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Abstract 
En traumatisk kris är en reaktion på en yttre händelse och omständighet. 
Krisen har fyra faser som de drabbade går igenom, där chockfasen är den 
första och slutar med nyorienteringsfasen. Studien syftar till att utifrån ett 
emotionssociologiskt perspektiv studera fyra kvinnliga informanters upple-
velser och känslor under och efter en traumatisk kris, som består av kata-
strof, dödsfall och sjukdomsdiagnos. Studien söker även svar på hur infor-
manternas omgivning, i form av familj och vänner, har agerat i samband 
med krisen. Genom kvalitativ metod med intervjuer berättar fyra krisdrab-
bade informanter om den händelse som utlöste krisen och hur de hanterade 
detta. Studien visar att samtliga deltagare har känslor av sorg, under både 
chockfasen och fortsättningsvis under sin kris. Det finns även tecken på 
känsloisolering och rollövertagande i deras hantering av krisen samt att de 
känner vissa känsloregler om hur de bör bete sig under sin sorg. För samt-
liga, är omgivningen är ett stort stöd och ingen av dem har på egen hand 
sökt professionell hjälp för att hantera den kris de gått igenom. 
 
 

 

Nyckelord: Kris, emotionssociologi, känslorregler, rollövertagande, sorg, 
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Abstract  
A traumatic crisis is a reaction to an external event and circumstance. The 
crisis has four phases which the affected go through, where the shock phase 
is the first and ends with the reorientation phase. The study aims to build on, 
an emotion sociological perspective, study four female informants experi-
ences and feelings during and after a traumatic crisis, which consists of dis-
aster, death and disease diagnosis. The study is also looking for answers on 
how informants' surroundings, in the form of family and friends, having 
acted in connection with the crisis. Through qualitative method with inter-
views, four individuals describe the event that triggered the crisis and how 
they handled this. The study shows that all participants have feelings of 
sadness, for both the shock phase and continue during its crisis. There are 
also signs of emotional isolation and role assumption in their handling of the 
crisis and that they feel some emotion rules about how they should behave 
during their grief. For all them the surroundings are a great support and 
none of them has independently sought professional help to deal with the 
crisis they went through. 
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1. Inledning 
Att uppleva en traumatisk kris förändrar livet antingen för en kort eller för 
en längre tid. Den uppkommer när individen har hamnat i en sådan livssitu-
ation att tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för 
att man ska förstå och psykiskt bemästra den reaktion som uppstår i sam-
band med en kris (Angelöw & Jonsson 2000). Cullberg (2006) beskriver 
fyra olika delar som finns i en krissituation. Dessa är händelsen som skapar 
krisen, den krisdrabbade individens egen biografi och utvecklingshistoria, 
den krisdrabbades aktuella livssituation vid krisens utlösande samt de soci-
ala förutsättningarna och den därmed sammanhängande familjesituationen.  
   Emotionssociologin är en del av sociologin som studerar relationerna till 
andra människor och till samhället som helhet (Dahlgren & Starrin 2004). 
Med stöd av detta perspektiv vill jag studera fyra individers upplevelser och 
känslor under och efter en traumatisk kris och hur de har upplevt att omgiv-
ningen förhöll sig till dessa. Jag har även med stöd av teorin om rollöverta-
gande studerat relationen mellan informanterna och personer i deras omgiv-
ning. Deltagarna i studien är vänner och tidigare kollegor som har gått ige-
nom en traumatisk kris.  
 
 
1.1 Problemprecisering  
En traumatisk kris är en reaktion på en yttre händelse och omständighet 
(Persson 2010). Cullberg (2006) talar om ”oväntade livslägen”, det vill säga 
händelser som en individ inte kan ha någon särskild kunskap om hur hon 
ska klara av och det är i dessa lägen som en traumatisk kris kan uppstå. De 
individer som har ställt upp som informanter i min studie har på olika sätt 
gått igenom en traumatisk händelse, vilket har skapat en existentiell kris i 
form av frågor om livet och dess mening. I studien har fokus lagts vi den 
enskilda individens känslor under och efter en traumatisk kris, hur de har 
hanterat denna samt deras upplevelse av hur omgivningen såsom familj och 
vänner förhöll sig till dem och deras känslor.  
 
 
1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera fyra individers han-
tering av en traumatisk kris. Jag vill också studera den process de går ige-
nom och hur de upplevde att deras omgivning betedde sig under deras kris. 
Studien söker svar på följande frågor:   
 

- Hur har informanterna hanterat den traumatiska kris de genomgått?  
 

- Vilka upplevelser fanns hos individen under den traumatiska krisen 
och hur agerade deras omgivning? 

 
 
 



 

 

1.3 Förförståelse 
Med förförståelse menas att vi inte uppfattar verkligheten enbart genom 
våra sinnen. Det som förefaller vara rena sinnesintryck innehåller i själva 
verket en tolkning. Förförståelse präglar vårt sätt att uppleva verkligheten 
och ofta är den omedveten. Vi socialiseras in i ett visst sätt att uppfatta om-
världen redan från barndomen men det hindrar inte att förförståelsen kan 
vara mer eller mindre adekvat. Man kan kalla riktig förförståelse förkunskap 
och felaktig förförståelse fördom (Thurén 2007). Förförståelsen kommer att 
modifieras gradvis, efter hand som forskaren tillägnar sig kunskap. För att 
medvetandegöra den här processen, så att forskaren kan använda sig av sina 
inledande antaganden som kontrast till sina efter hand mer definierade fynd, 
bör denne skriva ner allt som är känt om fältet och hur man antar den miljö 
som ska studeras ser ut, innan fältarbetet påbörjas (Fangen 2005). Anled-
ningen till mitt ämnesval är ett intresse för kriser och krishantering. Mitt 
intresse för detta förstärktes i samband med tsunamin i Indiska Oceanen 
2004. Mina tankar gick då till skadade och chockade personer och hur dessa 
skulle tas om hand om när de anlände till Sverige och avsåg då primärt inte 
de fysiska skadorna utan hur de skulle få hjälp med att bearbeta allt de har 
varit med om och sett. Därför finns min egen förförståelse i de artiklar och 
de tv-program jag såg åren efter som handlade om dessa personers kriser. 
Jag har också fått en förförståelse eftersom jag arbetar med personalfrågor 
på ett större industriföretag, där jag ibland stöter på individer som har ham-
nat i en traumatisk eller existentiell kris och där mitt arbete är att leda dem 
vidare till rätt hjälp inom vården. För att öka min förförståelse inför min 
studie genomförde jag en intervju med en beteendeterapeut som arbetar med 
personer i kris. Detta för att få information om och lära mig mer om olika 
tillvägagångssätt att hantera en kris och vilka verktyg beteendeterapin ger 
individer att jobba med under en kris. Dessa kommer dock inte att presente-
ras i min uppsats utan syftet var för att lära mig mer om ämnet inför mina 
studier. Min förförståelse ligger också i att jag sedan tidigare känner de del-
tagande informanterna och den kris de gått igenom.  
   Idealet är att gå in i fältet med öppet sinne, men samtidigt med tillräckligt 
med kunskaper för att kunna göra det på ett ändamålsenligt sätt (Fangen 
2005). Jag tror att jag genom mitt intresse för ämnet och mitt nuvarande 
yrke har skaffat mig tillräckliga kunskaper för ändamålet. Jag tror att jag har 
ett öppet sinne då jag själv aldrig har upplevt en traumatisk kris och jag vet 
alltså inte vad en drabbad människa går igenom och känner under och efter 
krisen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.4 Disposition 
Uppsatsen har delats in i sex avsnitt, och börjar med ”Bakgrund” där jag 
redogör för krisen och dess olika faser, samt definierar begreppet krishante-
ring. Avsnittet avslutas med en presentation av tidigare studier samt upple-
velsebaserad litteratur i ämnet kris och krishantering. I uppsatsens teoridel 
diskuterar jag den emotionssociologiska teorin om känsloregler och dess 
koppling till min studie. I avsnittet ingår även en beskrivning av teorin om 
rollövertagande samt en motivering till valda teorier. Metodavsnittet inne-
fattar en redogörelse för hermeneutiken, kvalitativ metod och kvalitativ in-
tervju, samt en presentation av mitt urval och tillvägagångssätt. Avsnittet 
avslutas med etiska frågeställningar följt av metodkritik. I resultatet present-
eras mitt empiriska material som därefter analyseras i efterföljande avsnitt 
utifrån mina frågeställningar och teorier. Uppsatsen avslutas med en dis-
kussion, där jag gör en sista analys av mitt empiriska material utifrån mina 
frågeställningar och valda teorier samt egna reflektioner av min studie.  
 
