
ÖREBRO UNIVERSITET
Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap
Socionomprogrammet
Socialt arbete C, 41-60 p
Vårterminen 2006

Sorgereaktioner vid väntade och oväntade dödsfall
- En kvalitativ undersökning 

                                                                                       

                            Författare: Elin Passla
Handledare: Britt-Louise Toresson Blohm

                                                  

                                                                   



ÖREBRO UNIVERSITY
Department of Behavioural, Social and Legal Sciences
Education of social work
C-essay, social work, 41-61 p
Spring 2006

Reactions to grief at expected and unexptected deaths
- A qualitative survey

Author: Elin Passla

Summary

The purpose of this essay was to investigate whether there were any differences in the handling of 
crisis and grief  seen through the phases of the crisis theory, and in the statements made by grieving 
adults, at an expected death compared to an unexpected death. Based upon this purpose, the 
following questions were asked: Are there any differences in the reactions among the grievings after 
an expected death compared to those who grieve an unexpected death? Can these possible 
differences be understood with the use of the phases of the crisis theory?

To answer these questions, a qualitative method was used, with interviews with a total of four 
people, two of which had experienced an expected death, and two which had experienced the 
unexpected death of a close one. The interviews were made the foundation of the result of this 
essay. An interpretation of the result has been made based on the frame of reference concerning the 
division of the phases of  the psychodynamic crisis theory: shock, reaction, processing, and 
reorientation. In this study, differences in the reactions to an expected death compared to those of 
an unecpected death are accounted for. The results show that there are differences in the phases of 
reaction. Those who had experienced the expected death of a close one went through the phases in a 
shorter period of time as opposed to those who had experienced an unexpected death. The 
conclusion is consequently that there are differences in the reactions to an expected death compared 
to an unexpected death. The results also show that the division of phases is not applicable to an 
expected death, since it does not give a correct result. People who have experienced an expected 
death have already started their grieving process during the period of illness of their loved one, and 
have thereby already gone through the phases.
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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats var att undersöka om det förelåg skillnader, vid kris och sorgearbete 
utifrån kristeorins faser, samt utsagorna från sörjande vuxna personer vid ett väntat respektive 
oväntat dödsfall. Utifrån syftet ställdes följande frågeställningar: Finns det skillnader i reaktioner 
hos de sörjande vid ett väntat respektive oväntat dödsfall? Kan dessa eventuella skillnader förstås 
med hjälp av kristeorins faser? 

För att besvara frågeställningarna användes en kvalitativ metod med intervjuer av totalt fyra 
personer, två som upplevt ett väntat dödsfall och två som upplevt ett oväntat dödsfall. Intervjuerna 
låg sedan till grund för uppsatsens resultat. Tolkning av resultatet skedde utifrån referensramen 
psykodynamiska kristeoris fasindelningar: chock, reaktion, bearbetning och nyorientering. I studien 
redogörs för skillnader i reaktioner vid ett väntat respektive oväntat dödsfall. Resultatet visar att det 
föreligger skillnader vid reaktionsfaserna. De personer som upplevt ett väntat dödsfall genomgick  
faserna under kortare tid till skillnad från anhöriga som upplevt ett oväntat dödsfall. Slutsatsen är 
därmed att det föreligger skillnader vid reaktion mellan ett väntat respektive ett oväntat dödsfall.
Resultatet visade även att kristeoris fasindelningar inte är applicerbart utifrån ett väntat dödsfall, 
eftersom det inte ger ett rättvisande resultat, då personer som upplevt ett väntat dödsfall redan 
påbörjat sitt sorgearbete under den anhörigas sjukdomstid och därigenom redan genomgått faserna.

Nyckelord: sorgearbete, kris, reaktion, 



Förord

Författaren vill först rikta ett stort tack till alla respondenter som deltog vid intervjun utan er 
medverkan hade denna uppsats inte varit genomförbar. Tack till min handledare Britt –Louise 
Toresson Blohm för all handledning.

Sist men inte minst vill författaren slutligen rikta ett stort tack till vänner och familj som varit med 
och stöttat genom uppsatsskrivningen. 

Örebro, maj 2006
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Inledning 

De viktigaste händelserna under livet oavsett vilken bakgrund vi har, är födelsen och döden. Vi är 
alla smärtsamt medvetna om att livet är skört. Genom tidningar och dagliga sekvenser från tv:s 
nyheter märker vi att livet snabbt kan förändras drastiskt för många människor. I alla tider har 
människor funderat kring döden och känt ovisshet, rädsla, skräck kanske till och med nyfikenhet 
inför den och vad som eventuellt händer sen (Edman, 2005:78, 86). I det gamla bondesamhället 
fanns det traditioner som var både skrivna och oskrivna om hur man skulle hantera situationen när 
någon avlidit, vilket man sedan överförde igenom generationer (Josefsson 1994:26). Även om det 
gamla bondesamhället har förändrats har vi idag ändå inte kommit ifrån det faktum att vi 
fortfarande föds och dör. Qvarnström (1993:26) menar att vi i vårt samhälle idag genom media 
framställer döden som något onaturligt och våldsamt, vidare menar hon  att döden och sorgen inte 
får ta fullt så stor plats idag efter alla nya förändringar i samhället och inom olika familjestrukturer. 

Enligt statistiska centralbyrån (SCB) avled 91 710 personer i Sverige under år 2005 (www.scb.se ). 
Det innebär att minst lika många anhöriga till de avlidna antagligen upplevde sorg och saknad efter 
en person. Ofta är det en förlust av en person som stått oss nära, exempelvis föräldrar, ett syskon, en 
partner, släkting eller vän. Förlusten kan därmed innebära en stor omställning i livet och ofta bildas 
ett tomrum efter den avlidne som inte är ersättningsbart (Edman, 2005:26). Även om man som 
anhörig tycker att allt omkring skulle eller borde stanna när ens närmaste dött så sker ändå inte det. 
Biltrafiken och tv:n fortsätter exempelvis och tystnar inte, livet måste alltså gå vidare även om vi 
känner sorg (Josefsson,1994:28). Sorg är något vi känner och kan innebära förlusten av exempelvis 
en anhörig, själva läkningsprocessen sorgen medför kallas sorgeprocess eller sorgearbete. (Fyhr, 
2003:23 ff). Jonsson och Hagström (1990:147) beskriver sorgearbete i form av ett brobygge och 
olika former av stenar som den sörjande själv ska bära till bygget. Josefsson (1994:83) förklarar 
brobygge i form av att en bro skall byggas mellan förlusten dödsfallet innebar och den nya världen 
som följer efter förlusten. Ofta börjar även ett sorgearbete med en kris vilket innebär och utgör den 
mest akuta och första tiden i ett sorgearbete. Krisen i sig som enligt kristeorin innehåller fyra faser 
innebär och uppstår av att en person inte kan psykiskt bemästra situationen vid exempelvis ett 
dödsfall. Psyket blir alltså starkt påfrestat vid en kris eftersom den inträffar mer plötsligt och går 
inte att delas upp i mindre delar till skillnad från sorgearbetet som även kan ta pauser i arbetet för 
att inhämta energi (Fyhr, 2003:30 ff, Cullberg, 1992:142).)  Det som främst skiljer krisen från 
sorgearbetet är även tiden, eftersom krisen är betydligt kortvarigare och övergår sedan till 
sorgearbete eller fortlöper jäms med under en tid. En förlust behöver inte innebära en efterföljande 
kris, utan kan ibland direkt påbörjas av ett sorgearbete, där personen kan uppleva sig innehava 
kontroll och bemästra situationen trots förlusten (Fyhr, 2003:).

Känsloutbrottet eller reaktionen som kan bli följd av en förlust som vid exempelvis ett dödsfall 
måste få ta tid och den sörjande bör få chans att sörja eftersom mediciner inte kan uträtta ett 
sorgearbete (Jonsson & Hagström,1990:190, 261). Det finns ej någon beskrivning som innefattar 
alla former av reaktioner som kan förekomma hos personer i samband med ett dödsfall, eftersom 
dessa är individuella (Grimby, 2000:6). Ett dödsfall kan ske väntat efter exempelvis en sjukdom 
eller oväntat genom exempelvis en olyckshändelse. Enligt Grimby (2000:4) har studier visat att 
under en sjukdomstid som är långvarig har den anhörige till den sjuke rustat sig och gradvis vant sig 
vid tanken på att den sjuke kommer att dö. Därmed kan sorgearbetet redan påbörjas innan dödsfallet 
och sorgen samt reaktionerna kan därmed bli mindre efter dödsfallets inträffande. Detta påvisar 
även Propper (2003:78) som dessutom menar att den anhörige sakta ändrar sitt liv och rutiner efter 
de kommande förutsättningarna, vilket även har betydelse för sorgearbetet. Vid ett oväntat dödsfall 
menar Propper (a.a.) vidare att ”Ett dödsbud utan någon förvarning förorsakar ett slags inre 
jordbävning, där den vanliga tillvaron upphör likt en motorväg som slutar vid ett stup”  (a.a:84). 
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Med det menar hon att den anhöriga har ingen föraning om dödsfallet och kan därmed försättas i 
kris (Propper a.a.84). Menar även att det inte finns svar på vilken sorg som är svårast, en intensiv 
förberedelse som vid ett väntat dödsfall eller ett plötsligt dödsfall där tid för förberedelse ej funnits 
(Jonsson & Hagström, 1990:87ff).

Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det föreligger skillnader, vid kris och sorgearbete utifrån 
kristeorins faser, samt utsagorna hos en sörjande vuxen person vid ett väntat respektive oväntat 
dödsfall.

Utifrån syftet ställs följande frågeställningar:

1. Finns det skillnader i reaktioner hos de sörjande vid ett väntat respektive oväntat dödsfall? 
2. Kan dessa eventuella skillnader förstås med hjälp av kristeorins faser?

Definitioner

Kris 

Ordet kris betyder bl.a.: ”plötslig förändring”, ”avgörande vändning” och kommer från grekiskans 
ord ’krisis’. Kris används ofta inom ekonomi eller i medicinska sammanhang, men har på senare tid 
även blivit ett begrepp inom psykiatrin (Cullberg, 1992:11). Kris inom psykiatrin innebär ett 
psykiskt kristillstånd som en person befinner sig i då erfarenhet och redan inlärda reaktionssätt ej är 
tillräckliga för att exempelvis bearbeta sorg (a.a.15). Cullberg (a.a.15) menar att det finns två typer 
av kriser, utvecklingskriser som exempelvis puberteten eller en graviditet, sedan finns det 
traumatiska kriser. Den traumatiska krisen uppstår av sådant som kan innebära ett hot mot 
personens fysiska existens, trygghet, sociala identitet eller möjligheten till grundläggande 
tillfredställelse i tillvaron. Det kan exempelvis utlösas vid en nära anhörigs död, uppsägning från 
arbetet eller när svåra ekonomiska problem uppstår.  Krisen är även något som kan återkomma 
under sorgearbetet men är i regel ett kortvarigare tillstånd då personen innehaver svårigheter att 
bemästra den svåra situationen, samt under en tid tillfälligt inte har kontroll av jagfunktioner (Fyhr, 
2003:30 ff). Man brukar även inom kristeori dela upp krisen i olika  faser: chockfasen, 
reaktionsfasen, bearbetningsfasen samt nyorienteringsfasen (Cullberg, 1992:42). I uppsatsen 
kommer ordet kris fortsättningsvis handla om den traumatiska krisen.

Sorg och sorgearbete

Sorg uppstår och förknippas ofta  med förlust av en person vid exempelvis skilsmässa eller dödsfall. 
Det är enbart den drabbade som kan bedöma förlustens betydelse. Även om det känslomässigt tar 
lång tid att erkänna förstår man ändå vid sorg förlusten och kan psykiskt bemästra situationen. 
Vidare kan den sörjande även göra paus i sorgearbetet för att tillfälligt återgå till det vanliga livet 
och samla kraft, till skillnad från vid krisen som pågår intensivt under en  kortare tid (Fyhr, 2003:28 
ff). Själva sorgen är en naturlig läkningsprocess som syftar till att bearbeta förlusten samt försöka 
läka det psykiska såret som kan uppstå efter exempelvis ett dödsfall (a.a. 21). Sorgearbetet eller 
sorgeprocessen är som sagt vanligen betydligt längre än krisen och det finns inga tidsramar som 
gäller för alla människor om hur lång tid processen ska ta (a.a. 27 ff). I sorgearbetet kan det ibland 
även förekomma kriser, detta styrs av förlustens betydelse och hur livet förändras efter förlusten. Ett 
sorgearbete behöver inte alltid innehålla någon kris även om det oftast förekommer någon forma av 
kris i samband med och vid främst inledningen av ett sorgearbete (Fyhr, 2003:32 ff). 
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Väntat dödsfall

Ett väntat dödsfall kan inträffa efter exempelvis  en  sjukdomstid. De anhöriga har då oftast haft en 
möjlighet att säga adjö till den sjuke och fått en chans att försöka förstå händelsen. Ofta försöker 
man då även finna någon mening innan dödsfallet inträffar, samt eventuellt organisera den 
kommande tillvaron utan den sjuke (Nolen-Hoeksema & Larson, 1999: 47, Propper 2003:78). Vid 
ett väntat dödsfall börjar den anhörige oftast sitt sorgearbete innan dödsfallet inträffar vilket innebär 
att man sörjer en Anticipatorisk sorg (Grimby, 2000:4).

Oväntat dödsfall

Ett oväntat dödsfall kan ske efter exempelvis en olycka eller genom kraftigt våld. Den anhörige 
hinner då inte till skillnad från vid ett väntat dödsfall säga adjö eller förstå händelsen eller påbörja 
ett sorgearbete innan dödsfallet inträffar. Vilket kan medföra att dödsfallet kan bli svårare att 
acceptera och förstå till skillnad från vid ett väntat dödsfall (Nole- Hoeksema & Larson, 1999:47).

Anhöriga

Nationalencyklopedins definition (www.ne.se) av anhöriga syftar på de släktingar som är närmast 
tillhörande den avlidne. I denna uppsats avser jag anhöriga till make, maka eller förälder som 
avlidit. 

Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med en beskrivning av vad tidigare forskats kring kris och sorgearbete, samt 
analysens utgångspunkter vilket är baserade på kristeori och huvudsakligen dess fyra 
fasindelningar. Efter det följer ett metodavsnitt innehållande metodval, litteraturanskaffning och 
källkritik, urvalsförfarande, genomförande av intervjuer, transkribering och bearbetning, validitet 
och reliabilitet samt en metoddiskussion där metodvalet diskuteras. En resultatredovisning och 
analys följer därefter vilket görs utifrån kristeoris fyra fasindelningar. Slutligen kommer en 
slutdiskussion där analysen sammanfattas och uppsatsens syfte samt frågeställningar besvaras och  
förslag till vidare forskning ges.  

Tidigare forskning

Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar som syftar till att besvara om det föreligger skillnader 
utifrån kristeoris faser, vid kris och sorgearbete hos en sörjande vuxen person vid ett väntat 
respektive oväntat dödsfall, följer här en presentation om vad som tidigare forskats inom kris och 
sorgearbete. Detta efterföljs av en teoridel där kristeori med dess fasindelningar beskrivs, vilket 
även utgör den teoretiska referensramen för den kommande analysen.

Teorier om kriser och sorg

Psykoanalytikern Sigmund Freud (1923 genom Edvardsson, 1985) menade att sorgen är något som 
följer efter en väsentlig frustration och övergivenhet. Freud menade vidare att sorgeprocessen är en 
universell och betydelsefull reaktion, där förlust av något gammalt nu anpassas till de nya 
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omständigheterna. Processen följer oavsett utlösande orsak ett givet förlopp och påverkas av 
faktorer som den sörjandes utvecklingsnivå, ålder samt förhållande som denne hade till det som 
förlorats (a.a.16). John Bowlby (1960) i sin tur menade att sörjande och sorg är en psykologisk 
process där man lämnar en person man älskar (a.a.17). Laila Lindberg (2004:41) skriver i sin 
magisteruppsats där hon studerat lekpedagogik som hjälpmedel i samband med barns sorg,  att tiden 
är en läkande faktor även vid vuxnas sorg. Lindberg menar även att sorgen är viktig att bearbeta, en 
obearbetad sorg kan vid ett senare skede vara svårare att bearbeta samt överhuvudtaget identifieras. 
Enligt Furman (1964 genom Edvardsson,1985) börjar även ett mentalt arbete efter förlust av en 
person som skett genom ett dödsfall, för att sorgearbetet ska kunna påbörjas är det därför viktigt att 
den anhöriga inser att separationen dödsfallet innebär är definitiv (a.a.17). 

Sorgeförloppets längd varierar och kan även innehålla olika  starka känsloreaktioner. Dessa 
olikheter kan i sin tur leda till att man exempelvis i en familj tar distans ifrån varandra eller så ökar 
det sammanhållningen under sorgearbetet. Man bör även vara medveten om att sorgereaktioner inte 
är onormalt, samt att perioden av sorg tar lång tid och mycket kraft (Jonsson & Hagström, 
1990:87ff). Därför bör den anhörige informeras i anslutning till dödsfallet om att det eventuellt kan 
förekomma reaktioner hos denne efter några dagar eller t.o.m. månader efter det inträffade ( Kaul, 
2001:110ff). 

Under en närståendes sjukdomstid och dennes eventuellt medföljande personlighetsförändringar är 
det även vanligt att den anhörige försöker dölja sorgen, eftersom den inte vill skuldbelägga eller 
oroa den sjuke. Den anhörige kan därför ibland även lägga sin egen rädsla åt sidan och försöka visa 
sig stark inför den sjuke (Edman, 2005:31). Kerstin Propper (2003) som är präst vid Svenska 
kyrkan får ofta lämna beskedet om dödsfall till anhöriga. Hon menar att efter en sjukdomstid som 
slutligen utmynnar i ett dödsfall kan tomhetskänslor eller känsla av rastlöshet infinna sig hon den 
anhörige ibland t.o.m. en viss befrielsekänsla. Eftersom denne oftast innan dödsfallet varit upptagen 
med omvårdnad av den sjuke i form av exempelvis skötsel, behandlingar och vakna nätter (a.a.:74 
ff). 

Reaktioner där beskedet kommer mer chockerande vid exempelvis ett oväntat dödsfall, kan 
personen som emottagit beskedet reagera genom att plötsligt springa till toaletten och kräkas för att 
därefter börja städa, tömma diskmaskinen och göra andra vardagliga sysslor. Personen kan även 
reagera genom känslor av att känna sig arg, övergiven och besviken att bli ensam (Kaul, 2001:102; 
Propper, 2003:82 ff, 85). Propper (2003) menar även att sorgeförloppet vid ett oväntat dödsfall kan 
bli svårare och längre jämfört med vid ett väntat dödsfall, 
eftersom man inte haft någon föraning och därmed trott att livet med den närstående skulle bli 
längre (a.a:85). Samtidigt menar Lundin (1982) att dödsfallet kan vara mer väntat ju äldre en 
människa är, även om personen avlider plötsligt (a.a.25). Chocken kan även lindras något om en 
person genom exempelvis trafikolycka blir svårt skadad under några dagar innan dödsfallet infaller, 
då hinner de anhöriga förbereda sig på att personen kommer att dö och därmed även påbörja 
sorgeprocessen (O´Connor, 1986:89 f). 

Grimbys undersökning

Agneta Grimby (2000) har genom intervjuer genomfört en undersökning bland, äldre nyblivna 
änkepersoner i Göteborg, där hon även genomförde intervjuer med forskare och yrkesverksamma 
människor som i sitt yrke möter sörjande personer. Hon menar att enligt tidigare studier som gjorts 
omkring större och svåra händelser i livet, räknas att förlora en anhörig genom dödsfall som en av 
de svåraste upplevelserna (a.a.:2). Enligt Grimby (2000:16) har hennes och andra undersökningar 
påvisat att i samband med en make eller makas bortgång kan en känsla av lågt allmäntillstånd, 
sömnstörningar, trötthet uppkomma samt att aptiten kan försvinna med påföljande viktnedgång 
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(a.a.16). Hon fann vidare i sin undersökning att de vanligast förekommande reaktioner på sorgen 
var ensamhet, gråt och känsla av ängslan (a.a.19). Utöver det menar Grimby att vardagliga saker
kan upplevas jobbiga exempelvis kan räkningar eller brev bli orörda, att sköta sin hygien, man 
känner koncentrationssvårigheter, rastlöshet och oro. Ofta kan sörjande personer även efter ett 
dödsfall känna smärta i muskler och leder. Tankarna och ängslan inför framtiden uttrycks ofta 
genom depression (a.a. 3,17). Hon fann i undersökningen att personerna som deltog i studien 
upplevde den jobbigaste perioden månaden efter maken eller makan hade avlidit, samt att tröttheten 
minskat och sömnbesvären ökat tre månader efter dödsfallet (a.a. 3,18 ff).

Grimby (2000:13) fann även att 82 % av de som upplevt dödsfall hade en känsla av att den döda 
makan eller maken ”besökt” dem. Tre månader senare upplevde 71 % fortfarande ”besöken” och ett 
år efter det inträffade dödsfallet upplevde 52 % av de anhöriga fortfarande dessa ”besök”. 
Upplevelsen av själva ”besöken” utgjordes av exempelvis samtal med den döde, en känsla av den 
avlidne personens närvaro, samt att den anhörige hört den avlidne personen  eller känt lukter som 
påminde om denne. Grimby menar även att en anhörig efter ett dödsfall kan drömma om den 
avlidne personen med en känsla av att den avlidne vore ”levande.” Enligt Grimbys undersökning 
kunde detta drömmande även vara bestående (a.a.:13) och anledningen till beteendet förklarar hon 
enligt följande:  ”Enligt flera forskare är detta irrationella sökande efter den förlorade ett vanligt 
beteende hos både människor och djur för att ’återställa ordningen ’.” (a.a. 14).

Året efter dödsfallet

Under första halvåret efter ett dödsfall kan personen uppleva sig ha svårt att ta initiativ, 
tankeförmågan är sämre och man har svårt att bestämma sig. De praktiska sakerna kan även vara ett 
orosmoment speciellt om det var den avlidne som brukade utföra  mycket av arbetet (Grimby, 
2000:8). När ett år gått upplevde  mer än hälften av Grimbys undersökningspersoner att det 
forfarande fanns behov av att prata om dödsfallet och att de även förändrats som person efter 
dödsfallet samt att det var svårt att anpassa sig till den nya tillvaron som ensamstående Några 
kvinnor i undersökningen uppgav exempelvis att de inte vågade gå ut kvällstid efter dödsfallet (a.a. 
8, 18 ff). Grimby menar även att det efter ett dödsfall kan infinna sig en känsla av svårighet att 
vistas i hemmet för den anhörige, eftersom tomheten där kan upplevas som svår. Skuldkänslor kan 
även komma, om man alltför fort städar efter den avlidne, eller säljer egendom som varit gemensam 
(a.a.4, 10).

Kristeori

Erich Lindemann, (1944-45) professor i psykiatri vid Havard Medical School fann i samband med 
nattklubbsbranden som ägde rum i Cocoanut Grove i  Boston 1942, olika sorgereaktioner bland 
dom anhöriga. Utifrån intervjuer han gjorde med anhöriga till de som mist någon eller  anhörig till 
någon skadad, beskrev han de olika sorgereaktioner som förekom som ett psykoanalytiskt orienterat 
och kliniskt syndrom. Han gjorde indelningar av sorgereaktionerna han fann förekomma i form av: 
”somatiska symptom, ivrigt sysslande med bilden av den avlidne, skuldkänslor, fientliga reaktioner, 
förlust av tidigare beteendemönster” (Lundin, 1982:52). Denna undersökning innebar en start för 
den psykodynamiska kristeorin även i Sverige och år 1975 utgav Johan Cullberg sin bok om kris 
och utveckling (Thernlund, 1995:4).

Kristeorin tillhör ett psykodynamiskt perspektiv och är en form av sammanvävningar av Jag-
psykologisk teori, psykoanalytisk och stress-adaptationspsykologisk teori dvs. hur man anpassar sig 
till den stressande situationen. Allt fler arbetar idag medvetet efter en kristeoretisk modell på 
psykiatriska mottagningar och rådgivningar (Cullberg, 1992:7).  Modellen används för att förklara 
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strukturen och förloppet hos förlustreaktionen samt påvisa hur man kan återfå kontroll över  
känslomässiga reaktioner på olika sätt, så att personen lättare skall kunna återfå dess normala 
funktion (Lundin,1982:34; Payne, 2002:141,144).

Aspekter som kan påverka sorgearbetet

Cullberg (1992:7) menar att för att lättare förstå en människa som befinner sig i kris bör man känna 
till händelserna som utlöste krisen, och man bör även tänka på personens psykologiska utveckling 
och sociala förutsättningar.

 För att lättare beskriva vad en psykologisk kris innebär, samt hur personen påverkas indelade han 
dem i fyra aspekter:
Den utlösande situationen bör man alltid ha kunskap om. Det finns två slag av livssituationer som 
kan utlösa kristillstånd, även om de ofta är sammanvävda. Den första sortens situation är yttre 
påfrestningar som plötsliga och oväntade dödsfall, det andra är exempelvis ekonomiska svårigheter, 
uppsägning från arbetet. Dessa exempel utgör ett hot mot personens sociala identitet, fysiska 
existens och trygghet och tillhör traumatiska kriser. En kris kan även utlösas av yttre händelser som 
ingår i det normala livet, men som vid enskilda fall kan bli svåra att hantera t, ex. komma ut i 
arbetslivet, graviditet eller gå i pension. Då dessa tillhör utvecklings- eller livskriserna.

Man bör även ställa sig frågan vilken privat och inre betydelse det inträffade får för personen, samt 
vilken utvecklingshistoria och biografi personen har. Därigenom kan man få en tänkbar anledning 
till varför en person kan reagerar kraftigt på en händelse till skillnad från en annan person. Av vikt 
är även personens aktuella livsperiod. Eftersom både barn och vuxna bemöter problemen olika och 
en människa ständigt förändras och utvecklas. 

Den fjärde och sista faktorn rör de sociala förutsättningarna och familjesituationen.  Familjen anses 
som ett viktigt system med olika funktioner. Om någon eller några i familjen har ett problem 
påverkas hela familjen och i en välfungerande familj ges då stöd till personen eller personerna. I en
mer dysfunktionell familj störs enbart systemet i familjen. Om någon hamnar i en kris kan därmed 
hjälpinsatserna utebli (a.a.7).

Psykodynamisk kristeori  

Den så kallade krisarbetstekniken används som hjälp vid traumatiska reaktioner och förluster som 
sorgereaktioner vid ett dödsfall eller förlust som skilsmässa (Payne, 2002:146). Teorin vill ge en 
tänkbar förklaring till hur en person kan reagera utifrån en krissituation. 

För att förenkla det hela brukar man inom kristeorin dela in reaktionerna i olika faser. Reaktionerna 
följer inte alltid dessa faser och faserna kan gå in i varandra, men huvudsyftet är att en kris lättare 
skall kunna förstås och hanteras (Hammarlund, 2004:95; Cullberg, 1992:145). Cullberg (1992:145) 
delade in förloppet av den traumatiska krisen i fyra faser: chockfasen, reaktionsfasen, 
bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Dessa följer varandra i en kedja och är indelade i  
psykologiska skeenden och beskriver vad som är karaktäristiskt för respektive fas (a.a.145). Här 
följer en beskrivning av vad som karaktäriserar respektive fas. Eftersom faserna benämns olika 
beroende på författare har huvudsakligen Cullbergs (1992) benämning för respektive fas följts. 
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Krisens faser

Chockfasen

Chockfasen kan vara alltifrån ett par minuter eller under flera dygn, detta är individuellt. Att 
personen befinner sig i chock är inget den kan styra över själv. Under ytan råder kaos även om det 
utåt verkar välordnat. Det som skett och som utlöste krisen kan personen i denna fas innehava 
svårigheter att ta till sig och bearbeta, liksom eventuell information som ges till denne (Cullberg, 
1992:143). Känslan för en person i denna fas är enligt Hammarlund (2004:143) likt att befinna sig i 
en glaskula och inte riktig kunna ta in vad som händer runt omkring. Personen kan även ofta 
uppleva minnes svårigheter efter chocken släppt, vilket innebär att information som är viktig ej 
skall ges till en person som befinner sig i denna fas (Cullberg, 1992:143). Personen kan försöka 
ifrånhålla sig verkligheten med all kraft, eftersom denne inte funnit någon tankemässig väg att 
förstå och bearbeta informationen av det skedda. Vilket exempelvis kan vara beskedet om att en 
anhörig avlidit eller i samband med ett svårartat sjukdomsbesked. Ofta kan även personen i chock 
bära på detaljrika och plågsamma minnesbilder i anslutning till dödsfallet (Hammarlund, 2004:97).

Medvetandet  och tidsuppfattningen kan vara skiftande för en person i chock, vilket innebär att det 
kan vara svårt att få en kommunikation med personen. Det är dock relativt sällan chockfasen 
övergår i en psykos, vilket innebär att en person förlorar verklighetskontakten (Cullberg, 1992:143 ) 
Under chockfasen kan även vissa uppleva verkligheten så svår att ta in att personen i stället intar ett 
starkt avvikande beteende och avskärmar sig från omvärlden genom att t, ex skrika, säga samma 
mening flera gånger, tala om betydelselösa saker,  riva sönder kläderna. Eller också agera motsatt 
genom affektiv stupor vilket innebär att personen ligger orörlig, paralyserad och tyst (a.a.143 ). 
Vissa personer kan även efter ett besked som utlöser chock agera genom att göra mer vardagliga 
och sociala sysslor som exempelvis erbjuda personen fika som kom med beskedet om dödsfallet 
(Wikström, 2004:36).

Cullberg (1992:143) menar slutligen att kriser inte alltid märks och börjar med någon egentlig 
chock, vid exempelvis en sjukdom som från början är relativt godartad men successivt övergår till 
ett mer elakartat förlopp förekommer det exempelvis inte alltid chock hos den anhörige eller sjuke.

Sammanfattande kännetecken

Chockfasen kan vara alltifrån ett par minuter till flera dygn och kännetecknas främst av att personen 
kan:
- Uppvisa ett yttre lugn även om det inombords råder kaos.
- Vara  oförmögen att tillgodogöra sig information. 
- Ha ett nedsatt medvetande.
- Agera genom tillsynes meningslösa handlingar.
- Uppvisa kraftiga känsloutbrott.
- Bli passiv och som paralyserad.

Reaktionsfasen

Cullberg (1992:143 ff) hänvisar till internationell litteratur när han menar att Chockfasen och 
reaktionsfasen är de två mest akuta faserna i krisen och skall inte pågå längre än 4 – 6 veckor för att 
kunna kallas för akutkris. Hur fort man når fasen är olika beroende på var man befann sig och 



8

genomgick den föregående fasen dvs. chockfasen (Kock- Redfors, 2002:21). I slutet av chockfasen 
och inledningen av reaktionsfasen hjälper den drabbades försvarsmekanismer till att mer stegvis 
konfronteras med den smärtsamma verkligheten. Vilket sker genom omedvetna psykiska 
reaktionssätt, det är även vanligt att man omedvetet förnekar verkligheten eftersom
verklighetsuppfattningen är nedsatt för en person i kris. Om förnekelse pågår under en längre tid 
kan detta dock försvåra och förlänga reaktionsprocessen, vilket förhindrar steget till bearbetning av 
det skedda. Vid ett besked om en svår kroppslig sjukdom är det även vanligt att man reagerar 
genom att förneka och inte acceptera beskedet (Cullberg, 1992:144 f).

Kännetecken och karaktäristiskt  för själva reaktionsfasen är att den drabbade personen slutligen 
tvingas inse det som skett för att därefter reagera på den insikten, vilket de flesta upplever som en 
värre känsla än vid chockfasen (Cullberg, 1992:143 ff). Vanligt är att personen upplever en känsla 
av att aldrig kunna bli glad igen och att inget kommer att bli bra. Trots det försöker man ändå att 
återfå struktur i sitt liv (Hammarlund, 2004:97). Reaktionerna som följer vid en kris kan variera, 
vissa reagerar starkt till skillnad från andra, som kan hantera en kris utan någon större reaktion. 
Dessa skillnader beror på personlighet och livssituation man befinner sig i vid krisens inträdande 
(a.a. 99). Enligt Kock- Redfors (2002:21) är reaktionerna aldrig farliga eller fel. Det kan även vara 
reaktioner som uteblivit och därmed yttrar sig genom en långdragen reaktion, vilket även kan vara 
tecken på att krisreaktion ej har fortskridit normalt. Vanligt förekommande är att en person som 
befinner sig i kris och i denna fas frågar sig ”varför detta skulle hända just mig” och att han/hon i 
den kaotiska situationen, försöker finna någon mening med det skedda. Den drabbade försöker även 
ibland finna förklaringar genom magiska föreställningar som exempelvis att döden kom som ett 
straff för något eller i samband med ett negativt sjukdomsbesked. Detta kan medföra en 
föreställning om att sjukdomen i så fall kom efter exempelvis en knuff, som i sin tur kan medföra 
att en rad skuldkänslor uppkommer för den som utfört handlingen (Cullberg, 1992:143 ff). Den 
sörjande kan även reagera genom att psykiskt försöka återställa den känslomässiga förlusten genom 
att  ”hålla kvar” den döde i tankarna och kan därför tycka sig höra den personen ropa eller se den 
avlidne genom illusioner och hallucinationer (a.a.144). Personen kan även i denna fas tillfälligt gå 
tillbaka i utvecklingen, genom att åter vara trygghetssökande och försöka hålla sig fast vid en 
person. samt uppleva svårigheter vid att ta egna beslut eller vara ensam i hemmet ( Wikström, 
2004:40). 

En person som befinner sig i reaktionsfasen kan även i protest mot det skedda  och för att få hjälp 
genom den svåra fasen intaga exempelvis alkohol och tabletter för att mildra den smärtsamma 
insikten. Anhöriga och person med svår sjukdom kan även i denna fas reagera genom att försöka 
projicera genom att exempelvis förlägga ansvaret på läkaren (Cullberg, 1992:144). I reaktionsfasen 
uttrycks och  förekommer det ofta ilska från de anhöriga. Denna ilska kan ibland finnas kvar hos 
personen en tid, för att sedan tona ner vid den efterföljande bearbetningsfasen (Kock- Redfors, 
2002:21).

Det är även vanligt med isolering av känslor som sker genom att den drabbade exempelvis lugnt 
kan berätta om det som skett och omgivningen uppfattar då oftast personen som att den intagit
informationen och är i färd att bearbeta den . Om detta inte enbart är ett tillfälligt skydd, utan 
egentligen ett tecken på en förvrängning av känslorna kan följderna bli negativa och uttryckas 
genom ångestrektioner (Cullberg, 1992:144). I ett försök att anpassa sig till förväntningar och krav 
från omgivningen kan personen även medvetet undertrycka sina känslor genom att inte öppet visa 
sin oro eller sorg i hopp om att inte utlösa någon irritation eller förstöra stämningen. Bortträngda 
minnen kan yttra sig vid en akut krissituation vilket är vanligt, och är mer en speciell psykisk 
reaktion än en försvarsmekanism för personen. Den kan yttra sig genom att den krisdrabbade 
plötsligt pratar om saker som hänt för längesedan som personen förträngt. Denna psykiska reaktion 
beror på tidigare obearbetade trauman som kommer fram exempelvis föräldrars skilsmässa. Efter 
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någon månad då krisen är över kan personen helt förneka detta eftersom bortträngningsfunktionen 
återigen fungerar (a.a.143 ff. )

Sammanfattande kännetecken

Reaktionsfasen är tillsammans med chockfasen de två mest akuta faserna i krisen. Dessa två faser 
skall tillsammans inte pågå längre än 4-6 veckor. Själva reaktionsfasen kännetecknas 
sammanfattningsvis främst av att personen:
- Tvingas inser vad som skett.
- Kan samtidigt medvetet eller omedvetet  förneka det som inträffat.
- Försöker finna någon mening med det som skett.
- Upplever ibland maniska föreställningar och skuldkänslor.
- Kan uppleva sig ha kontakt med den avlidne.
- I vissa fall går tillfälligt bakåt i utvecklingen.
- Uppvisa en skenbar förståelse av situationen.

Bearbetningsfasen 

När man går in i bearbetningsfasen och lämnar reaktionsfasen innebär det även att det akuta skedet 
av krisens förlopp har lämnats. Denna fas infaller 6-8 veckor efter kristidens början,  pågår under 
ungefär ett halvt eller ett års tid efter det inträffade som utlöste krisen. Om det ej successivt skett 
någon övergång till bearbetningsfasen inom rimlig tid dvs. 6- 8 veckor kan detta vara ett tecken på 
att personen behöver professionell hjälp (Cullberg, 1992:152). 

Karaktäristiskt för bearbetningsfasen är att den anhörige nu börjar bearbeta och fundera på 
dödsfallet och allt som hände. Detta är en viktig process som är  viktigt att gå igenom för att lättare 
kunna acceptera det skedda och försöka förstå (Kock- Redfors, 2002:21). För personer med en 
obotlig sjukdom innebär övergången till denna fas en form av accepterande och ett sätt att lära sig 
leva med sjukdomen för både den anhöriga och den sjuke(Cullberg, 1992:152). Hammarlund 
(2004:98) kallar denna fas för reparationsfasen och menar att upptagenheten av traumat som utlöste 
krisen har minskat något, likaså de tidigare eventuellt förekommande beteendestörningarna. 
Förnekelsen av dödsfallet minskar genom bearbetningen och eventuella skuldkänslor försvinner 
eller minskar. Personer som befinner sig i bearbetningsfasen börjar nu oftast återgå till eller lära sig 
nya sociala roller, återuppta gamla aktiviteter samt emottaga nya erfarenheter. Ofta kan den relation 
man hade till den avlidne upplevas mer idyllisk och skönmålas ofta av den sörjande personen i 
denna fas. Slutligen läggs  nu allt arbete och kraft på att försöka lägga händelsen som utlöste krisen 
bakom sig och planera inför framtiden (Cullberg,1992:152).

Sammanfattande kännetecken

Bearbetningsfasen infaller 6-8 veckor efter traumat och pågår under upp till ett års tid, fasen 
kännetecknas främst av att personen:
- Börjar bearbeta det som skett, för att bygga upp psyket.
- Beteendestörningarna minskar.
- Försöker orientera sig mot framtiden.
- Lär sig nya sociala roller.
- Återupptar tidigare aktiviteter.
- Upplever relationen till den avlidne som mer idyllisk än vad den verkligen var. 
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Nyorienteringsfasen 

Denna sista fas har ingen egentligt avslut, personen i denna fas har införlivat och kommer att leva 
med det inträffade likt ett ärr samt känslomässigt upplevas som stygn av smärta. Detta behöver inte 
hindra förhindra personen till att återgå till ett förhållandevis likvärdigt liv som innan dödsfallet. 
Personen har nu funnit nya intressen, känslan av livsglädje och mening har återuppbyggts och saker 
har bearbetats. 
Krisen innebär nu ett stycke av livet och är inte något som skall glömmas. Många finner en 
upplevelse av att händelsen under livsperioden får ny betydelse. Allt detta sker dock under en 
förutsättning att den drabbade personen har fått en chans att kunna arbeta sig igenom krisen.  
(Cullberg, 1992:154, Hammarlund, 2004:98).

Sammanfattande kännetecken

Nyorienteringsfasen är utan något egentligt slut och kännetecknas främst av att personen:
- Har integrerat det inträffade i sitt liv. 
- Lärt sig leva med sorgen.
- Funnit nya intressen.
- Åter känner livsglädje och mening med livet.

Metod

I denna del redogörs först metodvalet för uppsatsen dvs. kvalitativ metod. Därefter presenteras 
undersökningens tillvägagångssätt och litteraturanskaffning samt hur urvalet av respondenter gått 
till. Vidare klargörs hur bearbetning av de genomförda intervjuerna framskridit samt resultat- och 
analysförfarandet. Därefter diskuteras undersökningen utifrån begreppen validitet och reliabilitet 
samt etiska aspekter vilket slutligen följs av en metoddiskussion. 

Metodval

Enligt (Holme & Solvang, 1997:75) ska man i metodvalet ta hänsyn till den frågeställning man har. 
Kvale (1997:9,37) och Silverman (2005:154) menar att genom ett kvalitativt metodval och intervju 
söker man de händelser eller situationer den intervjuade upplevt. Vilket gör att man lättare kan ta 
del av de erfarenheter människor har, samt uppnå en djupare förståelse, fler variationer av 
företeelser och innehava mer närhet till källan (Holme & Solvang, 1997 :14, Starrin & Svensson, 
1994:23). Då mitt syfte var att undersöka om det föreligger skillnader i sorgearbetet mellan ett 
väntat och ett oväntat dödsfall ansåg jag att det utifrån syftet var lämpligast att göra en kvalitativ 
studie med muntliga intervjuer. Detta eftersom det är ett känsligt ämne som skulle vara svårt att 
undersöka via exempelvis enkäter, vilket en kvantitativ undersökning kan innebära. Ett sådant val 
av metod skulle inte ge samma närhet till källan. Den kontakt den kvalitativa metoden innebär i 
förhållande till respondenten kan även bidra till mer inblick i personens livssituation (Holme & 
Solvang, 1997:79). Metoden syftar till att uppnå en större förståelse av ämnet snarare än till att 
generalisera resultatet (a.a.14).

Litteratur och källkritik 

Vid inhämtningen av källor menar Holme och Solvang (1997:134) att detta görs utifrån det 
problemsammanhang man har. Litteraturen har hämtats vid  Örebro Universitets bibliotekskatalog 
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och databaserna Elin@örebro, Libris och Voyager samt Edsbyns kommunbibliotek databas: 
Ovanåkers bibliotekskatalog. Övriga sökmotorer som använts för att få tips på litteratur är: Google, 
Altavista, där jag tagit del av hemsidor om sorg exempelvis tsunamins hemsida, lika så tidigare 
uppsatser som skrivits om sorg. 

Sökord som använts vid sökning av artiklar och böcker har varit: ”sorg” ”sorgearbete” ”kris” 
”reaktion” ”Loss”  och ”grive” i olika kombinationer för att få fram ett bredare resultat. Holme 
och Solvang (a.a.134 ff) förordar primärkällor före sekundärkällor. I möjligaste mån har därför 
primärkällor använts. Holme och  Solvang (a.a.134 ff) menar även att man utöver att man väljer 
källorna utifrån ett problemsammanhang även bestämmer dess användbarhet och trovärdighet. 
Under delen av tidigare forskning har därför förutom forskare eller psykologer, även präster med 
minst 10 års erfarenhet inom sorg och sorgearbete räknats som lämpliga referenser.

Urvalsförfarande

De personer som deltar i undersökningen är viktiga. Ett felaktig urval kan leda till att studien blir 
värdelös med hänseende till de utgångspunkter man hade från början (Holme & Solvang 
1997:14,101). Enligt Holme och Solvang (a.a.104) bör man därför även försäkra sig om att urvalet 
av respondenter även tjänar undersökningens syfte. Kontakt togs därför med en diakonissa som 
jobbar vid en sjukhuskyrka på en mindre ort. Diakonissan har där under många år lett sorgegrupper 
för anhöriga som mist någon närstående. Jag förlitade mig på diakonissan som valde ut fyra 
lämpliga personer efter önskemål om att de som utvaldes  skulle upplevt  dödsfallet för minst ett till 
två år sedan, detta för att de skulle ha mer perspektiv på sorgen. Av de fyra personerna hade två 
varit med om ett väntat dödsfall och två om ett oväntat dödsfall. Då det var av vikt att göra 
djupgående intervjuer begränsades antalet intervjuer till fyra stycken, enligt Kvale (1997:99) kan 
man vinna på att göra mindre antal intervjuer, vilket innebär mer tid till förberedelser och analys av 
de genomförda intervjuerna. 

Genomförande 

Efter medgivande från respondenternas sida erhölls deras telefonnummer från Diakonissan och 
respektive respondent kontaktades per telefon 30 mars under vecka 13 och intervjuer inbokades till 
vecka 16. Efter telefonkontakten skickades därefter ett brev till respektive respondent innehållande 
information om uppsatsen i stort och intervjuerna, samt information om de områden frågorna skulle 
innehålla (se bilaga 1) för att personerna skulle hinna förbereda sig. Inför intervjuerna 
införskaffades även kunskap omkring området som intervjuerna innehöll efter Kvales (1997:119) 
rekommendationer. Kvale menar även att val av intervjuteknik påverkar vilken information som 
framkommer, därför är det viktigt att ha ett klart syfte med intervjuerna. För att undersöka om 
intervjufrågorna skulle kunna ge tillräckligt utförliga svar gjordes två provintervjuer med två 
stycken bekanta, vilka oberoende av varandra upplevt ett väntat dödsfall och en som upplevt väntat 
och oväntat dödsfall. 

Enligt Kvale (a.a.118) är det även viktigt att den som intervjuas kan känna sig trygg, för att lättare 
kunna berätta om sina känslor och upplevelser. Med hänsyn till detta valde jag att göra intervjuerna 
i sjukhuskyrkans andaktsrum vid ortens lasarett, där samtliga respondenter hade vistats förut. Själva  
intervjun gjordes utifrån en intervjuguide (se bilaga 2) med frågor som formulerats utifrån 
uppsatsens syfte och frågeställningar (a.a.121). En halvstrukturerad intervju skulle enligt Kvale 
(a.a.120 ff) innebära att intervjun blev mer spontan och inte bunden till en manual, vilket var tanken 
för denna uppsats . Med en halvstrukturerad intervju har man också möjlighet att följa upp 
respondenten och ställa följdfrågor, vilket på så vis kan ge en mer detaljerad bild (a.a.124). Vid 
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intervjun ställdes inledande frågor vilket innebär att man ber personen berätta mer fritt om 
exempelvis som i detta fall händelseförloppet vid dödsfallet. Berättelsen blir på så vis mer spontan 
och avslappnad (a.a.). Intervjuerna varade i ca. 1,5 – 2 timmar och bandades med en bandspelare, 
vilket är det vanligaste hjälpmedlet vid intervjuer för att inte gå miste om värdefull information. 
Vilket även innebär att den som intervjuar lättare kan koncentrera sig på intervjun (Kvale, 
1997:147; Silverman, 2006:183).

Transkribering och Bearbetning 

Intervjuerna transkriberades inom en till två dagar efter genomförd intervju, eftersom det då är 
lättare att minnas. Valet av detaljrikedomen i utskrifterna påverkas av vad de är ämnade för 
(Kvale,1997:156). Intervjuerna transkriberades ordagrant dock uteslöts pauser och tonlägen med 
hänsyn till att det inte var relevant för uppsatsens syfte och frågeställningar. Vid utskrift av 
intervjuer kan det även ofta förekomma satser som inte är fullständiga, meningar som upprepas 
vilket gör att skriften kan bli svårläst (a.a.153). Därför redigerades texten till viss del utan att det 
huvudsakliga innehållet ändrades. Kvale (a.a.) menar att original texten annars kan upplevas som ett 
”Osammanhängande och förvirrat tal” (a.a:153). Efter textredigering skickades ett exemplar till 
respektive respondent som efter några dagar ringdes upp och då hade chans att göra eventuella 
ändringar eller tillägg på texten.

Enligt Holme och Solvang (1997:134) bör källan analyseras och sättas in i dess sociala situation och 
tid. Man bör tänka på att ens egen tolkning inte alltid överensstämmer med vad sändaren menade. 
Därför bör man skaffa kunskap och förståelse om problemområdet (a.a.134). Eftersom tolkningen 
slutligen ska ge en informativ bild redovisas resultatet utifrån rubriken av olika tidpunkter efter 
dödsfallet (a.a:134).För att förtydliga och stärka respondenternas utsagor användes även direkta 
citat från intervjuerna i texten.  Analysen gjordes därefter utifrån kristeoris fasindelningar. Slutligen 
förstördes banden efter genomförd transkribering. 

Validitet och Reliabilitet

En studies validitet indikerar huruvida man undersöker det man avsett att undersöka (Silverman, 
2005:210). I uppsatsen har frågorna konkretiserats i möjligaste mån för att dessa ska vara till hjälp 
för att besvara syftet och därmed öka validiteten. ”’Validitet’ är ett annat ord för sanning.”
(a.a.210). Kvale (1997:220) belyser vikten av att den teoretiska utgångspunkten för studien är 
förenlig med dess syfte. Därför har kristeori med fas indelningar använts  som tolkningsram i denna 
studie. 

Reliabilitet innebär att man vid en undersökning försöker få en så pålitlig information som möjligt. 
De kan uppnås genom att materialet noggrant och kritiskt prövas för att därefter bearbetas.  (Holme 
& Solvang, 1997:163). Likvärdiga undersökningar ska ge ungefär liknande resultat, eller när 
studien görs av en annan forskare utifrån samma tillvägagångssätt (Holme & Solvang, 1997:163 ff; 
Silverman, 2005:210). I denna studie är reliabiliteten i detta avseende låg då resultatet troligen 
skulle skilja sig om man valt andra respondenter. Detta eftersom sorgeprocessen är individuell och 
kan skilja sig mycket beroende på vid vilken tidpunkt i processen man väljer att intervjua. Samtidigt 
finns det enligt teoridelen (vilket utgör expertisen på området) i denna uppsats klara teorier över hur 
”normala” sorgeprocesser förlöper och med det i åtanke så borde de flesta som upplevt en nära 
anhörigs bortgång uppleva en liknande sorgeprocess. Enligt detta resonemang skulle en ny studie 
med nya respondenter kunna ge ett likvärdigt resultat vilket därmed skulle innebära att studien var 
reliabel. Vilket i sin tur även påverkas av hur pass valid undersökningen är (Holme & Solvang, 
1997:167).
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Etiska överväganden

Informationskravet och samtyckeskravet syftar till att personen skall ge sitt godkännande, samt 
informeras om studiens upplägg, syfte och rättigheten samt frivilligheten till medverkan 
(Vetenskapsrådet 2004:7; Kvale, 1997:107). Detta krav uppfylldes genom att respondenterna blev 
upplysta om uppsatsens syfte, rätten att avbryta att deltaga fram till uppsatsen blev klar, samt 
kontakt med uppsatsens handledare för eventuella frågor. Vilket gjordes via brev (se bilaga 1) och 
telefonkontakt. Eftersom intervjuernas innehåll var extra känsligt innehöll även brevet uppgifter på 
vad intervjun skulle handla om, detta för att personen i lugn och ro skulle kunna tänka över sitt val 
att deltaga eller ej. Utöver det gavs även tillfälle för eventuella frågeställningar i samband med 
intervjuerna och respondenterna kommer efter slutfört arbete tilldelas ett exemplar av uppsatsen.

Konfidentialitetskravet kan liknas vid sekretess, det handlar om att beakta personuppgifter från 
undersökningspersonerna, som anses etiskt känsliga eller  kränkande för personen          
(Vetenskapsrådet, 2004:12 ff; Kvale, 1997:109). Därför uteslöts personernas ålder, namn och  
närmare beskrivningar av personuppgifter som framkom under intervjun eftersom detta eventuellt 
annars kan komma att kopplas samman med personen i fråga. Nyttjandekravet innebär att den 
information som framkommer under intervjuerna som därefter använts i uppsatsen ej får användas 
inom annat än forskning i framtiden. (Vetenskapsrådet, 2004:14) Detta har beaktats och de 
framkomna uppgifterna kommer endast att användas i denna uppsats.

Metoddiskussion 

Uppsatsens syfte var att utifrån kristeori undersöka om det föreligger skillnader i sorgearbetet 
mellan ett väntat respektive ett oväntat dödsfall. Eftersom urvalet var relativt litet innebär det inte 
att man kan generalisera resultaten. Vilket den kvalitativa metoden inte heller gör anspråk på 
(Holme & Solvang 1997:14). En alternativ metod för uppsatsen hade varit att använda en 
kvantitativ metod och genomföra en enkätundersökning, då en större representativ mängd varit 
möjlig och resultatet hade därigenom eventuellt blivit mer generaliserbart och reliabelt. Det hade då 
dock inte funnits möjlighet till följdfrågor för att få mer uttömmande svar, vilket är möjligt vid en 
djupgående intervju och som denna typ av ämnesval är avgörande för förståelsen av respondentens 
livssituation. Holme och Solvang (a.a.106) betonar vikten av respondentens berättelse och menar 
även att man som forskare kan ställas inför dilemmat att respondenterna under intervjun ger de svar 
de tror att forskaren vill ha. Detta har försökt att undvikas genom följdfrågorna under intervjun. 

En nackdel kan även vara att författaren ensam genomfört intervjuerna och analysen. Vilket Kvale 
(1997:188) varnar för eftersom den egna personens perspektiv kan påverka analysen och 
rekommenderar därför att man bör vara flera som tolkar materialet för att förebygga subjektivitet. 
Därmed kan analysen utfallit annorlunda om den gjorts av fler personer då möjlighet funnits till fler 
personers tolkningar. Teoridelen beskrivs ibland saker som exempelvis hur lång tid faserna kan 
förhålla sig, vilket enbart har gjorts för att läsaren skall få en klarare bild av kristeoris sorgeförlopp. 
Vid analysen har valts att inte analysera utefter hur lång tid varje person befunnit sig inom 
respektive fas, eftersom detta  enligt kristeori är så pass individuellt (Hammarlund, 2004:95; 
Cullberg 1992:145). Vidare valdes att inte analysera faktorn av intervjupersonernas tidigare skilda 
erfarenheter av sorg, även om det under intervjuerna framkom. Vilket ej gjordes på grund av 
uppsatsens syfte och tidsram. Lika så om det föreligger skillnader i ålder, kön, barn eller make, 
maka vilket annars kan innebära skillnader för sorgeprocessen. 

Respondenterna som inte valdes ut av författaren själv kan även haft den påverkan att diakonissan 
valde ut de som hon genom sin erfarenhet upplevde haft en ”normal” sorgeprocess. 
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Bandsinspelningen av intervjuerna tros inte ha påverkat intervjuernas kvalité, eftersom 
intervjupersonerna blivit informerade om detta innan. Dessutom pågick samtalet en stund innan 
bandspelaren sattes igång, för att respondenterna skulle känna sig bekväma. Till sist utelämnades 
även vissa saker vid resultatredovisningen, efter önskan från intervjuperson. 

Resultat och analys

Här följer en kort beskrivning av de fyra personer som deltog i intervjuerna. Därefter följer en 
resultatredovisning som följs av en analys. Resultaten av intervjuerna redovisas utifrån tre rubriker 
tiden efter dödsbeskedet, tiden efter begravningen, 1 år efter dödsfallet och idag. I analysdelen 
analyseras resultatet efter kristeoris fyra faser: chock, reaktion, bearbetning och nyorientering. Efter 
varje rubrik under analysen följer en sammanfattning där de främsta skillnaderna mellan väntade 
och oväntade dödsfall även lyfts fram.  Därefter följer en sammanfattande diskussion där resultat 
jämförs med tidigare forskning. 

Respondenterna

För underlätta texten samt behålla anonymiteten benämns personerna som deltagit vid intervjuerna 
med  fingerade namn. Deras exakta ålder samt respektive anhörigas dödsorsak presenteras inte, 
detta efter önskemål från respondenterna. I de direkta citaten från intervjuerna har även eventuella 
namn uteslutits. 

1.Lisa – ca  70-80 år, hennes make avled väntat i sjukdom.
2.Alice – ca  60-70 år, hennes make avled oväntat av sjukdom. 
3.Daniel - ca 70-80 år, hans maka avled väntat i sjukdom. 
4. Marit  - ca  45-60 år, hennes dotter avled oväntat i olycka.

Tiden runt och efter dödsbeskedet 

Lisa och Daniel har båda varit med om ett väntat dödsfall. Vid anslutning till beskedet om 
dödsfallet upplevde de inte någon direkt chock, utan snarare en  tomhetskänsla som inföll sig 
ganska omgående efter beskedet. De kände även en viss känsla av lättnad då deras anhöriga som 
varit sjuka under en längre tid, nu inte behövde lida mer.  Lisa och hennes barn satt med när hennes 
make avled. De kramades och grät, kände att det var skönt  att de var tillsammans. Daniel som fick 
beskedet om hustruns död vid ankomsten till sjukhuset, åkte efter beskedet hem till barnen för att 
berätta. Daniel uttryckte att det hade varit ”marigt” under många år innan dödsfallet. Lisa tyckte 
snarare att beskedet om makens sjukdom hade kommit som en chock för henne, än beskedet om 
dödsfallet. Det faktum att dödsfallet mer eller mindre var väntat, tror de båda är anledningen till att 
de inte reagerade så kraftigt. 

Daniel: ”man tyckte också att det var skönt att hon slapp  ifrån…
detta var man ju ändå mer eller mindre beredd på”

Lisa :”Detta gick ju successivt även om det sista veckorna gick utför. 
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Så jag hade sorg innan”.

Alice och Marit som båda upplevt ett oväntat dödsfall, beskrev hur de reagerade på beskedet om 
dödsfallet genom en känsla av förnekelse samt en känsla av att inte riktiga förstå vad som skett. De 
upplevde även  känslorna som väldigt tydliga och starka. Marit kunde inte förstå läkarens besked 
eller minnas vad som sades till henne på sjukhuset, hon ville enbart gå därifrån när läkaren 
samtalade med henne. Därefter började hon maniskt vandra fram och tillbaka i sjukhuskorridoren 
med ihopdragna armar runt sin kropp . Hon minns även att det var många människor runtomkring 
henne hela tiden, speciellt minns hon en sjuksköterska och präst, men annars var allt annat som i 
periferin för henne. Marit upplevde även fysiska reaktioner som muntorrhet , samt en enorm 
stresskänsla i hela kroppen.

Marit: ”Jag minns att det var mycket folk runtomkring mig, speciellt en sjuksköterska och prästen 
då. Men annars fanns alla i liksom periferin på något vis…”

De telefonnummer Marit annars ofta brukade ringa kunde hon efter beskedet om dödsfallet inte 
minnas, när hon skulle ringa och berätta för de andra anhöriga om vad som hänt. Beskedet lät enligt 
de anhöriga ”likt en nyhetsuppläsare.” Marit såg förloppet från beskedet om dödsfallet och framåt 
likt en film som enbart spelades upp. Hon upplevde det även som att hon miste 
verklighetsförankringen och bara försvann i medvetandet.  Därefter upplevde det som att hon 
befann sig i en glasbubbla, där hon inte kunde ta in omgivningen och vad som hände runt omkring 
henne. 

Marit: ”Jag kommer inte ihåg själv så mycket av det men det har barna berättat om. ’Du lät så 
konstig mamma, det lät som att du läste upp nyheterna’.”

Marit: ”..då liksom bara försvann man på något vis..
          man hade liksom redan hamnat i den här glasbubblan…”

Alice upplevde sig känna en ilska i samband med makens dödsfall och befallde därför 
sjukvårdspersonalen att fortsätta sitt återupplivningsarbete av maken, efter att de givit upp. Alice 
uppger att hon kunde gråta vid beskedet, samtidigt som hon inte riktigt förstod innebörden av det 
inträffade. Alice uppgav att hon inte kunde tala i telefon när hon skulle berätta för dottern om 
makens död samma dag. Förstod heller inte varför hon skulle ringa till sin mamma för att berätta 
om makens död. 

Alice: ”och då sa jag åt dom, ’- ambulans pojkarna att gör om det där för det går’…”

Alice: ”Utan då säger jag åt   ---   , att jag ringer dig när vi kan prata bägge två”.

Tiden runt begravningen

Både Lisa och Daniel började planera begravningen ganska omgående efter dödsfallet, samt 
engagerade sig i praktiska saker som uppsägningar av exempelvis tidningsprenumerationer. Tiden 
efter upplevde Lisa även som jobbig eftersom hon då såg mycket av de praktiska saker maken gjort 
och ansvarat för tidigare. Daniel som ganska omgående började städa bland sin frus ägodelar, 
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upplevde att det kändes tomt men att det samtidig borde göras. Lisa hade mycket besök hemma hos 
sig tiden efter dödsfallet och runt omkring begravningen, eller så åkte hon själv till vänner. 

Daniel: ”..rensade bort så mycket som gick i hennes garderob, visst kändes det lite tomt, men man 
kan inte gå och titta på sådana grejer…”

Lisa ”Jag har haft väldigt mycket folk hemma som har kommit och gått. Eller också har vi åkt 
någonstans. Eller så åkte jag hem till folk”

Inför begravningen upplevde både Alice och Marit  en enorm stress och kände sig spända. Både 
Alice och Marit hade svårt att höra skratt första tiden. Marit uppger att hon innan begravningen 
tyckte det var fel att hennes dotter skulle ligga inne i gravkapellet som var så kallt. Vilket hon inte 
berättade för omgivningen, eftersom hon visste att det inte stämde. Både Alice och Marit ville ha 
något bevis på att dödsfallet verkligen hade inträffat och de trodde inte det var sant förrän en 
obestämd tid efter begravningen, då ”bedövningen” släppte och insikten kom. Marit beskrev den 
första tiden innan begravningen sammanfattningsvis som:

Marit: ”naturligtvis skulle man inte orka leva i det första…
för det skulle inte kroppen orka med tror jag.”

Marit: ”När bedövningen börjar släppa lite blir det mer att verkligheten kommer…
hon kommer inte tillbaka hon är faktiskt död….”

Marit uppger att när hon förstod vad som verkligen  hänt upplevde en konstant ångestkänsla och att 
hon inte kunde äta eller sova under en lång tid. Marit upplevde även ett behov av att prata med alla 
inblandade i samband med olyckan som ambulanspersonal, brandmän och polisen. Hon ville veta 
exakt vad som hände och varför hon inte fick beskedet om olyckan tidigare. Marit beskriver vidare 
att hon började en tid efter insikten känna smärtor i kroppen och trodde att hon blivit sjuk, vilket 
hon i så fall kände sig likgiltig inför. Hon visste först inte hur man städade. Därefter började hon 
städa maniskt tills hennes make hindrade henne. Detta beteende pågick under en längre tid. Under 
en period kunde hon även känna som att dottern skulle komma hem eller satt bredvid under 
bilkörning. 

Marit: ” Sedan efter ett tag kunde jag i stället bli helt manisk och bara
städa, städa, städa tills jag föll ihop nästan….”

Alice uppger att hon en tid inte ville vara hemma och kunde i början glömma bort sig och ringa till 
makens jobb, eller tänka att maken när som helst skulle komma hem. Hon tyckte även de praktiska 
sakerna var jobbiga efter dödsfallet exempelvis att städa och sälja makens firma, vilket även gav 
henne skuldkänslor. Hon kunde inte måla eller skriva ner några tankar omkring dödsfallet, vilket 
hon önskade att hon kunde gjort. Hon uppfattade tystnaden i huset som väldigt jobbig. Första tiden 
bodde därför en väninna hos henne som ett stöd. Alice blev även arg makens bortgång men kände 
sig samtidigt stark genom den känslan. 

Alice: ”när det var sålt och kontraktet var påskrivet vi hade en mäklare till hjälp. Då var jag dålig. 
Det var någon chock att jag har förstört ---   stora grej, hans firma som han själv byggt upp”.
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Alice: ”Första veckorna tyckte jag att tiden stod still hemma. Jag orkade inte när grannarna 
skrattade, det var så fint och jag tyckte att dom skrattade så hårt, men jag fick inte skratta så jag 
fick gå in”.

1 år efter dödsfallet

Årsdagen av dödsfallet upplevdes som tung för både Lisa och Daniel men inte övermäktig. Båda 
upplever att de känt ett stort stöd i att ringa runt och umgås med vänner och bekanta. Daniel tyckte 
inte att han ändrat sina rutiner något utan fortsatt som vanligt efter dödsfallet. Lisa gick ofta ut i 
skogen på promenader och tycker att hon fick väldigt stor hjälp av sina barn. Daniel tyckte även han 
att det kändes extra bra att hans barn bodde så nära, vilket utgjorde en stor trygghet. Både Lisa och 
Daniel upplevde även sorgegruppen de gick med i  som ett stöd.

Daniel ”Jag hade ju förberett mig lite. Det var ju det här vardagliga som var och det här att städa 
laga mat. Men det hade man ju gjort innan mer eller mindre”.

Lisa ”Sedan kom jag med i sorgegruppen. … och där fick man prata av sig och höra andra. Jag 
kanske hade klarat mig hyfsat ändå men det vet jag inte ändå”.

Marit uttrycker det som att överleva fast man ville dö under det första året speciellt under det första 
halvåret. Ibland kom hon framåt i sorgearbetet och ibland bakåt  likt en transportsträcka. Hon 
upplevde under hela första året en stress och ett tempo i kroppen som även gjorde ont. Marit kände 
sig även skör och med en känsla av att försöka leta sitt barn för att på så vis kunna bädda in sorgen. 
En  känsla av att ha varit bortrest infann sig även hos Marit året efter dödsfallet, vilket gjorde att 
hon inte riktigt hade kontakt med familjen förrän den känslomässiga bedövningen började släppa. 

Marit: ”Man bäddar och ordnar och ställer hur man ska lägga den här sorgen.”

Marit tyckte det var jobbigt att städa undan dotterns saker och att det då kunde göra ont i hela 
kroppen, vilket hon kallar för ”sorgevärken”. Hon kunde drömma om att dottern kom tillbaka och 
ställde frågor exempelvis varför hon inte satt längre bredvid sin dotter på sjukhuset efter dödsfallet. 
Marit har även ställt frågor till andra som varit inblandade i olyckan, och förstår idag att hon aldrig 
kommer att få svar på vissa saker. Hon pratade även med föräldrar som varit i liknande situation, 
vilket hon upplevde utgjorde ett stort stöd. Marit uppgav även hur många sagt att det skulle kännas 
lättare efter begravningen. Marit menar att det  inte stämde eftersom det då blir mer verkligt och 
hon var tvungen att lära sig leva med sorgen. 

Marit: ”..det gjorde så ont i kroppen första åren, jag kallade det för sorgevärken.”

Marit hade varit så spänd i kroppen att hon dragit upp axlarna och behandlades därför av 
sjukgymnast under första året efter dödsfallet. Marit vandrade mycket ute under första året efter 
dotterns död, vilket gjorde att hon mådde bättre tillfälligtvis. Hon samtalade även mycket med 
människor i hennes omgivning. Efter ett år följde hon med på en resa tillsammans med 
sorgegruppen. Att börja arbeta upplevde hon som en hjälp i bearbetningen. Alice upplevde bitterhet 
och ilska första tiden när hon tänkte på saker hon och maken hade planerat att göra tillsammans. 
Denna bitterhet kan hon fortfarande känna även om det inte är lika starkt. Alice sålde efter 
dödsfallet makens lastbil eftersom det var för jobbig att se den. Hon duschade mycket under första 
tiden efter dödsfallet eftersom detta gjorde att hon mådde bättre.
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Alice: ”…och så har jag duschat….hade jag redan duschat så duschade jag igen. För jag mår 
bättre när jag har duschat..”.

Alice upplever att hon fick bra hjälp genom att prata med någon från sjukhuset och vänner direkt 
efter dödsfallet. Både Alice och Marit började i sorgegruppen efter ett år vilket de upplever har 
hjälpt dem enormt och speciellt diakonissan i gruppen. Årsdagen för dödsfallen upplevde både 
Alice och Marit som jobbiga. Alice undvek på årsdagen den plats hennes make avled på, men andra 
dagar hade hon inget problem att vistas på platsen. Marit i sin tur åkte till platsen för olyckan på 
årsdagen, vilket hon upplevde som skönt.

Alice: ”Sedan ringde ---- om sorgegrupp och frågade ett år efter. Till slut en onsdagskväll kände 
jag att jag ville så då ringde jag en bekant och då kom hon ner och då gick vi dit. Det är så otroligt 
och jag har haft det så bra och det var ju inte så farligt, tvärtom den har hjälp mig enormt speciellt 

----”.

Idag

Lisa upplever sig idag vara vän med döden, även om hon tycker att de praktiska sakerna blir allt 
jobbigare med tiden. Vilket hon idag upplever som en sorg i sig eftersom hon då ser allt hennes 
make gjorde. Om dagarna känns långa brukar hon ofta gå på promenader eller besöka någon vän. 
Daniel upplever idag att han funnit nya saker att göra, som han tidigare inte gjorde när hans fru var 
sjuk, exempelvis läsa mer böcker i stället för att se på tv. Både Lisa och Daniel tycker att 
sorgegruppen har varit betydelsefull för sorgearbetet och ett viktigt stöd. 

Lisa: ”Man blir liksom vän med döden så det är inte så besvärligt så där”

Marit kan idag känna dubbla känslor inför saker och en upplevelse av att någonting saknas. Vid 
högtidsdagar tycker Marit att det känns jobbigt och har väldigt ont i kroppen. Vissa dofter och 
fåglar associerar hon direkt till tiden för olyckan. I bland kan Marit även se personer som liknar 
dottern, vilket hon upplever är jobbigt. Hon tänker på dottern varje dag och städar hon bland saker 
som tillhörde dottern kan det göra ont i hela kroppen. Marit upplever att hon idag inte har lika stort 
behov av att prata om olyckan som hon tidigare hade. Idag har Marit även varit med om ett mer 
väntat dödsfall, den sorgen beskriver hon som mer hanterbar. Hon upplever sig själv som djupare 
idag och tar allt lite allvarligare. Hennes umgänge har ändrats till viss del, vissa har inte orkar 
umgås. Hon beskriver dagarna av sorg som en trappa,  rasar man  ner får man gå upp igen. Marit 
känner även hon att det största stödet har hon fått från Diakonissan ur sorgegruppen, maken och 
barnen. Marit menar att man inte kommer över sorgen utan måste lära sig leva med den, även om 
den ibland kan kännas svår och tung i kroppen.

Marit: ”Sjukdomstiden är nästan värre, att se hur han går ner sig. Sedan när han dog, det var en 
helt annan sorg, en mer hanterbart sorg på något sätt när man visste…”.

Alice uppger att hon idag gått vidare,  men kan fortfarande känna en viss bitterhet när hon tänker på 
de år hon och maken skulle haft tillsammans. De tidigare fritidssysselsättningar dans och gymnastik 
har  Alice idag återupptagit. Men när hon är ute på dans går hon alltid före sista dansen för att slippa 
känna sig ensam och må dåligt, eftersom man då dansar par och par. Alice upplever även att 
sorgegruppen och diakonissan har inneburit mycket stöd och hjälp i sorgen, hon har igenom den 
även blivit engagerad i andra aktiviteter som rör kyrkan exempelvis resor. 
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Alice: ”Jag smiter för varför ska man påminna sig om det och saker som är tråkigt?
Varför ska man inte få tycka det är roligt hela kvällen..?

Alice: ”Jag måste ju leva mitt liv och gå vidare.  Om jag bara skulle sitta
och inte vilja göra nått”.

Analys

Chockfasen

Enligt Hammarlund (2004:97) kan en person efter information om ett dödsfall komma i chock.  Lisa 
och Daniel upplevde inte efter beskedet om det väntade dödsfallet någon direkt chockfas, eftersom 
dom båda upplevde sig kunna ta  in beskedet, samt kunde känna en viss lättnad inför att deras 
anhörig ej behövde lida mer. Vilket inte överensstämmer med vad Cullberg (1992:143) beskrivning 
av en person i chockfasen, då han menar att en person som befinner sig i chock bland annat inte kan 
ta in en sådan information och kan innehava svårigheter att ta till sig och bearbeta den. Daniel 
uttryckte att tiden innan dödsfallet hade varit ”marigt” och Lisa upplevde snarare att beskedet om 
makens sjukdom hade kommit som en chock. Antagligen hade därmed både Daniel och Lisa  
påbörjat sitt sorgearbetet under sjukdomstiden för deras anhöriga och innan dödsfallet. De upplevde 
antagligen en chockfas i samband med den anhöriges sjukdomsbesked. Vilket man enligt 
Hammarlund (2004:97) även kan göra i samband med ett sådant. Marit tyckte sig även förlora 
verklighetsförankringen, bara försvinna och ej kunna ta in omgivningen efter beskedet. Vilket hon 
kände som att hamna i en ”glasbubbla”. En liknande beskrivning fast metaforen ”glaskula”  
använder även Hammarlund (a.a. 97) som beskrivning för en persons känsla i chockfasen. Marit 
upplevde därmed en så pass stor chock att verkligheten var alltför svår.

Alice och Marit däremot beskrev uttryckligen en känsla av chock, samt förnekelse och inte riktigt 
förstå vad som skett i samband med beskedet om det oväntade dödsfallet. Cullberg (1992:143) 
beskriver en person i chockfasen som att personen har svårigheter att ta till sig och bearbeta 
informationen.  Marit uppgav att hon såg förloppet från dödsbeskedet och framåt likt en film som 
bara spelades upp. Hennes maniska vandring fram och tillbaka i sjukhuskorridoren efter beskedet 
tyder på ett visst avvikande beteende. Vilket Cullberg (a.a.143) menar att vissa personer i 
chockfasen kan intaga ett avvikande beteende och avskärma sig från omvärlden, eftersom 
verkligheten kan upplevas för svår att ta in.

Alice uppgav att hon kände en ilska vid återupplivningsarbetet med maken, att hon kunde gråta vid 
beskedet även om hon inte förstod samt inte kunde tala i telefon. Hammarlund (2004:97) menar 
även att en person i chockfasen kan försöka ifrånhålla sig verkligheten med all kraft, vilket görs 
eftersom personen ej funnit någon tankemässig väg att förstå det som skett. Marits och Alice 
ageranden tyder alltså på att de inte funnit någon väg att ta in vad som hänt och befann sig i en 
chockfas efter beskedet om dödsfallet. Alice reagerade med ilska eftersom hon ej kunde inse att 
återupplivningsarbetet av maken inte lyckades. 

Sammanfattningsvis föreligger det skillnader i denna fas genom att de personer som upplevt ett 
väntat dödsfall, antagligen genomgick en chockfas vid anslutning till beskedet om den anhöriges
sjukdom. Vilket personerna som upplevt ett oväntat dödsfall ej hade chans att göra, därför 
upplevdes beskedet om dödsfallet upplevdes mer som en chock. 
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Reaktionsfasen

Kock-Redfors (2002:21) menar att hur fort man når reaktionsfasen beror på var man befann sig vid 
chockfasen. Eftersom Lisa och Daniel aldrig upplevde någon chockfas i samband med beskedet om 
dödsfallet, gjorde det att de ganska omgående innan begravningen kunde övergå till en reaktionsfas. 
De började även ganska omgående efter dödsfallet planera inför begravningen, samt engagera sig i 
praktiska saker som exempelvis uppsägning av tidningsprenumerationer. Daniel började även städa 
bland makans ägodelar och kläder. Cullberg (1992:143 ff) menar att det som kännetecknar och 
karaktäriserar reaktionsfasen är att den drabbade personen slutligen tvingas inse det som skett, för 
att därefter reagera på den insikten. Lisa och Daniel hade insett vad som skett och förstod 
innebörden, vilket de reagerade på genom att planera inför begravningen och engagera sig i olika 
praktiska saker. Deras agerande kan även tolkas som att de även börjat en bearbetningsfas. Eftersom 
de båda  insåg direkt i anslutning till dödsbeskedet vad som hänt och började planera vilket kan 
tolkas som en form av bearbetning eftersom Hammarlund (2004:95) och Cullberg (1992:145)  
menar att kristeorins faser kan gå in i varandra. 

Både Alice och Marit ville vid tiden runt begravningen ha bevis för att dödsfallet verkligen hade 
inträffat, de trodde inte det var sant förrän efter en obestämd tid efter begravningen, då 
”bedövningen” började släppa. Marit upplevde vid tiden för begravningen att det var fel när hennes 
dotter låg i gravkapellet, eftersom där var kallt, vilket hon samtidigt inte vågade berätta för någon 
att hon tyckte. Cullberg (1992:144 f) menar att en persons försvarsmekanismer stegvis kan hjälpa 
till att konfronteras med den smärtsamma insikten i slutet av chockfasen och under inledningen av 
reaktionsfasen. Han menar även att det är vanligt att personen omedvetet förnekar verkligheten 
eftersom verklighetsuppfattningen är nedsatt för en person i kris. Marits och Alice 
försvarsmekanismer hjälpte alltså dem att stegvis konfronteras med insikten om att dödsfallet 
verkligen inträffat vilket skedde när ”bedövningen” började släppa efter begravningen. 
Försvarsmekanismer hjälpte även Marit genom en viss förnekelse som yttrade sig i att hon inte 
tyckte dottern borde ligga i gravkapellet som var kallt. Samtidigt ville Marit inte erkänna det för 
någon vilket tyder på att hon ändå delvis insett att dottern faktiskt var död. Hon kunde även känna 
som att dottern satt med i bilen, eller tro att dottern skulle komma hem. Alice kunde en tid efter 
dödsfallet ringa till makens jobb eller tro att maken skulle komma hem, vilket dels kan bero på 
försvarsmekanismer eller som Cullberg (a.a.144) menar att en sörjande kan reagera genom att 
psykiskt försöka ”hålla kvar” den döde i tankarna vilket kan yttras genom att personen tror sig se 
den avlidne genom illusioner och hallucinationer. 

Marit kände ett behov av att prata med de som var inblandade i samband med olyckan, för att få 
veta vad som hände och varför hon inte fick beskedet om olyckan tidigare. Kan tolkas som att Marit 
försökte återfå struktur igen genom att få information om det skedda, vilket Hammarlund (2004:97 
och Cullberg (1992:143 f) menar att en person i reaktionsfasen kan göra, samt försöka finna någon 
mening med vad som skett. När hon maniskt började städa kan även vara ett sätt att försöka 
återställa och återfå strukturen genom att göra något hon antagligen var van vid att göra tidigare och 
kände en viss trygghet i. Alice  kände även att tystnade i huset var jobbig vilket Wikström (2004:40 
) menar att en person i reaktionsfasen kan uppleva svårigheter inför att vara ensam i hemmet. 

Sammanfattningsvis kan man säga att de personer som upplevt ett väntat dödsfall gick in i 
reaktionsfasen snabbare med även en början till bearbetningsfas. Till skillnad från de personer som 
upplevt ett oväntat dödsfall, som mer stegvis konfronterades från chockfasen till reaktionsfasen. 
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Bearbetningsfasen

Cullberg (1992:152) menar att en person i bearbetningsfasen oftast återgår till eller lär sig nya 
sociala roller, återupptar gamla aktiviteter samt emottager nya erfarenheter. Lisa och Daniel 
upplevde året efter dödsfallet som tungt men inte övermäktigt, de kunde känna stöd vid att ringa till 
eller umgås med vänner samt det stöd deras respektive barn utgjorde. Sorgegruppen de båda gått 
med i utgjorde ett stort stöd. Daniel upplevde sig ej ha ändrat sina rutiner så mycket Detta tyder på 
att han hade dels återgått till tidigare aktiviteter genom att ringa till vänner och dels fått nya 
erfarenheter genom sorgegruppen. Det kan även bero på ett påbörjande av sorgearbetet innan 
dödsfallet.

Marit beskrev sorgearbetet som om hon åkte i en transportsträcka fram och tillbaka under det första 
halvåret. Detta tyder på en bearbetning samt även den känslan hon hade av att leta efter sitt barn för 
att bädda in sorgen. Marit upplevde även som om hon hade varit bortrest en tid. Hon funderade på 
varför hon inte satt längre vid dottern i anslutning till beskedet om dödsfallet.  Hammarlund 
(2004:98)  menar att upptagenheten av traumat minskar i bearbetningsfasen. Upplevelsen att vara 
bortrest och kommit tillbaka tyder därmed på att hon börjat bearbeta och kommit ur själva chock 
och reaktionsfaserna. Kock- Redfors (2002:21) menar att det som karaktäriserar bearbetningsfasen 
är att den anhörige börjar bearbeta och fundera på dödsfallet och allt som hände. Vilket är viktigt 
för att kunna acceptera och förstå det skedda. Marit funderade på varför hon ej satt längre vid 
dottern vilket även är ett tecken på bearbetningsfasen. Marit upptog nya sociala kontakter genom 
mammorna som hon samtalade med och som också mist ett barn och hon inser även idag att hon ej 
kommer att få svar på vissa frågor. Vilket tyder på att hon ej förnekar utan bearbetar händelsen. 
Både Marit och Alice började efter ett år i sorgegruppen, vilket dom både upplevde som ett stort 
stöd. Cullberg (1992:152) menar att man i bearbetningsfasen ofta lär sig nya sociala roller. Alice 
städade och tyckte praktiska saker var jobbiga, samt sålde makens firma tiden efter dödsfallet. 
Cullberg (a.a.152) menar att man i bearbetningsfasen lägger allt arbete och kraft på att lägga 
händelse bakom sig som utlöste krisen och planera inför framtiden.

Sammanfattningsvis kom de personer som upplevt ett väntat dödsfall in i bearbetningsfasen 
snabbare  genom att återgå till mer vardagligare och tidigare rutiner fortare samt med hjälp av 
sorgegruppen. Bland de personerna som upplevt ett oväntat dödsfall hade ett år inte kommit lika 
långt i fasen och upptagit lika många vardagliga sysslor. Det fanns även mer skillnader sinsemellan 
personerna till de oväntade dödsfallen. 

Nyorienteringsfasen

Cullberg (1992:154) menar att nyorienteringsfasen egentligen inte har något avslut och att personen 
där fått lära sig leva med det inträffade likt ett ärr och som känslomässigt kan upplevas som ett 
stygn av smärta. Lisa har idag antagligen integrerat  sorgen i sitt liv genom att hon uttrycker sig 
vara vän med döden idag. Även om hon kan tycka att det är en sorg i sig när hon ser alla praktiska 
saker maken gjorde. Hon har även funnit sätt att hantera dagarna genom promenader och att besöka 
någon vän.  Vilket tyder på som Cullberg (1992:154) menar att sorgen inte behöver förhindra 
personen att återgå till ett förhållandevis likvärdigt liv som innan dödsfallet och nya intressen har 
återuppbyggts. Daniel har funnit nya saker som litteratur att sysselsätta sig med idag. Både han och 
Lisa upplever även sorgegruppen som ett stöd.

Marit har idag även lärt sig leva med sorgen. Cullberg menar (a.a.154) att personen får lära sig leva 
med det inträffade likt ett ärr och som känslomässigt kan upplevas som ett stygn av smärta. Krisen 
innebär ett stycke av livet och är inget som skall glömmas, vilket sker under förutsättning att den 
drabbade personen fått en chans att bearbeta sig igenom krisen. Hon tänker på dottern varje dag och 
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beskriver dagarna av sorg likt en trappa som man på gå upp igen om man rasat ner. Vilket även 
tyder på att hon bearbetat sorgen och idag har funnit en metod att hantera den sorgen.  Alice har 
återupptagit intressen som hon hade innan dödsfallet i from av dans och gymnastik. Det är 
känslomässigt jobbigt vid dans då hon ser andra par och påminns om sin ensamhet, hon har funnit 
ett sätt att hantera detta genom att gå innan sista dansen. Marit som upplever sig själv som 
allvarligare och djupare efter dödsfallet vilket Cullberg (1992:154) slutligen förklarar med att 
händelsen kan få en annan innebörd under livsperioden. 

Sammanfattningsvis är de främsta skillnaderna i fasen att personerna till oväntat dödsfall uttrycker 
mer smärta och dubbelhet inför saker än de personer som upplevt ett väntat dödsfall. Vilket  kan 
förklaras med att personerna till det väntade dödsfallet kommit längre vid alla krisens faser, 
eftersom de påbörjade sitt sorgearbete innan själva dödsfallet. De har därmed haft mer tid.  
Personerna som upplevt väntade dödsfall kan även förutom den redan påbörjade sorgeprocessen 
innan dödsfallet, även ha påverkats av att de var äldre. Vilket Cullberg (1992:7) menar  kan påverka 
sorgearbetet. 

Sammanfattande slutsatser

Den främsta skillnaden vid kris faserna fanns främst inom faserna chock och reaktion. De personer 
som upplevt ett  väntat dödsfall genomgick aldrig någon chockfas efter beskedet om dödsfallet, utan 
snarare enbart upplevde en tomhetskänsla. Reaktionsfasen genomgicks jämsides med en början av 
bearbetningsfasen. Personerna som upplevt väntat dödsfall kunde ta in beskedet utan någon större 
reaktion och kunde exempelvis åka till barnen. Detta till skillnad från personerna som upplevt ett 
oväntat dödsfall, där chockfasen däremot genom gicks genom att personerna ej kunde ta in beskedet 
om dödsfallet och reaktionsfasen under längre tid med mer skilda former av maniska reaktioner. 
Vid fasen bearbetning var skillnaderna också tydliga. Då de anhöriga till de väntade dödsfallen 
hade kommit längre fram i sitt sorgearbete och planeringen av tillvaron efter den anhöriges död. 
Slutligen var skillnaderna vid nyorienterings fasen inte lika tydliga, samtliga personer hade då 
återupptagit nya intressen och försökt att återgå till vardagen även om de hade kommit olika långt i 
den nya fasen. De främsta skillnaderna var att de personer som upplevt ett oväntat dödsfall kunde 
känna mer dubbelhet och sorg inför saker. 

Resultatet visar även att kristeoris och dess fasindelningar inte är applicerbart utifrån ett väntat 
dödsfall. Det ger inte ett rättvisande resultat, då personer som upplevt ett väntat dödsfall redan 
påbörjat sitt sorgearbete under den anhörigas sjukdomstid och därigenom redan genomgått vissa av 
faserna innan dödsfallet. De personer som upplevt ett oväntat dödsfall kastas helt oförberedda in i 
chockfasen.  

Slutdiskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om det förelåg skillnader, vid kris och sorgearbete utifrån 
kristeoris faser och utsagorna från sörjande vuxna personer vid ett väntat respektive oväntat 
dödsfall. Utifrån syftet ställdes följande frågeställningar: Finns det skillnader i reaktioner hos de 
sörjande vid ett väntat respektive oväntat dödsfall? Kan dessa eventuella skillnader förstås med 
hjälp av kristeoris faser? Intervjuer gjordes med fyra personer, två som upplevt ett väntat dödsfall 
och två som upplevt ett oväntat dödsfall. Dessa personers utsagor från intervjuerna ligger till grund 
för uppsatsens resultat.



23

 Utifrån kristeoris fasindelning chock, reaktion, bearbetning och nyorientering som teoretisk 
referensram, analyserades resultatet. Genom analysen framkom det sammanfattningsvis tydliga 
skillnader i reaktionerna vid faserna  mellan ett väntat och ett oväntat dödsfall. Tidigare forskning 
visar att reaktionerna kan skilja sig från person till person efter ett dödsfall (Jonsson & Hagström, 
1990:87 ff). Den tänkbara anledning till dessa olikheter antogs kunna vara det faktum att personerna 
som upplevt ett väntat dödsfall redan påbörjat sitt sorgearbete. Vilket överensstämmer med vad 
tidigare forskning även menar att sorgeprocess kan börja under en närståendes sjukdomstid (Edman, 
2005:31). Samt att sorgeförloppet vid ett oväntat dödsfall kan bli svårare jämfört med vid ett väntat 
dödsfall (Propper, 2003:85). Två av respondenterna som upplevde dödsfall som var väntade, 
uppgav att de hade starkare reaktioner i samband med den anhöriges sjukdomsbesked. Detta innebär 
att resultatet antagligen skulle utfalla annorlunda om intervjuerna skett i samband med diagnosen 
eller i samband med första sjukdomstiden. Då det antagligen skulle ge uttryck för reaktioner som 
motsvarar en chockfas.

Utifrån resultatet och analysen gjordes även tolkningen att kristeoris fasindelningar inte är 
applicerbara utifrån ett väntat dödsfall, eftersom det inte ger ett rättvisande resultat. Personer som 
upplevt ett väntat dödsfall redan påbörjat sitt sorgearbete under den anhörigas sjukdomstid och 
därigenom redan genomgått chock och reaktionsfaserna. Då dessa respondenter bestod av enbart två 
personer vid respektive dödsfall kan man ifrågasätta huruvida det går att uttala sig om skillnader i 
reaktioner hos anhöriga mellan oväntat och väntat dödsfall generellt sett. Vilket Freud (1923) 
samtidigt menar att sorgeprocessen är universell (Freud, 1923 genom Edvardsson, 1985:16), vilket 
tyder på att de flesta genomgår sorgearbetet genom ungefär samma faser. De personer som 
upplevde ett oväntat dödsfall hade  en längre och mer detaljerad  berättelse, till skillnad från de 
personer som upplevt ett väntat dödsfall. Tänkbara anledningar till detta kan vara respondenternas 
ålder och tidigare erfarenheter av dödsfall, eftersom en äldre människa oftast mer är inställd på att 
den äldre anhörige kan avlida. Tidigare forskning menar även att en persons ålder och 
utvecklingsnivå kan påverka sorgförloppet (Freud, 1923 genom Edvardsson, 1985:16).

Det är lätt att anta att sorgen och reaktionen vid ett väntat dödsfall är mindre. Därmed föreligger det 
en risk att man missar en person som befinner sig i chock. Det är inte givet att en person har börjat 
sorgearbetet under den anhöriges sjukdomstid, eftersom personen då fortfarande finns. Ett väntat 
dödsfall kan dessutom innebära en yngre person vilket kan medföra att de anhöriga behåller hoppet 
in i det sista. I dessa fall påbörjas antagligen  inte sorgeprocessen För som Jonsson och Hagstöm 
(1990:87 ff) menar finns det inget svar på vilken sorg som är svårast. Vid resultatet framkommer 
även vissa mer tydliga skillnader på fasernas genomgång hos de personer som upplevt ett oväntat 
dödsfall, till skillnad från de personer som upplevt ett väntat. Genom att personen vars dotter avlidit 
genomgick vissa faser längre än den andre som var med om ett väntat dödsfall. Min tolkning av 
detta är att personen vars make avled oväntat har man ändå vetskap om att ens respektive eventuellt 
kan avlida före en själv. Föräldrar känner antagligen oftast att det är onaturligt om barnet dör före 
föräldern. Det är en tanke som man oftast antagligen upplever som helt overklig. Denna uppsats 
hoppas ge en ökad kunskap inom sorg. Grimby (2003:19) skriver i sin artikel som rör samhällets 
stöd till äldre i sorg, att Sverige har stora brister inom detta område. Detta fann även jag igenom 
litteratur och intervjuerna som gjordes vid uppsatsen. Ett intressant och välbehövligt område att 
forska omkring vore därför sorg vid olika sociala och kulturella skillnader.   
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Bilagor

Brev 

Hejsan!

Jag heter Elin Passla och går 7:e och sista terminen på socionomprogrammet vid Örebrouniversitet 
där jag nu skall skriva en C-uppsats. Jag har valt att skriva om sorgearbete och vill undersöka om
det föreligger skillnader i sorgearbetet mellan ett väntat och ett oväntat dödsfall.
Därför har jag haft kontakt med            från sjukhuskyrkan i           och efter telefonkontakt med dig 
bestämde vi att intervjun kommer att äga rum onsdag 19/4 - 06 kl: 13:00 vid sjukhuskyrkans 
andaktsrum. Intervjun beräknas ta ungefär en timme och det skulle vara värdefullt om du vill 
deltaga i intervjuerna för att öka kunskapen och forskningen inom sorgearbete. Det kan medföra att 
man genom detta får en ökad förståelse inom sorgearbete med människor. Intervjun är helt frivillig 
och du kommer att vara anonym i uppsatsen. Du kommer att få läsa igenom din berättelse för att 
godkänna att den används. Du kan även efter intervjun avböja från att delta i uppsatsen.

De frågor intervjun kommer att kretsa kring är:

Dina tankar och reaktioner vid dödsfallet
Tiden ett halvår efter dödsfallet
Tiden ett år efter dödsfallet
Förändringar i det dagliga livet efter dödsfallet
Framtidssyn

Kontakta gärna mig eller min handledare om du har några frågor:

Elin Passla           Britt-Louise Toresson - Blohm 
Telefon nr:                  Örebro Universitet
Emailadress. Handledare

         Telefon nr:       
 Emailadress:

Med vänliga hälsningar/ Elin Passla.
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Intervjuguide

- Vad var din första tanke där du fick höra att din närstående var död?
- Hur reagerade du när du kom till insikt?
- Hur fort kom du till insikt?
- Fanns det några återkommande tankar och handlingar veckorna närmast efter dödsfallet?
- Hur tänkte och handlade du?
- Fanns det något du gjorde tiden efter som gjorde att det kändes bättre?
- Är det något av dom sakerna du slutat med sen?
- Hur såg du på framtiden ett år efter dödsfallet?
- Har ditt umgänge förändrats efter dödsfallet?
- Hur ser du på ditt liv idag?
- Hur  ser du på framtiden?


