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Sammanfattning  

Syftet med uppsatsen är att studera hur anhöriga som befinner sig i sorg och kris efter att 

ha förlorat en närstående, skriver om det i bloggar. Studien bygger på empiri från fyra 

olika bloggar och knyter an till Cullbergs (2006) kristeori samt Lundins (1982) teori om 

sorg och sorgbearbetning. I studien har en kvalitativ innehållsanalys använts för att fånga 

och tolka hur sorgeprocessen tar sig uttryck i de texter som publiceras i bloggarna.  

Resultaten visade att bloggen fungerade som ett sätt för individen att själv ta makten över 

sin sorgbearbetning. Bloggen användes som en arena för att med egen kraft läka sina sår 

istället för att förlita sig på professionella stödjare. Det fanns även en medvetenhet hos de 

sörjande om att det kunde vara tungt för nätverket att finnas till hands vilket ytterligare gav 

tyngd till behovet av att blogga för att ventilera sina känslor. Även om varje sorgeprocess 

är unik så visar resultatet av studien att sorgbearbetning följer liknande mönster som i viss 

mån påminner om Cullbergs (2006) fyra faser om kris. Lundins (1982) teorier om 

sorgbearbetning användes för att belysa hur en sorgeprocess kunde se ut samt vilka risk- 

och skyddsfaktorer som inverkade på sorgeprocessen. Resultaten visade på nätverkets 

betydelse samt att de sörjande tillägnat sig nya perspektiv på livet som kan förklaras 

utifrån Lundins teori. 
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1. INLEDNING   

"...Tomhet - en så ofantligt stor tomhet och en saknad som river mig i 
bitar.  Det är idag jag ska börja min vandring ensam - utan P. Det är idag 
verkligen har kommit ifatt mig, insikten att jag aldrig mer får känna hans 
hand i min, inte höra hans röst - inte se hans vackra blå ögon och hans 
varma leende. Inte vakna till på natten av att känna hans varma hand 
som försiktigt smeker min rygg och mitt hår för att han tror att jag sover. 
Allt är borta! Det är idag jag skall börja ränsa upp bland mina kullkastade 
planer, försöka hitta bitar jag kan använda - börja bygga allting på nytt. 
Det känns tungt - nästan omöjligt och min framtid är väldigt tom på 
planer just nu. Jag står som i ett stort tomrum, utan riktning, mening eller 
mål med någonting. Känner att jag har tappat fotfästet och irrar runt i ett 
vakuum. Hjärnan säger att P är borta, men mitt hjärta vägrar acceptera 
och förstå. Varje dag kommer blixtsnabba tankar upp - "sen när P 
kommer, så..." Men ingen P kommer. Inte idag, inte i morgon - inte 
sen!  Min saknad är ordlös - det är min andra halva som rivits bort och 
kvar finns dom öppna såren. Hur kan man då någonin bli hel igen..   

Det är idag det svåra börjar. Det är idag jag tvingas ta första steget..."   

(blogg 4)  

Citatet ovan illustrerar hur en kvinna i sin blogg, beskriver sorg och saknad efter sin 
älskades bortgång. 

Vi lever i en tidsperiod där vårt samhälle i allt högre grad präglas av teknik. Internet 
har revolutionerat allt fler områden och många människor lever stora delar av sin 
vakna tid online. På internet kan man snabbt dela information, göra bankärenden, 
söka information, underhålla sociala kontakter etcetera. Bara i Sverige har sociala 
medier som till exempel Facebook 4 736 980 medlemmar, vilket utgör 49,93 % av 
Sveriges befolkning (IBL 1). Ett annat fenomen som blivit vanligt bland 
internetanvändare är att blogga. I Sverige visar statistik från 2013 att 74 % av 
kvinnorna i åldern 16-25 år läser andras bloggar och att 57 % av kvinnorna i samma 
åldersspann skriver- eller har skrivit egna bloggar (Findahl, 2013:35). Siffrorna visar 
att bloggning som fenomen har haft stor genomslagskraft i Sverige. Bloggande har 
blivit en sorts dagbok där man skriver och reflekterar över olika händelser i livet 
och detta påminner många gånger om en form av självterapi. Många bloggar startas 
då individer vill belysa, påverka eller bearbeta ett visst ämne (Tan, 2008:143) och att 
hantera ett dödsfall av en nära anhörig är något som många väljer att skriva om. 

När man sörjer kämpar man sig igenom en lång och krävande process. Sorgens 
bojor släpper först när alla steg i processen genomlevts och individen kommer ut 
på andra sidan, som en ny människa (Hillgaard, Keiser & Ravn, 1984:7). Enligt 
Socialdepartementet har den psykiska ohälsan i Sverige ökat sedan 1990- talet och 
stöd till dessa individer ges främst i primärvården och specialistpsykiatrin 
(Socialdepartementet, 2012).  
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Vi fick inspiration till studien, då vi under den verksamhetsförlagda praktikperioden 
mött klienter som befann sig i en sorg- eller krisprocess. Vi insåg hur viktigt det är 
för professionella att ha kunskaper om sorg- och krishantering för att ha förståelse 
för vad klienter går igenom och på så sätt kunna hjälpa dem. Vi märkte även att det 
kunde vara svårt för klienterna att få det stöd från vården de hade behov av. I 
många fall berodde det på långa köer eller bristande resurser vilket ledde till att 
klienterna inte fick den tid och de resurser de behövde för att bearbeta sorgen. Den 
bild vi fångade av primärvården stämmer överens med den vardag de 
yrkesverksamma professionella arbetar i dagligen. Detta möts vi av om och om igen 
genom media, där det bland annat problematiseras hur alldeles för få psykologer 
ska kunna ge vård och stöd till behövande (IBL 2).  

Under praktiken fick vi höra att det vanligtvis är socionomer som arbetar som 
kuratorer och att man genom sin profession därmed förväntas kunna hantera sorg- 
och krisbearbetning på bästa möjliga sätt. Vi har dock upplevt vissa kunskapsluckor 
i utbildningen när det kommer till att förstå sorg- och krishantering, trots att ämnet 
är högst relevant för vår profession som socionomer.  

I denna studie vill vi med hjälp av bloggar belysa hur man vid förlust av en 
närstående kan förstå den sorg- och krisprocess som utspelar sig på internet. I och 
med att samhället utvecklas och nya digitala vägar att kommunicera växer fram kan 
föreliggande studie vara relevant för socionomer i syfte att förstå nya mediers 
betydelse för krishantering och som alternativ problemlösning. Denna kunskap 
skulle kunna bidra till en fördjupad förståelse för vad klienter går igenom och på så 
sätt kan studien bidra till socionomernas möjligheter att få insyn i och kunskap om 
hur man kan ge stöd åt dessa klienter.    
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2. BAKGRUND    
 

Under detta kapitel kommer vi att definiera begreppen sorg och kris samt förklara 
dess innebörd som vi tänker använda dem under studien. Vi kommer även under 
detta stycke i stora drag måla upp en bild hur det har sett ut historiskt samt dess 
utveckling till hur det ser ut idag.  

2.1 Sorg och kris 

Sorg och kris är något som alla människor, både barn och vuxna, går igenom under 
livet. I vår livscykel ingår det händelser som skilsmässor, allvarlig sjukdom, 
arbetslöshet och död. Sorg är en fullt normal reaktion och ska inte blandas ihop 
med psykisk ohälsa, men obearbetad sorg kan leda till psykiska besvär vilket orsakar 
ett onödigt och långvarigt lidande (Lundmark, 2009:10). Hillgaard, Keiser och Ravn 
(1984) skriver om ritualens betydelse vid stora livshändelser. Tidigare seder såsom 
gravölet, kyrklig begravning, likvaka, supen till barnsängskvinnan etcetera fyllde ett 
viktigt syfte då de anhöriga kunde uppleva och bearbeta sorgen på nära håll. Att 
uppleva smärta och sorg är naturliga känslor i både samhälle och familj, men sedan 
sjukvården utvecklats samt befolkningen sekulariserats har dessa ritualer avtagit för 
att till stor del ersättas av den medicinska teknologin. Sjukvården är numera en 
central del vid både födelse och död och lidandet och smärtan blir något onaturligt 
som man fasar för och försöker hålla sig ifrån (Hillgaard, Keiser & Ravn, 
1984:14f).  

En bidragande faktor till att människor inte får den hjälp de behöver kan vara att 
det finns en avgränsning mellan det privata och det offentliga i livet. Ju strängare, 
slutnare och mer individualiserat samhället är desto lägre tolerans för sorg och 
krisreaktionerna. Ju öppnare och mer medkännande klimat desto större chans finns 
att individen får uttrycka sina känslor och reaktioner utan att bli stämplad. Dagens 
samhälle är sekulariserat vilket kan medföra att individen döljer sina sorg- och 
krisreaktioner för att på så sätt hålla sig inom normen för det normala. Genom att 
överbrygga detta och ta lärdom av de båda sidorna ökar man möjligheterna för de 
drabbade att komma framåt i den process som det innebär att genomgå sorg och 
kris (Hillgaard, Keiser & Ravn, 1984:7).   

Enligt författarna Hillgaard, Keiser & Ravn, kan se hur människor försöker finna 
nya vägar att hantera sorg och kris, allt eftersom de gamla ritualerna bleknar. 
Vanliga sätt är att sätta in en annons i tidningens dödsspalt, blogga om förlusten 
eller på andra sätt försöka förhålla sig till döden och bekanta sig med den 
(Hillgaard, Keiser & Ravn, 1984:19).   

De två processerna sorg och kris är ofta sammanflätade med varandra. Det finns 
dock stora skillnader mellan sorg och kris och de bör därför skiljas åt. Det är bland 
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annat tidsperspektivet, den psykiska sammanhållningen, de synliga uttrycken utåt 
samt hur bearbetningen sker som är skillnaden (Fyhr, 1999:27).    

Sorgeprocessen kan delas in i tre stadier. Först går individen igenom en frigörelse 
från det förgångna. Därefter sker en återanpassning till vardagen, och till sist 
kommer planeringen av en ny livsperiod som till hör till framtiden. Förloppet 
mellan faserna ses som rörligt. Den sörjande kan ibland hålla sig fast i det 
förgångna samtidigt som denne försöker orientera sig i nuet (Hillgaard, Keiser & 
Ravn, 1984:34f).     
 
Marta Cullberg beskriver hur man genom sorg och smärta kan få ett nytt perspektiv 
på livet där man lär sig att uppskatta och njuta av varje dag (Cullberg, 2003:243). 
Iris Kihlman (1998) tar upp uttrycket "tiden läker alla sår". Kihlman menar att det 
inte är tiden som läker såren utan att det är sorgen som läker såren, bara man vågar 
vara i -och känna den. Sorgen är ordlös men smärtan inombords är högst påtaglig. 
En djup sorg är något av de mest smärtsamma händelser som livet tvingar på oss, 
det är omöjligt att förbereda sig på en sådan situation. Den illusion många 
människor lever i, där man tror sig vara osårbar, rasar och man måste samla ihop 
skärvorna och när man står inför livets bräcklighet kan en inre förvandling ske 
(Kihlman, 1998:14ff). Ett sätt att bearbeta sorgen är genom att skriva om sorgen 
och integrera den i en berättelse som går att förmedla. Sorgehantering är en av de 
mest grundläggande processerna i livet och för de flesta människor pågår processen 
under ett till två år innan man gått vidare. Dock kan man få flashbacks då och då 
och återigen känna smärtan från sorgen. Sorgen är alltid en lång, krävande och 
känslomässig process (Hillgaard, Keiser & Ravn, 1984:24ff).  

Kriser kommer alltid av en yttre händelse som tolkas som en förlust eller hot om 
förlust för individen. Denne överväldigas då av starka känslor som inte kan lösas 
genom personens vanliga problemlösningskapacitet. Den akuta krisen pågår under 
en begränsad tid av högst 6-8 veckor (Hillgaard, Keiser & Ravn, 1984:24ff). Enligt 
Cullberg kan dock en krisbearbetning pågå mellan ett till sju år (Cullberg, 
2006:219).  

I sjukvården möter sjuksköterskor, kuratorer och läkare individer i kris under 
främst tre tillfällen. Det första tillfället brukar vara när personen befinner sig i 
chockfasen, vilken inträffar i nära anslutning till det inträffade traumat. Det andra 
är reaktionsfasen, som kan vara svår att känna igen och därför lätt blir felbedömd. 
Under denna fas är det vanligt att individen söker sig till sjukvården på grund av 
ångestattacker, sömnsvårigheter eller psykosomatiska åkommor. Det tredje tillfället 
är i de fall krisbearbetningen inte kommit igång utan låst sig. Det tillståndet 
inträffar vanligtvis ett- eller flera år efter traumat. Många gånger fastnar personen i 
krisbearbetningen om denne inte får adekvat hjälp under reaktionsfasen (Cullberg, 
2006:156f).  
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3. PROBLEMFORMULERING, SYFTE OCH 
FRÅGESTÄLLNINGAR      

De senaste åren har en explosion av bloggande där människor i hög grad skriver 
om sina liv skett (Tan, 2008:143). Bloggandet berör ofta personliga och privata 
ämnen som exempelvis sorg och kris.  

Syftet med uppsatsen är att studera hur anhöriga som befinner sig i sorg och kris 
efter att ha förlorat en närstående skriver om det i bloggar. Fokus för studien är 
riktat mot hur sorg- och krisprocessen tar sig uttryck genom bloggande.   

För att kunna besvara vårt syfte används följande frågeställningar:   

 Följer bloggandet olika faser inom sorg- och krishantering och i så fall hur 
ser dessa ut?  

 Hur beskriver bloggförfattaren sin bearbetning av sorg och kris i bloggen? 
 

 Varför väljer de att blogga under sorg- och krisbearbetningen? 
 

3.1 Avgränsningar    

För att besvara syftet med studien har fokus legat på att få en ökad inblick i hur 
sorg- och krisprocessen kan ta sig uttryck genom bloggande. Vi har valt att 
avgränsa oss till att undersöka fyra stycken bloggar där de sörjande har bearbetat 
sorgen färdigt. 

I valet av bloggar avhöll vi oss från barn som avlidit då det skulle bli ett för tungt 
ämne för oss personligen att arbeta med. Det vi har valt att lägga fokus på i 
bloggarna är att de som skriver har genomgått processen och bearbetat sorgen då 
detta är centralt i vår studie.    

Ytterligare en avgränsning som gjordes var att inte ta hänsyn till aspekter som ålder, 
kön och bakgrund med tanke på att dessa faktorer inte är avgörande för studien. 
Det är även viktigt att valet av bloggar uppfyllt de urvalskriterier som vi satt upp. 
Dessa urvalskriterier redogör vi för under kapitel 6.2.1. Dessa avgränsningar valdes 
för att möjliggöra en adekvat analys av materialet (Silverman, 2013:54).   

I flera av de valda bloggarna skrev de anhöriga om vilket bemötande de fått från 
samhället samt vad de önskat för stöd. Detta har vi valt att inte gå in närmare på i 
vår uppsats. Vi anser dock att detta är ett viktigt ämne som skulle vara intressant att 
forska vidare på.    
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4. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT     

De första teorierna om sorg och kris utvecklades under 1940- och 50-talen i 
England och USA genom att forskare och socialarbetare började studera reaktioner 
hos traumatiserade personer. I Skandinavien växte intresset för dessa teorier fram 
under 1960-talet och man började snart använda teorierna på de svenska 
högskolorna (Hillgaard, Keiser & Ravn 1984:11). De teorier vi använt oss av i 
studien för att tolka och skapa förståelse för processerna är Cullbergs (2006) 
krishanteringsteori samt Lundins (1982) teori om sorg- och sorgeprocesser. Johan 
Cullberg är professor i psykiatri och boken Kris- och utveckling (2006) återkommer i 
de flesta undersökningar och litteratur som handlar om sorg- och krishantering.  

Detsamma gäller Tom Lundins (1982) tidigare forskning om sorg. Lundin 
är professor emeritus i katastrofpsykologi. Dessa teorier har en psykodynamisk 
bakgrund. Vi ansåg dock att de var nödvändiga att använda i uppsatsen för att ge 
en teoretisk bakgrund och en förståelse för hur sorg- och krisprocesser kan ta sig 
uttryck.  Dessa teorier hoppas vi kan belysa och ge en inblick i ett ämne som i hög 
grad är relevant för det sociala arbetet och för socionomers yrkesutövning.  

4.1 Cullbergs kristeori   

För att förstå hur människor hanterar olika kriser utgår vi från Johan Cullbergs 
krishanteringsteori (Cullberg, 2006). Cullberg utvecklade sin krishanteringsteori 
under 1970-talet och har sedan dess blivit en utav de mest välkända teoretikerna 
inom krishantering. Cullberg beskriver begreppet kris som att man genom en 
utifrån orsakad händelse hamnar i ett tillstånd där individens tidigare erfarenheter 
och inlärda problemlösningsförmåga inte räcker till för att hantera situationen. Den 
traumatiska krisen inträffar när något händer snabbt och oväntat, exempelvis vid en 
närståendes bortgång. Förlusten av en närstående kan då upplevas som ett hot mot 
den sörjandes egen existens och trygghet. Hur stora följder krisen får för de 
drabbade påverkas av den sociala kontexten, till exempel vilka risk- och 
skyddsfaktorer som finns i det sociala nätverket (Cullberg, 2006: 15ff). Krisen följer 
i många fall ett enhetligt förlopp men kan skilja sig åt från person till person. En del 
individer hoppar över vissa sorgemoment medan andra går igenom olika moment i 
omvänd ordning. Alla människor hanterar kriser på olika sätt men krishanteringen 
följer ofta vissa mönster (Cullberg, 2006: 141f). Dessa mönster har Cullberg 
uppmärksammat och delat in i faser. Han menar att en kris är uppdelad i fyra faser: 
chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen samt nyorienteringsfasen. Faserna är inte alltid 
kronologiska då individen kan förflytta sig mellan faserna beroende på hur dennes 

krishantering fortskrider. Han beskriver även att det finns två olika sorters kriser, 
livskriser (som alla går igenom) samt traumatiska kriser som exempelvis plötslig 
olycka, naturkatastrofer etcetera. Båda dessa former följer de fyra faserna (Cullberg, 

2006:141ff).    
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4.1.1 Chockfasen     

Vid en traumatisk händelse hamnar individen vanligtvis i ett chocktillstånd till att 
börja med. Tillståndet kan vara allt från ett kort ögonblick till ett par dygn. Medan 
individen befinner sig i chockfasen kämpar denne med att förhålla sig till och 
bearbeta det inträffade vilket kräver oerhörda psykiska resurser. Individen kan ge 
ett lugnt och samlat intryck utåt sett men upplever samtidigt kaosartade känslor 
inombords. Det är vanligt att individen inte minns något från dagarna denne 
befunnit sig i chock och det är viktigt att professionella som möter individen är 
medvetna om hur en person kan reagera i detta tillstånd och anpassa bemötandet 
därefter. Individen kan bete sig irrationellt och göra saker som strider mot dennes 
vanliga beteende. Personen kan bli utåtagerande eller helt paralyserad vilket är 
normala reaktioner (Cullberg, 2006:143).   

4.1.2 Reaktionsfasen   

Reaktionsfasen, tillsammans med chockfasen, tillhör krisens mest akuta fas och 
pågår vanligtvis mellan 4-6 veckor. Reaktionsfasen startar då individen börjar inse 
vad som inträffat och dennes försvarsmekanismer aktiveras (Cullberg, 2006:144f). 
Försvarsmekanismerna finns till för att hjälpa individen att steg för steg bearbeta 
det inträffade. Utan försvarsmekanismer riskerar individen att gå in i en psykos och 
hamna i ett sammanbrott. Försvarsmekanismerna har en positiv funktion i och med 
att de hjälper individen att hantera krisen med en del i taget, men de kan även ha 
negativ inverkan på krisbearbetningen om de tar för stort utrymme och individen 
därmed inte kommer vidare i sin bearbetning (Cullberg, 2006:145).  

Försvarsmekanismerna är regression, förnekelse, isolering, projektion, rationalisering, 
undertryckande, bortträngning samt unipression. De är till för att hjälpa den drabbade att 
klara av att hantera krisen steg för steg. Detta för att krisen inte ska bli 
överväldigande för den drabbade (Cullberg, 2006:145). Ett exempel på hur en 
försvarsmekanism fungerar är regression som tillåter den drabbade att ta ett steg 
tillbaka och låta andra bestämma eller ta över makten under en kort period. Denna 
försvarsmekanism yttrar sig genom att individen antar ett beteende eller 
tankemönster från en tidigare ålder. Det skapar då en viss distans till det som har 
hänt för den drabbade (Cullberg, 2006:146).  

Det är vanligt att individen upprepat ställer sig frågan "varför" samt grubblar över 
orättvisan över att detta skulle "drabba just mig". Psyket är inriktat på att försöka 
hålla kvar den bortgångne och tankarna är hela tiden fokuserade på den döde och 
det kan vara svårt för individen att hålla isär dröm och verklighet. Det är även 
vanligt att individen drabbas av svåra skuldkänslor gentemot den bortgångne. Skuld 
över saker man gjort eller inte gjort under tiden den bortgångne levde (Cullberg, 
2006:143f).  
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Under den akuta krisen är det vanligt att individen får psykosomatiska symptom 
som hjärtklappning, magont, svimningskänslor etcetera. Denne kan även känna sig 
deprimerad och vilja dra sig undan då den psykiska smärtan är för smärtsam för att 
kunna hantera. Aggressivitet och skuldbeläggande är vanliga känslor som uttrycks 
hos den sörjande och det är vanligt att personen går till angrepp mot de som vill 
komma nära och hjälpa. Det kan även infinna sig en känsla av bitterhet gentemot 
livet samt de närstående (Cullberg, 2006:152).   

4.1.3 Bearbetningsfasen   

Bearbetningsfasen inträffar vanligtvis från 6 till 12 månader efter dödsfallet. Från 
att tidigare varit fokuserad på det förgångna har individen istället börjat blicka 
framåt. Individen har börjat lära sig hantera det som inträffat och har hittat ett nytt 
sätt att så smått börja leva. I denna fas är det vanligt att det kommer bakslag. Dessa 
kan då yttra sig som häftiga reaktioner av sorg, ilska, skuld etcetera (Cullberg, 
2006:152f).  

4.1.4 Nyorienteringsfasen   

Nyorienteringsfasen är den fjärde och sista utav Cullbergs faser. När individen 
kommit till denna fas har denne nått en punkt i krishanteringen där sorgen och 
smärtan över förlusten till stor del bleknat. Traumat som individen upplevt har satt 
spår som aldrig försvinner men genom att personen har kommit igenom krisen är 
denne inte längre tyngd utav smärtan och kan därför skapa sig ett nytt liv 
och planera för sin nya framtid. Krisen försvinner aldrig helt utan blir istället 
integrerad i individens liv och finns kvar som ett minne i både känsla och tanke 
(Cullberg, 2006:154).   

4.2  Tom Lundins sorg och sorgereaktioner   

För att förstå sorgeprocessen tog vi avstamp från Tom Lundins (1982) teori om sorg 
och sorgereaktioner. Vi valde efter noggrant övervägande att utgå från hans 
avhandling då vi genom att scanna av forskningsfältet såg att många författare, 
inklusive Cullberg (2006), refererar till Lundin. Lundins avhandling är relevant för 
oss då han beskriver sorgeprocessen utifrån både individ- och familjeperspektiv. 
Avhandlingen belyser även tidsaspekten i en sorgeprocess.  

Lundin beskriver att tidigare studier har visat att plötsliga och oväntade dödsfall 
leder till en kraftigare sorgereaktion, samt alarmerande symptom så som ökad död- 
och sjuklighet. Ångest och smärta är centrala element i sorgbearbetningen och man 
bör därför bemöta sorgereaktionen som en krisreaktion, då de liknar varandra till 
stor del (Lundin, 1982:30f). Lundin visar i sin avhandling på en mängd psykosociala 
faktorer som inverkar på sorgereaktionens förlopp. Han lyfter fram fyra viktiga 
faktorer: den sörjandes personlighet, vilken relation denne hade till den döde, 
omständigheterna kring dödsfallet samt vilket stöd som finns att tillgå i det sociala 
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nätverket. Lundin ser ett samband mellan plötsligt dödsfall och kraftig 
sorgereaktion. Genom att den anhörige inte får tid att förbereda sig inför dödsfallet 
försvåras därmed separationen. Han kan även se hos den anhörige en ökad 
skuldkänsla. Sorgearbetet består vanligtvis av en stegvis separation, men vid 
plötsliga dödsfall kan man se att sorgeprocessen tar längre tid än vid ett väntat 
dödsfall.  Lundin ser även att personer som i unga år mist en nära anhörig i många 
fall fick smärtsamma och komplicerade sorgereaktioner när de senare i livet 
upplever förluster.   

Lundin beskriver vidare skillnaden mellan sorg och sorgereaktion. Sorg är av privat 
natur medan sorgereaktionen har en kommunikativ funktion som utspelar sig i 
relation till andra människor i det sociala nätverket. En faktor som påverkar 
sorgereaktionens längd är hur nära den anhörige stod den döde. En förlust av 
make/maka alternativt sitt eget barn, där relationen varit av symbiotisk karaktär, 
leder det till starka störningar, vilket försvårar och i vissa fall omöjliggör 
separationen från den döde. Detta kan leda till en längre sorgeprocess, alternativt 
till kronisk sorg. Den kroniska sorgen ger uttryck i djupa depressioner och 
psykosomatiska sjukdomar.  

Sorgereaktionens intensitet kan under de första åren variera avsevärt mellan olika 
individer. De flesta anhöriga upplever under första månaden efter dödsfallet att de 
klarat sig rätt bra. Lundins resonemang kring detta är att sorgearbetet inte kommit 
igång ordentligt på grund av dämpande faktorer som ritualer och planering av 
begravning etcetera. Det sociala stödet är oftast som mest intensivt första månaden 
vilket också har en dämpande effekt på sorgereaktionen.  

Vanligtvis ökar sorgereaktionens styrka cirka två till tre månader efter dödsfallet då 
vänner och släktingar inte längre hör av sig lika ofta. Det psykologiska försvaret i 
form av förnekande och isolering kan inte längre dämpa smärtan och det leder 
därmed till att den psykologiska sorgbearbetningen påbörjas (Lundin, 1982:224ff).  

Lundin (1982) beskriver hur England, som föregångsland, har valt att bemöta 
sorgereaktioner med ett alternativt förhållningsätt. Man har frångått den etablerade 
psykiatrin för att istället använda sig av stödföreningar där sorgbearbetningen sker 
genom möten med människor i liknande situationer. Framgången i denna metod är 
att det ses som positivt att man i grupp delar med sig av sina erfarenheter samt 

lyssnar på varandra och på så vis bearbetar sorgen (Lundin, 1982: 240f).  

I Lundins studie framkommer att sorg kan ha positiva effekter på den 
personlighetsmässiga utvecklingen. Han kan se hur vissa anhöriga utvecklar en 
mognad två år efter dödsfallet (Lundin 1982: 227).    
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5. TIDIGARE FORSKNING OM SORG OCH KRISHANTERING      

I detta avsnitt redogörs för internationell forskning som berör områdena 
sorgbearbetning och bloggande. Den forskning som vi här redovisar kommer från 
olika vetenskapliga discipliner. Forskningen vi har valt att använda ger oss 
betydelsefulla infallsvinklar i hur man kan bearbeta sorg genom kreativa 
tillvägagångssätt. Forskningen visar hur internet som arena kan förstås som ett 
lättillgängligt alternativ för sorgbearbetning.  

5.1 Medvetenhet kring sorg och kris   
 

Ted Bowman (1999) skriver i artikeln ”Shattered dreams, resiliency and hope: “Restorying 
after loss” om hur individer som förlorat en närstående uppvisar en ovilja mot att 
planera för och se fram emot framtiden. Bowman kommer fram till att man måste 
lämna de gamla drömmarna bakom sig för att kunna gå vidare och skapa sig en ny 
framtid. Han uttrycker även i sin artikel vikten av att berätta om sorgen och att 
sätta ord på sina krossade drömmar om framtiden (Bowman, 1999:179ff).  
 
Detta är även något som visar sig i Cecilia Bosticco och Teresa L. Thompsons 
(2005) artikel ”Narratives and storytelling in coping with grief and bereavement”. Artikeln 
belyser hur viktigt det är att berätta för andra människor om sin sorg då berättandet 
bidrar till att förlusten får en mening i och med att andra som genomgår en 
sorgeprocess kan finna stöd i berättelsen. Författarna menar också att berättandet, 
och den mening det skapar, hjälper individen att hantera förlusten och fylla 
tomrummet efter den närstående (Bosticco & Thompson, 2005:1ff). 

Kellie Goldsworthy (2010) skriver i ”Grief and loss theory in social work practice: All 
changes involves loss, just as all losses require change” att de flesta människor associerar 
sorg och kris med en närståendes släkting eller väns död. Men Goldsworthy själv 
menar att sorg och kris är något som alla människor genomgår i livet och inte bara 
när man har förlorat en närstående. Sorg och kris finns i många olika former och 
socionomer som yrkesgrupp förväntas kunna arbeta med dessa frågor och känna 
igen de mönster och uttryck som visar sig i olika former. Ett problem man kan se 
är att professionen förväntas kunna hantera sorg och kris trots att litteratur och 

utbildning inte uppmärksammar detta ämne i tillräcklig omfattning.  Sorg och kris 
är en verklighet i alla liv och hänger ofta samman med större förändringar. Med en 
ökad medvetenhet om att sorg och kris finns i olika former, samt hur det kan 
bearbetas, skulle socionomers förståelse för individen förbättras och leda till bättre 
stöd från socialarbetare, psykologer och kuratorer (Goldsworthy, 2010:167).  

De senaste åren har det blivit mer vanligt att psykologer, terapeuter och kuratorer 
använder sig av internet i olika former för att ha terapisamtal med klienter. Det 
finns både fördelar och nackdelar med att professionellt använda sig av internet för 
terapi och det är viktigt att ta ställning till detta innan man väljer detta som 
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terapiform. Några fördelar med detta som tas upp i en studie av Nadine Pelling 
(2009:3ff) är tillgängligheten, låga behandlingskostnader samt att behandling kan 
ske på individens egna villkor. Dessa fördelar finns även när de drabbade väljer att 
skapa egna bloggar för att bearbeta sorgen på egen hand. Pelling visar också att 
individer som befinner sig i en sorg- och krisprocess i många fall visar symptom i 
form av depression, ångest och panikattacker.  

I Sigmund Freuds verk "Mourning and melancholia" från 1917 beskrivs det att sorg 
inte är en psykisk sjukdom, utan en process som är normal då man exempelvis står 
inför en närståendes bortgång. Freud menar att vi har starka känslomässiga band till 
varandra och att när en person avlider ställs de anhöriga inför att kunna acceptera 
att bandet har brutits och att en nyorientering måste ske (Freud, 2003:215f).   

5.2 Hantera sorg och kris genom alternativa arbetssätt och med hjälp 
av internet   

Det finns en del forskning om alternativa sätt att uttrycka sig inom sorg- och 
krishantering. I artikeln ”Does grief counseling work?” av John Jordan & Robert 
Neimeyer (2003) undersöker författarna om den behandling som erbjuds idag ger 
positiva resultat fastän vården i stor omfattning arbetar utifrån stela modeller. De 
professionella som arbetar med att erbjuda sorgehantering tror att deras insats ger 
positiva effekter hos de behövande och att insatserna de erbjuder är hjälpfulla trots 
att litteratur och tidigare forskning påvisar ineffektiva resultat. I undersökningar 
framkommer vikten av att ifrågasätta vedertagna modeller och de arbetssätt som 

används.  De rekommendationer som görs i studien är bland annat att inte utgå 
ifrån en stel modell av symtomlindring utan att man istället bör tillämpa en bred 
hjälp med många åtgärder. De interventioner som skräddarsys och sker med kort 
tid mellan traumat och bearbetningen ger mest positiva effekter (Jordan & 
Neimeyer, 2003:766ff). Det är därför viktigt att frångå ett stelbent arbetssätt i 
vården vid sorg och krisbearbetning, och att istället se till individuella lösningar. 
Leon Tan (2008:143) visar på fördelarna med att blogga som självterapi då det finns 
ett behov av nytänkande, och att blogga som självterapi kan vara ett alternativ.  

Internet har på senare år blivit allt vanligare att använda för att hantera sorg. 
Jocelyn DeGroot & Heather Carmack (2006) följer i sin studie “It May Not Be Pretty, 
But It's Honest” en kvinna vars barn omkom i en bilolycka. Kvinnan bloggar om sin 
sorg och sorgbearbetning och författarna kan urskilja tre olika stadier i 
sorgeprocessen genom att analysera inläggen i bloggen. De kom fram till att 
kvinnan först befann sig i ett stadium där hon ifrågasatte verkligheten, därefter kom 
skuldkänslor och den tredje fasen var en sorts nyorientering där hon försökte skapa 
sig ett nytt normaltillstånd. De ser också att bloggande har blivit ett nytt sätt att 
uttrycka sin sorg på och att detta utmanar det "normala" sättet att sörja på 
(Degroot & Carmack, 2006:448f). I denna nyare forskning kan man se hur nya 
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former av sorgbearbetning länkas samman med äldre teorier så som Cullbergs 
(2006) olika faser i Krisprocessen.    

Brian Caroll & Katie Landry (2010) belyser i sin artikel "Logging on and letting out" 
hur man med stöd av olika internetforum, som MySpace och Facebook, kan 
bearbeta sorg och att detta sätt att bearbeta sorgen kan passa de individer som inte 
fysiskt har möjlighet att närvara vid ritualer som exempelvis begravning, 
minnesstund och liknande. Genom att skapa minnessidor på internet lever den 
dödes själ vidare även efter att den fysiska kroppen försvunnit och det finns ett 
behov för personer att besöka internetsidan och ta farväl en sista gång för att sedan 
kunna gå vidare. Det är även en möjlighet för personer som inte stod så nära den 
döde att få ta farväl, utan att man behöver ha kontakt med de närmsta 
släktningarna och de obekväma känslor som det kan innebära. Genom att skriva 
om sin sorg på dessa forum upplever vissa personer att de kan kommunicera med 
den döde och visa med ord hur mycket de sörjer och saknar denne. Personerna i 
studien uppgav även att de genom Facebook har möjlighet att sörja på ett "säkert 
ställe". Studien ger en insikt i hur människor i detta individualiserade samhälle har 
behov av att dela sorg med andra (Caroll & Landry, 2010: 348ff). 

Fördelarna med att sörja i grupp och få stöd av andra i liknande situationer är av 
stort värde för den sörjande. Detta visar även Stephen Hartman (2012) i sin 
forskning, där han kommer fram till slutsatsen att sörja inte bara är en individuell 
process längre utan det har de senaste åren blivit en kollektiv process att sörja 
tillsammans med hjälp av internet. Hartman benämner begreppet som 
"cybermourning" (Hartman, 2012:454).   

Terry Oliveri (2003) visar i sin studie "Grief groups on the internet” vilka anledningar 
som ligger till grund för att vissa människor söker sig till internet då de ska bearbeta 
sorg. Oliveri studerar en sorggrupp på internet och resultaten visar att 75 % av 
medlemmarna uppgav att internet är ett lättillgängligt alternativ som inte är 
beroende av någon form av schemaläggning. Medlemmarna i studien av Oliveri 
uppger att de efter förlusten av den närstående har behov av stöttning, men att 
familj, vänner och terapeuter inte alltid finns till hands när behovet är som störst. 
Detta behov fylls istället av sorggruppen på internet. En annan faktor som lyfts upp 
är bekvämligheten i att sörja på internet. 98 % av medlemmarna i sorggruppen 
känner att stödet från gruppen fungerar bättre än stödet från det privata nätverket. 
Förklaringen ligger i att de sörjande anser att sorggruppen förstår deras smärta på 
ett annat plan än vad familj, vänner och terapeuter gör (Oliveri, 2003:39f). 
 
Även Erica Hollander (2001) visar i “Cyber community in the valley of the shadow of death” 
hur människor som förlorat en närstående uttrycker kommunikativa behov och att 
de upplever att familj och vänner kan dra sig undan och inte vill tala om sorgen. 
Hollander visar på att det finns krav på den sörjande att så snart det är möjligt 
återgå till vardagen och bli sitt gamla jag igen. De sörjande ser då internet som ett 
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forum där sorgen tillåts att diskuteras, och att man genom att skriva tillsammans 
med andra sörjande inte behöver gå igenom sorgen i ensamhet (Hollander, 
2001:135ff). 

Sally Dominick et al., (2009) bygger sin studie ”An internet tool to normalize grief” på 
tidigare forskning och att de utifrån denna avsåg undersöka möjligheten för 
stödmetoder för sörjande på internet. De fann i resultaten att internet var ett bra 
verktyg för att normalisera sorg och bättre skapa sig ett liv utan den närstående 
(Dominick et al., 2009:71ff).  

Även Lauren Vanderwerker och Holly Prigerson (2003) betonar i ”Social support and 
technological connectedness as protective factors in bereavement” fördelarna med internet som 
verktyg för sorgbearbetning. Studien visar att ett stort socialt nätverk minskar 
risken för psykiska problem i samband med sorg och att man genom att använda 
internet till att hålla liv i det sociala nätverket kan uppfatta att man har ett socialt 
stöd från omgivningen. Internets innebörd i dessa sammanhang blir en skyddande 
funktion och ett bra verktyg i att motverka psykiska problem (Vanderwerker & 
Prigerson, 2003:45ff). 

5.3 Varför bloggar som redskap?     

I "A portrait of the internet’s new storytellers" undersöker Amanda Lenhart (2006) vilka 
det är som bloggar och varför. Lenharts resultat visar att det endast är en liten 
grupp bloggförfattare som strävar efter att nå ut till en större publik och de flesta 
som bloggar gör det för egen skull. De vill uttrycka sina åsikter och de vill berätta 
om sina tidigare erfarenheter (Lenhart, 2006: V). De erfarenheter som 
bloggförfattarna vill dela med sig av och som listas högst på listan är att få vara 
kreativ, dokumentera personliga erfarenheter och dela med sig av dem till andra 
samt hålla kontakt med familj och vänner (Lenhart, 2006: iii).     

Meredith Edgar-Bailey & Victoria Kress (2010) belyser i sin artikel "Resolving Child 
and Adolescent Traumatic Grief: Creative Techniques and Interventions" hur alternativa 
metoder såsom skrivande, målande och ritualer kan användas vid svårare 
sorgbearbetning som inte följer den vanliga sorgeprocessen. Exempelvis belyser 
deras studier hur de sörjande genom daglig journalföring får positiva 
reflektionsmöjligheter när de skriver om sina tankar, känslor och problem (Edgar-
Bailey & Kress, 2010:172ff).    

5.4 Vikten av det sociala nätverket vid sorg 
 

Stephanie Wilsey & Katharine Shear (2007) belyser i artikeln ”Descriptions of social 
support in treatment narratives of complicated grievers” vikten av det sociala nätverket för 
individers sorgbearbetning. Studien grundar sig på intervjuer av 22 individer som 
genomgått en sorgeprocess. I studien visar resultaten att det sociala nätverket kan 
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upplevas som stöttande, icke stöttande och både stöttande och icke stöttande. 7 av 
22 såg nätverket som stöttande. Lika många såg nätverket som icke stöttande. 6 av 
22 såg nätverket som både stöttande och icke stöttande (Wilsey & Shear, 2007). 
 

5.5 Tillämpning av teori- samt tidigare forskning 
 

Lundins teori om sorg- och sorgereaktioner samt Cullbergs kristeori ger oss stöd i 
hur man kan förklara- samt ger oss en inblick i hur sorg- och krisprocesser tar sig 
uttryck. Vi bedömer att dessa teorier tillför intressanta perspektiv, som i vår analys 
kan hjälpa oss att förstå de sörjandes sorgereaktioner, samt belysa de olika faktorer 
som inverkar på de närståendes sorgeprocess så som nätverk, känslor, den sociala 
kontexten samt tidsramar. Cullbergs teori ger oss även inblick i, att många 
krisprocesser följer liknande mönster, men lämnar även öppet för att variationer 
mellan individer kan finnas. Av teoriframställningen framkommer en bild av båda 
teorierna som användbara för studien. 
 
För att sammanfatta den tidigare forskningen visar vår framställning av denna, att 
internet och bloggar som verktyg fungerar att använda i självterapeutiskt syfte. Det 
framkommer i forskningen att bloggande på ett funktionellt sätt låter den anhöriga 
bearbeta sorgen steg för steg. Forskningen visar även hur viktigt det är för 
professionella att ha kunskap om alternativa metoder för sorg- och krisbearbetning 
men att socionomer inte alltid tillägnat sig metoder för detta, vilket blir en brist i 
kontakten mellan klient och professionell. Vi anser att den tidigare forskning som 
beskrivits i avsnittet ovan kan förklara de problem samt lösningar som anhöriga 
ställs inför vid en närståendes bortgång. Vi kan slutligen konstatera att 
forskningsgenomgången synliggör och kompletterar vår teoretiska ansats, vilket är 
att ge en inblick i hur man genom bloggande kan bearbeta sorg- och kris. 
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6. METOD 
 

Under följande kapitel presenterar vi de vetenskapsteoretiska utgångspunkter vi 
utgår ifrån när vi analyserar materialet, samt hur vi gått tillväga under 
materialinsamlingen. Vi beskriver även vilka urvalskriterier vi har för studien samt 
redogör för vår förförståelse och de etiska ställningstaganden vi utgått från. Detta 
kapitel innefattar även en kort presentation av bloggarna för att läsaren ska kunna 
få en inblick i det sammanhang som citaten kommer ifrån.  

6.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter    

Studien är av kvalitativ art och vi utgår från en hermeneutisk vetenskapstradition. 
Ordet hermeneutik kommer från grekiskan hermene`vein och betyder tolka. 
Rötterna till denna vetenskapstradition grundar sig i olika traditioner för 
texttolkning. Då vi önskar att uppnå förståelse av ett fenomen som utrycks i 
textform samt göra en tolkning av denna text anser vi att denna vetenskapstradition 
är bäst lämpad för denna studie. Hermeneutiken har en lång forskningstradition då 
det handlar om att skapa förståelse och tolka texter (Sohlberg, 2013:266). 
Bergström & Borèus (2005:24ff) beskriver att ”delar i en text tolkas utifrån texten som 
helhet och helheten utifrån delarna” detta fenomen benämns som den hermeneutiska 
cirkeln. Genom att pendla mellan del och helhet kan man uppnå en djupare 
förståelse för de båda.  

Vi utgår från en abduktiv slutledning som handlar om att göra de fenomen som 
undersöks begripliga genom en pendelrörelse. Det innebär att empirin styr studien 
och att fler teoretiska perspektiv har möjlighet att tillkomma under tidens gång för 
att kunna förklara och förstå det som sker i bloggarna (Sohlberg, 2013:144).   

Empirin bearbetas genom en kvalitativ innehållsanalys. Detta då vi vill undersöka 
vad som visar sig och innebörden av det i texten samt på bästa sätt fånga 
skribenternas upplevelser och då få en inblick i hur dessa processer 
utspelar sig (Bergström & Borèus, 2005:44).    

6.2 Materialinsamling och urval 
 

När studien påbörjades gjordes ett urval för att veta vilket empiriskt material vi 
skulle använda oss utav. Då vi önskade vissa specifika kriterier för att möjliggöra 
studien föll vårt val på kriterieurval. Nedan förklarar vi närmare vad begreppet 
kriterieurval innebär samt vilka kriterier vi använt oss av i studien. 

Då syftet med vår studie är att få en inblick hur anhöriga som befinner sig i sorg 
och kris efter att ha förlorat en närstående skriver om det i bloggar används bloggar 
som empiri. Vårt urval av bloggar har utgick från offentliga bloggar som går att 
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hitta genom en enkel sökning på Google och därmed vänder sig till en större 
publik. Våra sökbegrepp är: förlust av närstående+blogg. På detta sätt fann vi en 
hemsida kallad Sorginfo (IBL 4), där anhöriga som på olika sätt har förlorat en 
närstående kan skriva bloggar, chatta på forum samt mötas i sorgen. Från denna 
hemsida valdes fyra stycken bloggar där individer som mist en anhörig skriver om 
sin upplevelse av hur de hanterat sin sorg samt hur de gått vidare i livet. 

Det är viktigt för oss att de bloggar vi valt ut till uppsatsen uppfyller de 
urvalskriterier som vi satt upp. Vår urvalsmetod är kriterieurval då vi har önskemål 
om att bloggarna ska innehålla vissa kriterier för att vara aktuella för studien 
(Silverman, 2013:156). Vi höll oss enbart till bloggar som skriver om sorg och 
sorgbearbetning. Bloggarna är skrivna på svenska då detta är det språk vi hanterar 
fullt ut. Det blev då lättare för oss att tolka innebörden av det som skrivits på 
bloggarna då delar av tolkningen kan få en annan innebörd om det skrivna behöver 
översättas från ett språk till ett annat (Hydèn, 2014-02-17).   

Bloggarna är skrivna av vuxna människor som varit med om att förlora en anhörig 
och som skrivit om detta i sin blogg. 

Vi gick tillbaka cirka ett till tre år i bloggarna för att få med hela processen från 
början till slut. En av bloggförfattarnas sorgeprocess pågår under tre års tid, en av 
bloggförfattarnas sorgeprocesser bearbetas under två års tid och två 
bloggförfattares sorgeprocess pågår under ett år. Vi är även noga med att de 
bloggar vi valt skrivs av personer som beskriver att de tagit sig igenom och 
bearbetat sorgen då även detta var ett av våra kriterier i studien. 

Det totala materialet från bloggarna utgörs av 550 sidor och 127 231 ord i 
bloggtext. Detta reducerades under analysprocessen till cirka 70 sidor utklippta citat 
i text som sedan låg till grund för innehållsanalysen.   

6.2.1 Presentation av de utvalda bloggarna 

 
Vi har läst och analyserat innehållet i fyra stycken bloggar där anhöriga skriver om 
sin sorg- och krisbearbetning efter att ha förlorat en närstående. Vi väljer att kort 
presentera bloggförfattarna och deras bloggar då detta skapar en bättre förståelse 
för läsaren angående sammanhang och helhet av citaten i studien. 
 
I (blogg 1) skriver en kvinna i övre 20-årsåldern om förlusten av sin lillebror. Hon 
beskriver i bloggen att de stod varandra mycket nära. Brodern låg först inlagd på 
sjukhus men dog efter en tid på grund av sjukdom. Brodern avled augusti 2013 och 
månaden efter började systern blogga om sin sorg och har fortsatt skriva på 
bloggen fram tills idag. Bloggen är fortfarande aktuell och hon skriver om saknaden 
efter sin bror men sorgeprocessen är avslutad. 
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I (blogg 2) bloggar en kvinna i 30-årsåldern om sorgen efter sin faders hastiga 
bortgång. Hennes far dog för 20 år sedan då hon var 10 år gammal. Hon tillät inte 
sig själv att sörja fadern i samband med dödsfallet men valde i vuxen ålder att 
påbörja sorgbearbetningen genom att blogga. Bloggen är inte längre aktuell då hon 
gjorde sitt sista inlägg i januari 2013 och även hennes sorgeprocess är avslutad. 
 
I (blogg 3) skriver en lillasyster i 30-årsåldern hur det känns att förlora sin bror. 
Efter lång tid som drogmissbrukare avled han av en överdos. Hon började blogga 
en månad efter broderns bortgång och första inlägget skrevs i april 2011. Vi kunde 
följa hennes sorgbearbetning under ett års tid. Därefter beskrev hon att 
sorgeprocessen var avslutad men att saknaden finns kvar. 
 
I (blogg 4) bloggar en kvinna i 50-årsåldern om sin mans plötsliga bortgång. 
Makens död skedde plötsligt då det var en olycklig fallskada som ledde till döden. 
Det var en stor sorg och förlust för henne då de hade träffats på senare år och 
ansåg sig vara själsfränder. Första inlägget gjordes under juni 2010 och bloggen är 
fortfarande aktuell. I början skrev hon inlägg med täta mellanrum, men i dagsläget 
skriver hon cirka ett inlägg varje månad. Även hon uttrycker i bloggen att sorgen är 
bearbetad men att saknaden efter maken är stor. 

6.3 Bearbetning, analysering och förståelse av materialet  

Vi använder oss av en kvalitativ innehållsanalys för att bearbeta och analysera 
inläggen från bloggförfattarna. Innehållsanalys syftar till att systematiskt beskriva 
textinnehållet. Det finns "kvantitativ" och "kvalitativ" innehållsanalys. I den 
kvalitativa inriktningen som vi har valt handlar det inte om att räkna eller mäta 
förekomsten av vissa ord. Det går då att göra mer komplicerade tolkningar och 
bedömningar av texten men även fånga innebördsaspekten; vad är det texten säger? 
(Bergström & Borèus, 2006:44). Tolkningens syfte är att ge en inblick i ett fenomen 
(Sohlberg, 2013:266). För att möjliggöra detta utgår vi från en kvalitativ 
innehållsanalys som resulterar i olika enheter såsom tema, kod, 
meningskondensering och meningsbärande enhet.   

För att kunna skapa den förståelse som vi är ute efter i processerna som pågår 
under sorg- och krishanteringen utgår vi från innehållsanalys kombinerat med valda 
teoretiska perspektiv. Vi har tolkat berättelserna med hjälp av teorierna och en 
diskussion av resultatet har förts i slutet av studien. Med passande teorier för att 
analysera empirin och metoder som lämpar sig för att undersöka frågeställningarna 
kan studiens tolkning bidra till praktiska råd (Silverman, 2013:322).    

6.3.1 Bearbetning och analysering av det empiriska materialet   

Under analysen utgick vi från Kvale & Brinkmanns (2009) steg för analys. Det 
första steget innebär att läsa de utvalda bloggarna för att skapa en helhetsbild. 
Under andra steget väljs meningsenheterna ut, dvs. bloggförfattarens egen text 
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skrivs in i en analystabell. I det tredje steget formuleras teman som kommer att 
redogöras under resultatet. I det fjärde steget tolkas bloggarna och vi frågar oss om 
meningsenheterna som framkommit under analysen svarar på syftet för studien. 
Under själva analysarbetet utvecklas innebörder av bloggarna som är till för att 
skapa en inblick i eller ge ett nytt perspektiv på fenomenet. I det sista steget flätas 
de centrala temana samman till en beskrivande text som resulterar i studien (Kvale 
& Brinkmann 2009:212f).    

För att underlätta bearbetningen av vår empiri delade vi upp empirin i olika 
meningsbärande enheter, kod, samt teman. Dessa bestämdes under tiden som 
bloggarna lästes igenom för andra gången. Detta för att inte riskera att vi blev låsta 
till ett perspektiv från början, då vi ville behålla ett öppet sinne för vad som 

beskrivs i berättelserna. Olika återkommande enheter från bloggarna ströks under i 
olika färger för att skapa en enkel överblick om vad som framkommer. De färgade 
styckena delades upp och skrevs sedan in i en analystabell. Analystabellen är 
uppdelad i fyra kolumner inspirerad av Kvale & Brinkmanns (2009) analys med 
fokus på mening (Kvale & Brinkmann, 2009:213,217).  

Utdrag ur analystabell:    

Meningsbärande 
enhet 

Meningskoncentrering Kod Tema 

Känner ett behov av 
att ventilera, prata, 
dela med sig av sin 
bearbetning av sorgen 

Bloggen är ett redskap 
för att skapa egna 
möjligheter till att 
ventilera 

Bloggen,  
Redskap, 
Bearbetning 

Självterapi 

I den första kolumnen sorterades de meningsbärande enheterna efter färg. Alla 
stycken som markerats från bloggarna som handlar om att använda bloggen för att 
ventilera och dela med sig av sin sorg skrivs in i den kolumnen och fick en röd 
färg.    

I den andra kolumnen, meningskoncentrering, sammanfattades den 
meningsbärande enheten till några få beskrivande ord men fortfarande med samma 
innebörd (Kvale & Brinkmann, 2009:221). I denna kolumn kom vi fram till att 
bloggen används som ett redskap för att skapa möjligheter till att själva bearbeta 
sorgen.    

I kolumn tre tolkades och utvecklades meningskoncentreringen till en kod. Kvale & 
Brinkmann använder begreppet manuell kodning där en kod utvecklas via tolkning 
av det insamlade materialet där ett eller flera nyckelord hittats i texten (Kvale & 
Brinkmann 2009:218). Dessa nyckelord/kod blev: bloggen är ett redskap för 
bearbetning av sorgen.     
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I den fjärde och sista kolumnen omvandlades kategorierna till teman som tas upp 
som resultat. De tidigare stegen ledde oss till temat, självterapi. Vi anser att de 
uttrycker i texten att bloggen använts som en form av självterapi på deras egna 
villkor. Genom detta tillvägagångssätt med de olika stegen går det att analysera även 
komplex text.  

De övergripande områdena som ingick i analysen utmynnade i fyra olika teman. De 
fyra olika temana är självterapi, resignation, acceptans och beslutsamhet. Dessa teman är 
de centrala i bloggarna och redovisas under resultatdelen samt belyses med hjälp av 
teorier under diskussionsdelen i studien.      

6.4 Etiska ställningstaganden och problem   

Markham (2013) redogör för fördelarna med att hämta empiri från internet. Hon 
beskriver hur studerandet av utsatta grupper till fördel görs via internet då det ges 
större möjligheter att uppnå ett fylligt material, vilket kan vara svårare att komma åt 
vid exempelvis intervjuer. Dock måste man ha i åtanke och inte glömma bort att 
det är verkliga individer som är bloggförfattare och att man måste behandla 
materialet så att individerna inte far illa av att inkluderas i forskning (Markham 
2013:56f). De överväganden vi har gjort är att vi inte använt oss av små bloggar 
som man når via slutna forum utan vi har gjort ett medvetet val och använt oss av 
bloggar som är offentliga och lätta att hitta vid en enkel sökning på Google. Vi har 
resonerat som så att om en blogg inte är lösenordskyddad får den anses vara till för 
allmänheten. Vi har dock anonymiserat bloggförfattarna då valda bloggar är 
författade under åren 2010-2014 vilket ligger nära i tid för studien. Vi har därmed 
valt att inte skriva ut bloggförfattarnas namn utan istället numrera varje blogg i 
form av (Blogg1), (Blogg2), (Blogg3) och (Blogg4). Vi valde ut de delar av 
bloggarna som berör just sorg- och krisbearbetning och utelämnar delar som rör 
andra vardagliga händelser i bloggförfattarnas liv.  

Larry Pace & Mary Livingstone (2005, 35ff) diskuterar hur man kan ha ett etiskt 
förhållningssätt vid internetforskning. De menar att om informationen är offentlig 
och lättillgänglig samt om sidan saknar lösenord kan den användas till forskning. 
Detta var vår utgångspunkt vid urvalet av bloggar.   

Vi har utgått från bloggar och inte intervjuer då sorg- och krisprocessen vid förlust 
av en närstående är en etiskt mycket känslig fråga i individernas liv. Bloggen är ett 
bra sätt att kunna undersöka och få förståelse av andras sorg- och krisprocesser 
utan att påverka dem (IBL 3).   

Som studenter, utan erfarenhet av att möta människor i sorg, riskerar vi att röra oss 
på okänt vatten om vi använt intervjuer som datainsamlingsmetod. Då ämnet är 
både privat och känsligt, kändes det bättre för oss att samla in empirin via skriven, 
publicerad text.   
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I studien har vi följt vetenskapsrådets forskningsetiska principer. De lyfter fram 
övergripande etiska frågor inom vetenskapligt arbete. Som forskare ska man följa 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vi har haft 
dessa i åtanke genom hela arbetet och har bland annat valt att anonymisera våra 
valda bloggar i enlighet med konfidentialitetskravet (IBL 3), detta för att inte 
bloggförfattaren ska riskera att känna sig utsatt. Vi har valt att inte skriva ut 
bloggarnas namn för att de inte ska vara lätta att identifiera och för att skribenterna 
inte ska känna sig utsatta. Vi har citerat vissa stycken ur bloggarna men då inte 
namngett bloggen.  

Vi har haft en diskussion huruvida vi skulle följa samtyckeskravet men kom fram 
till att vi inte skulle be om samtycke, då vi önskar att påverka bloggförfattaren i så 
liten grad som möjligt. Därmed valdes även informationskravet bort då detta inte är 
relevant för studien. I enlighet med nyttjandekravet kommer vår studie inte 
användas i andra syften än till detta självständiga arbete. Eftersom självständiga 
arbeten dock publiceras online och därmed är sökbara är det bättre att anonymisera 
bloggarna för att bloggförfattarna inte ska riskera att känna sig uthängda. 

Slutligen har vi tagit fasta på det faktum att vi använder en empiri som är 
publicerad i syfte att ta del av och därför beaktas de delar av forskningsrådets etiska 
principer, som är lämpliga i relation till vår studie.   

6.5 Förförståelse   
 

Vid kvalitativa studier inom det hermeneutiska paradigmet ses forskaren som ett 
verktyg som arbetar fram ett material. Utan en viss förförståelse blir det omöjligt att 
tolka empirin. Detta innebär även att forskarens förförståelse kan färga de 
tolkningar som görs, samt påverka de resultat som framkommer i det empiriska 
materialet. Genom att redogöra för vår förförståelse kan läsaren få en inblick i 
faktorer som skulle kunna påverka vår tolkning. Förförståelsen består utav vår 
människosyn, värderingar samt normer, men även den kunskap vi tillägnat oss 
under utbildningen rörande olika paradigm, teorier och metoder. Det är viktigt att 
vara medveten om att det inte går att tolka en text utan en viss förförståelse men att 
det är viktigt att argumentera för de tolkningar man gör (Bergström & Borèus 
2005:25f). 
 
Som socionomstuderande tar vi del av litteratur, forskning samt facktidskrifter som 
uppmärksammar oss på olika sociala problem. En stor del av texterna berör psykisk 
ohälsa. Detta problem belyses även i media med fokus på ökande psykisk ohälsa 
och bristande vårdresurser för gruppen som söker samhällets stöd då de genomgår 
en sorg- och krisprocess. Genom att vi som studenter tar del av detta 
informationsflöde blir vi också influerade och färgade i våra resonemang vilket kan 
innebära att våra tolkningar av studiens empiri påverkas. 
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7. RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS   

Då syftet med studien är att få en inblick i hur sorg och krishantering tar sig uttryck 
för anhöriga som förlorat en närstående utgår vi från bloggar där de skriver om sin 
sorg- och krisprocess. I bloggarna skriver de sörjande om sin sorg efter förlusten av 
en älskad förälder, syskon eller make/maka. Genom bloggarna, beskriver de sina 
egna upplevelser av förlusten och hur den har påverkat men också förändrat dem.  

I följande avsnitt presenteras de resultat som framkom i analysen. 

Resultatet av innehållsanalysen presenteras utifrån de fyra teman som framkom i 
bloggarna. Dessa redovisas var och ett för sig. Under varje tema presenteras citat 
från de olika bloggarna för att belysa de fenomen som hör till temat. Bloggarna 
benämns just som "blogg" och numreras från ett till fyra, beroende på vilken blogg 
citatet kommer ifrån.   

De teman som utgör resultaten är: Självterapi, resignation, acceptans och beslutsamhet.    

7.1 Självterapi  

I samtliga bloggar går det att utläsa ett behov av att få ventilera, prata av sig och älta 
den tragiska händelsen om och om igen. De flesta skriver att de vill ge uttryck för 
sorgen utan att belasta familj eller vänner i allt för stor utsträckning och de väljer 
därför att skapa en blogg, där ältandet och grubblandet kan ske på deras egna 
villkor. Samtliga bloggförfattare skriver att bloggen fungerar i självterapeutiskt syfte 
då de kan uttrycka de tankar och känslor som sorgen medför.    

En av bloggförfattarna beskriver hur begreppet sorgearbete är passande för hennes 
sorgbearbetning i bloggen. Hon liknar det vid ett riktigt heltidsarbete, fast det pågår 
dygnet runt samt helger och lov. Sorgen tar aldrig semester. Samtidigt ska det 
vanliga livet fortgå på något sätt. Bloggförfattaren liknar det vid att balansera på en 
lina och med ena ögat blicka ner i avgrunden.   
Bloggen skapar även en ljusglimt och någonting att göra mitt i allt det mörka som 
sorgen medför. Den blir ett lättillgängligt hjälpmedel för att själv underlätta sin 
sorgeprocess. Bloggarna är skapade i syfte att få sörja den närstående och vi kan se 
att bloggen är ett redskap för självterapi på så sätt att den påbörjas i samband med 
dödsfallet för att sedan avslutas i det skede bloggförfattaren har bearbetat sorgen 
och gått vidare.   

"...Välkommen till min blogg. Den här bloggen handlar om min djupa 
sorg efter min älskade lillebror......... Bloggen speglar min sorg och min 
förtvivlan men även min tro och mitt hopp om att en dag få ses igen. 
Välkommen!..."   

(Blogg 1)  
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Som citatet ovan visar är syftet med denna blogg och även övriga bloggar som 
ingår i studien att de är skapade för att skriva om förlusten, sorgen, smärtan, 
saknaden, insikterna och längtan efter den avlidne. Bloggen blir för samtliga 
bloggförfattare ett enkelt och lättillgängligt sätt att få ventilera och lätta på ångesten 
som sorgen skapar. Detta citat över är skrivet i nära anslutning till dödsfallet och 
precis som Lundin (1982) skriver ökar vanligtvis sorgereaktionens styrka cirka två 
till tre månader efter dödsfallet då vänner och släktingar inte längre hör av sig lika 
ofta. I denna fas framgår det tydligt i bloggarna att den sörjande ofta är mycket 
effektiv och kan planera begravning, begravningsfest, starta en blogg samt ordna 
med praktiska sysslor och dylikt, vilket visar på att den förlamande sorgen inte 
kommit igång. Lundin beskriver det som att det psykologiska försvaret i form av 
förnekande och isolering, har gjort att individen kan fungera någorlunda normalt. 
Efter denna period kommer försvaret inte längre kunna dämpa smärtan och leder 
därmed till att den psykologiska sorgbearbetningen påbörjas (Lundin, 1982:224ff). I 
följande citat skriver en bloggförfattare;   

"...Jag försöker skriva ner mina minnen av honom - för jag är livrädd att 
glömma hur han var! Det kanske låter löjligt men jag vet hur dåligt mitt 
minne är... Saker som idag kanske känns självklara kan vara bortglömda 
om några år. Så jag skriver ner allt jag kan komma på. Kanske är det en 
del i min bearbetningsprocess också..."      

(Blogg 1)   

Som citatet ovan visar kan bloggens funktion ses som en minnesbank där den 
sörjande kan skriva ned både minnen, känslor och tankar. Bloggförfattaren är 
medveten om att minnen bleknar med tiden och försöker hålla kvar vid den döde i 
den mån det är möjligt. Känslan av att minnena bleknar beskrivs som en stor sorg 
för de kvarlevande Citatet uttrycker även en rädsla för att glömma vilket kan tolkas 
som en känsla av skuld gentemot den döde. I samtliga bloggar har återkommande 
uttryck för skuldkänslor uppvisats och i enlighet med Cullbergs (2006) reaktionsfas 
är psyket inriktat på att försöka hålla kvar den bortgångne och konstanta känslor av 
skuld förekommer både i rädslan för att glömma den bortgångne, men även för 
saker man gjort eller sagt under tiden den bortgångne levde (Cullberg, 2006:143f). 
Bloggförfattarna skriver både i syfte att bearbeta sorgen men även för att minnas 
den bortgångne. Nedanstående citat illustrerar ytterligare en anledning till att skriva 
i bloggen;   

"...Mitt liv håller på att ta en ny vändning just nu. Jag håller på att kränga 
av mig en tvångströja. Jag tror att min process kan vara betydelsefull att 
ta del av för den som är drabbad av en förlust..."   

 (Blogg 2)   

I citatet ovan nämner bloggförfattaren att sorgeprocessen som denne 
genomgår kan vara betydelsefull även för andra att ta del av. Personer som har varit 
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med om en förlust. Varför bloggförfattaren anser att dennes process är viktig även 
för andra kan ha flera anledningar. Å ena sidan kan bloggen vara till stöd i att känna 
igen sin egen sorg då det kan kännas som att man är ensam i hur det känns och de 
tankar som snurrar. Å andra sidan kan det vara skönt för andra sörjande att få läsa 
om personer som genomgår en liknande sorgeprocess. Vi tolkar det som att sorgen 
på så vis kan bli mer normaliserad och hanterbar. Detta då man kan få tröst genom 
att se hur sorgen lättar med tiden samt hur livet kan gå vidare.  

Sammanfattningsvis illustrerar temat självterapi vikten av att använda sig av 
alternativa metoder för sorgbearbetning. Det framkommer i bloggarna hur både 
nätverk samt professionellt stöd inte alltid räcker till och att bloggen blir ett 
verktyg, vilket fungerar som en form av skriftlig terapi. Genom att skriva om sin 
process upplever bloggförfattarna inte bara att de själva blev hjälpta, utan 
resonerade även kring att andra sörjande som besökte bloggen hade möjlighet att 
finna tröst i det som skrevs. Framförallt såg vi att trösten låg i att kunna se hur 
smärtan från sorgen faktiskt avtar med tiden och att det går att leva vidare hur 
otroligt detta än låter när man befinner sig i början av sorgbearbetningen. För en 
person som förlorat en närstående kan det kännas som en utopi att man kommer 
kunna skapa sig ett nytt liv utan sin närstående. Genom att ta del av andras 
sorgbearbetning blir man påmind om att detta är möjligt vilket förhoppningsvis 
inger hopp och förtröstan.   

7.2 Resignation   

I samtliga bloggar som granskats i studien beskrivs starka känslor som ilska, skuld, 
skam, rädsla och förtvivlan. Dessa känslor kommer oftast några dagar efter 
beskedet om den närståendes bortgång då informationen fått sjunka in. Alla dessa 
känslor blandas med varandra och många frågor om "hur" och "varför" dyker upp 
samtidigt som en extrem förtvivlan infinner sig. Resignationstemat handlar inte om 
att den sörjande ger upp utan betyder istället att personen i fråga överväldigas och 
paralyseras av alla känslor, frågor och förtvivlan. Resignationen innebär att den 
sörjande ger efter, är i, och tillåter sig känna detta kaos. Individen kan dock bli 
skrämd av dessa starka känslor och känna att det aldrig kommer att gå över. Detta 
kan göra att den sörjande försöker stoppa känslorna på olika sätt, alternativt ge 
upp.   

"...Men jag vill inte vara med längre. Jag vill hoppa av - sluta snurra i 
dethär tomrummet. Stoppa den snurrande avgrunden, låt mig stiga av! 
Jag vill få tillbaka fotfästet, mitt riktiga liv. Hur ska jag få allt att stanna 
och återgå till det normala - till den tid P fanns här.    
JAG VILL INTE KÄNNA DENNA SORG!! Jag vill inte känna denna 
avgrund av saknad. Jag vill inte! Låt mig känna en stund av ro.    
Trött. Så oändligt trött..."   

(Blogg 4)   
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Som citatet ovan visar står den sörjande inför känslor som hon upplever sig ha 
svårt att vara i. Tankarna snurrar konstant och det blir svårt att orientera sig och 
finna en väg ut från sorgen och smärtan. Bloggförfattaren ber om att få hoppa av 
och få en stund av ro. Detta tolkar vi som att känslorna är för intensiva för att vara 
hanterbara, men det är viktigt att släppa fram känslorna och våga vara i dem för att 
komma vidare i sorgeprocessen.  

En utav bloggförfattarna skriver om att man inte ska vara rädd för sorgen utan att 
det enda sättet att komma vidare framåt är att våga möta sorgen som den gestaltar 
sig, vilket illustreras i citatet nedan; 

”…Det är inte farligt att vara i sorgen. Måste citera en egen låtrad här, 
om att dyka ner i sorgen: ”när det svarta är så svart som det kan bli, först 
då ser du det är färg du simmar i.” Det är sant. Det är så skönt att 
upptäcka att sorgen har så många ansikten, de flesta milda och goda när 
man väl vågat titta på dem…” 

(Blogg 2) 

I det här skedet är det vanligt att den sörjande utsätts för psykosomatiska besvär 
som hjärtklappning, yrsel och svimningskänslor samt psykiska åkommor som 
exempelvis ångest och depression (Cullberg, 2006). Han beskriver att den sörjande 
på grund av dessa symptom ofta försöker dra sig undan omgivningen. Detta ställer 
höga krav på närmsta nätverket att se igenom fasaden och ta ansvar för att 
kontakten hålls. Andra vanliga känslor som framkom i analysen är saknad, känslor 
av orättvisa och ilska vilket visas nedan;   

"...Saknad, skuld, minnen, ilska, orättvisa, ensamhet, allas frågor, alla som 
inte frågar och det ständiga “varför”. Vissa dagar vill jag klandra någon. 
Olika personer olika dagar..."   

(Blogg 3)     

Ovanstående citat visar på att den sörjande upprepande ställer sig frågan "varför?". 
Att grubbla på detta vis är vanligt förekommande enligt Cullberg (2006). Det visar 
på att den sörjande befinner sig i en process där denne står inför valet att hålla kvar 
vid den döde eller att släppa taget och gå vidare i sorgeprocessen (Cullberg, 
2006:143f). Att ifrågasätta på detta vis är återkommande i samtliga bloggar. Det 
förefaller som att den sörjande vill hitta en anledning eller en djupare mening till 
dödsfallet, alternativt hitta någon eller något att lägga skulden på. I citatet nedan 
beskriver en av de sörjande hur sorgen tar sig uttryck genom ilska;  

 "...Min ilska riktar sig mot allt annat och ingenting - egentligen. Den 

bara finns där inne och vill ut. Kanske den är en del av den trötthet jag 
börjat känna En utmattning efter all gråt, saknad och sorg..."   

(Blogg 4)    
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Aggressivitet och skuldbeläggande är vanligt förekommande i samtliga bloggar, och 
det går att se hur de sörjande beskriver genom blogginläggen, hur de kan gå till 
angrepp mot dem som vill komma nära och hjälpa. Cullberg (2006:152) skriver att 
det är vanligt förekommande att utveckla känslor av bitterhet gentemot livet samt 
sina närstående. Detta observerade vi genom att bloggförfattarna beskriver hur de 
stundvis känner ilska, antingen gentemot den döde för att denne övergivit dem, 
men framför allt riktas ilskan ofta mot människor i deras närhet. Bloggförfattarna 
upplever ofta att de blir svikna av familj och vänner när uppmärksamhet, stöttning 
och besök med tiden avtar och de ser detta som ett svek från deras sida. Vanligtvis 
uttrycker man de tyngsta känslorna mot ens närmsta nätverk eftersom det är där 
man känner trygghet vilket illustreras i citatet nedan;   

"...Jag tänker såhär: man har bara en mamma, en pappa och (i mitt fall) 
ett syskon. Det spelar ingen roll hur många gånger man blir osams och 
sårar varandra, man är fortfarande familj. Och även om det kanske känns 
som om man hatar någon i sin familj, som om man aldrig mer vill se 
dom, så är det på ett konstigt (omedvetet?) sätt dom man älskar allra 
mest. Och det är just därför som familjemedlemmar också kan såra en 
allra mest..."   

(Blogg 1)     

Resultaten visade att sorgen kan yttra sig i skepnad av aggressivitet och ilska. 
Genom att ge utlopp för aggressiva känslor tror vi att ilska är en känsla som lättare 
låter sig bäras än känslan av sorg samt att den sörjande är fylld av känslor och 
behöver lätta på trycket för att inte sprängas inombords.    

Gemensamt för alla bloggförfattarna i studien är att de använder och utnyttjar den 
kraft ilskan ger till att genomföra olika projekt eller demonstrera mot någon 
oförrätt. Att ge sig in i olika projekt tolkar vi som ett sätt att mitt i allt kaos skapa 
struktur och mening. Ilska och aggressivitet är starka drivkrafter för att för stunden 
klara sig och överleva. I samtliga bloggar uttrycktes i ett första led, känslor av ilska 
och aggressivitet. Dessa känslor övergick med tiden till besvikelse och bitterhet 
vilket en bloggförfattare uttrycker i citatet nedan;  

"...Minns glasklart alla dessa männskor som erbjöd sig hjälp. Undrar var 
dom finns nu? "Du kan ringa precis när du vill"... Visst - självklart ringer 
jag en lördagkväll, när jag känner mig som mest ensam - mitt i er mysiga 
middag för två, eller festen med gänget, eller myspyset med familjen.... 
Det är klart att jag ringer just då och beklagar mig över min 
ensamhet..."   

(Blogg 4)    

Ovanstående citat gestaltar hur bloggförfattaren uttrycker bitterhet mot sin 
omgivning. En tolkning man kan göra utifrån citatet är att bloggförfattaren verkar 
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uppleva att omgivningen bara kommit med tomma ord och att den sörjande inte 
riktigt litar på att de verkligen finns där.  

Bloggförfattaren som skrivit citatet ovan uttrycker känslan av att hon skulle 
upplevas som störande om hon krävde den uppmärksamhet och det stöd hon 
behöver. Hon väljer då istället att avskärma sig från andra. I början av 
sorgeprocessen visar blogginläggen att de sörjande har lättare för att be om hjälp 
samt vara öppna med sina känslor och sin gråt. Ju längre tiden går känner de att de 
inte har samma rätt att ta så stor plats med sin sorg i samspelet med omgivningen. 
En bloggförfattare beskriver att hon gömmer gråten, packar in den i själen och 
öppnar upp för känslorna när hon är ensam.      

I en av bloggarna beskrivs sorgen som ett lim som klistrat sig fast och det uttrycks 
ett oförstående mot att omvärlden går vidare så snabbt och enkelt. Den sörjande 
tycks förvänta sig att alla i dennes närhet lever i sorgen, och att världen på något 
sätt frusit och tiden står stilla.  

Eftersom så inte är fallet skulle det möjligen kunna vara så att den sörjande slits 
mellan att hålla fast vid det som varit och tiden som obarmhärtigt rusar framåt utan 
att vänta in den sörjande. Gemensamt för samtliga bloggförfattare är att de ägnat 
sig åt kvarhållande strategier vilket leder oss in på nedanstående citat; 

"…det är bara fortsätta att dekorera, tända ljus eller vad ni som sörjer 
och saknar vill göra där! Vi skrev ett kort, som "man gör" när någon 
fyller år. Han fyller ju egentligen inte.. åldras inte längre. Så vad skriver 
"man" då? "Wish you were here" är en låt som mamma lyssnade mycket 
på när hon, i tonåren, förlorade en nära vän..."   

(Blogg 3)   

Citatet ovan visar på ett behov av att få tid till att utföra olika ritualer och att det är 
viktigt för de sörjande att utföra dessa ritualer. I samtliga bloggar är det en stor del 
av sorgbearbetningen. Genom citatet illustreras att de sörjande med hjälp av 
ritualerna håller fast vid den döde, eller åtminstone minnet av den döde.  

Man kan även tänka sig att ritualerna öppnar upp för att vid speciella tillfällen 
släppa fram de tunga känslorna för att i vardagen kunna hålla dem i schack. Ritualer 
kan även ses som ett tillfälle där de sörjande kan hylla samt tala direkt till den döde. 
Ritualerna kan yttra sig som små symboliska handlingar riktade till den avlidna som 
speciella presenter som ställs vid graven, eller att man skriver ett vykort vid 
särskilda bemärkelsedagar.  
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I bloggarna ser man även flera inslag av tro, vilket illustreras nedan;   

"...Så tron bär när allt annat brister för mitt enda hopp just nu är att vi en 
dag ska ses igen. Att det finns ett liv efter detta och att det finns en plats 
utan sorg, död och plåga. En fullkomlig plats..."   

                                                                                                  (Blogg 1)  

Citatet gestaltar tro, samt olika varianter av andlighet. Flera av de sörjande beskriver 
att de känner en tröst i att tro, och att tron innebär en förhoppning om 
återförening i himlen. De sörjande kan bilda en uppfattning om att livet efter döden 
innebär att man kommer till himlen, eller ett paradis där endast goda ting existerar 
vilket ger dem en viss frid i att den döde har det bra på andra sidan.   

Av analysen framkommer även hur obearbetad sorg kan yttra sig. Resultatet visar 
hur en av bloggförfattarna inte klarade av att bearbeta sorgen efter sin pappas 
bortgång. Detta berodde på två orsaker, det ena var att hon inte fick tillräckligt med 
stöd av professionella. Det andra var att hon var 10 år gammal och ännu inte 
tillägnat sig de strategier och erfarenheter som hon hade behov av för att bearbeta 
sorgen. Citatet nedan är skrivet cirka 20 år efter pappans bortgång. Bloggförfattaren 
skriver att hennes sorg har varit frusen ända sedan dödsfallet och att hon nu 
påbörjar sin sorgeprocess från den tidpunkt då processen frös. Citatet nedan visar 
på hur personen har blivit påverkad av att inte kunna bearbeta sin sorg; 

”…Min sorg idag handlar inte om att jag saknar min pappa, utan om vad 
denna frusna sorg har gjort med mig fram tills nu. Allt jag varit 
oförmögen att ta emot och förvalta. All begåvning jag inte förmått 
använda. Alla tåg jag inte förmått sitta kvar på. All ensamhet jag skapat. 
Alla de obarmhärtiga krav jag ställt på mig själv. Idag har jag börjat förstå 
vad som varit felet med mig…” 

(Blogg 2) 

Sammanfattningsvis handlar temat resignation om ett stadium där den sörjande kan 
vara helt utom sig av sorg och inte veta vad denne ska ta sig till. Känslorna stormar 
och kan bli svåra att hantera för den enskilde. Den sörjande försöker på olika sätt 
orientera sig för att hitta en liten ljusglimt eller något tecken som leder till en väg ut 
från mardrömmen. Den sörjande har behov av att upprepat få älta och grubbla 
över det som hänt men är samtidigt medveten om att detta kan vara tungt för familj 
och vänner att lyssna på och ta in. Genom att stänga inne känslor riskerar den 
sörjande att drabbas av psykosomatiska åkommor men genom att starta en blogg 
har den sörjande funnit en egen metod för att hantera sorgen. Att skriva om sina 
känslor underlättar processen och gör att man kommer framåt i utvecklingen. Att 
stänga in sina känslor kan innebära att sorg- och krisprocessen avstannar. Det 
betyder dock inte att sorgen har försvunnit utan att den ligger där i väntan på att 
individen blir redo att möta dess rätta färg. Inslag av andlighet, ritualer och 
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aggressioner gör att känslan av sorg lättar och blir hanterbar. Genom att upprepat 
ställa sig frågorna "hur?" och "varför?" ältar den sörjande det faktum att dennes 
närstående är borta och de starka banden som hållit dem samman tunnas ut.   

 

7.3 Acceptans   

Temat acceptans påminner mycket om resignation med tanke på alla de intensiva 
känslor, frågor om varför samt det kaos som fortfarande rör sig i individen. Till 
skillnad från resignationstemat har känslorna dämpats samt att det här finns vissa 
glimtar av framtidstänkande. Denna fas påminner om Cullbergs (2006:152f) 
bearbetningsfas som inträffar mellan sex till tolv månader efter dödsfallet. I 
bloggarna kan man se att samtliga bloggförfattare uppnått en viss acceptans inom 
liknande tidsspann som Cullberg beskriver. Efter denna acceptans lever inte längre 
den sörjande i det förgångna utan har i viss mån börjat blicka framåt. Under temat 
resignation upplevs allt som svart och kvävande men under acceptansfasen har 
händelsen börjat sjunka in. Individen erkänner för sig själv att det faktiskt har hänt 
och att de börjar se att det går att leva ett liv utan den andre också, trots saknaden. 
Acceptans är avgörande för att den sörjande ska komma vidare i sorgeprocessen 
och detta såg vi som en gemensam faktor i samtliga bloggar; 

"...Bestämde mig slutligen för att våga ta steget ut i det normala livet.   
Det blev en trevlig personalfest. Trevligt umgänge. Gott smått plock. Bra 
väder. Jag blev kvar till småtimmarna när jag cyklade hem. Snurrade ofta 
på halsbandet, men jag vågade ta steget ut i vardagen. Och 
verkligheten..  Älskar dig inte minder i dag för det..."   

                                                                                                 (Blogg 4)   

I citatet ovan beskrivs det som att den överväldigande sorgen har börjat ebba ut 
och den sörjande vågar ta små steg ut i livet igen. Sorgen blir mindre och mindre 
och den sörjande kan skymta små ljusglimtar i vardagen. De börjar även se en 
framtid utan den andre men är samtidigt väldigt noggranna med att poängtera att 
saknaden fortfarande finns kvar. Att de sörjande återkommande poängterar att de 
fortfarande älskar den bortgångne kan tolkas som att de fortfarande känner vissa 
skuldkänslor vid de tillfällen de kommer på sig att de haft en trevlig stund och att 
de kan känna att det är förbjudet och skamfyllt att gå vidare. 

”…Jag ser tacksamt tillbaka på det som varit men är förväntansfull på 
framtiden! Jag tror det bästa fortfarande ligger framför. Jag väljer att gå 
vidare. Sårad. Ärrad. Men vidare. Ett steg i taget och med en backspegel i 
handen så ska det gå... Det måste gå! …”  

(Blogg 1)  
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Bloggförfattaren liknar i citatet ovan sorgen vid ett sår som har läkt och saknaden 
vid ett ärr och hon ska aldrig skämmas för ärren som livet har gett henne. Ärren 
visar att såret har läkt och att hon har uthärdat smärtan. Bloggförfattaren beskriver 
även att hon trots sina ärr, väljer att gå vidare i livet men visar samtidigt att hon inte 
ska glömma den bortgångne.  

Att gå igenom en sorgeprocess innebär att individen aldrig blir sitt gamla jag igen. I 
slutet av processen föds en ny individ med erfarenheter som präglat denne. Lundin 
(1982) menar att sorgen kan ha positiva effekter på den personlighetsmässiga 
utvecklingen. Han såg hur vissa individer utvecklat en mognad vid två år efter 
dödsfallet (Lundin 1982: 227) och sådana inslag kan utläsas från samtliga bloggar då 
bloggförfattarna skriver om sina nya perspektiv på livet samt stora förändringar de 
gjort i syfte att förbättra livskvaliteten.   

"...Idag är det midsommarafton. Vi har firat vid gården och sjungit och 
dansat... "klappa händerna när du är riktigt glad". Jaaa, det är jag 
faktiskt... Alltså glad! Det har varit en skön och slapp första 
semestervecka! Pappa har varit här och hälsat på. Vi promenerade och 
sonen cyklade på sin älskade trehjuling. Vi har mest slappat och umgåtts i 
familjen hela veckan, varit i lekparker och cyklat. Idag låg jag i en 
kompisgunga och tittade upp mot himlen och funderade på hur allt kan 
kännas så här bra igen. Det är fantastiskt! Och hur vet man det då? Att 
det känns bättre? Det kanske är lika bra att även sätta ord på det som 
känns bra...? Så jag gör väl det …”     

(Blogg 4)   

Ovanstående citat gestaltar hur livet går vidare och vardagen börjar ta form igen då 
samtliga bloggförfattare skapar nya rutiner. Det blir ett nytt sätt att leva på då 
händelsen har gett dem nya perspektiv och andra prioriteringar i livet. Tonen i 
inlägget upplevs som positiv och lättsamt och det verkar som att bloggförfattaren 
själv är förvånad över sina positiva känslor.   

"...Jag funderar inte på "varför" så mycket längre. Och jag känner mig 
inte skyldig längre..."   

                                                                                                (Blogg 4)   

I temat acceptans är det tydligt att de ältande frågorna om "varför" och "hur kunde 
detta hända" succesivt avtog. Frågorna kommer allt mer sällan och skuldkänslorna 
försvinner succesivt. Skuldkänslorna avtar som ett led av insikter samt det logiska 
tänkandet.  

I samtliga bloggar visar de sörjande på en insikt i att dödsfallet inte beror på dem 
och att det inte är möjligt att byta plats med den bortgångne. Därför finns det heller 
ingen orsak att känna skuld. Frågorna om "varför" och "hur" ebbar ut då flera 
erkänner för sig själva att personen är död, de kommer inte att komma tillbaka trots 
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sorgen. Bloggförfattarna är nu närmre insikten att livet kan gå vidare, och även bli 
lyckligt.   

Sammanfattningsvis visar temat acceptans att den sörjande hamnar i ett vägskäl där 
denne måste välja mellan att stanna kvar i det förgångna eller att våga ta språnget 
och välja ljuset före mörkret. I och med att känslorna svalnar blir det även lättare 
för individen att acceptera och på så sätt gå vidare utan svåra 
skuldkänslor. Utmärkande är att alla bloggförfattarna börjar glädjas åt vardagliga 
saker och att de stundtals kommer på sig själva med att känna verklig lycka. De bär 
fortfarande med sig ärr från sorgen men beskriver inte ärren som ett hinder utan 
som en lärdom och utveckling. De sörjande kan i slutet av denna fas se mer 
objektivt på sin process och känna tacksamhet för den tid de i alla fall fick 
tillsammans med sin närstående.   

7.4 Beslutsamhet    

Under detta tema går det att se en förändring hos individerna. Dessa har förlorat, 
sörjt och överlevt en tragedi. Tragedin har gett dem ärr för livet men även nya 
insikter och nya perspektiv på livet. De inser sitt eget värde och är villiga att 
förändra stora delar av livet från så som det har varit, till ett nytt mer trivsamt och 
njutfullt liv. 

"...Från och med nu börjar en ny era. En helt ny era utan honom..."    

                                                                                                (Blogg 1)   

"...Det har gått tre år. Jag lever ett rätt harmoniskt liv med mina hundar. 
Trivs med mitt liv och kan med gott samvete säga att jag har det bra. 
Även fast jag fortfarande saknar honom. Men saknaden känns inte alltid 
så blytung som idag. oftast är den fjäderlätt och man kan tänka på 
honom och samtidigt känna glädje att han har funnits. Att man fick den 
tid man fick. Att man har haft förmånen att hitta en människa som var 
ens tvillingsjäl..".   

                                                                                                (Blogg 4)   

Ovanstående citat illustrerar ett avstamp mellan det gamla och framtiden. 
Bloggförfattaren beskriver hur livet går vidare och att denne skapar/har skapat sig 
ett nytt liv utan sin livskamrat. Detta yttrade sig i samtliga bloggar. Typen av 
relation de hade till varandra samt nätverket runt omkring påverkar hur lång tid det 
tar för de sörjande att komma till denna beslutsamhet. Det första citatet är skrivet 
på en blogg cirka sex månader efter förlusten av en bror. Det andra citatet är ett 
inlägg från en annan blogg cirka tre år efter förlusten av en sambo. Det har gått 
olika lång tid men man kan se ett liknande mönster i att bloggförfattarna till slut når 
denna fas. Lundin (1982) beskriver att sorgbearbetningen ser olika ut, samt tar olika 
lång tid beroende på vilken relation man hade till den bortgångne. Relationer som 
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innebär ett symbiosförhållande, som exempelvis förälder-barn, eller make-hustru 
tar längre tid att bearbeta (Lundin, 1982:224ff). Detta kan tolkas som att relationer 
av dessa slag innefattar en vision om en gemensam framtid. Avlider den ena parten 
måste den andra inte bara gå igenom sorgeprocessen utan även orientera sig i hur 
framtiden ska bli. Alla planer, drömmar och mål måste dras om på livskartan. I 
citatet nedan skriver bloggförfattaren att denne känner lycka och frihet;    

"...Det är inte alla förunnade att känna denna lycka. Frihet. Känslan att 
själv ha fullständig kontroll över dagen. Över livet. Över varandet. At få 
vakna på morgonen och inte ha ett enda "måste" som sitter på 
sängkanten och väntar på att få slå klorna i en. Bara få öppna ögonen 
och känna efter vad man vill - och få vara lycklig..."   

                                                                                                 (Blogg 4)   

Citatet ovan är skrivet efter att bloggförfattaren har tagit beslutet att ta ett friår från 
jobbet hon tidigare hade. Hon insåg hur styrd och bunden hon varit till sitt arbete 
och att hon behövde känna frihet och lust inför att göra olika saker. För att uppnå 
detta valde hon att ta ledigt från jobbet i ett år och bara göra det hon vill göra och 
ägna sin tid åt det hon drömt om, stort som smått. Allt från att känna lust inför att 
städa skåpen till att gå olika kurser för nya erfarenheter.   
 
Detta kan förstås som att den sörjande skapat sig nya värderingar om vad som är 
viktigt i livet. Att njuta och uppskatta de små tingen i vardagen och att leva i nuet 
och ta vara på tiden man har tillgodo i jordelivet. Detta blir viktigare än de 
materiella ting som innan dödsfallet haft större vikt. Samtliga bloggförfattare 
uppvisar denna nya lärdom.   

Vissa livsval som bloggförfattarna gjort efter den närståendes bortgång kan tolkas 
som en beslutsamhet. Beslutsamhet att gå vidare. En bloggförfattare väljer att skapa 
ett nytt liv, och kan se sin närståendes drag i sin nyfödda sons ansikte. En annan tar 
ett friår från jobbet. En sak som visar sig säkert är att ingenting någonsin blir sig 
likt och detta är en insikt som samtliga bloggförfattare visar i sina inlägg.   

 

"...Man kan säga att jag fått ett lite annorlunda perspektiv på livet. Jag 
prioriterar annorlunda. Jag säger oftare rakt ut vad jag tycker och tänker. 
Jag har också lärt mig att välja mina strider. Jag tänker att detta är mitt 
liv, som jag formar själv och ingen annan vet bäst vad jag behöver fylla 
mitt liv med..."   

                                                                                                (Blogg 3)   

De flesta av bloggförfattarna väljer att göra ganska stora och drastiska förändringar 
i sina liv från hur de var innan förlusten. Sorgeprocessen verkar öppna upp deras 
ögon för vad som är bra för dem och de gör nya val därefter. De byter jobb, väljer 
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att gå i terapi samt blir mer öppna med hur de känner och tänker än vad de tidigare 
varit. De inser hur viktigt det är att ta tillvara på sitt eget värde samt vad de 
prioriterar att lägga sin tid och energi på i vardagen. Förlusten har gett dem 
livserfarenheter som de också drar nytta av på ett positivt sätt.     

För att sammanfatta temat beslutsamhet handlar det till stor del om att 
bloggförfattarna lägger tyngden på förändring. Samtliga bloggförfattare beskriver på 
olika sätt hur de gått vidare i livet med nya erfarenheter i ryggsäcken. Dessa 
erfarenheter innebär att hela deras liv ställdes på sin spets men på något sätt, som 
inte ens bloggförfattarna har kunnat sätta ord på, har livet sakta men säkert 
återvänt. Genom blogginläggen kan man ana hur tonen i texterna med tiden blir 
lättare och att positiva uttryck, så som exempelvis "ljusning", "frihet" och "lycklig" 
låter läsaren förstå att sorgeprocessen går framåt och att allt inte är nattsvart. Det 
finns hopp!   
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8. DISKUSSION   
 

I detta kapitel behandlas resultatdiskussion och metoddiskussion. 
 
I resultatdiskussionen förhåller vi oss till de resultat som framkom i den kvalitativa 
innehållsanalysen samt ställer dessa i relation till de teorier samt den tidigare 
forskning vi presenterat under kapitel fyra och fem.  
 
Under metoddiskussionen som utgör andra delen i detta kapitel förs en diskussion 
om hur vi gått tillväga, våra tankar kring de val vi har gjort vad gäller analysmetod 
och teorier samt validitet och reliabilitet under studiens gång.  
 

8.1 Resultatdiskussion    

Syftet med denna studie är att studera hur anhöriga som befinner sig i sorg och kris 
efter att ha förlorat en närstående skriver om det i bloggar. Genom att använda oss 
av bloggar som empiriskt material har vi för avsikt att få en inblick i, samt en ökad 
förståelse av, hur de närstående med egna ord genom bloggande beskriver hur 
sorg- och krisprocessen tar sig uttryck. 

8.1.1 Bloggen som redskap för att bearbeta sorgen och bevara minnen 

Att förlora en närstående påverkar en individs liv i stor grad och man kan fundera 
över om sorg läker ut av sig själv eller om det behövs professionell vägledning och 
stöttning. Individer som väljer att inte ta emot professionellt stöd kan ändå vara i 
behov av sorgbearbetning. Bosticco & Thompson (2005) belyser vikten av att 
berätta för andra människor om sin sorg, både för sin egen bearbetnings skull, och 
för att förlusten också på så sätt får en mening om berättandet leder till att andra 
sörjande finner stöd i berättelsen. Dessa två faktorer var synliga i de studerade 
bloggarna och resultaten visade att skrivandet i bloggarna fyllde samma behov för 
bloggförfattarna som berättandets funktion. Vidare belyser Hartman (2012) hur 
internet som forum öppnar upp för möjligheten att dela sorgen med andra. 
Hartman benämner detta som Cybermourning. Resultaten från hans studie visar att 
syftet i samtliga bloggar är att bearbeta sorgen efter en nära anhörigs bortgång, men 
att det även till stor del handlar om att nå ut till andra med sina upplevelser 
(Hartman, 2012). Hartmans studie bekräftar våra resultat, där vi kunnat se att 
bloggarna används som ett verktyg för självterapi samt att internet som verktyg 
visar på goda möjligheter för sorgbearbetning. I den forskning som belyser 
internetanvändning och bloggande, lyfter man i flera studier fram fördelarna med 
att berätta för andra om sina erfarenheter samt att internet öppnar upp 
möjligheterna att hitta likasinnade att utbyta erfarenheterna med (Bosticco & 
Thompson, 2005; Jordan & Neimeyer, 2003; DeGroot & Carmack, 2006). Att detta 
ses som en ny era visar sig även i forskning som belyser fördelarna att blogga 
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som självterapi (jfr Tan, 2008), vilket stämmer överens med det vi sett i samtliga 
utvalda bloggar, vilket kan ses som positivt.   

I studien visade resultaten att det finns olika typer av stöd som de sörjande har 
behov utav. Nyare metoder, som exempelvis bloggande, utmanar det som tidigare 
setts som det "normala" sättet för sorgbearbetning (jfr Degroot & Carmack, 2006). 
Detta anser vi bör diskuteras vidare inom både sjukvård och socialtjänst för att på 
så sätt kunna anpassa bemötandet och sorgehanteringen efter behoven som de 
sörjande uttrycker. Alternativa sätt att uttrycka sorg med hjälp av internet belyser 
Pelling (2009) i sin studie. Pelling tar upp fördelarna med låga 
behandlingskostnader, ökad tillgänglighet samt att behandlingen sker på individens 
villkor vilket kan öka motivationen till att fullfölja behandlingen. Om professionella 
inte följer med i utvecklingen av nya terapiformer kan det leda till att sörjande inte 
vänder sig till dessa utan riskerar att låta sorgen bli obearbetad. I vår analys låg inte 
fokus på att belysa bloggande som självterapi ur de professionellas perspektiv. Vi 
kan dock se i våra resultat hur de anhöriga såg fördelar med att blogga eftersom det 
skedde på deras egna villkor vilket stämmer överens med Pellings (2009) resultat. 

Vi såg att studiens resultat även visar att bloggen fungerar som en ventil där de 
anhöriga kunde uttrycka sin ångest och förtvivlan. Bloggförfattarnas sätt att 
uttrycka sig visar på en förmåga att genom skrivande bearbeta sorgen. I bloggarna 
beskrivs starka känslor där bloggförfattarna skriver att de har möjlighet att uttrycka 
dessa utan att belasta vänner och familj. Forskning lyfter fram det positiva för 
individen i att denne skriver dagliga journaler om sig själv under sorgeprocessen (jfr 
Edgar-Bailey & Kress, 2010) vilket styrker fördelarna med att blogga i 
självterapeutiskt syfte. Dessa fördelar synliggjordes även i vårt resultat som visade 
att sorgen bearbetades genom att blogga. Lenhart (2006) tar upp vikten av att 
använda sig av kreativa metoder och dela med sig av personliga erfarenheter. Detta 
belyser även Caroll & Landry (2010) genom att lyfta fram hur internet fungerar som 
ett forum där sörjande människor kan mötas och gemensamt bearbeta sorgen. I de 
bloggar vi studerat kan vi se hur de sörjande upplever att de kan kommunicera med 
den döde genom att skriva ned tankar, känslor och hälsningar. Vi kan även se att de 
har skapat bloggen både för sin egen bearbetning, men även som en minnessida för 
andra att besöka. Detta belyser Cullberg i sin kristeori (2006) där han menar att den 
sörjande ofta känner rädsla för att glömma den bortgångne och därför utvecklar 
strategier för att hålla denne kvar (Cullberg, 2006).   

Utifrån resultaten kan vi se ett mönster i samtliga bloggar där det går att skönja hur 
bloggförfattarna inledningsvis skriver många, känslosamma, inlägg men att dessa 
sakta tunnas ut allteftersom sorgbearbetningen fortskrider.  Detta tolkar vi som ett 
försök till att hålla kvar den döde men samtidigt succesivt ta farväl. Utifrån 
resultaten och tidigare forskning (jfr Oliveri, 2003) drar vi slutsatsen att bloggen blir 
ett mer lättillgängligt sätt för sorgbearbetning än att exempelvis behöva boka tid 
hos kurator/psykolog samt passa dessa tider. En orsak till detta kan vara att 
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bloggen alltid finns där, väntandes på den sörjandes ork, tid och lust varför valet att 
blogga kan förstås som ett kreativt och lättillgängligt alternativ som kan kombineras 
med andra vardagliga moment.   

Det har framkommit i studien att flera av bloggförfattarna uttryckligen valt att inte 
vända sig till vården. Anledningen till detta val framgår inte i deras inlägg, men 
forskning belyser hur vården kan upplevas som stelbent (jfr Jordan & Niemeyer, 
2003). Att de anhöriga i studien valde att inte vända sig till vården skulle kunna 
bero på internet är ett mer lättillgängligt forum och individer lever till stor del sitt 
sociala liv online och blogga om sorgen blir då mer naturligt för dem. Vi funderar 
även på om vårdens bristande resurser (IBL 1) gör att individer inte har lika starkt 
förtroende för dem utan istället tar saken i egna händer. Ett annat perspektiv på 
detta skulle kunna förklaras med att individer som befinner sig i sorg och kris inte 
har kraft och ork att på egen hand söka professionellt stöd. Detta skulle kunna 
lösas genom att socialtjänst och sjukvård arbetar mer uppsökande. Som det nu ser 
ut blir den sörjande beroende av att vänner och familj stöttar upp och hjälper till 
med de kontakter som behövs. Det innebär att de individer som saknar stöttande 
nätverk blir utelämnade åt sitt eget öde, vilket kräver att de finner egna vägar att 
lösa sina problem. Resultaten visar att samtliga bloggförfattare har tillgång till 
vänner och släktingar som stöttar dem under sorgeprocessen. Vi kunde inte se att 
någon av dem saknade stöd vilket rent hypotetiskt hade kunnat ge oss andra 
resultat. 

8.1.2 Krisens olika faser i bloggen   

Resultaten har visat att bloggarna till viss del följer liknande mönster som man kan 
benämna som faser. Bloggandet påbörjas i samband med dödsfallet och man kan se 
att processen har en början och ett slut. Att sorgbearbetning följer ett mönster visar 
Cullberg (2006) i sin kristeori som bygger på fyra faser man genomgår i en 
krisprocess. I vårt resultat ser vi ett samband mellan Cullbergs reaktionsfas och det 
vi har valt att kalla resignationsfasen. Han beskriver att de sörjande utåt sett kan 
upplevas lugna men att ett kaos av känslor samtidigt stormar inombords (Cullberg, 
2006). Det syns tydligt i bloggarna att de strax efter beskedet fortsätter som vanligt 
i vardagen, som om de inte förstått vad som inträffat. Utifrån resultaten framkom 
att samtliga bloggförfattare under denna fas, verkade vilja hålla kvar vid den döde 
och de utför regelbundet vissa ritualer för att minnet av den döde ska förbli 
levande. Andra viktiga tankar hos bloggförfattarna handlar om andliga inslag där 
man söker tröst i möjligheten att återförenas i ett liv efter detta. Att hålla fast vid 
ritualerna ses som ett sätt att hålla kvar den bortgångne.  

Att hålla fast vid den bortgångne kan förklaras utifrån Freuds verk "Mourning and 
melancholia" från 1917 där han skriver om svårigheterna att kapa de känslomässiga 
banden till den bortgångne och att en nyorientering måste ske (Freud, 2003). 
Freuds definition av nyorientering är att individen befinner sig i början av 
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sorgeprocessen. Vi ser i resultaten hur flera av bloggförfattarna i detta skede väljer 
att isolera sig i perioder och vi har resonerat kring att det kan vara påfrestande att 
befinna sig bland folk då man upplever ett inre kaos, med risk för att inte kunna 
kontrollera känsloyttringar som gråt, panik och ångest. I och med att de sörjande 
inledningsvis till viss del håller sig avskärmade från andra människor, fungerar 
bloggen som ett forum för att berätta om sin sorg och sina känslor utan att behöva 
ge sig ut bland andra. 

Enligt Cullberg (2006) aktiveras försvarsmekanismerna i reaktionsfasen för att 
underlätta bearbetningen med ett steg i taget. Detta för att det inträffade annars 
riskerar leda till ett sammanbrott, då det blir för mycket för individen att hantera på 
en och samma gång. När det handlar om det vi kallar resignation kan man tydligt se i 
resultaten hur försvarsmekanismerna, såsom isolering och bortträngning, träder i 
kraft i likhet med Cullbergs reaktionsfas. Försvarsmekanismerna gör att 
bloggförfattarna har möjlighet att hålla sig sysselsatta med bestyren kring bland 
annat begravning och dödsbo, vilket får till följd att de inte tillåter sig att släppa 
fram alla känslor på en och samma gång. Dessa försvarsmekanismer skriver även 
Lundin (1982) om, och förmedlar hur dämpande ritualer såsom planering av 
begravning etcetera, gör att sorgbearbetningen under en tid går långsammare men 
samtidigt gör den mer hanterbar för stunden (Lundin, 1982). 

I vårt resultat kan vi se hur en av bloggförfattarna drabbats av frusen sorg. Detta 
tillstånd stred mot de övriga bloggförfattarnas process, som till mångt och mycket 
påminde om Cullbergs faser. Anledningen till att hon inte bearbetat sorgen var att 
hon förlorade sin pappa i barndomen. Hon hade då inte kapaciteten att bearbeta 
sorgen och vi tolkar det som att hennes försvarsmekanismer trädde in i form av 
bortträngning. Resultaten visade att hennes sorg aldrig blev bearbetad, utan låg i 
vila i väntan på den dag hon var redo att ta tag i bearbetandet. Denna process som 
tog sig uttryck på ett annat sätt än i övriga bloggar fann vi intressant, men på grund 
av begränsad tid kunde vi inte utveckla denna motsättning i så hög grad som vi 
önskat. 

8.1.3 Nätverkets betydelse   

Att befinna sig i en sorg- och krisreaktion kan ses som ett allvarligt tillstånd där 
individen är i behov av skyddsfaktorer som kan stötta upp. Detta ser vi i Lundins 
(1982) teori där han lyfter fram viktiga faktorer under sorgereaktionens förlopp. Att 
ha ett starkt stöd från anhöriga underlättar vanligtvis sorgbearbetningen (Lundin, 
1982). Resultaten visar att två av bloggförfattarna upplever att stödet och 
förståelsen från omgivningen minskade redan efter ett par veckor. Utifrån dessa 
bloggförfattares inlägg tolkar vi att behovet av att ventilera sina känslor är stort och 
det kunde inte tillgodogöras av nätverket i den grad bloggförfattarna hade behov 
av.  
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Även Vanderwerker och Prigerson (2003) betonar vikten av stöd från det sociala 
nätverket vid sorgbearbetning. Utan stöd riskerar den sörjande att utveckla psykisk 
ohälsa. Denna forskning anser vi särskilt viktig att lyfta upp, då alla människor inte 
har ett stort eller stabilt nätverk som kan stötta dem. I kontakt med sjukvård och 
socialtjänst anser vi att människors ensamhet är en faktor som bör beaktas. För de 
individer som saknar stöd från anhöriga, alternativt inte vill belasta dem, ser vi hur 
behovet finns av andra former av stöd och att bloggen eller andra former av 
sorggrupper online då kan vara ett bra alternativ för sorgbearbetning. 

Även bland de individer som har ett stöttande nätverk framkom resultat som visar 
att stödet inte alltid räcker till (jfr Wilsey & Shear 2007). Samma tendenser kan man 
se i Hollanders (2001) forskning där de sörjande upplever att anhöriga inte 
vill/orkar lyssna på dem. Vi menar att det verkar som att de har förväntningar på 
att den sörjande ska sluta sörja och istället gå vidare i livet. De anhöriga upplevs av 
den sörjande vara obekväma i, hur de ska förhålla sig till den sörjande vilket ibland 
leder till att de drar sig undan.  

Även Cullberg (2006) och Lundin (1982) beskriver vikten av nätverk vid 
sorgbearbetning. De belyser dock endast det närmsta nätverkets betydelse. I dessa 
teorier tas exempelvis inte omgivningens betydelse för sorgeprocessen upp vilket vi 
upplever som en brist då våra resultat visade att omgivningen utanför det närmsta 
nätverket hade betydelse för sorgeprocessen. Som komplement till valda teorier 
hade vi behövt använda oss av teori som belyser sorgeprocesser på makronivå. 
Detta hade troligtvis varit ett stöd för oss i att förstå samhällets påverkan på 
individers sorgeprocesser.      

8.1.4 Livet går vidare 

 
Resultaten visar att sorgen så småningom börjar gå över till saknad, som upplevs 
som mer hanterbar. Detta mönster går att se i samtliga bloggar men med olika 
tidsspektrum. Cullberg menar att bearbetningsfasen inträffar mellan sex till tolv 
månader efter dödsfallet (Cullberg, 2006), vilket stämmer överens med 
blogginläggen. Denna fas liknar till stor del det vi i resultatdelen kallar acceptans, som 
innebär ett vägskäl mellan det förgångna och framtiden. Detta illustreras i 
bloggarna genom inlägg som bland annat beskriver hur de går på fest, firar 
midsommarafton eller njuter av sin familj. Vi tolkar utifrån resultaten detta som ett 
positivt steg i att komma vidare i sorgeprocessen, då man återupptar aktiviteter som 
man normalt gjorde innan det sorgliga inträffade. Resultaten visar att acceptansen 
är avgörande för om individen stannar kvar i det gamla eller går vidare i 
sorgbearbetningen.  
 
Bowman (1999) visar i sin forskning att man som sörjande måste våga släppa taget 
om de gemensamma framtidsdrömmar man haft med den bortgångne. Kan man 
inte släppa drömmarna och gå vidare går det heller inte att skapa sig en ny framtid. 
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Utifrån våra resultat kan man se att bloggförfattarna inledningsvis har svårt att 
släppa taget om den bortgångne, men att de succesivt ersatte mer och mer av 
dygnets tid med att delta i aktiviteter och sociala sammanhang, vilket leder till att 
sorgen därmed får mindre plats. 

Resultaten visar även att samtliga bloggförfattare, efter genomgången sorgeprocess, 
tillägnat sig nya livserfarenheter. Detta sker inte över en natt utan kan inträffa vid 
olika tidpunkter för olika individer. Samtliga anhöriga uttrycker en förvåning när de 
upplever vardagliga ljusglimtar och när de inser att dessa ökar för varje dag till att 
slutligen dominera större delen av dagen. När det ljusa till slut dominerar över det 
mörka kommer individen till insikt att sorgeprocessen lidit mot sitt slut. I samtliga 
bloggar blir det synligt att de anhöriga känner en frid och lättnad i hjärtat och att de 
nu objektivt kan se det goda som kommit ur sorgeprocessen. Cullberg (2006) 
förklarar detta med att mänsklig utveckling är dialektiskt: vilket innebär att även 
smärtsamma skeenden ger individen en livskunskap på en ny erfarenhetsnivå.  

Cullberg (2006) beskriver hur individen både strävar efter trygghet och förändring 
på samma gång och detta är något som tydligt går att skönja i resultatet när 
bloggförfattarna börjar komma ur krisen. Å ena sidan beskriver de i bloggen hur de 
vågar sig ut i samhället och smått börjar glädjas åt livet igen. Å andra sidan får de 
vid vissa tillfällen återfall som gör att de sjunker ner i sorgen igen. Detta gör att de 
måste ta små steg framåt och att de inte kan förvänta sig att allt blir bra på en gång. 
Att vi använder begreppet sorgeprocess i studien är passande då våra resultat visar 
att det är en process som pågår. Ibland går det framåt, ibland står det stilla och 
vissa stunder är individen tvungen att backa bandet då denne missat en del i kedjan.  

I de resultat som framkommer i vår studie ligger fokus på sorg- och krisbearbetning 
efter en närståendes bortgång, men det är viktigt att komma ihåg att sorg och kris 
sker vid många tillfällen i livet för alla människor. Goldsworthy (2010) poängterar 
att sorg och kris hänger samman med stora och drastiska förändringar i livet. Hon 
anser att kunskaper inom detta samt att sorg och kris finns i olika former, är viktigt 
att vara medveten om. Goldsworthy anser att det är viktigt för socionomer, och 
andra professioner som möter individer, att inneha dessa kunskaper för att ha 
förståelse och kunna ge rätt stöd de är i behov av (Goldsworthy, 2010). 

8.2 Metoddiskussion   

När vi valde ämne för uppsatsen funderade vi först på att göra en narrativ analys då 
vi såg blogginlägg som en sorts berättelse. Allteftersom arbetet fortskred kom vi till 
insikt att en innehållsanalys fungerar bättre för att besvara vårt syfte och våra 
frågeställningar. Innehållsanalysen ger oss fördelarna att kunna göra mer närgångna 
tolkningar av citaten i bloggarna, för att få fram innebörden av vad som sägs i 
texten (Bergström & Boréus, 2005:44). Vi valde därför att byta analysmetod ett par 
veckor in i arbetet.   
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Genom att analysera bloggar får man ta del av bloggförfattarnas personliga 
upplevelser. Bloggförfattarna har haft möjlighet att reflektera över det de vill skriva 
vilket kan medföra en risk för efterhandskonstruktion. Hade vi istället valt att 
intervjua bloggförfattarna skulle detta kunna ge oss mer spontana svar. Vi anser 
dock att om vi hade använt oss av intervjuer hade vi riskerat att påverka de 
anhörigas svar då studien berör ett känsligt ämne.  

Vi såg fördelar med att använda oss av skriftligt material då bloggförfattarna haft 
möjlighet att i enskildhet noggrant fundera och därefter formulera sina tankar i 
skriftlig form samt att de, med stor sannolikhet, har övervägt om inlägget uttrycker 
det de vill säga innan de publicerar materialet på bloggen. Det är viktigt att 
poängtera att analysen av data är en subjektiv tolkning dvs. vår tolkning av 
materialet och bör därför förstås därefter (Kvale & Brinkmann, 2009:229).  

När vi valde Cullbergs teori om kris var vi medvetna om att mycket kritik 
framkommit mot denna teori under senare år. Vi har tagit det i beaktning och 
använt oss av vissa utvalda delar av Cullberg. De delar vi valt att använda oss av är 
faserna om chock, reaktion, bearbetning och nyorientering då dessa på ett 
pedagogiskt och informativt sätt belyser sorg- och krisprocessen. Det är dock 
viktigt att vara medveten om att även om våra valda bloggar till stor del följer 
liknande mönster som Cullbergs faser, är det inte självklart att alla sorgeprocesser 
gör det. Vi har valt att bortse från Cullbergs rekommendationer för hur man ska 
bemöta och hantera de drabbade då detta inte är relevant för vårt syfte med 
studien. Det är även dessa delar som blivit kritiserade. Lundins teori om sorg- och 
sorgereaktioner kompletterar Cullberg, då han där belyser att intensiteten av sorg 
under första året är individuell och kräver olika tid för olika individer (Lundin, 
1982:224).  

8.2.1 Validitet och Reliabilitet   

Med en harmoni mellan forskningsfråga, syfte, metod och vald teori anser vi att 
validiteten uppnått en god kvalitet. Med harmoni menar Larsson att det ska finnas 
en intern logik i studien som helhet och att vi under studiens gång ska välja 
analysmetod som är bäst lämpad för studien (Larsson, 2005:7).  

Utifrån syftet med studien och våra forskningsfrågor, valde vi en analysmetod som 
vi ansåg lämplig till att analysera skriftligt material. Denna metod valde vi först då vi 
kommit en bit in i arbetet och lärt känna vårt material. Detta då vi ville öka 
möjligheterna att hitta den metod som passade vårt arbete bäst vilket därmed 
underlättade arbetet med analys och resultat. 
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För att säkerställa validiteten har vi utgått från Larssons (2005) validitetskriterier.   

Diskurskriteriet innebär att studien ska tåla en granskning utav andra forskare och att 

ett liknande resultat då ska uppnås. Detta säkerställer vi genom att utgå från en väl 
strukturerad analysmetod inspirerad av Kvale & Brinkmann (2009), men även det 
faktum att vi valt välkända teorier som använts tidigare inom sorgeforskningen 
ökar möjligheterna för andra att genomföra en liknande studie.    

För att styrka den empiriska förankringen har vi valt att använda citat och på så sätt 
illustrera vår tolkning. Då vi illustrerar samt analyserar citaten på ett sätt där läsaren 
lätt kan följa med i de tolkningar och resonemang vi för, finns där då en 
överensstämmelse mellan verklighet och tolkning (Larsson, 2005:19).   

Enligt konsistenskriteriet har vi strävat efter att resultaten inte ska motsäga varandra, 
dock menar Larsson att verkligheten inte kan vara entydig. De resultat vi har 
kommit fram till visar att sorgeprocessen följer ett liknande mönster i bloggarna. Vi 
har inte kunnat hitta några stora motsättningar i den analys som gjorts. Vi har 
redovisat vad de skrivit om i bloggarna samt den subjektiva tolkningen av det vi 

uppfattat i texterna.     

Det sista kriteriet är det pragmatiska kriteriet, med vilket menas att det endast finns 

ett värde i den forskning som kan vara användbar i praktiken (Larsson, 2005).   
Förhoppningen är att studien ska bidra till en kunskap som går att använda sig av i 
praktiken och som kan vara till nytta för andra socionomer som möter människor i 
sorg och kris. Vi har valt att försöka följa samtliga av ovanstående kriterier, och vi 
har därmed gjort övervägandet att vår studie har möjlighet att uppnå dessa krav. 
 
Studien har en hög reliabilitet då vi använt oss av väl förankrade teorier som 
beskriver hur olika sorgeprocesser följer liknande mönster och skeenden. Då vi 
strävat efter att nå en mättnad av studiens empiri samt en hög validitet, har 
möjligheterna till att generalisera slutsatserna till liknande sorgeprocesser ökat 
(Ahrne & Svensson, 2011:28f). Det är dock viktigt att ta i beaktning att trots att vi 
har stävat efter en generaliserbarhet är det svårt att uppnå detta då studien endast 
omfattar fyra stycken bloggar. Då studien är kvalitativ önskade vi få fördjupning av 
resultaten framför en hög generaliserbarhet. För att skapa trovärdighet i studien 
strävar vi efter att uppnå transparens. Transparens, eller genomskinlighet, i studien 
gör det möjligt för läsaren att skapa sin egen uppfattning då det är lätt att följa 
tillvägagångssätten samt de intentioner som författarna bakom studien har (Ahrne 
& Svensson, 2011:27f). Därför blir det viktigt för oss att redovisa de val som gjorts 
under studiens gång för att öka kvalitéten. Vi strävar efter att vara tydliga med valen 
som gjorts under studiens gång genom att redovisa alla steg i processen. Då 
empirin består utav skriftligt material ges läsaren möjlighet att gå till källan och läsa, 
för att bilda sig en egen uppfattning. Detta är en viktig del då vi som studenter är 
att betrakta som nybörjare i att göra kvalitativa tolkningar och uppsatsen bör läsas 
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med den vetskapen. Vi anser dock att vi genomfört studien på ett sätt som gör det 
möjligt för andra att ta vid.     
 
Den ökande internetanvändningen ger stora möjligheter att få tillgång till 
människors privata sfär (Bryman, 2008: 615) utan att man som läsare behöver ha en 
relation till författaren. Empirin är endast ett knapptryck bort och man kan genom 
specificerade sökningar på Google få tillgång till ett helt smörgåsbord av empiri. Vi 
såg stora fördelar med att använda oss av just bloggar som empiri, då vår känsla är 
att man får ta del av någons tankar utan att denne vet vem som är läsaren. Detta 
skapar både en närhet och en distans mellan författaren och läsaren.   

Bryman refererar till Sanders som i sin forskning tog upp hur hon fungerat som en 
dold icke-deltagande observatör, som tog del av skriftligt material utan att avslöja 
sin identitet med risk att påverka deltagarnas reaktioner på forumet. Hon motiverar 
sin anonymitet med att undersökningen skulle kunna påverkas negativt om 

författarna visste att hon var där och observerade (Bryman, 2008:610). Detta har vi 
tagit fasta på och sett fördelarna med att observera ett objekt anonymt. Vi märkte 
snabbt vid inläsning av vår empiri att bloggarna skrivs på ett personligt och 
utlämnande sätt och vi har funderat över om svaren hade varit lika uttömmande vid 
exempelvis en intervju eftersom det vi har studerat kan uppfattas som ett personligt 
och känsligt ämne.   
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9. SLUTSATSER   

De slutsatser som kan dras från studien visar att sorg och kris handlar om verkliga 
känslor som kan vara svåra att hantera. Bloggarna är en viktig del i 
sorgbearbetningen för bloggförfattarna. Vi kan se att sorgbearbetning är en process 
som följer liknande mönster, dock varierar tiden för sorgeprocessen mellan de olika 
bloggförfattarna. I likhet med Lundins (1982) resonemang, beror graden av sorg på 
vilken relation den sörjande hade till den bortgångne. Relationer av symbiostyp har 
visat sig behöva längre tid för sorgbearbetning.  

Vår studie visar att sorg- och krisbearbetning går att förstå genom valda teoretiska 
utgångspunkter. Det går att se i bloggarna hur sorgeprocessen i stora drag följer ett 
visst mönster, vilka kan förklaras med stöd av Cullbergs faser. Det framkommer 
även i studien samt genom tidigare forskning att internet utgör en allt större del i 
individers tillvaro, och att det faller sig naturligt för vissa att blogga om den sorg- 
och krisprocess de går igenom. 

Vår förhoppning är att resultaten från studien bidrar till en insikt i att det är viktigt 
att vara lyhörd och ödmjuk inför det faktum att det kan vara svårt att förlora en 
nära anhörig och att sorg- och krisprocessen kan upplevas olika för olika individer. 
Om professionella socialarbetare har kunskap om att bloggande kan ha en 
självterapeutisk betydelse för individens läkningsprocess, samt att sorg och kris 
följer vissa mönster kan det bidra till möjligheterna att utveckla ett anpassat stöd 
för de klienter som söker hjälp och stöd i en sorg- och krisprocess.    

9.1 Förslag till vidare forskning   

När vi scannade av området för tidigare forskning märkte vi att den mesta 
forskning som finns att tillgå och som passar vår studie är gjord inom psykologin. 
Det var därför svårt att hitta relevant forskning utförd inom de socialvetenskapliga 
disciplinerna och vi är medvetna om avsaknaden av forskning som relaterar till 
detta i uppsatsen. Vi anser dock att studiens resultat fyller en kunskapslucka i 
relation till att området inte är beforskat inom socialt arbete.    

På grund av begränsad tid till studien fick vi göra vissa avgränsningar. Vi fick 
utelämna några intressanta spår som vi istället lämnar öppet för andra att ta vid. För 
vidare forskning tänker vi därmed att det vore viktigt att belysa hur man kan 
bemöta och hantera drabbade personer på bästa sätt utifrån nya och kreativa 
metoder. Det skulle därför vara intressant om vidare studier hade fokus på; 

-Hur kan socionomer med hjälp av internetforum bemöta och hjälpa människor i 
sorg?  

-Hur påverkar det individen om denne inte lyckas bearbeta sorgen eller krisen? 
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Slutligen vill vi poängtera hur viktigt det är att vara medveten om att kris inte bara 
infaller när en närstående går bort vilket vår studie fokuserats på, utan att det är en 
del av livet som vi alla kommer möta förr eller senare. 
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