 
2. Bakgrund 
I denna del av uppsatsen kommer jag att kort presentera begreppet kris uti-
från ett socialpsykologiskt perspektiv och ge exempel på olika typer av 
krishantering som en individ kan använda sig av. Detta för att ge förståelse 
för de kriser mina informanter har gått igenom och hur professionella hjälp-
personer och omgivningen kan ge stöd åt den drabbade. Därefter redogör 
jag för begreppet emotionssociologi och exempel på dess forskningsområ-
den. Avslutningsvis presenteras upplevelsebaserad litteratur där två exempel 
ges på individers upplevelser av sin kris.  
 
 
2.1 Kris 
Definitionen av en traumatisk kris är, enligt Cullberg (2006), individens 
psykiska situation vid en yttre händelse som är av den arten eller graden att 
den fysiska existensen, sociala identiteten, tryggheten och de grundläggande 
möjligheterna till tillfredsställelse i tillvaron hotas. En traumatisk kris kan 
beskrivas dels utifrån vilket slags trauma som orsakat krisen, dels utifrån 
händelsens personliga innebörd och betydelse. Exempel på traumatiska kri-
ser är när en person som man står nära dör och sorgen kan upplevas som en 
fysisk smärta - som om en bit av det egna livet vore avskuren, vid sjukdom 
och plötslig invaliditet och problem i samband med graviditet och barnafö-
dande.  
   För att förstå de faser mina informanter beskriver i sina berättelser har jag 
studerat hur ett krisförlopp ter sig. Enligt Cullberg (2006) kan en kris besk-
rivas utifrån fyra olika krisförlopp, chock-, reaktions-, bearbetnings- och 
nyorienteringsfas. I chockfasen är individens psykiska energi totalt uppta-
gen med orientering i tillvaron. Den krisdrabbade tycks inte reagera utan 
verkar oberörd, men bakom fasaden är dock allt ett kaos. Andra kan dock i 
den här fasen reagera kraftigt och skrika, rusa omkring och vara pa-
nikslagna. Nästa fas är reaktionsfasen där den smärta som händelsen orsakat 
visar sig. Sömn- och aptitstörningar, kroppsliga reaktioner, bruk av alkohol 



 

 

eller lugnande medel och andra uttryck för ångest och depression karaktäri-
serar denna period. Därefter kommer bearbetningsfasen då den drabbade 
börjar återvända till sin vardag, orientera sig mot nuet och planera sitt nya 
liv. Så småningom ersätts den fasen av nyorienteringsfasen då individen 
lever med det förgångna som ett ärr. Ärret kommer att finnas kvar men be-
höver inte förhindra livskontakten.  
   Persson (2010) menar att det inte är detsamma att vara i kris som att be-
finna sig i ett sjukligt tillstånd. Det är snarare den friska människans svar på 
en för henne övermäktig händelse. Vad hon behöver är inte att någon tera-
peutiskt utbildad person tillkallas utan att de människor som finns i hennes 
omgivning kan möta henne på ett sådant sätt att den nödvändiga bearbet-
ningsprocessen kommer igång och understöds. Detta förutsätter emellertid 
att dessa personer till exempel familjemedlemmar, släkt, vänner och arbets-
kamrater eller vårdpersonal och socialarbetare har grundläggande kunskaper 
och insikter.  
   En krisupplevelse kan vara mer eller mindre starkt och störande för den 
personliga funktionen. Man kan dela in krisstyrkan i olika grader. Vid den 
lägsta graden av störning kan man komma vidare med sin vanliga problem-
lösningskapacitet. Räcker inte detta, drabbas individen av ineffektivitet. Är 
krisen mera krävande än så, måste alla inre och yttre resurser mobiliseras för 
att personligheten ska kunna fungera.  
Vid de starkaste formerna av psykiska kriser ser man sammanbrott i person-
ligheten och det kan krävas mer än familjen och sina vänners stöd och pro-
fessionell hjälp kan vara aktuell (Cullberg 2006).  
 
 
2.2 Krishantering 
Cullberg (2006) menar att målsättningen med krisstödet är att stödja den 
drabbades egna läkningsresurser så att krisen får genomgå en naturlig ut-
veckling genom de olika faserna. Enligt Cullberg är det inte behandlarens 
uppgift att ge tillbaka vad den utsatta personen har förlorat eller att förneka 
den smärtsamma verkligheten, utan istället finnas där som stöd. Cullberg 
(2006) anser att en stödperson behöver ha kunskaper om psykologiska och 
sociala förhållanden som blir viktiga för förståelsen, behandlingen och be-
skrivningen av den psykiska krisen. Dessutom krävs en empatisk förmåga, 
det vill säga att utifrån vad en annan människa säger och hur hon beter sig 
kunna få en realistisk förståelse för hennes inre känslor och upplevelser.  
   Persson (2010) ställer sig frågan vad en person i kris behöver av sin om-
givning. Svaret han ger är att det helt beror på vilken fas av krisutvecklingen 
individen befinner sig i. I den första fasen, chockfasen, använder människan 
alla sina psykiska energiresurser för att ta avstånd från den verklighet hon 
inte vill ha kontakt med och det är nu omöjligt att etablera en fungerande 
samtalsrelation. Nu handlar det istället om att ägna den individ som hamnat 
i en kris, yttre omsorg. Stödpersonen bör säkerställa att den chockade inte 
fryser och att han eller hon får något att dricka. Personer i omgivningen, 
vare sig det är professionella krishanterare eller släkt och vänner, bör tydligt 
visa sin vilja att vara nära den som drabbats. Efter chockfasen kommer re-
aktionsfasen och i övergången till denna kan individen känna en viss ambi-



 

 

valens till verkligheten och försöka hålla verkligheten under kontroll så att 
kaos inte tar överhanden. Det är nu som den drabbade kan ha behov av att 
berätta om vad som har hänt om och om igen. För personer i individens om-
givning är det viktigt att inte forcera denna process utan låta den ta sin tid. 
Verklighetskonfrontationen kan leda till att smärtan känns outhärdlig men 
här bör den närvarande personen inte försöka ställa motfrågor och be om 
förtydliganden. Personen bör istället ägna sig helt och hållet åt att lyssna 
engagerat på vad den krisdrabbade har att berätta och försöka minnas så 
mycket som möjligt av det som sägs. Under nästa fas, bearbetningsfasen, 
kan den drabbade börja blicka framåt. Individens tidigare uppvisade sym-
tom och beteendestörningar avtar och gamla aktiviteter och hobbys kan 
återupptas och nya erfarenheter börjar tas emot igen (Cullberg 2006). Denna 
fas innebär ofta att den drabbade individen vanligen inte har behov av någon 
ansikte-mot-ansikte kontakt utan individens egen problemlösningskapacitet 
räcker, däremot kan kortvariga återupplevelser skapa intensiv smärta och 
har då behov av personer som är närvarande och lyssnar (Persson 2006). I 
den sista fasen, nyorienteringsfasen, har individen lärt sig leva med den kris 
som upplevts och akut stöd behövs inte längre. Personen har ofta försonats 
sig med det som har hänt däremot kan till exempel årsdagar eller andra på-
minnelser om händelsen upplevas som smärtsamt (Cullberg 2006).  
 
 
2.3 Tidigare forskning och upplevelsebaserad litteratur 
I detta avsnitt presenteras exempel på tidigare forskning inom ämnet känslor 
som kan uppkomma vid en traumatisk kris. För att öka förståelsen i hur det 
är att gå igenom en kris presenterar jag även upplevelsebaserad litteratur där 
två personer beskriver sin kris och hanteringen av denna.  
   Psykologen Per Sandberg förklarar i sin artikel Att hamna i kris (2011) att 
människor reagerar olika i en krissituation. Det finns de som inte klarar av 
att vara ensamma medan andra drar sig undan allt sällskap. Han beskriver 
att de känslor som är vanligt förekommande i en kris är ångest och oro vil-
ket många gånger leder till sömnproblem. Många krisdrabbade känner också 
en förtvivlan och hopplöshet och de gråter och upplever att livet inte är värt 
att leva eller aldrig kommer att bli bra igen. I samband med sorg och efter 
besked om ett svårt sjukdomstillstånd kan många drabbade känna en tom-
het, förtvivlan, ensamhet, övergivenhet och vanmakt. I början av krisen kan 
många bli rädda för att de håller på att bli psykiskt sjuka på grund av alla de 
känslor som uppkommer men att dessa istället enligt Sandberg bör ses som 
en förutsättning för utveckling och mognad.  
   Även Cullberg (2006) ger exempel på känslor som kan finnas hos den 
drabbade, starkast i de två första faserna, chockfasen och reaktionsfasen, 
såsom skuldkänslor, sorg, ångest, aggressivitet och smärta.  
   En av de vanligaste känslorna i samband med en krissituation är sorg. 
Sorg förknippas ofta med dödsfall och skilsmässor men kan också utlösas 
av en rad olika förluster och förändringar, till exempel separationer, över-
grepp, relationsproblematik och egen eller annans sjukdom. Människor som 
drabbats av sorg berättar att deras känslor varierar mycket och att det kan 
kännas som en känslomässig berg- och dalbana. Något som också kan före-



 

 

komma är känslomässig isolering (James & Friedman 2010). Isoleringen 
innebär att man lugnt kan berätta och tala om det som har hänt utan att rea-
gera och som en följd får individen ofta beröm från sin omgivning hur stark 
han eller hon är och hur bra personen hanterar händelsen. Känslomässig 
isolering är ett försvar som kan ses som ett tillfälligt skydd men bör endast 
var just tillfälligt. För annars finns risken för en förvrängning och förne-
kande av de aktuella känslorna som kan skapa ångestreaktioner senare under 
krisens faser (Cullberg 2006).  
 
 
2.3.1 Emotioner 
En förespråkare för emotionssociologin är den amerikanska sociologiska 
professorn Arlie Russel Hochschild. Hon presenterar i sin studie The Mana-
ged Heart (2003) personer som arbetar i serviceyrken och hur dessa påver-
kas emotionellt. Hon beskriver också problematiken med att ha ett känslor-
arbete, ”emotional work”, där hon menar att medarbetarna får betalt för de 
känslor de visar. Fokus i studien är flygvärdinnors arbete och ”masken” de 
tar på sig när de går ut i flygplanskabinen. Hochschild menar att emotioner 
inte bara är biologiskt givna utan de utgör också ett medel genom vilka vi 
lär känna vår omvärld och vår relation till den. Emotioner utgör enligt henne 
en signal om var vi står och om våra relationer till andra människor (Dahl-
gren & Starrin 2012).  
   I studien menar Hoschchild (2003) att alla på något sätt agerar men att 
agerandet kan ske på två olika sätt, djupt och ytligt emotionell agerande. 
Hon beskriver det ytliga emotionella agerandet som känslor som visas men 
som inte överensstämmer med de känslor individen egentligen känner. Detta 
kan visa sig i kroppspråket eller som ett påklistrat leende. Genom det djupa 
emotionella agerandet visar och uttrycker individen känslan som denne 
verkligen känner.  
 
 
2.3.2 Flodvågskatastrofen 
Charlotte Alfvins För då minns jag kärleken (2011) handlar om att ha upp-
levt en traumatisk kris, när hon överlevde den flodvåg som slog in över 
stora delar av Sydostasien, på annandagen 2004. Vågen som slog i över 
stranden i Khao Lak ställde till med stor förödelse och orsakade hennes 
sambos död. Vi får i boken följa hennes resa från det att hon låg och läste i 
en solstol på stranden, minuterna innan flodvågen slog in över Khao Lak, 
fram till 2009 då hon åker tillbaka till Thailand. I boken berättar hon hur 
hon har hanterat sina upplevelser, känslor och sin sambos död. Alfvin be-
skriver hur hon upplevde chocken i sin kamp för överlevnad när hon befann 
sig i Thailand och hon till en början bara saknade någon att hålla i handen. 
När hon kom hem börjar vägen tillbaka och hennes berättelse handlar om 
hur hon har tagit sig igenom krisens faser och till slut landat i nyoriente-
ringsfasen. Hon beskriver hur hon upplevde stödet som omgivningen gav 
henne.  
 



 

 

Det som kännetecknade hennes kris är den skam hon ständigt bar med sig 
under de första tre åren. Hon kände skam över att det var hon som överlevde 
istället för sambon Jacob. I sina tankar återupplevde hon vågen flera gånger, 
men trots detta hade hon svårt att gråta. Det enda hon kunde tänka på var 
varför just hon överlevde. Hon träffade Jacobs familj flera gånger då hon 
försökte hålla modet uppe och vara stark för deras skull.  
   Trots flera besök hos olika terapeuter och läkare upplevde Charlotte ingen 
förbättring av sitt tillstånd, ingen förstod och hon orkade till slut inte berätta 
sin historia fler gånger, hon ville inte återuppleva tiden Khao Lak. Hon upp-
sökte till slut en psykolog, som tidigare arbetat för Rädda Barnen, och hon 
kunde äntligen börja bearbeta sina upplevelser.  
   Charlotte åkte efter fyra år tillbaka till Thailand. Det var då hon började 
hantera sina frågor om varför hon överlevde. Varför skulle de just åka till 
Thailand och varför just Jacob skulle dö? Hon började fundera på det hen-
nes psykolog sagt, att allt i livet kanske händer av en slump, och hon bör-
jade ge sina frågor svar med ordet ”därför”.  
   Under krisen fanns, förutom psykologen, hennes mamma som stöd. Hon 
tog hand om allt det praktiska som att laga mat, bädda rent, handla och hon 
fanns också som stöd när Charlotte hade mardrömmar eller fick panikångest 
när hon hörde vatten rinna. Mamman ifrågasatte aldrig någonting utan höll 
bara om henne. Även hennes svåger och svägerska var ett stort stöd i kris-
bearbetningen och hon upplevde att de fanns nära och lyssnade på henne. 
 
 
2.3.3 Att förlora en anhörig 
Karin var endast 38 år när hon avled i cancer och efterlämnade sin sambo 
Anders och deras son Love, sex år gammal. I sin bok ”Kärleken i cancers 
tid” berättar Karins sambo Anders om tiden efter att Karin fått cancerdia-
gnosen, under hennes sjukdom och när hon gick bort i augusti 2006.  
   Chockbeskedet kom när läkarna meddelade att Karin inte skulle överleva 
sin sjukdom och Anders försökte därefter hantera detta samtidigt som han 
tog hand om Karin under hennes sjukdom. I boken beskriver han hur han 
försökte ta hand om sin sambo men flera gånger fick dåligt samvete för att 
han inte klarade av eller orkade göra tillräckligt. Han beskriver sorgen han 
bar på och hur han undvek att gråta inför Karin, som redan hade nog att 
tänka på. Ibland gick han ut i garaget för att i sin ensamhet få vara arg och 
ledsen över vad som skulle hända. När sambon till slut avled var det så vän-
tat att Anders lugnt satt bredvid henne och kände en viss frid över att hon 
precis gått bort. Strax därefter kom deras son Love till sjukhuset för att se 
sin mamma en sista gång, då kom chocken för Anders. Han kände panik och 
ett inre kaos trots att han utåt verkade kontrollerad. På begravningen påver-
kades Anders av andras förväntningar av att han skulle vara som ett vrak 
men han hade redan sagt farväl till Karin. Han fokuserade istället på att ge 
henne den begravningen hon önskade. Han grät mycket under tiden efter att 
Karin har gått bort och även efter fyra år så kunde han ibland inte förstå att 
hon var död. De bearbetade sjukdomsdiagnosen tillsammans genom att de 
pratade mycket med varandra och om allt de upplevt tillsammans. Anders 
kände att hennes död blev lättare eftersom han under hennes sjukdom ofta 



 

 

skickade ut epost till vänner, familj och bekanta för att uppdatera dem om 
hur Karin mådde. På detta sätt blev beskedet om hennes död inte blev lika 
svårt att meddela sin omgivning om. Efter sambons död fick han mycket 
stöd från Karins familj och han kände sig trygg i deras närvaro. De behövde 
inte prata, de kunde stötta varandra i tysthet och var bara nära honom. Han 
kände orkeslöshet men tvingade sig ändå ut och sprang och gjorde alla var-
dagliga och praktiska saker, till stor del för deras son Loves skull (Sundin 
2010).  
 
  
3. Teori 
I följande avsnitt redogörs för uppsatsens teoretiska perspektiv. Dessa är 
den emotionssociologiska teorin om känsloregler och teorin om rollöverta-
gande. Avslutningsvis motiveras valet av dessa teorier.  
 
 
3.1 Emotionssociologi 
Emotionssociologin är en gren inom sociologin som studerar känslor som 
sociala fenomen.  
Inom området finns tre olika teoretiska riktningar; positivism, socialkon-
struktionism och symbolisk interaktionism. Dessa representerar olika syn-
sätt på sambandet mellan det sociala och känslan, samt olika förståelser av 
känsla och socialitet.  
   Enkelt förklarat kan man säga att positivisterna ser känslor som biologiska 
fenomen, socialkonstruktionisterna reducerar känslorna till olika former av 
kognition, alltså tankar medan de symboliska interaktionisterna anser sig 
befinna sig mitt emellan de första två riktningarna (Engdahl 1999).  
   Den amerikanska sociologen Arlie Hochschild har tillämpat det interakt-
ionistiska synsättet i sin studie av flygvärdinnor på det amerikanska flygbo-
laget Delta Airlines, en studie som presenteras hennes boken The Managed 
Heart (2003). Här diskuterar Hochschild begreppet ”emotional labor”, käns-
loarbete, och beskriver ett exempel med flygvärdinnorna och känslorna som 
ligger bakom deras ansiktsuttryck i deras arbete. Enligt Hochschild är relat-
ionerna mellan passagerarna och flygvärdinnorna i själva verket en relation 
mellan kund och säljare där det handlar om att ge och ta pengar, men ska se 
ut som om den service de anställda ger inte har med pengar att göra. Det 
intryck som vill förmedlas är att flygvärdinnorna eller andra anställda inom 
serviceyrken ger servicen av ren vänlighet och inte för att denne får betalt. 
Hochschild beskriver även begreppet känsloregler, det vill säga normer om 
hur vi bör bete oss och vilka känslor vi bör visa i olika situationer och foku-
serar på frågan vad som händer med människor när regler om vad man ska 
känna och hur man ska uttrycka känslor bestäms av arbetsgivaren. Eftersom 
känslor är ett slags manus för handling eller ett moraliskt förhållningssätt till 
handling är de några av kulturens mest kraftfulla verktyg för att styra vårt 
agerande.  
 
Vi påminns på olika sätt om känsloreglernas existens till exempel när andra 
människor ber oss redogöra för vad vi känner eller varför vi känner som vi 



 

 

gör. Vi blir också medvetna om känsloregler genom de olika sätt som andra 
reagerar på vad de tror vi känner (Starrin & Dahlgren 2004).  
 
 
3.2 Rollövertagande  
Den amerikanske socialfilosofen George Herbert Mead utövade ett viktigt 
inflytande över det sociologiska tänkandet, framför allt genom perspektivet 
symbolisk interaktionism. Detta perspektiv riktar uppmärksamheten på de-
taljerna i samspelet mellan människor och hur dessa skapar mening i vad 
människor säger och hur de handlar (Giddens 2007).  
   En normativ handling innebär en handling som anpassar sig efter de nor-
mer som är gemensamma för en grupp människor. Gruppen skapar ett 
normsystem som förutbestämmer hur personer i gruppen bör bete sig i olika 
situationer. Grunden för normativt riktiga handlingar går att hitta i det Mead 
kallar för rollövertagande. Begreppet innebär att man sätter sig själv i den 
andres ställe och uppvisar samma attityd mot sig själv som den andre gör. 
Förmågan till rollövertagande kan sägas innebära att man skapar en distans 
till sig själv genom att man ser på sig själv utifrån och behandlar sig själv 
som ett medel eller objekt. Mead använder begreppen Me och I för att besk-
riva rollövertagandet. Me är de attityder som en person riktar mot sig själv 
genom att tänka tillbaka till reaktioner från utomstående i tidigare situation-
er. Förmågan att göra detta skapar självmedvetenhet och en förståelse för att 
kunna anpassa sig till andras krav och önskningar. En person som agerar 
utan att bry sig nämnvärt om samhällets regler och vad andra tycker styrs av 
sitt I (Engdahl & Larsson 2006).  
   Redan i tidig ålder sker rollövertagande och barn lär sig att vara en annan 
inför sig själv. I Meads teorier görs en skillnad mellan ett barns lek och spel. 
Ett barn kan leka ensamt, men ett spel kräver samarbete. I spelet utvecklas 
rollövertagandet eftersom man måste vara beredd att ta rollen hos var och en 
av de andra som deltar i spelet. Senare utvecklas förmågan att överta andra 
personers roller som motsvarar de allmänt utbredda normerna och värde-
ringarna i samhället (Andersen & Kaspersen 2007).  
 
 
3.3 Motivering för val av teorier 
Jag har valt ovanstående teorier eftersom jag anser dem vara förenliga med 
uppsatsens problemområde. Enligt den emotionssociologiska teorin om 
känsloregler handlar individer olika beroende på situationen de befinner sig 
i och de normer som finns om hur vi bör bete oss. Känsloreglerna påverkar 
också hur andra i vår omgivning reagerar på det vi känner och de påverkar 
hur vi själva vill känna (Hochschild 2003). Hochschilds teori är användbar i 
min studie då mina informanter har hamnat i olika krissituationer med olika 
närvarande personer i sin omgivning, under och efter krisen. Med stöd av 
teorin om känsloregler vill jag studera vilka känslor de drabbade hade i de 
olika situationerna, hur de hanterade dem och hur omgivningen förhöll sig 
till dessa.  
Teorin om rollövertagande kan överföras till min studie eftersom den hand-
lar om förmågan att kunna sätta sig i en annan persons ställe och föreställa 



 

 

sig hur andra reagerar på ens beteende. Rollövertagandet är viktigt i inter-
aktionen mellan människor, i mitt fall mellan krisdrabbad och hennes om-
givning och hur hon handlar. Med utgångspunkt i rollteorin vill jag studera 
hur personer i informanternas omgivning förhöll sig till den krisdrabbades 
situation och deras förmåga att sätta sig in i den andra personens ställe.  
 
 
4. Metod 
I följande avsnitt redogörs för studiens metodologiska förutsättningar. Där-
efter presenteras urval och tillvägagångssätt för min studie och avslutnings-
vis diskuteras Vetenskapsrådets etiska riktlinjer samt kritiska reflektioner 
till vald metod.  
 
 
4.1 Hermeneutik 
Hermeneutiken bygger på kunskapskällorna empiri, logik och igenkännande 
och med hjälp av denna tolkningslära försöker forskaren förstå och inte bara 
begripa. Hermeneutisk tolkning är viktig när det handlar om att förstå män-
niskor, människors handlingar och resultatet av människors handlingar 
(Thurén 2007). Genom att använda sig av hermeneutiken försöker forskaren 
göra människan intentionell genom att försöka förstå och tolka hennes be-
rättelser och handling ar. Med detta menas att människans handlande inte 
orsakas av omständigheter utanför hennes kontroll, utan att hon förhåller sig 
till det som sker inom och utom henne och att hon avser något med det hon 
gör, att hon vill något (Starrin & Svensson 2009).  
 
 
4.2 Kvalitativ metod 
Syfte med denna studie är att studera en grupp kvinnors upplevelser och 
känslor under och efter en kris, något som motiverar valet av kvalitativ me-
tod. Detta överensstämmer med Trosts (2010) uppfattning att det är syftet 
med studien som måste vara avgörande för vilket slags metod man ska an-
vända sig av i forskningen.  
   Kvalitativ forskning handlar också om att bedriva forskning i en naturlig 
miljö, att forskaren spelar en avgörande roll för forskningens bidrag samt att 
detta bidrag ofta har en tolkande ambition (Nylén 2005). En kvalitativ in-
ställning innebär att lägga fokus på det kulturella, vardagliga och situerade 
aspekterna av människors tänkande, lärande, vetande och sätt att uppfatta 
sig som personer (Kvale & Brinkmann 2009). 
   Kvalitativ forskning är alltså forskning som inte ska ta fram siffror utan 
mer beskriva det som ska undersökas (Denscombe 2009).  
 
 
 
 
 



 

 

4.3 Kvalitativ intervju 
Forskningsansatsen kvalitativ metod är lämplig när metoderna intervjuer, 
observationer, fallstudier eller genom grundad teori används (Denscombe 
2009). En kvalitativ intervju syftar till att försöka förstå världen utifrån in-
formanternas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter och avslöja 
deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna (Kvale 
& Brinkmann 2009). 
   Kvale & Brinkmann (2009) beskriver ett intervjuförlopp i sju stadier från 
ursprungsidé till slutrapport, där det första stadiet, tematisering, handlar om 
att formulera intervjuns syfte. Därefter ska upplägget av undersökningen 
planeras med hänsyn till de sju stadierna, sedan genomförs intervjuerna, 
med ett reflekterande förhållningssätt till kunskapen som forskaren söker. 
Efter intervjuerna är genomförda görs en utskrift där intervjumaterialet ska 
förberedas för analys och det som sagts överförs från talspråk till skrift-
språk. Därefter ska en analys göras med en analysmetod bestämd utifrån 
undersökningens syfte, ämne och intervjumaterialets karaktär. Sedan ska 
intervjumaterialet verifieras och här bör dess validitet och reliabilitet fast-
ställas. Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man ville un-
dersöka och ingenting annat. Reliabilitet, tillförlitlighet, innebär att mät-
ningarna är korrekt gjorda (Thurén 2007). