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Abstract

We are born, we live, and we die. When a child is born it’s usually associated with joy, but 
when a person dies feelings of another kind is dominating.  When we loose someone we love 
there are strong feelings in circulation and we are going into a mourning process. In the society 
today we are bad prepared to mourn. Death is taboo to talk about, and we don’t get in contact 
with it in the same way as we did hundred years ago, when it was common that people died in 
there homes. The purpose with this literature review is to describe grief as a phenomenon in a 
psychological perspective, and to compare the mourning process with Cullbergs Crises Theory. 
According to Cullberg (2003) a crises can be divided in four phases; the chock phase, the 
reaction phase, the adaptation phase and the new-orientation phase. In this thesis have three 
autobiographic stories, written by people who gone through the mourning process, have been 
compared with Cullbergs Crises Theory trying to answer the question: Does the mourning 
process follow the Crises Theory and its phases? The autobiographic stories all represent 
different kinds of losses; sickness, accident, and suicide, trying to get a wide and varying view of 
grief. Every mourning process is of course unique, but it seems like the mourning has its 
different characteristic feature and follows a certain course. In the autobiographic stories it’s 
possible to follow the mourning process and see where the phases begins and ends. The results 
show that the persons in the autobiographic stories follow Cullbergs Crise Theory, eventhough, 
they have gone through different kinds of grief. But the Crise Theory isn’t a fixed model;
instead it’s a helping model to orient within the mourning process.
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Sammanfattning

Vi föds, vi lever och vi dör. När ett barn föds är det oftast förknippat med glädje, men när en 
människa dör är känslor av en annan sort dominerande. När vi förlorar någon vi älskar är det 
starka känslor i omlopp och vi går in i en sorgeprocess. I dagens samhälle är vi dåligt rustade att 
sörja. Döden är ett tabubelagt ämne, och vi kommer inte i kontakt med den på samma sätt som 
vi gjorde för hundra år sedan då det var vanligt att människor dog i hemmet. Syftet med denna 
litteraturstudie är att beskriva sorg som fenomen ur ett psykologiskt perspektiv samt jämföra 
sorgeförloppet med Cullbergs (2003) kristeori. Enligt Cullberg (2003) kan krisen delas in i fyra 
faser, chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. I detta 
examensarbete har tre självbiografiska berättelser, skrivna av människor som gått igenom 
sorgeprocessen, jämförts med Cullbergs kristeori för att försöka besvara frågeställningen: Följer 
sorgeförloppen kristeorins olika faser? De olika berättelserna representerar olika typer av 
förluster; sjukdom, olycka och självmord, för att försöka få en bred och variationsrik syn på 
sorg. Varje sorgeprocess är naturligtvis unik, men det verkar som om sorgen har olika 
karakteristiska drag och följer ett visst förlopp. I självbiografierna kan sorgeförloppet och dess 
olika faser följas. Resultatet av studien visar att trots att personerna i självbiografierna har 
genomgått olika typer av sorg har de ändå följt Cullbergs kristeori. Teorin är dock inte en stel 
modell utan endast ett hjälpmedel för att kunna orientera sig i sorgeprocessen.

Nyckelord: sorg, sorgeprocess, död, Cullbergs kristeori
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INLEDNING

Bakgrund
     Vi föds, vi lever och vi dör. Det är livets kretslopp och ett faktum som vi inte kommer ifrån. 
Alla växter, djur och människor dör förr eller senare, men inget liv går till spillo, utan 
omvandlas bara i detta biologiska kretslopp. Liv och död går hand i hand och är varandras 
förutsättningar, sida vid sida i en ständig växelverkan (Birch, 1996). När ett barn föds är det 
oftast förknippat med glädje och många positiva känslor. När en människa dör är känslorna av 
en annan natur och kan vara så starka att det för vissa kan vara svåra att hantera. Sorgen är 
uttrycket för förlust och kännetecknas av intensiva känslor som många gånger också kan vara 
motstridiga, där stark förtvivlan och ilska dominerar. När vi sörjer genomgår vi en lång och 
smärtsam process och sorgens uttryck försvinner först då processen genomlevts (Hillgaard, 
Keiser, & Ravn, 1984).

     I dagens samhälle är vi dåligt rustade att sörja. Döden är ett tabubelagt område och vi
kommer heller inte i naturlig kontakt med den på samma sätt som vi gjorde förr. Då ingick 
döden på ett naturligt sätt i livsrytmen, och barnen fick tidigt lära känna både födelse och död, 
eftersom allt detta hände i hemmet. I dag dör de flesta människor på sjukhus (Birch, 1996).
Enligt Hillgaard et al. (1984) skedde endast 20% av dödsfallen på institution på 30-talet. Den 
siffran var på 80-talet uppe i 85%, vilket är en dramatisk ökning. Att så många människor i 
dagens samhälle dör på sjukhus gör också att det är många, både gamla och unga, som aldrig 
har sett en död människa. Enligt von Malmborg & Silfving (2007) är det ca 40% av svenskarna 
som aldrig har sett en död person, vilket beror på att döden på 2000-talet är bortträngd. Döden 
skuffas allt mer över till specialister, som personalen på sjukhus och begravningsentreprenörer. 
Döden och allt som hör döden till sker i en klinisk miljö. Vårt deltagande är i periferin, och vi 
kan även välja att ställa oss utanför hela händelseförloppet döende-död (Kastenbaum & 
Aisenberg, 1979). När vi avskärmar oss ifrån döden och inte övar oss på att möta både liv och 
död så fråntar vi oss också möjligheten att lära oss att sörja. I slutändan är det ändå ingen 
människa som lever sitt liv utan kriser och sorg (Hillgarard et al., 1984). Om vi är bättre rustade 
att möta dessa svåra händelser i livet kan vi också bättre ta itu med de intensiva känslor som är 
inblandade och genomleva processen mot ett läkande. Synen på döden och traditioner kring 
döden ser också annorlunda ut i olika kulturer och religioner. Sverige är numera ett så kallat 
mångkulturellt samhälle bestående av människor med varierande kulturell, religiös och 
moralisk bakgrund, vilket innebär att synen på döden skiljer sig åt beroende på vilken bakgrund 
vi har (Arlebrink, 1999). Utan att gå närmare in på dessa olikheter, eftersom studien inte har 
för avsikt att studera kulturella olikheter, kan här ändå nämnas en tradition i Mexiko, som ett 
exempel på hur det kan skilja sig ifrån vår svenska tradition. I Sverige på Alla helgons dag 
hedrar vi våra döda genom att tända ljus på kyrkogården. I Mexiko firas El Día de la Muerte, de 
dödas dag, med en fest på kyrkogården. Gravarna smyckas med blommor, det bränns rökelse
och mat, öl och sprit tas med till den döde. Barnen leker mellan gravarna och många klär ut sig 
till benrangel och drar sjungandes och dansandes fram på gatorna. Dödens dag är inte en 
sorgens dag, utan en familjefest där man avdramatiserar döden (Birch, 1996). Denna 
avslappnade syn på döden skiljer sig markant ifrån den tabubelagda syn vi har på döden. Vi 
kanske inte kan, eller bör, kopiera den Mexikanska traditionen och applicera den i vår kultur, 
men vi skulle kunna lära oss att närma oss döden på ett mer naturligt sätt, och på så sätt även få 
hjälp att lära oss att sörja. 
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Sorg
     Ungefär 90 000 människor dör varje år i Sverige och runt varje avliden person finns det 
många som berörs. Enligt Lundmark (2007) är sorg en fullt normal reaktion och inte psykisk 
ohälsa som en del tror. Oförlöst sorg kan däremot leda till psykisk ohälsa. Sorg som inte blir 
förlöst kan få konsekvenser som missbruksproblem, samt kroppsliga och psykiska sjukdomar. 
Enligt Lundmark (2007) är det därför viktigt att vi börjar förstå vad sorg är och vad den kan 
leda till om den inte bearbetas. J. William Worden, PhD, professor i psykologi vid Harvard 
Medical School och vid Rosemead School of Psychology i Kalifornien, skriver (2006) i sin bok 
”Sorgerådgivning och sorgeterapi” (2006) om tre termer som ofta används utbytbart: sorg, sörjande 
och smärtsam förlust. Sorg indikerar det som någon upplever efter att ha förlorat en älskad 
människa genom dödsfall. Sörjande handlar om den process som personen går igenom när hon 
anpassar sig till förlusten av denna människa och smärtsam förlust anger den förlust som 
personen försöker anpassa sig till. 

     Enligt Nationalencyklopedin (1995) är sorg en reaktion på förlust, vanligtvis av en avhållen 
närstående. En liknande reaktion kan även uppträda efter förlusten av ett djur, amputering av 
en kroppsdel eller förlust av ägodelar med affektionsvärde. Enligt Nationalencyklopedin (1995) 
är sorg en form av traumatisk kris. Cullberg (2003) beskriver också sorgen som ett krisförlopp, 
med fyra olika faser, vilka kommer att beskrivas mer ingående längre fram. Cullberg (2003)
beskriver ett psykiskt krisförlopp, men säger också att en person som förlorar någon nära kan 
uppleva sorgen som fysisk smärta, som om en del av att det egna livet vore avskuret. 
Sjukdomsrisken och till och med dödlighetsrisken ökar när någon nära dör. Det kan finnas 
flera orsaker till detta, men en av orsakerna kan vara den tomhetskänsla som infinner sig efter 
ett dödsfall, vilket sänker vitaliteten och ökar därmed risken för fysiska sjukdomar. Hur starkt 
en person reagerar på en förlust är olika från person till person och beror på vilken roll den 
döde har haft i den efterlevandes liv. När sorgereaktionen blir djup och långdragen kan det vara 
ett tecken på att bandet mellan den döde och den efterlevande hade s.k. symbiotiska drag 
(Cullberg, 2003).

