersökning, att det inte verkar vara 

relationsbundet för vem som ger ett återgivande, utan det kan ges oavsett typ av 

relation. Som vi tidigare nämnde skriver de flesta ”kram” oavsett typ av relation, 

men det skrivs även andra känslomässiga kommentarer oavsett relation. Det som 

kan skilja sig åt är att man som närstående ger en kommentar som ”älskade vännen, 

vi finns här om ni behöver oss” medan en som inte verkar ha någon nära relation 

kan skriva ”Vill bara säga att jag tycker du är otroligt stark och duktig. Stor kram” 

och ”hoppas du har många nära och kära runt dig”. En person som har relation 

utanför bloggen uttrycker en mer personligt riktat kommentar med sitt: ”älskade 

vännen...” och att de finns där för bloggaren, medan de som inte har en relation 

utanför bloggen önskar att det finns nära och kära runt bloggaren. När de för 
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bloggaren okända, istället vill ge sitt stöd skriver de att de finns på bloggen om den 

efterlevande vill skriva av sig. Enligt Dyregrov och Dyregrov (2008) kan många 

efterlevande sakna stöd och undra varför många inte bryr sig. Han förklarar det 

bland annat med att många sociala nätverk frågar sig vilken roll de har, om de bör 

stödja eller om det står någon annan i närmre relation som gör det. Men vad vi kan 

se utifrån bloggarna, så uppfattar vi inte detta vara något som sker här, utan här 

visar alla sitt stöd och medlidande. Som Swartwood et al. (2006) också skriver så 

används olika forum på nätet som komplement till det sociala nätverket i den 

fysiska verkligheten. 

Hur kommentarerna förändras över tid är mycket beroende på hur 

bloggaren också väljer att skriva, men detta diskuteras mer under resultatet kring 

kopplingen sinsemellan. Vad vi kan se är att återgivandet under det första inlägget 

till största delen vill visa omtanke och medlidande, inte minst genom att ”ge” en 

kram. Detta minskar sedan successivt i inlägg efter sex månader och i tredje 

inlägget skrivet efter ett år. Vad som istället ökar är att ge komplimanger, vilket 

ofta är kopplat till hur ”fint” bloggaren uttrycker sig eller till bilder som lagts upp. 

Ännu en sak som förändras och ökar med tiden är att fler av kommentarerna är 

informerande och konstaterande som: ”Ett år, det är bara början på resten av livet.”. 

En anledning till detta kan vara att det är för känsligt att nämna när sorgen är ny. Vi 

kan alltså med undersökningen säga att typen av kommentarer förändras över ett år. 

De olika underkategorierna återfinns i kommenterarna till varje inlägg, men antalet 

som skriver en viss typ av kommentar förändras. Mer omtanke i form av att ”jag 

tänker på dig” och ”lider med dig” i början, men mer av komplimanger och 

informerande kommentarer allt eftersom tiden går.  

 

5.2.3 Reaktion  

I vårt resultat kan vi se hur många responderande väljer att beskriva sin reaktion 

över vad de läst. Eftersom detta är vanligt förekommande anser vi det viktigt att 

belysa och har valt att dela upp dem i reaktioner som är fysiska kontra psykiska. I 

mötet med ett sorgebesked eller en människa som sörjer reagerar alla på något vis 

med vår kropp, vilket är en icke-verbal reaktion (Asplund, 1987a). Vid ett fysiskt 

möte brukar man inte behöva beskriva sina reaktioner, som exempelvis att gråta, 

utan de uppfattas och tolkas direkt av den sörjande. Men eftersom interaktionen i en 
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blogg sker i den virtuella världen där man inte ser varandra, får frågan om 

reaktioner i vår undersökning en annan innebörd.  

Vi kan här se hur de fysiska reaktionerna återges och tårar är den reaktion 

som återkommer mest frekvent. Beskrivningar såsom ”Jag gråter, skakar, ryser och 

mår fruktansvärt illa” eller ”Jag sitter här och tårar rinner nerför mina kinder” 

berättar tydligt om sådana reaktioner. Andra sätt att fysiskt reagera kan vara genom 

att magen knyter sig eller att man upplever ett tryck över bröstet. Ytterligare någon 

beskriver hur denne skriker rakt ut. Dessa exempel är tydliga uttryck för läsarens 

önskan att förmedla sin fysiska reaktion och upplevelse och för att den bloggande 

ska kunna uppfatta dessa reaktioner måste den kommenterande återge dessa med 

hjälp av ord.  

Vi kan även se hur många beskriver en psykisk reaktion mer symboliskt 

med ord om hur hjärtat blöder och ”Usch, jag ryser i hela själen...”. Detta är 

beskrivningar av reaktioner i kroppen som inte på samma sätt är faktiska, men som 

uttrycker smärta. Många återger också sin upplevelse som en känsla av att det 

inträffade känns overkligt, ofattbart och orättvist och en del försöker även förstärka 

reaktionen genom kraftuttryck som ”Ååå det är så jävla fel så fel fel”. Uttryck som 

”Jag känner mig så chockad” eller ”Vaknade kl.03.40 och hade nästan panik....ett 

år!!!” ser vi också som exempel på hur psykiska reaktioner kan beskrivas. Ser vi till 

förändringen över tid finner vi de starkaste beskrivningarna av reaktioner i 

kommentarer till de första inläggen. Även i de kommentarer skrivna till inlägg ett år 

efter det inträffade kan vi se ett antal reaktioner och då ofta i samband med att den 

kommenterande minns tillbaka. 

Både de fysiska och psykiska reaktionerna kan förklaras med Asplunds 

(1987a,b) teori kring människans benägenhet att respondera på stimuli, i detta fall 

bloggens inlägg, vilket gör att man med automatik vill svara till det som lästs. Det 

som är anmärkningsvärt är hur ”fritt” reaktionen uttrycks till den bloggande och hur 

den på många sätt kan uppfattas som spontan och ärlig. Asplund menar att det hör 

till det ”vuxna” och socialiserade livet att till viss del tygla och formalisera den 

sociala responsiviteten. Men människors sätt att uttrycka sin reaktion kan med 

Asplunds begrepp ses som allt annat än disciplinerad och formell, och det vilda och 

barnsliga som är den sociala responsivitetens kännetecken, kan vi här se lysa 

igenom, vilket är anmärkningsvärt.  
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Fenomenet att sätta ord på sin fysiska eller psykiska reaktion kan vi även 

tolka olika, beroende på vilken relation den kommenterande har till bloggaren. När 

det gäller de människor som sedan tidigare känner den bloggande beskriver 

Dyregrov och Dyregrov (2008) i sin teori kring stöd i sorg, hur vänner och nära 

anhöriga ofta blir chockade när de får beskedet om det inträffade. Detta för med sig 

att de själva får svårt att hantera situationen, vilket i de fall relationen till den 

bloggande är nära, kan vara ett tecken på denna chock efter dödsbeskedet.  

Använder vi Asplunds (1987a) resonemang kring sorg som något kollektivt, kan det 

tolkas som att läsare som känner den sörjande inte enbart skriver för att visa 

medlidande, utan även själva sörjer den avlidne. Asplund lyfter även fram hur den 

sociala responsiviteten förändras i mötet med en sörjande människa och hur de som 

finns omkring denne uppträder försiktigt och respektfullt. När vi i vårt resultat ser 

hur en del uttrycker sig med kraftfulla ord och uttryck, kan det uppfattas som 

hänsynslöst och kanske finns det här en skillnad i uttryck mellan att mötas virtuellt 

kontra face-to-face.  

Att människor blir berörda och väljer att sörja med människor vilka de 

känner kan tyckas självklart och kanske till och med ses som en skyldighet. Men 

vad är det som gör att människor deltar i sorgen för någon som för dem är okänd 

och även visar medlidande med sörjande. Ser vi på kommentarer skrivna av för 

bloggaren okända personer, ser vi att även de reagerar fysiskt. De beskriver sina 

reaktioner med ord som ”Jag sitter här med hjärtklappning och gråter trots att jag 

inte känner er” och ”tårarna rinner nedför mina kinder”. Även reaktioner såsom 

”Jag känner mig så chockad” och upplevelsen av att tappa ord eller inte veta vad 

man ska säga, beskrivs. Som en självklar orsak ser vi människans förmåga till både 

empati och sympati, men väljer här att även se andra aspekter av fenomenet. 

Orsaken till detta skulle enligt Chayko (2002) kunna beskrivas utifrån de 

sociomentala band vi har förmåga att skapa till människor vi inte träffat IRL. Men 

för att dessa sociomentala band ska utvecklas krävs det en interaktion och i vårt fall 

består denna endast av en väldigt enkel kommunikation bestående av ett inlägg och 

sedan svar till detta. Så sannolikheten för att så starka band skulle hinna knytas kan 

kännas orealistisk (ibid.). Mer adekvata är då Asplunds (1987) resonemang kring 

hur det sociala klimatet förändras vid förluster som dessa. Han menar att människor 

som inte haft kontakt med den sörjande på lång tid, plötsligt kan höra av sig och 
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även okända människor kan börja delta i sorgen. Detta förklaras genom att den 

sörjande blivit ett lovligt objekt att respondera till. Människans benägenhet att svara 

gör att man skapar något att svara mot, och i detta fall är det den sörjande.  

Vi kan alltså konstatera att människor på olika sätt beskriver sina 

reaktioner och för den sörjande, i detta fall den bloggande, spelar detta enligt 

Dyregrov och Dyregrov (2008) en viktig roll. De hävdar i ett resonemang kring 

emotionellt stöd, vilket både kan vara verbalt och icke-verbalt, att den drabbades 

upplevelse av när någon exempelvis gråter tillsammans med denne är ”en 

ovärderlig form av stöd” (2008:152). Så vi kan med stöd i teori dra slutsatsen att 

denna typ av respons, som blir ett sätt att förmedla icke-verbala reaktioner, är viktig 

och tröstande för den bloggande.   

 

5.2.4 Konsekvens 

Vårt material visar att när människor tar del av andra människors berättelser genom 

bloggar, får detta konsekvenser för dem. Utifrån vår kodning har två kategorier växt 

fram där konsekvensen blivit att människor dels får perspektiv på livet, samt delar 

med sig av likande erfarenhet.  

För det första visar alltså vårt resultat på att blogginläggen ger perspektiv 

till livet. Människor uttrycker att vad de läst ger ”lite perspektiv på vad jag gnäller 

om i mitt lilla liv” och ” får mig att känna mig ödmjuk inför varje morgon jag 

vaknar och känner att livet är ok”. För vissa leder det även vidare till konkreta 

handlingar, som en av de kommenterande utrycker: ”Jag kommer krama barnen 

hårt här i morgon igen”. Dyregrov och Dyregrov (2008) visar i sitt reslutat på hur 

nätverket upplever sin stödjande roll. Även om upplevelsen är krävande och tung 

beskrivs den också som positiv och en av anledningarna är att de deltagande 

tvingades stanna upp och fick ett nytt perspektiv på livet. Saker och ting blev inte 

längre självklara. Vi kan genom vårt resultat se att detta fenomen även återfinns i 

bloggar och inte är isolerat till endast en fysisk relation.  

För det andra leder läsandet av blogginläggen till att människor som delar 

likande erfarenhet, skriver om sin egen sorg och förlust. Dessa kommentarer 

återfinns i de flesta bloggarna och vi kan se att några av de kommenterande även 

återkommer med respons till de senare inläggen i samma blogg. De är ofta längre 
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än övriga kommentarer och den som skriver väljer ofta att beskriva den förlust 

denne själv råkat ut för med många ord. 

 Att gemensamt dela en förlust av en nära anhörig leder till en speciell 

relation till andra sörjande och ett gemensamt drag kan även ses i sättet de väljer att 

formulera sig. De skriver med ord som ”våra barn” och ”Fråga oss som vet”, och 

allierar sig på så vis med den bloggande och dennes sorg. Samtidigt kan vi inte i 

någon av kommentarerna se att de menar sig förstå den bloggande, utan sådana 

kommentarer utelämnas. Endast vid ett tillfälle uttrycks något liknande och 

formuleras då med ord som: ”Jag har som sagt ingen erfarenhet av just det du går 

igenom, men jag har stor erfarenhet av sorgarbete. Jag känner igen mig i flera av de 

inlägg du skrivit hittills.”. Många skriver om hur de själva upplevt förlusten och hur 

de hanterat den. Någon skriver att: ”Det enda som fungerade för mig var en dag i 

taget i över två år” och använder sin egen erfarenhet för att stötta den bloggande. 

En annan skriver om hur denne komponerade en sång för att söka lindring när 

hennes son dog och ger vidare detta förslag som blev till hjälp för henne. Dyregrov 

och Dyregrov (2008) lyfter fram betydelsen av att få stöd av jämlikar. De menar att 

möta andra efterlevande kan vara skönt då de ofta förstår varandra. Även att få råd 

kan, när det gäller från efterlevande, ses som positivt i jämförelse med andra som 

inta varit i samma situation. Vad vi kan se utifrån bloggarna är det många av de 

kommenterande med liknande erfarenhet, som uttrycker betydelsen av bloggen. 

Men hur bloggaren själv ser på dessa kommentarer kan vi inte utläsa, utan i 

materialet vi har tagit del av, kan vi se att det aldrig har uttryckts ett speciellt riktat 

tack eller liknande till dessa kommentarer. 

 

5.2.5 Handling 

Undersökningen visar att en del av läsarna väljer att skriva att de utfört en handling 

av någon form för att visa sitt medsörjande till bloggaren. Detta genom att skriva att 

de ber för familjen, eller tänt ett ljus för den avlidne. Det är ingen övervägande del 

av kommentarerna som uttrycker att en handling utförts, men vi anser det ändå vara 

relevant att belysa, då det handlar om en respons till det skrivna inlägget samt ett 

sätt att visa sitt deltagande. 

 I bloggarnas första inlägg förmedlar en del läsare i kommentarerna att de 

ber för familjen och kan exempelvis skriva: ”Ber att du en dag får svar...att Du en 
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dag förstår…”. De uttrycker att de ber för att familjen snart ska må bättre och kunna 

leva vidare efter det tragiska som hänt. Om bloggaren eller läsaren som skrivit 

kommentaren är religiös eller troende framkommer inte i bloggen, men kan vara av 

betydelse för den sörjande då denna handling kan ha olika betydelse beroende på 

vilken tro den bloggande har. Worden (2006) tar upp vikten av förståelse för 

religiösa och etniska förväntningar när han diskuterar sociala variabler och menar 

att det kan finnas en förväntan på olika typer av ritualer beroende på vilken religion 

eller tro den sörjande har. Men då vi inte kan utläsa om bloggaren är religiös eller 

inte, så vet vi heller inte hur det påverkar denne. 

Att människor ber för den sörjande, återkommer inte i de senare 

blogginläggen, men i kommentarer till det sista inlägget skriver istället läsarna att 

de tänder ljus för den som dött och att de tänker på familjen och den avlidne. Att 

tända ett ljus för någon brukar ses som ett sätt att minnas och hedra en avliden och 

en del läsare vill genom detta visa att de minns. Dyregrov och Dyregrov (2008) 

diskuterar vikten av just ritualer för både den efterlevande och nätverket. De menar 

att ritualer är ett sätt för människor att uttrycka sina känslor och tankar i en 

symbolisk gemenskap. Denna typ av handling fungerar då som riktlinjer för de 

närstående om vad som är accepterat att göra för att visa sitt stöd. Så att skriva att 

man tänder ett ljus och ber för familjen är alltså ett sätt att visa att man finns där 

och fortfarande har familjen, i detta fall bloggaren, i tanken och genom detta vill 

visa sitt stöd.  

Vi kan också se att kommentarer som uttrycker en handling är skrivna av 

läsare som verkar ha en IRL-relation till bloggaren och som känt denne innan 

händelsen skedde. Detta är alltså en typ av respons som, till skillnad från de andra 

typerna av respons, visar på relationens betydelse. Under rubriken återgivande tog 

vi upp hur nätverk kan fundera över om någon annan står närmre den sörjande och 

ger stöd. I detta fall kan det vara ett tydligt exempel på ett nätverk som står närmre 

den sörjande, detta då de skriver om en utförd handling och de övriga kan då inte 

anse sig stå tillräckligt nära för att uttrycka eller utföra detta. Denna uppdelning av 

nätverket kan ställas mot Asplunds (1987a) teori om att sorg inte bör ses som privat 

och heller inte kan ägas av någon, utan är kollektiv av sin natur. Detta skulle kunna 

styrka en handling som utförs av en för bloggaren okänd person, men i vårt fall kan 

vi i vårt resultat inte se några sådana handlingar. 
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5.3 Koppling mellan inlägg och kommentarer 

När vi nu har lagt fram vårt resultat av bloggarnas inlägg samt läsarnas 

kommentarer, kommer vi här presentera hur de kopplas till varandra. Vår 

undersökning visar på ett intressant resultat, då vi kan se en koppling mellan vad 

och hur bloggaren skriver och det svar som respondenterna ger. Detta ska vi här 

presentera och se närmre på hur interaktionen mellan bloggaren och läsaren 

förändras över tid.  

I presentationen av inläggen beskrivs hur alla bloggarna som en gemensam 

faktor skriver om en sorg och saknad, men även att de olika bloggarna uttrycker 

detta på olika sätt. När vi ser på kommentarerna till dessa inlägg kan vi också se en 

viss skillnad i responsens karaktär. Till de bloggare som uttrycker mer personliga 

känslor, ges också en respons av ett mer personligare slag. Bloggaren som tidigare 

nämndes skriva mer samlat och informativt om att sonen dog i en brand får 

kommentarer likt: ”vilken jobbig händelse! Hoppas att bloggen kan ge dig 

'terapi'.Kram” och ”Beklagar verkligen, skickar en tanke till dig och din familj // 

Mvh”. En annan bloggare skriver också kort, men mer personligt och uttrycksfullt 

om hur livet har blivit krossat, samt har en bild på sonen som dött. De kommentarer 

som följer uttrycker starka reaktioner och väldigt många känslor som ”Ååå det är så 

jävla fel så fel fel” och ”Fy fan vad livet kan vara orättvist! Jag känner med er så 

otroligt mycket”. I exemplen ovan kan vi se en tydlig koppling mellan inlägg och 

kommentarer, desto mer personligt bloggaren skriver, desto mer personligt skriver 

också respondenterna. Dyregrov och Dyregrov (2008) skriver att efterlevande 

uttrycker att ”öppenhet” är en av de viktigaste strategierna för att hantera den svåra 

situationen. Med detta menas att vara ärlig, uppriktig och kommunicera rakt, så att 

omgivningen kan få tydliga signaler. Detta för att informera omgivningen både om 

vilket stöd som behövs, men även om vad som har hänt. De bloggar vi har valt ut 

förmedlar att något har hänt och vill därmed också informera sin omgivning. 

Skillnaden ligger i att då de skriver på olika sätt och öppnar sig olika mycket, får de 

också olika typer av respons. Dyregrov och Dyregrov (ibid.) skriver vidare att när 

efterlevande berättar vad som hänt, påverkas även de närstående av situationen, 

vilket för med sig att även dessa har behov av att berätta om sina reaktioner på 

dödsfallet. Detta kan förklara varför många läsare ger en mer personlig respons till 

inlägget. När bloggaren själv skriver om sina upplevelser, öppnar det även för 
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läsaren att uttrycka sina personliga upplevelser och känslor. Vi ser alltså hur de 

bloggande och läsarna samspelar med varandra.  

Vi ser också att det finns teman för vad respondenterna väljer att svara 

eller inte svara på ur själva textinnehållet från inläggen. När en bloggare skriver ett 

inlägg tar de upp olika saker i ett och samma inlägg. Det största fokuset ligger 

främst på vad som inträffade, men också på hur bloggaren mår, samt om mer 

vardagliga händelser. En bloggare skriver om ett bråk med försäkringskassan, en 

annan skriver om familjens flytt och ytterligare en skriver om en resa för familjen. 

Vi kan se ett tema i att många respondenter väljer att svara på ovan beskrivna 

vardagliga händelser och även kommentera endast kring denna händelse. Som 

exempel, kan vi se hur bloggaren som skriver om bråk med försäkringskassan, får 

respons i form av ”Försäkringskassan....suck...” och på bloggen kring resan ”Jag 

hoppas att er semester blir underbar.”. Denna typ av respons, som endast svarar på 

en beskriven vardaglig handling är inte den vanligaste, men förekommer tillräckligt 

många gånger för att belysas. Vad som däremot är ett vanligt förekommande sätt att 

svara på är att skriva en kombination, som: ”...fortfarande blir jag gråtfärdig ibland 

när jag tänker på er, vilket jag gör ofta. Ta hand om dig och pojkarna, och lycka till 

med flytten!”. Alltså, genom att formulera sin omtanke, men också återkoppla till 

inlägget genom att tillägga ”lycka till med flytten”. I den fysiska verkligheten 

skriver Dyregrov och Dyregrov (2008) att ett bra stöd ges genom att lyssna och vår 

tolkning är att respondenterna gör det när de kommenterar och inte minst då de 

återkopplar till den skrivna texten. I jämförelse finns det respondenter som inte 

svarar på själva textinnehållet, alltså inte gör någon direkt återkoppling till inlägget. 

De respondenter som vi inte anser återkoppla till texten, är de som ofta skriver om 

sig själv. Antingen de som skriver om liknande erfarenheter och berättar hur de 

mår, eller de som endast skriver ”Usch, jag blir ledsen när jag läser detta!”. Vi 

uppfattar detta vara skrivet mer för sin egen skull och inte som ett sätt att visa 

omsorg eller att orka ”lyssna”.  

Vi kan alltså se hur de kommenterande responderar på olika sätt och väljer 

att fokusera på olika teman i inläggen. Asplund (1987a) lyfter fram responsens 

tendens att fritt utveckla sig och benämner detta samspel som ett responsorium. 

Denna frihet innebär att ett visst stimuli inte med självklarhet ger en viss respons. 
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Utan på ett stimulus följer alltid ett spektrum av responser, vilket vi tydligt kan se 

genom den variation med vilken de kommenterande responderar.    

Vi nämner under rubriken återgivande att typen av kommentarer med tiden 

förändras, genom att det med tiden skrivs färre kommentarer i form av ”omtanke” 

och fler av typen ”komplimanger”. När vi nu kopplar detta till inläggen, kan vi se 

att de bloggande i de senare nedslagen väljer att skriva kring andra saker, lägger 

upp bilder på graven samt uttrycker sig med ett annat perspektiv till händelsen. När 

vi ser denna förändring i både inlägg och kommentarer kan vi se att de till en viss 

del hänger ihop och även förändras med varandra. Dyregrov och Dyregrov (2008) 

skriver om att efterlevande har en rädsla för att nätverket inte längre ska orka lyssna 

då det gått en tid. Även Worden (2006) diskuterar kring denna upplevelse av 

förändring av stöd. Han menar att då den efterlevande efter en tid, på ett djupare 

plan inser att denne gått miste om en närstående, också kan ha förlorat en större del 

av sitt nätverks stöd och de som finns kvar anser att den sörjande bör gå vidare. På 

samma sätt som det med tiden uttrycks mindre ”omtanke”, väljer även fler läsare att 

i större utsträckning kommentera det vardagliga i inläggen, vilket kan innebära att 

nätverket börjar ta avstånd från den bloggandes sorg. Men det skulle också kunna 

vara ett uttryck för bloggarens rädsla att nätverket inte längre vill ge sitt stöd och 

resulterar i att dessa då väljer att skriva mindre om sin sorg. Ytterligare något som 

kan tyda på hur nätverket har en benägenhet att dra sig tillbaka, är hur antalet 

kommentarer blir färre desto längre tid som går. 

 

6. Avslutande diskussion 

Att förlora ett barn eller sin partner i en plötslig död kan innebära en oerhört stor 

sorg för en människa. Syftet med vår undersökning har varit att se på vilket sätt 

interaktionen i bloggar kan uttryckas kring en sådan sorgeprocess. När vi inledde 

vårt förarbete inför denna undersökning tog vi del av forskning som visar på att 

bloggande på olika sätt faktiskt är betydelsefullt för en sörjande. Då forskning visat 

på att läsarnas kommentarer på bloggen upplevs som viktiga, ledde det oss vidare 

till frågan om vad det egentligen är som tröstar den sörjande och hur detta stöd 

uttrycks samt förmedlas i en blogg.  



46 

 

Vårt resultat och analys har bidragit med en större förståelse för dels 

fenomenet att blogga, men också för hur bloggen kan få betydelse för den sörjande. 

Vår undersökning och analysen av denna visar på hur den bloggande och de 

kommenterande samspelar i bloggen. Det framkommer både skillnader och likheter 

i hur människor i ord berättar om sin sorg och i hur människor uttrycker tröst. 

Generellt är kommentarerna vänliga och ger utryck för en omsorg och ett 

deltagande i sorgen. Resultatet visar även på en koppling mellan inläggen och 

kommentarerna, då de bloggande till viss del får svar utifrån hur de själva skriver. 

Vi kan se att då bloggaren skriver personligt och känslosamt, får denne också 

liknande respons tillbaka. Detta är inte så olikt vad man också kan skönja i den 

fysiska världen, där en människa som gråter oftast får mer tröst och omtanke, än en 

som inte gråter. Skillnaden är bara att i den virtuella världen kläs sorg och tröst i 

ord istället. Det vore utifrån detta resultat spännande att se på hur de bloggande 

tänker och resonerar kring hur de framställer sig och sin sorg. Väljer bloggare att 

uttrycka sig på ett visst sätt för att detta genererar en sådan typ av tröst denne 

önskar. Då nätrelationer i denna undersökning ses som ett komplement till IRL-

relationer, ses även den tröst bloggande får genom de virtuella relationerna som ett 

komplement till annan, mer fysisk tröst. Men då vi kan se hur sörjandet på Internet 

fått oerhört stor genomslagskraft, vore det även av intresse att i framtida studier se 

hur detta påverkat de mer traditionella sorgeforumen. Blir dessa forums betydelse 

mindre och ersätter Internet som ny arena delar av de mer klassiska terapierna och 

de fysiska mötena.  

Vårt reslutat visar även på hur många, för den bloggande okända personer 

väljer att respondera och visa sitt medlidande. Det är alltså inte beroende av relation 

till den sörjande som responsen och trösten ges, utan nätet gör det möjligt för 

många fler att uttrycka sitt stöd, och den sörjande kan på detta sätt få uppleva ett 

stöd denne inte kan få IRL. Kanske kan människor som inte har en nära relation till 

den sörjande, och för vilka det inte är lika naturligt och bekvämt att fysiskt finnas 

nära, genom Internet och bloggar få chansen att visa sitt medlidande.  

I vår kommande yrkesroll som socionomer kommer människor på olika 

sätt utgöra en viktig och central del. Då samhällets sociala arbete riktar sig mot 

människor som är hjälpbehövande, är det sannolikt att sorg i vissa fall är en 

bakomliggande faktor till den situation en människa hamnat i. I mötet med en 
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sörjande människa är det därför relevant och viktigt att ha kunskap kring nya 

mediers roll för sorgehantering och på vilket sätt dessa kan användas. Vår 

undersökning är även av intresse då det gäller medvetenhet kring vikten av 

interaktion i bloggar och hur detta påverkar och skapar den bloggandes identitet. 

För tio år sedan fanns inte möjlighet till denna typ av interaktion och idag är den en 

stor del av många människors liv och vardag. Denna utveckling har lett till dagens 

samhälle och kommer fortsätta att förändra vår vardag och hur vi kommunicerar, 

vilket vi måste ha i åtanke inom det sociala arbetet om vi ska kunna hjälpa 

människor utifrån deras livsvillkor.
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