Tidigare forskning
     En av de tidigaste studierna om sorg gjordes av Psykoanalysens grundare Sigmund Freud
(Worden, 2006) och beskrivs i hans verk ”Mourning and melancholia” ifrån 1917. Freud (2003)
utgick ifrån den känslomässiga bindningen mellan objektet (den som dött) och subjektet (den 
sörjande). Jaget ställs inför en svår uppgift vid ett dödsfall. Dels gäller det att förstå att döden är 
ett faktum och dels att upphäva de starka känslobindningarna. Freud (2003) menar också att 
depression (melankoli) är en form av patologisk sorg och mycket lik normal sorg, men vid sorg 
tycks världen fattig och tom medan vid depression känner sig individen fattig och tom. Enligt 
Worden (2006) finns det likheter mellan sorg och depression som t.ex. sömnsvårigheter och 
stark nedstämdhet, men vid sorg finns inte den förlust av självkänsla som brukar visa sig vid 
depressioner. En annan tidig forskare inom området sorg var Eric Lindemann, som 1949 gjorde 
en forskningsstudie där han intervjuade 101 personer som berördes av en brand på en 
nattklubb i Boston, där över 500 personer fick sätta livet till. I artikeln ”Symptomatology and 
management of acute grief” (1949) beskriver han den akuta sorgen som ett avgränsat syndrom med 
psykologiska och somatiska fantombilder, även kallat Lindemanns sorgesyndrom. Lindemanns
(1949) viktigaste slutsats var att trots olikheter i sorgereaktionerna är de ändå anmärkningsvärt 
likartade.
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     Från sina observationer av de 101 personer som hade förlorat någon anförvant i branden på 
nattklubben Coconut Grove upptäckte Lindemann (1949) likartade mönster som säkra tecken 
på förlust och sorg. Personerna som hade upplevt förlusten uppvisade tecken som: somatiska 
eller kroppsliga obehag, minnesbilder av den döde i stor del av tankeverksamheten, 
skuldkänslor, fientlighet och vrede samt svårt att fungera på samma sätt som innan förlusten. 
Utöver dessa fem kännetecken hittade även Lindemann (1949) ett sjätte tecken som han 
beskrev som att de efterlevande började bete sig som den de hade förlorat och utvecklade drag 
som liknade den dödes beteende.

     Lindemann (1949) kom fram till att det finns två sorters sorg. Normal sorg, som följer ett 
visst förlopp mot ett läkande, och akut, eller onormal sorg, som försvårar sorgearbetet. Akut 
sorg kan visa sig som en försenad reaktion på förlusten, personen skjuter helt enkelt sorgen 
framför sig. Ett exempel är en kvinna som nyligen förlorat sin mor men sörjer sin bror som dött 
20 år tidigare. Kvinnan i exemplet hade skjutit sorgen av sin bror framför sig och när modern 
gick bort kom den obearbetade sorgen upp till ytan igen. Ett annat tecken på akut sorg enligt 
Lindemann (1949) är psykosomatiska sjukdomar hos personen. Ulcerös kolit, artrit och astma 
är exempel på sjukdomar som han upptäckte hos flera av de efterlevande. Andra tecken på den 
akuta sorgen är att personen drar sig undan ifrån omvärlden och isolerar sig. Ilska och bitterhet 
mot specifika personer t.ex. läkare kan också förekomma. En del visar upp en fasad mot 
omvärlden men brottas inombords av ilska och vrede, vilket gör att de kan känna sig 
schizofrena. De klarar av sin vardag exemplariskt men gör det utan att kunna känna några 
varma känslor. En person som fastnat i detta mönster av akut sorg kan till slut bli 
självmordsbenägen och hamna i en djup depression (Lindemann, 1949).

     De flesta av oss försöker hantera sorg på ett intellektuellt sätt men det är en känslomässig 
reaktion på en förlust och enligt James & Friedman (2003) har samhällets föreställningar skapat 
sex myter om hur en förlust ska hanteras. Dessa är så vanliga att de flesta av oss känner igen 
dem: 1. Var inte ledsen. 2. Var stark. 3. Sörj i ensamhet. 4. Tiden läker alla sår. 5. Ersätt 
förlusten. 6. Håll dig sysselsatt. Genom att leva efter dessa myter kan sorgen fördröjas. Det finns 
ingen genväg förbi smärtan, den måste gås igenom, och får den inte komma fram så kan den 
sätta sig fysiskt i kroppen (James & Friedman, 2003)

     Hillgarard et al. (1984) beskriver sorgen som en process med tre olika stadier: Realitetsinsikt, 
frigörelse ifrån det förgångna och återanpassning, Nutiden, vardagen och den omgivande 
miljön. Det sista stadiet handlar om Planering, nya vägar för framtiden. Processens varaktighet 
kan inte anges exakt men för de flesta människor handlar det om ett till två år innan den värsta 
sorgen har gåtts igenom. Det väsentliga är att processen inte kan undgås, utan tar bara olika tid 
för olika människor. Sorgen kommer till uttryck både fysiskt som psykiskt. Den drabbade lider 
ofta av dålig aptit, sömnsvårigheter, magbesvär, huvudvärk, hjärtklappning och mer diffusa 
smärtor som visar att det autonoma nervsystemet blivit stört. Känslorna är intensiva och ofta 
ambivalenta och motstridiga. Den sörjande kan gripas av djup förtvivlan, övergivenhetskänslor, 
ångest och även ilska mot den döde och hela världen. Tillvaron känns overklig och meningslös. 
En människa i sorg är i känslornas våld och kan tyckas helt ha förlorat sin vanliga 
problemlösningsförmåga. Personen kan uppträda förvirrat och befinner sig i en virvelvind av 
starka och motstridiga känslor som gör det omöjligt att överblicka sin situation. På grund av 
detta kaos av känslor kan också förhastade och oförnuftiga beslut tas, vilka kan få oönskade 
konsekvenser (Hillgarard et al., 1984).
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     Det är viktigt att omgivning förstår att den sörjande inte är samma person som hon var 
innan förlusten. Hon kommer inte att bete sig på samma sätt som vi är vana att se henne. För 
en människa i sorg har livet fram till nu förvandlats till förfluten tid, nuet är ett stort kaos och 
framtiden existerar inte ens. Den sörjande har blivit ensam och behöver medmänskligt stöd. 
Många människor vet inte hur de ska bemöta en människa i sorg och drar sig därför undan, de 
vill inte tränga sig på. Om en nära vän drabbas av sorg ska man inte hålla sig undan, utan 
istället bry sig om och finnas där. Den sörjande behöver den omtanken mer än någonsin förr 
(Hillgaard et al., 1984). En undersökning ifrån USA visar att mer än 98% av de sörjande vill 
prata om det som har hänt. Det tragikomiska i det hela är att mer än 95% av omgivningen 
tycker att det är bäst att inte prata om det som har hänt (Magnusson, 2006).

     Även om det inte finns någon tröst i smärtan kan den lindras genom visad omsorg. Den 
sörjande kan också behöva hjälp i vardagen med alla dess sysslor. Att prata minnen om den 
döde kan också enligt Hillgaard et al., (1984) lindra och hjälper till att sätta igång de livsviktiga 
sorgereaktionerna. Om sorgeprocessen inte kommer igång kan resultatet bli varaktiga problem 
som psykosomatiska symptom som blir till verkliga sjukdomar, psykiatriska störningar som 
depression, isolering, bristande handlingskraft eller hyperaktivitet. Bortträngda sorgereaktioner 
leder inte till någon befrielse, de stannar kvar och oftast behövs det professionell rådgivning 
eller terapi för att befrias ifrån sorgen (Hillgarard et al., 1984).

Syfte & Frågeställningar
     Syftet med denna studie är att beskriva sorg som fenomen ur ett psykologiskt perspektiv, och 
dess funktion för den sörjande kopplat till Cullbergs (2003) kristeori. Enligt Cullberg (2003) 
följer varje traumatisk kris ett visst förlopp indelat i fyra olika faser, chockfasen, reaktionsfasen, 
bearbetningsfasen samt nyorienteringsfasen. I studien har tre självbiografiska berättelser av 
människor som genomgått sorgeprocessen analyserats utifrån Cullbergs (2003) kristeori för att 
försöka besvara frågeställningen: Följer de respektive sorgeförloppen i de självbiografiska 
böckerna de fyra krisfaserna? 
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TEORETISK REFERENSRAM

Cullbergs kristeori
     Ordet kris kommer ursprungligen ifrån det grekiska ordet krisis och betyder i översättning 
avgörande vändning eller plötslig förändring. Ordet används inom psykologin för att förklara 
ett psykologiskt reaktionsmönster inför akuta yttre och inre svårigheter och problem. En person 
befinner sig i ett sådant psykiskt kristillstånd när de tidigare erfarenheterna och de inlärda 
reaktionsmönstrena inte räcker till för att förstå och psykiskt bemästra den aktuella situationen. 
Cullberg (2003) talar om två olika typer av livssituationer som kan utlösa kristillstånd. Det kan 
röra sig om plötsliga och oväntade yttre påfrestningar som t.ex. dödsfall i familjen, uppsägning 
ifrån arbetet eller ekonomisk kris. Dessa utlösta reaktioner kallas för traumatiska kriser. Det finns 
också kriser som kan sägas tillhöra det normala livet s.k. utvecklingskriser. Dessa kriser kan 
handla om att få barn, pensioneras osv. Båda typerna av kriser är svåra att separera och är ofta 
sammanvävda med varandra. Människor som genomgår en psykisk kris känner sig ofta 
övergivna och livet kan te sig kaotiskt. Vid dödsfall är vanligen övergivenhetskänslan störst, men 
det kan även vara självdestruktiva känslor och handlingar som dominerar. En person i sorg 
orkar inte ta tag i sina egna behov. Cullberg (2003) menar att om sorgearbetet inte kommer 
igång kan det utmynna i en depression med sänkt vitalitet och brist på ork att gå vidare. Enligt 
Cullberg (2003) följer de flesta kriser ett visst förlopp, oavsett vad som utlöst dem. Förloppet i 
en kris kan delas in i olika stadier eller faser och den traumatiska krisens förlopp har fyra faser. 
Dessa faser har sitt karaktäristiska innehåll, men är inte klart åtskilda. Krisfaserna ska inte ses 
som en stel modell utan som ett hjälpmedel för att orientera sig i krisens förlopp. 

1. Chockfasen
2. Reaktionsfasen
3. Bearbetningsfasen
4. Nyorienteringsfasen

Chockfasen
     Denna fas är kortvarig och genomgås allt ifrån ett kort ögonblick till några dygn. Den 
drabbade håller verkligheten ifrån sig och kan inte ta in vad som hänt för att bearbeta det. Hon 
kan verka välordnad på ytan men under ytan är allt i kaos. Minnesluckor om vad som sagts och 
gjorts under fasen är vanligt. En del drabbade kan också bete sig starkt avvikande ifrån sitt 
normala jag och skrika, förvirrat börja tala om likgiltiga saker eller upprepa meningar gång på 
gång. Det är inte heller helt ovanligt att den drabbade blir paralyserad och ligger tyst och orörlig 
i sängen. I chockfasen är medvetandet grumligt och psyket bortvänt ifrån det smärtsamma som 
hänt. Relativt sällan brukar fasen övergå i en psykos, ett tillstånd där verklighetskontakten är 
borta, utan övergår istället i nästa fas, den s.k. reaktionsfasen (Cullberg, 2003).

Reaktionsfasen
     Denna fas tillsammans med chockfasen utgör krisens mest akuta fas. Den bör inte pågå 
längre än 4-6 veckor för att få kallas för en akut kris. Den vanligaste synliga reaktionen är gråt 
vilken har en helande inverkan eftersom den lättar på spänningar i kroppen. Under 
reaktionsfasen tvingas den drabbade att öppna ögonen inför det som har hänt och ta in det 
fruktansvärda. Det blir en stor omställning för psyket som nu har till uppgift att integrera 
verkligheten på ett så funktionellt sätt som möjligt. Det är i denna stund som den drabbade kan 



10

ta till olika försvarsmekanismer för att skjuta det inträffade ifrån sig (Cullberg, 2003). Sigmund 
Freud (2003) som upptäckte dessa försvarsmekanismer var en österrikisk medicinstuderande 
som i slutet av 1800-talet grundade den psykodynamiska teorin som kom att kallas 
psykoanalysen. Teorin bygger på att personlighet och beteende grundar sig på instinktiva behov 
och drifter samt tidigare upplevelser. Freud (2003) menade att vi inte alltid vet varför vi känner, 
tänker eller beter oss på ett visst sätt p.g.a. att en stor del av dessa aktiviteter är kontrollerade av 
den omedvetna delen av vår personlighet. Det undermedvetna, den omedvetna delen av självet, 
har stor betydelse i den psykodynamiska teorin. Enlig Freud (2003) får vi ångest när ett behov 
inte blir tillfredställt t.ex. när vi fryser, är hungriga eller livet saknar mening. Vi får också ångest 
när ett omedvetet behov väcks och riskerar bli medvetet. Dessa dubbla källor till ångest kallas
systemprincipen. För att skydda sig mot den ångest som konflikter ger upphov till kan individen 
tillgripa olika försvarsmekanismer (John & Pervin, 2001). Regression och förnekelse är vanliga 
försvarsmekanismer under reaktionsfasen. Regression innebär att ”gå tillbaka” i tiden och 
reagera med ett barnsligt och omoget beteende. Förnekelse innebär att helt enkelt förneka det 
inträffade. Projektion är också en relativt vanlig försvarsmekanism som innebär att den 
drabbade lägger ansvaret för det inträffade på omgivningen p.g.a. omedvetna skuldkänslor. 
Total bortträngning, repression, av hela skeenden är en försvarsmekanism av mera omfattande 
art där verkligheten kan verka lättare att hantera för den drabbade. Försvarsmekanismerna ger 
dock en falsk lindring och det är viktigt att personen kommer igång så fort som möjligt med sitt 
sorgearbete. Under denna fas söker den drabbade också en mening i det som hänt och ställer 
sig frågor som ”Varför drabbade detta just mig?” Orealistiska skuldkänslor och en manisk 
tankeverksamhet om den bortgångne är också ofta påfallande. Den döde finns i tankarna dag 
och natt, vilket ibland kan leda till illusioner och hallucinationer då den drabbade tycker sig 
höra den avlidnes röst. Psyket är inriktat på att försöka hålla kvar den döde, vilket ibland leder 
till att personen tror sig vara sinnesjuk. Upplevelser och symptom i den akuta krisen är 
somatiska obehag, andfåddhet, behov av att sucka, sammansnörande känsla i halsen, 
tomhetskänsla i buken, förtvivlan, och låg vitalitet. Även vrede, spritmissbruk och desperata 
handlingar som t.ex. otrohet kan inträffa. Denna upplevelse av kaos och meningslöshet kan visa 
sig i olika grader och kan i vissa fall leda till akut psykotisk förvirring (Cullberg, 2003). 

Bearbetningsfasen
     När denna fas har inletts är också det akuta skedet över. Bearbetningsfasen pågår ungefär ett 
halvt till ett par år efter traumat. Personen börjar nu vända sig mot framtiden istället för att vara 
fullt ockuperad i traumat. Förnekelsen som försvarsmekanism avtar och i denna fas börjar den 
drabbade att sakta acceptera det inträffade. De beteendestörningar som den drabbade uppvisat 
börjar avta och ersätts av gamla aktiviteter och nya erfarenheter istället. Om övergången till 
denna fas inte skett inom rimlig tid kan det behövas terapi eller annan hjälp för att personen 
skall komma vidare och återigen vända sig mot livet (Cullberg, 2003). 

Nyorienteringsfasen
     Den här sista fasen har ingen egentlig avslutning utan pågår resten av livet. Denna sista 
etapp av sorgeprocessen inträder successivt, och de andra faserna måste vara genomarbetade för 
att fasen skall inträda. Personen kommer att leva med sina ärr efter traumat men de hindrar 
inte livet längre. Självkänslan har börjat komma tillbaka och sorgen har bearbetats. 
Känslomässiga svackor kan dock fortfarande upplevas med korta stunder av smärta. Krisen är 
en del av livet och ingenting som bör glömmas bort. Tvärtom kan den få nya betydelser under 
kommande perioder i livet (Cullberg, 2003).
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METOD

Litteratursökning
     Relevant litteratur om sorg och kris, samt tidigare forskning om ämnet, har använts och 
bearbetats. Från början har material på bred front samlats in varefter specifik välja inriktning
valdes. Urvalet av litteratur gjordes genom en bedömning utifrån kvalitet och inriktning. En 
fördjupning i Cullbergs (2003) kristeori gjordes p.g.a. att teorin verkar vara en vedertagen teori 
och refererad till i många böcker om kris och sorg. För att pröva teorin, i en litteraturstudie som 
denna, valdes tre självbiografiska böcker ut, skrivna av människor som gått igenom sorg, och 
analyserades och testades mot teorin och dess fyra faser. I den inledande fasen av detta arbete 
söktes tryckt litteratur främst på Luleå tekniska universitetets bibliotek och tidigare uppsatser i 
ämnet på bibliotekets sökmotor Lucia. Även sökmotorn Google användes för att söka artiklar 
publicerade på Internet. Sökorden var sorg, sorgeprocesser, död och kris. Ett flertal böcker i 
ämnet lästes för att få en bred bild av ämnet. Ur dessa böcker utkristalliserades en vision av vad 
studien skulle ha för innehåll. I inledningen av denna studie beskrivs sorgeprocessen och döden 
ur ett allmänt perspektiv och avsmalnar sedan enligt trattprincipen. Från början var tanken att 
litteraturstudien endast skulle studera sorg som fenomen, men allt eftersom fler böcker i ämnet 
bearbetades ändrades den ursprungliga idén till att göra en jämförande studie med en kristeori. 
Anledningen till detta var att i ett flertal av böckerna som lästes återkom framför allt Cullbergs
(2003) kristeori. Även Lindemann (1949) var refererad i ett flertal böcker och därför beställdes 
en artikel om hans arbete ifrån American Journal of Psychiatry. I artikeln ”Symptomatology and 
management of acute grief” (1949) beskrivs Lindemanns sorgesyndrom och den process som den 
sörjande går igenom. Både Cullberg (2003) och Lindemann (1949) har en liknande syn på 
sorgeprocessen men Cullbergs kristeori har en mer strukturerad form, men är ändå inte en stel 
modell. Därför valdes den teorin som en jämförande teori.

     För att kunna göra en jämförande studie med en kristeori valdes tre självbiografiska böcker 
ut för att jämföras med Cullbergs (2003) kristeori. De självbiografiska berättelserna 
representerar alla olika typer av sorg för att få en bredare och mer realistisk bild av sorgearbetet. 
De självbiografiska böckerna är skrivna under samma tidsaspekt, två till fyra år efter förlusten. I 
boken ”Efter Roskilde” (Sverker, 2003) beskrivs ett sorgeförlopp utifrån två föräldrar som 
förlorar sin son i en olycka. Sonen dör under en konsert på Roskilde. Föräldrarna som inte vet 
om att sonen åkt till Roskilde får chockbeskedet av en präst som ringer på dörren för att 
beklaga sorgen. ”Inga fler dagar inom parantes” (Borg, 2007) tar upp sorgen ur ett 
dotterperspektiv där dottern förlorar sin far i en obotlig sjukdom. Hon beskriver den sista tiden 
som hennes far är i livet och sedan sorgeprocessen efter hans bortgång. I den sista av de tre 
böckerna ”Försök förstå” (Johansson, 1975) beskrivs sorgeprocessen ur ett perspektiv av att ha 
förlorat sin älskade sambo genom ett självmord. Kvinnan som tar livet av sig är djupt 
deprimerad och i boken försöker hennes sambo hitta orsaken till varför hon valde att ta sitt liv.
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Analys
     Inledningsvis lästes, som tidigare nämnts, så mycket material om sorg och kris som möjligt 
för att skapa en övergripande bild av ämneslitteraturen, varefter en fördjupning i Cullbergs 
(2003) kristeori med de fyra faserna gjordes för att kunna göra jämförelsen med de tre utvalda 
självbiografiska berättelserna. Arbetet med det självbiografiska litteraturmaterialet har skett på 
flera nivåer genom att först läsa igenom böckerna med en öppenhet och en vilja att försöka 
förstå, utan att begränsas av den egna förförståelsen och egna erfarenheter. Enligt Friberg 
(2006) skall texterna i ett första skede ses som en helhet innan de sönderdelas och slutligen sätts 
ihop på nytt. Att vara öppen och inte på förhand låta sig styras mot en färdig teori är viktigt.

     De nästa stegen i analysen av de självbiografiska texterna har varit att tematisera, kategorisera 
och koda för att sedan sammanställa och jämföra innehållet mot Cullbergs (2003) kristeori. För 
att kunna göra en bra, valid och neutral tolkning av materialet har författaren så långt det har 
varit möjligt försökt vara medveten om sin egen bakgrund och förförståelse. När de 
självbiografiska berättelserna skulle jämföras med Cullbergs kristeori och de fyra faserna gjordes 
till att börja med en fördjupning i varje bok som sedan förankrades i teorin. En bok i taget har 
analyserats klart innan nästa har påbörjats. Först letades efter mönster som stämde, eller inte 
stämde in, på chockfasen, som är den första fasen. Korta resuméer och citat användes sedan för 
att beskriva processen i den aktuella fasen. Efter chockfasen gjordes samma procedur med de 
övriga faserna; reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. När varje fas var 
bearbetad och jämförd med den aktuella sorgeprocessen gjordes en sammanfattning av 
sorgeförloppet kopplat till teorin och de fyra faserna. 

Avgränsningar 
    Avgränsningarna i denna litteraturstudie har varit litteratur allmänt om sorg och kris, 
kristeorier, samt självbiografiska böcker skrivna av människor som gått igenom ett sorgeförlopp 
efter att ha förlorat någon nära och kär person, dvs. sorg vid dödsfall.
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RESULTAT OCH ANALYS

Självbiografierna 

1. Efter Roskilde – Från kris till försoning
     Verklighetsberättelsen handlar om Ebbe och Birgitta som förlorar sin son Carl-Johan 
Gustafsson, 20 år, under en konsert på Roskildefestivalen den 30 juni år 2000. Carl-Johan hade 
rest till festivalen med några kompisar för att se sitt favoritband Perl Jam. Ebbe och Birgitta som 
är bortresta vid tillfället är helt ovetandes om att han åkt till Roskilde. På nyheterna ser de att 
det har hänt en olycka under Perl Jam konserten och flera personer har dött av trycket ifrån 
folkmassan. Ebbe och Birgitta blir berörda av nyheterna men vet vid detta tillfälle inte att deras 
egen son är en av dem som förolyckats. När de får dödsbeskedet rasar hela deras värld samman 
och en lång och sorgesam kamp tillbaka till livet börjar. Ebbe och Birgitta hanterar sorgen på 
olika sätt. När de får beskedet om Carl-Johans död så rasar Ebbe ihop i hallen och skriker ut sin 
ångest medan Birgitta har svårt att ta in vad som hänt och stänger av sina känslor. När den 
första chocken har gått över förändras situationen då Ebbe vill vara den starke och stötta 
Birgitta som bryter ihop och får svårt att fungera i vardagen. Ebbe stänger in sin egen sorg 
eftersom han inte vill visa sig svag inför Birgitta. Både Ebbe och Birgitta är troende och Birgitta 
får stort stöd av sin tro på Gud och pastorn i församlingen. Ebbe däremot har svårt för att be 
även om han inte har förlorat tron. Under det första året efter olyckan är Birgitta sjukskriven 
p.g.a. värk i kroppen, panikångest och djup depression. Hon blir folkskygg och klarar inte ens 
av att gå ut och handla själv. Ebbe, som arbetar som brandman, klarar inte av sitt ordinarie jobb 
utan blir stationerad på kontoret. Ebbe kämpar under det första året med att kontrollera sin 
sorg och vägrar släppa fram den. Till slut blir det för mycket för kroppen och han åker in akut 
på lasarettet i tron att han fått en hjärtinfarkt. Proverna är helt normala och Ebbe förstår att det 
är hans instängda sorg som gett honom värk i hjärtat. På lasarettet träffar Ebbe en sjukhuspräst 
som blir en stor hjälp för honom med att kunna bearbeta sin sorg. Ebbe börjar gå i 
samtalsterapi hos prästen och en stor börda lättar och sorgearbetet kan äntligen börja. Under 
lång tid efter olyckan känner Ebbe och Birgitta stor besvikelse och ilska mot Roskildefestivalen. 
De skyller Carl-Johans död på festivalledningen. Ilskan lättar dock något när de får träffa den 
ansvarige för festivalen och samtalet blir helande och en vändning i sorgearbetet för Ebbe och 
Birgitta. Tre år efter olyckan gör sig sorgen fortfarande påmind men tiden har börjat läka såren. 
Livet går vidare utan Carl-Johan och även om glädjen i livet inte är lika stor som förut så har 
den ändå börjat komma tillbaka. Birgitta är inte längre folkskygg och kan prata om Carl-Johan 
utan att börja gråta. Ebbe har fått tillbaka lusten att arbeta med att hjälpa människor, vilket var 
helt omöjligt när sorgen var som störst. Det kommer alltid att finnas ett tomrum efter Carl-
Johan och sorgen efter honom kanske är livslång, men Ebbe och Birgitta kan tre år efter 
olyckan acceptera att Carl-Johan är borta och finner en tröst i att de kommer att träffas i himlen
(Sverker, 2003).

Resultatanalys 
Chockfasen
     Ebbe och Birgitta går in i chockfasen på olika sätt. När det ringer på dörren och de får 
dödsbudet att Carl-Johan är en av de åtta ungdomar som dött natten innan på Roskilde
reagerar de olika:
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”För Birgitta är det som att förnuft och känslor skiljs åt i samma stund som Daniel talar, som om hennes 
känsloliv drar tillbaka in i ett skyddande hölje.” (Sverker, 2003, s. 21)

”Ebbe och Sandra bakom henne i hallen hör också och faller ihop. De ligger och skakar på golvet och skriker ut 
den sorg som med ens blivit så ofattbart stor”. (Sverker, 2003, s. 20)

     När Birgitta går in i chockfasen håller hon verkligheten ifrån sig och skyddar sig genom att 
inte gå in i sina känslor. Det gör för ont helt enkelt. Ebbe däremot rasar ihop när han får 
beskedet och skriker ut sin sorg. Hela hans värld rasar samman i det ögonblicket. Båda två går 
in i chockfasen fast på olika sätt. Birgitta förstår redan efter den första natten att hon måste 
släppa fram sina känslor. Hon känner att det inte kan vara sunt att känna sig så distanserad som 
hon gör. Med vilja pressar hon fram tårarna och till slut kan hon inte hejda dem:

”Bittra tårar tränger igenom förlamningen, det skydd som kroppen sätter upp för att bära oss genom det 
omöjliga.” (Sverker, 2003, s. 23)

Reaktionsfasen
     Både Birgitta och Ebbe har svårt att acceptera att Carl-Johan är borta, men förstår att livet 
aldrig kommer att bli detsamma igen. Carl-Johan finns hela tiden i deras tankar. Ebbe tänker på 
glada minnen ifrån Carl-Johans barndom. Birgittas tankeverksamhet handlar mycket om att 
Carl-Johan nu har fått möta Jesus, vilket ger henne en liten tröst i det svåra. Birgitta brottas 
också med skuldkänslor. Hon har ett minne som oroar henne. Ända sen Carl-Johan var liten 
har hon haft en känsla av att hon inte skulle få behålla honom. Skuldkänslorna tär på henne:

”När Carl-Johan såg på henne kunde tanken komma: Du kommer att lämna oss. Hon sa det inte till någon. 
Tyst bar hon på det under hela Carl-Johans uppväxt men kände sig alltid orolig när han var borta för länge, när 
han inte ringde och sa var han var någonstans” (Sverker, 2003, s.41)

     Under begravningen vill inte Ebbe gå fram till den öppna kistan. Han vill minnas Carl-
Johan som han var i livet. För Birgitta däremot är det viktigt med ett sista farväl. Ebbe och 
Birgitta har alltid varit olika och nu blir det även tydligt att de hanterar sorgen olika. Ebbe vill 
inte älta det som hänt och säger inte så mycket. Han har alltid varit den starke i deras 
förhållande och burit Birgitta genom hennes svackor. Han tar nu återigen på sig den rollen och 
stänger sorgen inom sig. Ebbe oroar sig för Birgitta. Hon börjar stänga sig inne i hemmet och 
vägrar gå ut eftersom hon är rädd för att människor ska stirra på henne. Hon följer alla nyheter 
i tidningarna och på tv om Roskildeolyckan. För henne är det viktigt att få veta hur olyckan 
kunde inträffa och vems fel det var:

”Roskilde är ett namn som bränner och gör ont. Det är ju Roskilde som tagit Carl-Johan ifrån dem. De får 
ingen information under sommaren och hösten ifrån festivalen om vad som egentligen hände, och det tycker de 
är dåligt” (Sverker, 2003, s.81). 

     När sommaren börjar gå mot sitt slut är Ebbe mer påverkad av sorgen än vad han vill 
erkänna. Den dränerar honom på energi och han får uppbåda all sin kraft för att klara av både 
arbete och hem samtidigt. Birgitta är sjukskriven och djupt deprimerad. Hon upplever det som 
om hon har sjunkit ner i en avgrund. Det är som om kontakten med yttervärlden har brutits 
och att hon står ensam och utelämnad inför någonting overkligt och omöjligt att förstå. Hon 
känner skuld och ett misslyckande som mamma. Hon borde ha hämtat honom ifrån Roskilde 
och räddat honom ifrån döden. Birgitta börjar även få värk i kroppen, blir glömsk och 
tankspridd:
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”När hon vaknar ligger hon på golvet i grovköket, flera meter ifrån platsen hon minns att hon stod på… Vad gör 
jag här, tänker hon, Hur har jag hamnat här?” (Sverker, 2003, s.84)

”Sorgen har förlamat henne… Högerarmen smärtar så fort hon lyfter den, det värker i ryggen och nacken, en 
värk som hon inte känt någon gång tidigare i livet… Det är sorgen som häktar fast i kroppen” (Sverker, 2003,
s.85)

     När månaderna går blir bördan tyngre och tyngre för Ebbe. All uppmärksamhet går till 
Birgittas sorg. Hon är svag och skör och Ebbe vill skydda henne. Själv så saknar han Carl-Johan 
enormt mycket men tillåter sig inte att visa det. Han måste vara stark. Han ser hur Birgitta bryts 
ner kroppsligt av sorgen och känner även själv att kroppen hans börjar ta stryk. Han har 
förlorat flera kilon i vikt och har börjat få värk i magen. En smärta i hjärttrakten har också 
börjat växa, vilket gör Ebbe orolig. En dag väller ångesten över Ebbe och det värker i hjärtat. 
Han har hållit tyst in i det längsta för att inte oroa Birgitta men nu är han rädd för att han har 
fått en hjärtinfarkt. Birgitta hjälper honom upp på lasarettet där det visar sig att han inte har 
fått en infarkt. Alla prover är normala. Smärtan i bröstet kommer av all instängd sorg. Ebbe 
förstår att han behöver hjälp och blir sjukskriven med anti-depressiv medicin. På lasarettet har 
han fått kontakt med en sjukhuspräst som han börjar gå i samtal hos. Det blir vändningen i 
Ebbes sorgeprocess och äntligen kan sorgearbetet börja på allvar:

”Även om han fortfarande känner sig skärrad är han lite lugnad av att det inte var en infarkt. Egentligen hade 
han blivit förvånad om det varit det, krampen i hjärtat hade ju funnits där egentligen ända sedan Carl-Johans 
död” (Sverker, 2003, s.119).

Bearbetningsfasen
     Lite drygt ett halvår efter olyckan köper Ebbe och Birgitta en sommarstuga. När våren 
kommer börjar de vara mer och mer i stugan. Där finner de frid. Sommaren kommer och det 
har nu gått ett år sedan Carl-Johans död. Tillsammans har de överlevt ett år och det är stort. 
Detta första år har ju allting varit helt nytt för dem. Det har varit Carl-Johans första födelsedag 
utan honom, jul och påsk utan honom och alla släktträffar med en som saknas. När ett år har 
gått kan de se tillbaka på det värsta året i sitt liv, men också se framåt. De kommer att fortsätta 
att leva tillsammans som en familj även om den är mindre och sargad. Tid läker sår. För Ebbe 
och Birgitta gör det fortfarande ont men de har gått igenom den värsta och den mest akuta 
sorgen och har nu börjat vända sig mot framtiden:

”De finns flera minnen av honom där. När de äter använder de hans bestick och tallrikar… Sådana konkreta 
påminnelser kan väcka olika känslor. Det känns bra att använda hans saker, på något sätt blir Carl-Johan en 
del av torpet även om han aldrig satt sin fot där.” (Sverker, 2003, s. 127) 

”Varken samtal eller terapi kan göra så mycket för dem som den enkla sommarstuga… Det finns saker att leva 
för, som gör att man glömmer bort det sorgsna och kan tänka på annat än förlusten.” (Sverker, 2003, s.135).

Nyorienteringsfasen
     Tre år efter olyckan är långt ifrån alla dagar bra dagar men det är bättre. Ebbe och Birgitta 
har lärt sig att det är en tunn linje som skiljer livet från döden. En person kan passera och gå 
över på andra sidan tidigare än vad som tidigare anats. Livet är inte självklart. De har accepterat 
att Carl-Johan är borta och de har släppt taget om honom. De vill minnas honom som sin
älskade son men de har inte överdrivet många fotografier på honom i sitt hem. Även känslorna 
när de besöker graven har förändrats, de gråter inte längre varje gång. De är starkare nu. I 
början tog det emot att prata om Carl-Johan men nu känns det naturligt att prata om honom. 
Erfarenheterna av att ha gått igenom detta trauma har både Ebbe och Birgitta valt att använda 
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för att hjälpa andra. Ebbe arbetar på ett hem för föräldralösa barn och Birgitta föreläser för 
grupper i kyrkan om sina erfarenheter:

”Ebbe och Birgitta vill omforma erfarenheterna av sorgen till något som kan hjälpa andra att förstå detta enkla 
och svåra: att försoning är grunden för allt gott.” (Sverker, 2003, s. 139)

”De lever fortfarande i sorgetiden, kanske kommer de aldrig att skratta, aldrig känna glädje på samma sätt som 
före hans död, men en annan, djupare lycka över livet kan också växa fram, när man ser livet ur ett annat 
perspektiv, tacksam över det man faktiskt fått i gåva och det som man tidigare tog för givet.” (Sverker, 2003, 
s.155)

Sammanfattning  
     Eftersom de olika krisfaserna går in i varandra och kan vara svåra att särskilja är det omöjligt 
att säga exakt när personerna går in i respektive fas. När Ebbe och Birgitta får dödsbudet kan 
ändå tydligt ses hur de går in i chockfasen, som är en kortvarig fas. Reaktionsfasens olika 
kännetecken visar sig också som ett tydligt mönster i deras sorgeprocess. De använder sig av 
olika försvarsmekanismer men båda två får även somatiska besvär av den oförlösta sorgen. När 
de så småningom går in i bearbetningsfasen har de börjat vända sig mot framtiden igen även 
om sorgen fortfarande gör ont och är svår. Tre år efter olyckan befinner de sig i 
nyorientingsfasen och har lyckats att gå vidare i livet, med ärr, men med framtidstro.

2. Inga fler dagar inom parantes
     Boken är en berättelse av Annika Borg som förlorar sin far i cancer. Hon beskriver tiden 
före sjukdomen, tiden under sjukdomen och tiden efter det att sjukdomen har tagit hennes 
pappas liv. Annika och hennes pappa har alltid haft en speciell och nära relation, så när 
sjukdomsbudet kommer rasar Annikas värld. Hon kan inte tänka sig ett liv utan sin pappa. 
Annika brottas också med att som präst möta människor i sorg och kris och att samtidigt vara 
dotter till en döende pappa. När hennes pappa blir sjuk och så småningom dör står hon inte så 
rustad och mogen som hon trodde. När förlusten blir en personlig förlust är hon inte förberedd 
på alla starka känslor och saknaden som det innebär att förlora en nära och kär person. Under 
sjukdomsperioden finns Annika vid sin pappas sida så mycket hon bara kan och de har långa 
och djupa samtal om livet och döden. Annikas pappa var en duktig journalist och hade under 
en stor del av sitt liv rest runt i världen och rapporterat. På flera av dessa resor hade Annika fått 
följa med, vilket gett henne minnen för livet. Att nu se sin pappa sakta brytas ner av sjukdom 
och cellgifter är mycket svårt. Han som alltid har varit så levande och nyfiken på livet. Annika 
har svårt att acceptera att han ska dö trots att hon innerst inne vet att det är så. När han till slut 
är så sjuk att han inte längre kan bo hemma flyttas han över till ett hospice. Trots att ett hospice 
ofta är sista anhalten i livet vägrar Annika acceptera det faktum att hennes pappa är på väg att 
ge upp. Hon tror att han bara behöver vila upp sig för att sen få åka hem igen. Pappan dör efter 
två veckor på hospice och Annika sover i en säng bredvid honom när han tar sitt sista andetag. 
Efter pappans död går Annika ner i en djup sorg men bestämmer sig för att som präst själv hålla
i begravningsceremonin. Det är många som försöker övertala henne att låta bli men för Annika 
är det viktigt att ge sin pappa ett speciellt sista farväl. Hon klarar av att hålla ceremonin men 
bryter ihop efter den. Annika går igenom ett år med många minnen, djup sorg och bearbetning. 
Hon kan inte acceptera döden som en del av livet och den tanken ger henne också kraft och 
styrka att vända blicken mot livet och tar henne sakta men säkert genom sorgen. Annika har 
också sin Gudstro att falla tillbaka på, den är en trygghet för henne och hjälper henne att 
bearbeta sorgen (Borg, 2007).   
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Resultatanalys 
Chockfasen
     Annika går in i chockfasen när hennes pappa får sjukdomsbudet att han har cancer. Hon 
har följt med honom till mottagningen för att få svar på proverna som tagits tidigare. De får 
veta hur mycket cancern har spridit sig och vilken medicinsk åtgärd som skall sättas in. När 
Annika förstår att cancern har angripit flera av hennes pappas vitala organ känns det som om 
det börjar ringa och dåna i hennes huvud, väggarna buktar och taket sänks ner och krymper 
rummet:

”Jag rusade in på toaletten och kunde nästan inte andas. Jag såg en flicka i spegeln, inte en kvinna i min egen 
ålder. Mugg efter mugg med vatten lindrade torrheten i mun och strupe. Men anletsdragen var fortfarande inte 
på plats. Flickan jag såg i spegeln grät.” (Borg, 2007, s. 26)

     När hon samlat ihop sig något går hon tillbaka till mottagningsrummet och hon och pappan 
åker till deras favoritrestaurang för att äta lunch. Annika är fortfarande i chockfasen och tycker 
att allt går i ”slowmotion” och anletsdragen är suddiga. Det är Annikas pappa som drar henne 
ur chocken genom att säga att hon måste vara stark för hans skull:

”- Nej, Annika, nej. Du får inte. Jag klarar inte det också.” (Borg, 2007, s. 27)

”Jag tror att de orden ifrån honom gav mig en riktning. Jag bröt inte ihop inför honom mer än några gånger…” 
(Borg, 2007, s. 27)

Reaktionsfasen
     Annika har funnits vid sin pappas sida under de månader som sjukdomen har brutit ner 
både hans kropp och psyke. Hon har under den tiden hunnit bearbeta en del av det faktum att 
han inte kommer att överleva cancern. Även om Annika hela tiden lever på hoppet så vet hon 
innerst inne att han kommer att dö. När han somnar in sover hon i sängen bredvid honom. En 
sköterska väcker Annika och ger beskedet att pappan dött under natten. Annika blir alldeles
tom inombords. Nu är han borta:

”Himlen var röd och vacker. Som om den inte alls förstått vad som hänt. Overkligheten bodde i mig” 
(Borg, 2007, s. 48).

     Annika åker hem och sätter sig på sängen. Hon har svårt att skilja på vad som är verklighet 
och inte verklighet. Hon tycker livet känns orättvist. Tillslut tar hennes man med sig henne ut 
på stan. De äter lunch och köper en skiva. Annika minns inte sen vilken skiva. Så här i 
reaktionsfasens första skede tycker hon att det är jobbigt att vara ute bland människor och vill 
helst bara gömma sig. Hon uppbådar ändå kraft att ringa runt till alla vänner för att berätta om 
pappans död. Hon ringer även till redaktionen där han jobbat och de sänder ett 
minnesprogram. Några veckor senare får Annika minnesprogrammet på en CD-skiva, men hon 
kan inte lyssna på den. Inte än:

”Vad gör man den morgon ens pappa har dött? Vad kan man göra en sådan morgon? Kan man alls vara, 
finnas?” (Borg, 2007, s. 49).

”Vem ska min son nu diskutera andra världskriget med? Vem ska berätta för honom om Karl Fiedler, en man 
som kom till Sverige och som upplevt både första och andra världskriget och som pappa intervjuade?” 
(Borg, 2007, s. 56).

     Den första tiden tänker Annika mycket på den sista veckan på hospice. Till hospice kommer 
människor för att dö. Hon kan inte radera den veckan. Det är som en filmkamera som rullar
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dag och natt. ”Filmen” skapar ångest och Annika får svårt att sova. Hon vill inte leva sitt eget liv 
men det går inte heller att fly ifrån det. Hon upplever det som om hennes person består av olika 
delar och skikt. På djupet kan hon inte ta in allt som hänt:

”Om någon frågade om det som hänt och jag talade om det sattes filmen igång och jag blev som ett djur i bur. 
Någon som ville ta sig ur sitt eget liv.” (Borg, 2007, s. 57)

     Annika bestämmer sig för att i egenskap av präst själv hålla i begravningsceremonin. Det 
skapar många reaktioner hos omgivningen, men för Annika är det viktigt att få ge sin pappa 
denna sista gåva. I det tillstånd hon då befinner sig kan hon inte förstå omgivningens 
reaktioner och frågor som ”klarar du det här?”:

”En begravning är något dramatiskt och stort… Men att jag skulle försöka vara duktig eller göra något jag inte 
orkade, det var så långt ifrån det stadium jag befann mig i… Att vara duktig ligger i ytskiktet. Det hade jag för 
länge sen sjunkit igenom.” (Borg, 2007, s. 52)

     Att begrava sin pappa är inte det svåraste. Det svåraste hade hon redan gjort genom att se 
sjukdomen ta över och tvinga en levande människa till underkastelse. Det var det svåraste. I ett 
brev som hennes pappa skrivit innan han dog, men som Annika inte fick öppna förrän efter 
hans död hade han skrivit ”Låt din framtid bli ljus”. Annika försöker, men det känns tungt. 
Hon kan i detta skede inte tänka på framtiden utan lever endast för stunden. I framtiden finns 
ju inte hennes pappa med. Ett par månader efter pappans död åker Annika och familjen på 
semester till Barcelona. Resan blir inte som Annika tänkt sig. Att byta miljö gör att hon tappar 
tryggheten och klarar inte av att kontrollera sorgen. Annika bryter ihop på en restaurang då 
hon ser en flicka i rullstol, vilket får henne att tänka på hennes pappas hjälplöshet på slutet. 
När de går vilse en kväll i staden får Annika ett utbrott och skriker rakt ut:

”Det bara snurrade. Jag gick vilse i mina egna tankar, allt var lösa trådar och inget hängde samman. Jag 
hittade inte ut ur mig själv. Jag blev rädd, rädd för att jag faktiskt inte skulle hålla ihop.” (Borg, 2007, s. 60)

     Resten av sommaren tillbringar Annika på familjens lantställe. Hon är ledig hela sommaren 
och det är först nu hon känner hur trött hon är. Under några veckor gör hon ingenting annat 
än läser och lyssnar på musik. Hon tycker att det är skönt att inte behöva upprätthålla fasaden. I 
slutet av sommaren har de en släktträff och stämningen är varm och uppsluppen. Annika 
känner för första gången efter sin pappas död att det har varit en bra dag:

”Efteråt, när alla åkt hem, tittade jag på ett foto av pappa. Han hade följt oss under dagen, han var nöjd med 
den.” (Borg, 2007, s. 62)

Bearbetningsfasen
     När hösten kommer och det första halvåret efter Annikas pappas död har passerat kan 
Annika för första gången efter dödsfallet vistas i sin pappas hus utan att brytas sönder av sorg 
och ångest. Hon kan minnas glada minnen om sin pappa och hon kan titta på fotografier av sin 
pappa och fyllas av kärlek:

”På ett litet bord i vår lägenhet har jag ställt två glaslyktor, en trollslända ifrån IKEA som lyser blått när man 
tänder den och ett fotografi på pappa och mig taget med självutlösare i hans arbetsrum.” (Borg, 2007, s.69)

     Under senhösten bestämmer sig Annika också för att bli mer aktiv och börjar gå på yoga. 
Även om den första yoga-lektionen slutar i gråt har hon ändå tagit ett steg ut och ett steg längre 
i sin sorgeprocess. Ett år efter Annikas pappas död kan hon se de små vändpunkterna som har 
hjälpt henne att komma vidare. Hon kan prata om sin pappa utan att börja gråta och hon kan 
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se dokumentärer på tv om cancersjuka utan att få ångest. Det gör fortfarande ont men smärtan 
är inte outhärdlig längre:

”Känslan tar inte bort smärtan, men det är som om något lossnar… En kramp släpper. Något bryter igenom.” 
(Borg, 2007, s. 87)

     Annika känner att hon har förändrats som människa under året som gått. Hon lever mer i 
nuet och oroar sig inte så mycket för framtiden, det värsta har ju redan hänt. Hon känner att 
sorgen och krisen hon går igenom också ger henne en möjlighet att utvecklas som människa. 
Hon lägger inte ner energi på detaljer och småsaker längre. När hon inser att det inte längre är 
så mycket som spelar någon roll innebär det en frihet för henne:

”Vi har ett val när tillvaron rämnar. Vi kan trycka ned och trycka undan och fortsätta på ungefär samma sätt 
som vanligt. Eller vi kan byta blick. Vi kan låta dödens realitet få oss att leva.” (Borg, 2007, s. 92)

Nyorienteringsfasen
     Två år efter Annikas pappas död har hon skrivit klart boken ”Inga fler dagar inom 
parantes”(Borg, 2007). Skrivandet har varit en terapi och hjälpt henne igenom en stor del av 
sorgearbetet. Hon kan fortfarande hamna i svackor men de är inte lika djupa längre. Annika ser 
ljust på framtiden och är tacksam över livet. Vid sin pappas grav har hon planterat en lager. När 
hon besöker graven tar hon med sig ett lagerblad hem. På så sätt är hennes pappa med henne. 
Tiden har läkt sår och mer och mer kan hon nu känna glädje när hon tänker på sin pappa och 
se förbi den sista tiden i hans liv. Annika har satt in en ny rulle i ”filmkameran”:

”Jag vet inte idag vad det som tagit sin början inom mig kommer att leda till. Det enda jag vet är att jag 
påbörjat något, och att jag inte är framme än.” (Borg, 2007, s. 94)

Sammanfattning
     Annika går in i chockfasen när hon får veta att hennes pappa är sjuk i cancer. När han 
senare dör så går hon direkt in i reaktionsfasen. Den fasen är den mest akuta och då får hon 
också ångest och sömnbesvär. När hon så småningom går in i bearbetningsfasen börjar hon 
sakta vända sig mot omvärlden igen och bestämmer sig för att bli mer aktiv. Hon känner sig 
fortfarande ”hudlös” men den mest akuta sorgen är över. Två år efter pappans död känner hon 
fortfarande sorg men även glädje, och hon ser ljust på framtiden.

3. Försök förstå
     I den här boken söker Lage Johansson svar på varför hans älskade Annita väljer att ta sitt liv 
endast 29 år gammal. Den 5 december 1969 hänger hon sig i parets gemensamma arbetsrum. 
Lage är på jobbet men förstår efter ett telefonsamtal med Annita att det inte står rätt till och 
åker hem tidigare från jobbet. På dörren in till arbetsrummet har hon fäst ett papper med 
texten ”Älskade Lage. Gå inte in! Ring polisen!” Lage öppnar dörren ändå och ser henne 
hängandes i en livrem i taket. Han ringer efter ambulans och försöker med konstgjord andning, 
men Annita är redan död. Vad var det som kunde förvandla en glad och levande ung kvinna till 
en djupt deprimerad och olycklig människa som inte orkar leva längre? Lage ägnar lång tid åt 
att försöka förstå och få svar på frågor som uppkommer i sorgen och saknaden. När han ser 
tillbaka på deras gemensamma liv kan han se en förändring hos Annita när de hade varit gifta i 
två år. Hon börjar bli nedstämd och ledsen och samtal om döden ofta återkommande. Annita 
går in i sin första depression och får svårt att klara av sitt jobb. En läkare skriver ut medicin mot 
schizofreni och ett östrogent hormonpreparat. Annita blir inte bättre av medicinen och sjunker 
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längre ner i ett stort svart hål under några månader. När hösten är över och julen närmar sig är 
äntligen den mörka perioden över och Annita är den glada tjej som hon alltid har varit. Lage 
andas ut och våren och sommaren präglas av kärlek och lycka. När hösten kommer har de 
nästan glömt att det fanns något som kallas depression. När den andra depressionen slår till blir 
det därför en chock. Våren och sommaren har ju varit så bra och nu är allt nattsvart igen. 
Annita börjar återigen prata om döden. Som motvikt börjar Lage tala om livet och livets alla 
fördelar. Han talar om det sköna i tillvaron och det positiva, men Annita är i ett stort svart hål 
och kan inte se något positivt med livet. Den hösten skriver hon sitt eget testamente med 
anvisningar om hur hon vill bli begravd. När hösten är över är även denna andra depression 
över och livet återvänder. Annita läser på universitet och de flyttar till en större lägenhet under 
våren. Sommaren kommer och det är sol och kärlek i deras liv. När den tredje depressionen slår 
till gör den det med större kraft än de två tidigare. Denna höst är Lage beredd på att 
depressionen kan komma men sorgen är ändå stor när han ser Annita ramla ner i det mörka 
svarta igen. Annita söker läkarhjälp men får ingen riktig diagnos utan skickas hem med nya 
piller. Lage övertalar henne att söka psykiatrisk hjälp men Annita känner inget förtroende för 
läkaren som anser att hon är i stort behov av psykiatrisk vård p.g.a. självmordsrisk. Under de tre 
sista dagarna i Annitas liv skriver hon tre avskedsbrev. I breven förklarar hon sin kärlek till Lage 
och ber honom att inte klandra sig själv för hennes död. Hon ber honom att försöka förstå. 
Och det är det som Lage verkligen försöker. Han försöker förstå varför hans älskade helt 
plötsligt börjar må så dåligt att hon tillslut väljer att ta sitt liv. Att söka efter svar hjälper Lage i 
sitt sorgearbete, även om det kanske inte finns några svar att finna (Johansson, 1975).

Resultatanalys 
Chockfasen
     Lage går in i chockfasen när han hittar Annita hängandes i hans livrem i en krok i taket i 
deras arbetsrum. Han tappar tidsuppfattningen och tycker det känns som timmar innan 
ambulansen kommer. Han tycker också det känns som om Annitas hjärta slår och försöker 
återuppliva henne med konstgjord andning:

”Mun-mot.mun-metoden. Först tvekade jag en smula. Ur hennes mun hade en gråaktig seg vätska sipprat. Den 
klibbade nästan ihop hennes läppar.”(Johansson, 1975, s. 13)

     Han vägrar acceptera att hon är borta. Läkaren som kommer till platsen ser att Lage mår 
dåligt och ger honom lugnande medel. Den första tiden efter Annitas död är Lage i en dimma 
och tappar verklighetsuppfattningen. 

Reaktionsfasen
     När Lage har begravt Annita efter hennes egna önskemål börjar han söka efter svar, en 
mening med vad som hänt. Han kontaktar alla läkare som Annita varit i kontakt med och 
försöker få svar på vad som kunde förvandla en rofylld tillvaro till ett rent helvete. Varför hade 
hans älskade Annita valt att ta livet av sig? Lage klandrar läkarna för att de inte kunde, eller 
ville, hjälpa henne när hon uppenbarligen behövde hjälp. Lage klandrar även sig själv för att 
han inte var mer bestämd med att hon behövde läkarhjälp:

”Efter Annitas död sökte jag läkaren på telefon och talade om vad som hänt. Jag bad om ett sammanträffande 
och fick en tid. När jag kom dit var han inte där. Beställde tid igen – han kom inte! När han svek även den 
tredje gången ringde jag inte mera.” (Johansson, 1975, s. 37) 
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     Lage har svårt att ta in verkligheten och det är oerhört viktigt för honom att få veta varför. 
Varför hände det? Dödsbeviset och obduktionsprotokollet ger vissa svar men ökar bara Lages 
ilska och besvikelse gentemot läkarna. Det visar sig att Annita har befunnit sig i ett 
klimakterietillstånd vid 29 års ålder och vid rätt medicinering hade hon kunnat må mycket 
bättre. Men Lage vet ändå inte om hon skulle ha mått så pass bra att hon inte hade tagit sitt 
liv, fast möjligheten hade ju kanske funnits:

”Varför i helvete hade läkaren som undersökte henne för håravfall och dåliga naglar 1968 inte upptäckt något? 
Jag ringer honom i ett lugnare tillstånd. När jag framför mitt ärende slår han genast ifrån sig och förklarar att 
han inte tänker säga ett enda ord förrän i rätten.” (Johansson, 1975, s. 52)

     Lage söker även efter svar i Annitas barndom. Enligt mamman var Annita en glad och 
lycklig flicka men med ett häftigt temperament. Lage hittar inga egentliga konstigheter i 
Annitas uppväxt och lägger mer och mer skulden på sig själv. De levde tillsammans i nära tio år 
och Lage tror att han kan ha haft del i hennes psykiska utveckling och därmed i hennes död. 
Skuldbördan är enorm att bära och Lage mår mycket dåligt:

”Alltid kommer jag att bära skuldkänslorna med mig. Skulden för att jag inte gjorde mera för att få henne 
under läkarvård. Även mot hennes vilja! Det hade möjligen krossat hennes tillit till mig, men det hade kanske 
gett henne möjligheten att leva vidare.” (Johansson, 1975, s. 108)

      I sin ensamhet talar Lage med Annita. Hon finns hela tiden i hans närhet och dyker även 
upp i hans drömmar. Han får för sig att Annita ska ”gå igen”, återfödas, och varje litet kryp 
han hittar tror han kan vara Annita. Till slut är badrummet fullt av småflugor som han låtit 
leva eftersom någon av dem kunde vara Annita. Han börjar be om tecken på att Annita har det 
bra var hon än befinner sig. Han ber om att kyrkklockorna ska slå när han är på kyrkogården 
och kyrkklockorna slår. Han ber om tecken om att telefonen ska ringa och telefonen ringer:

”Ge mig ett tecken! – Låt telefonen ringa! Och telefonen ringde! Inget hördes när jag lyfte luren. Hade jag 
inbillat mig? Hade någon ringt fel?” (Johansson, 1975, s. 118)

     Lage blir rädd för sig själv och tror att han håller på att förlora förståndet. Tankar om att ta 
sitt eget liv dyker också upp men han älskar livet för mycket för att genomföra handlingen. 
Trots att han egentligen älskar livet så känns det nu tomt och meningslöst. Lage tycker att allt 
är fult i tillvaron, människorna, gatorna och staden. Allt är fult! Han tycker synd om sig själv 
och ensamhetskänslan skrämmer honom. Vissa nätter är ångestkänslan så stor att han inte vet 
hur han ska bemästra den:

”Tidvis var jag också uppenbarligen i en betydande psykisk obalans… Jag fick gripa tag i sängens madrass, bita 
hårt i kudden och vänta till dess att skakningarna gått över.” (Johansson, 1975, s. 124)

Bearbetningsfasen
     Lage är sjukskriven en tid efter Annitas död för psykisk svaghet. När han börjar jobba igen 
är arbetskamraterna ett stort stöd för Lage. Även vännerna har stor betydelse för 
återuppbyggnaden. Lage gråter mycket och gråten är en befrielse som hjälper honom i hans 
sorgearbete. Vissa gånger gråter han så mycket att han kräks. Han har accepterat att Annita är 
borta men saknar henne mycket:

”Gråten var alltså något positivt. Det var gråten som var min säkerhetsventil. Det var den som hjälpte mig ur 
de psykiska strupgreppen.” (Johansson, 1975, s. 122)
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     Lage börjar nu också skriva som en slags terapi i sin sorg. Han skriver för att förstå men 
också för att minnas. Lage vill prata om Annita men omgivningen vågar inte beröra ämnet. 
Han förstår att de vill skona honom, men han är rädd för att Annita ska glömmas bort. Han 
upptäcker också att få människor håller ut så länge som det behövs för den sörjande. När Lage 
skriver om Annita blir det en garanti och ett bevis på att hon har varit viktig och betytt något:

”Ens behov är så oerhörda att många drar sig undan. Av rädsla eller därför att få av oss orkar motsvara de 
kolossala krav som en medmänniska i verklig nöd ställer.” (Johansson, 1975, s. 125)

”Jag sökte en psykiatriker… Tillslut sa han: - Jag kan inte göra nåt för dig. – Sorgearbetet måste ha sin tid.
– Skriv, det kanske kan hjälpa dig.” (Johansson, 1975, s. 119)

     Efter en tid börjar Lage träffa andra kvinnor, även om de första försöken blir helt 
misslyckade. Det behövs bara en gnutta likhet med Annita för att han ska brista ut i gråt och 
skämmas. Han känner det som om han är otrogen mot Annita. Det finns en rädsla hos Lage 
att engagera sig och bli känslomässigt beroende. Han är rädd för att bli övergiven igen och 
bestämmer sig för att inte skynda på förloppet. Att göra sig fri från en annan människa är en 
långsam och svår process:

”I Malmö mötte jag en kväll en ung kvinna. Jag följde henne hem. Men när vi kelade med varandra föll jag i 
gråt. Hennes nacke kändes som Annitas.” (Johansson, 1975, s. 130)

     Lage börjar sakta men säkert bli mer och mer vän med ensamheten. Den känns inte lika 
skrämmande längre och han vet att det finns vägar ut ur den. Det finns vänner och 
kontakterna med andra människor går bättre och bättre efter hand. Även om Lage blir 
förvånad när det händer så börjar han allt oftare känna sig lycklig och harmonisk. Tillvaron 
har sina ljusa sidor:

”Numera känner jag mig också mycket sällan ensam även när jag är det. Ibland tycks det mig till och med som 
om ensamheten blivit ett behov hos mig – ett måste! Och den självvalda ensamheten – i rimlig omfattning – är 
ju inget att beklaga.” (Johansson, 1975, s. 131)

Nyorienteringsfasen
     Fyra år efter det att Annita tagit sitt liv känner sig Lage i balans. Han upplever själv att han 
sörjde intensivt i två år och sedan förändrades sorgen till saknad. Livet är fattigare utan Annita 
men tiden läker alla sår även om tiden inte utplånar ärren. Han känner sig privilegierad, har 
god hälsa, ett omväxlande arbete med hyfsad lön och relativt stor frihet. Han känner sig 
tacksam för den kärlek och lycka han fick uppleva med Annita. Visst har han sina återfall då 
han saknar och ser tillbaka, men han har lättare för att hitta de glada minnena än de sorgliga. 
Han kan nu minnas utan att känna smärta. Bilden av Annita kommer att blekna med tiden 
men någonstans inom Lage kommer hon alltid att vara kvar:

”Jag besöker Annitas grav, och känner i stort sett ingenting. Där finns hon inte. Hon finns istället hos mig. 
Precis som hon önskade.” (Johansson, 1975, s. 132)

Sammanfattning
     Lage går in i chockfasen när han hittar Annita som hängt sig i parets arbetsrum. Han kan 
inte ta in det fruktansvärda och påbörjar mun-mot-mun metoden trots att det är uppenbart att 
hon redan är död. Han går in i reaktionsfasen drogad av både tabletter och sorg. Han söker 
förtvivlat efter svar och anklagar både sig själv och omgivningen för Annitas död. Varför fick 
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Annita aldrig den hjälp hon behövde? Lage vänder sin ilska mot alla de läkare hon besökte. 
När han så småningom går in i bearbetningsfasen har han accepterat att Annita är borta och 
att han kanske aldrig får några svar på varför det hände. Han vänder sig mer och mer mot 
omvärlden och börjar även träffa andra kvinnor lite smått. Fyra år efter Annitas självmord har 
Lage skrivit klart boken och känner nu mer saknad än sorg. Han känner sig i balans och är 
tacksam för kärleken han fick med Annita. Tiden läker alla sår. 



24

DISKUSSION

Sorgeprocessen
     Syftet med detta examensarbete var att försöka beskriva sorg som fenomen ur ett 
psykologiskt perspektiv och dess funktion för den sörjande kopplat till Cullbergs (2003)
kristeori med de fyra krisfaserna. Enligt Cullberg (2003) känner sig människor som genomgår 
en psykisk kris ofta övergivna och vid dödsfall är övergivenhetskänslan som störst. Om inte 
sorgearbetet kommer igång kan det utmynna i en depression. Frågeställningen i studien har 
varit: Följer sorgeförloppet de fyra krisfaserna som beskrivs i Cullbergs (2003) kristeori? De tre 
självbiografiska berättelserna som använts i studien visar att sorgeprocessen har varit unik för de 
alla inblandade, men ett tydligt mönster har ändå kunnat ses samt att sorgen följer ett visst 
förlopp. Även många av de karaktäristiska drag som Cullberg (2003) beskriver i varje fas har 
identifierats.

Krisfaserna
     Chockfasen, som är den första och den kortaste fasen, kunde klart och tydligt identifieras i 
alla tre berättelserna. Ebbe och Birgitta som får dödsbudet att deras son Carl-Johan har dött i 
en olycka under Roskildefestivalen går in i chockfasen på olika sätt. Ebbe reagerar starkt och 
bryter mer eller mindre ihop i hallen och skriker rakt ut medan Birgitta håller verkligheten 
ifrån sig och kan till en början inte ta in vad som hänt. Annika, vars far drabbas av obotlig 
cancer, går in i chockfasen när pappan får sjukdomsbudet, vilket innebär dödsdomen. Hon får 
svårt att andas och börjar se suddigt. Annika tycker att rummet krymper och det ringer och 
dånar i hennes huvud. När pappan så småningom dör verkar det som om Annika hoppar över 
chockfasen och går direkt in i nästa fas. För Lage börjar chockfasen när han hittar sin sambo 
Annita hängandes i en livrem i taket. Han kan inte acceptera det faktum att hon är död utan 
påbörjar ett upplivningsförsök och tycker att hennes hjärta slår. Verkligheten är för svår för 
honom att ta in. Ebbe, Birgitta och Lage visar tydliga tecken på att de går in i chockfasen när 
deras älskade dör. Annika däremot går in i chockfasen redan innan pappan har dött. Möjligtvis 
beror detta på att pappans sjukdom var en dödlig sjukdom och därmed kunde liknas med ett 
dödsbud. 

     När chockfasen är bearbetad påbörjas nästa fas som är reaktionsfasen. I alla de tre 
självbiografiska berättelserna kan urskiljas att personerna går in i reaktionsfasen och påvisar 
tydligt de tecken som Cullberg (2003) tar upp under denna fas. Ebbe försöker skjuta det 
inträffade ifrån sig och stänger inne sin sorg vilket till slut ger honom somatiska besvär som 
smärta i bröstet. Birgitta gråter mycket, tar till försvarsmekanismer och skuldbelägger både sig 
själv och sin omgivning för sonens död. Hon får även hon somatiska besvär av den art som 
Cullberg (2003) tar upp under reaktionsfasen. När Annika befinner sig i reaktionsfasen blir 
hon folkskygg och har en manisk tankeverksamhet om sin far (filmen som snurrar i hennes 
huvud dag och natt) vilket också är karaktäristiskt för denna fas. Även Lage har en manisk 
tankeverksamhet om Annita vilket får sådana konsekvenser att han till slut tror att han håller 
på att bli tokig. Han tar även han till försvarsmekanismer och skuldbelägger omgivningen för 
Annitas död. 
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     Enligt Cullberg (2003) bör inte reaktionsfasen pågå längre än 4-6 veckor för att få kallas en 
akut kris, men i dessa tre självbiografiska berättelserna pågår denna längre än dessa veckor. 
Anledningen till detta kan vara att de befinner sig i reaktionsfasen men den är inte längre i ett 
akut skede efter 4-6 veckor, eller också går det inte klart att urskilja när nästa fas som är 
bearbetningsfasen tar vid. 

     När reaktionsfasen är avklarad påbörjas den tredje fasen som är bearbetningsfasen. Ebbe och 
Birgitta köper ett halvår efter olyckan en sommarstuga och det är i den som de sakta men säkert 
till slut kan blicka framåt igen. När ett år har gått känner de att den värsta tiden är över och fast 
det fortfarande gör ont är den mest akuta sorgen över. Ett halvår efter Annikas pappas död kan 
hon för första gången tänka på sin pappa utan att gå sönder av sorg. Hon kan prata om sin 
pappa utan att börja gråta och känner att sorgen också har hjälpt henne att utvecklas som 
människa. Även hon börjar återigen vända sig mot framtiden. När Lage går in i 
bearbetningsfasen vill han prata mycket om Annita med sina vänner. Det är viktigt för honom 
att hon inte glöms bort och han börjar även skriva som ett sätt att bearbeta det som hänt. Lage 
umgås mer och mer med sina vänner och börjar även träffa andra kvinnor, även om de första 
försöken slutar i katastrof. Han är inte helt redo att träffa nya kvinnor men han känner ändå en 
framtidstro och är inte förlamad av sorg längre.

     Bearbetningsfasen pågår enligt Cullberg (2003) ungefär ett halvt till ett par år efter traumat. 
Den drabbade börjar återigen vända sig mot framtiden och har accepterat det inträffade. 
Försvarsmekanismerna börjar även avta under denna fas. Ebbe och Birgitta har ett år efter 
olyckan accepterat att Carl-Johan är borta och skuldbelägger inte Roskildefestivalen lika hårt 
längre. De har börjat känna en sorts frid i sin sommarstuga och känner att tiden läker sår. 
Annika som under reaktionsfasen varit folkskygg blir nu mer aktiv och lever mer i nuet och 
oroar sig inte längre för framtiden. Hon har accepterat att pappan är borta och fastän det 
fortfarande gör ont är smärtan inte outhärdlig längre. Lage börjar skriva under denna fas som 
en slags terapi och för att inte Annita ska glömmas bort. Han blir mer utåtriktad och umgås 
med vänner. Saknaden efter Annita är fortfarande stor men Lage kan känna att tillvaron har 
sina ljusa sidor och han blir mer vän med ensamheten. 

     Nyorienteringsfasen som är den fjärde och sista fasen i Cullbergs (2003) kristeori har ingen 
egentlig avslutning utan pågår resten av livet. Denna fas inträder successivt och de andra faserna 
måste vara bearbetade innan denna fas inträder (Cullberg, 2003). Tre år efter Roskildeolyckan 
kan Ebbe och Birgitta släppa taget om Carl-Johan. De känner sig starka och det känns naturligt 
att prata om sonen. De använder sina erfarenheter av sorg för att hjälpa andra. Ebbe arbetar 
med föräldralösa barn och Birgitta föreläser för grupper i kyrkan om sina erfarenheter. Annika 
valde skrivande som terapi och har två år efter pappans död skrivit klart boken ”Inga fler dagar 
inom parantes” (Borg, 2007). Tiden har läkt sår för henne och hon kan nu känna glädje när 
hon tänker på sin pappa. Annika ser ljust på framtiden och är tacksam för livet. Lage upplever 
att han sörjer Annita intensivt i två år och sedan förändras sorgen till saknad. Han känner sig 
tacksam för tiden han fick med Annita och känner att tiden läker sår även om de inte utplånar 
ärren. Enligt Cullberg (2003) har sorgen bearbetats och självkänslan kommit tillbaka när den 
drabbade går in i nyorienteringsfasen. Krisen kommer att vara en del av livet men den kan 
också vara av betydande karaktär och få annan betydelse under kommande perioder i livet. I 
alla de tre självbiografiska berättelserna kan urskiljas att de drabbade personerna befinner sig i 
nyorienteringsfasen några år efter det inträffade traumat. Sorgen känns inte lika stor längre och 
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de ser ljust på framtiden. De har också alla blivit mer utåtriktade och känner sig starka och 
tacksamma för livet.

Sammanfattning
     I Cullbergs (2003) kristeori har varje fas sitt karaktäristiska innehåll, men är ändå inte klart 
åtskilda ifrån varandra. Cullberg (2003) menar att krisfaserna ska ses som ett hjälpmedel för att 
orientera sig i krisens förlopp, inte som en stel modell. I denna studie där tre självbiografiska 
böcker har jämförts med teorin och analyserats kan ses att deras sorgeprocess följer faserna i 
nämnda kristeori. Eftersom faserna kan överlappa har det varit svårt att exakt avgöra när de 
drabbade personerna har gått in i respektive fas. Svårast att bedöma var övergången mellan 
reaktionsfasen och bearbetningsfasen. Vad gäller tidsaspekten som Cullberg (2003) tar upp i 
respektive fas har den stämt in ganska väl på personerna i berättelserna, förutom reaktionsfasen 
som endast bör pågå 4-6 veckor för att få kallas en akut kris. Enligt författarens uppfattning 
befann sig de drabbade personerna längre än dessa veckor i reaktionsfasen. Även fasernas 
karaktäristiska innehåll med t.ex. försvarsmekanismer har stämt med de drabbade personernas. 
Speciellt under reaktionsfasen använde sig alla de drabbade av försvarsmekanismer som 
förnekelse och projektion. När de så småningom går in i bearbetningsfasen och 
nyorienteringsfasen förnekar de inte längre det inträffade och skuldbelägger inte längre
omgivningen, eller sig själva, för det inträffade. 

Validitet/Reliabilitet
     Litteraturstudie valdes av etiska skäl p.g.a. det känsliga ämnet. En litteraturstudie verkade 
också, enligt författaren, vara en bra metod för att försöka besvara det syfte och frågeställning 
som studien ämnat undersöka genom att göra en studie med tre självbiografiska berättelser om 
personlig sorg samt koppla dessa till Cullbergs (2003) kristeori. Om annan teori och/eller andra 
källor hade använts är det möjligt att resultatet hade blivit annorlunda än det som presenterats i 
denna studie. Att tolka berättelser skrivna av andra personer innebär alltid en risk att det blir 
en felaktig eller annorlunda tolkning än vad orginalförfattaren själv ansett. För att minimera 
denna risk har denna studie skrivits med stor noggrannhet. 

Framtida forskning
     Enligt författarens mening verkar Cullbergs (2003) kristeori vara en bra teori att applicera på 
ett sorgeförlopp. Huruvida detta går att generalisera även till andra sorgeprocesser än de tre 
självbiografiska berättelserna är dock oklart. Att dessa personliga sorgeförlopp följer kristeorins 
fyra faser innebär inte med säkerhet att alla sorgeförlopp gör det. För att säkerställa detta 
behövs en större studie med långt fler självbiografiska berättelser än endast de tre som använts i 
denna studie. Istället kanske personliga intervjuer med de drabbade, inriktade på de fyra faserna
borde föredras. Vad som också skulle ha varit intressant är att undersöka om det har betydelse 
om den drabbade har en stark tro eller inte. I de självbiografiska berättelserna i denna studie är 
både Ebbe, Birgitta och Annika djupt troende. Alla tre har en aktiv tro och Annika är dessutom 
präst till yrket. Har deras tro på Gud haft betydelse i deras sorgearbete eller inte? Lage däremot 
är inte troende men när Annita dör får han för sig att hon kommer att återfödas och dödar 
därför inte småkrypen ifall något av dem skulle vara hon. 
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Slutord
    Det gör ont att sörja. Jag vet att det gör ont. År 2005 hittade jag mina båda föräldrar döda i 
sitt hem. Jag vet vad det innebär att sörja och jag vet att det tar tid innan man har sörjt klart. 
Det finns inga genvägar genom sorgen. Min personliga sorg har varit en känslomässig berg-och-
dalbana och jag har gått igenom olika faser i sorgeprocessen. Eftersom jag själv har gått igenom 
en sorgeprocess har det varit omöjligt att skriva detta examensarbete utan att göra reflektioner 
till mitt eget sorgearbete. Jag har dock försökt så långt det har varit möjligt att vara medveten 
om min bakgrund och förförståelse samt vara neutral i min tolkning och analys av 
berättelserna, som har legat till grund för denna studie. Det har varit ett intressant arbete från 
början till slut och jag kan nu när det är färdigt konstatera att min egen sorgeprocess också har 
följt Cullbergs (2003) kristeori och de fyra faserna.
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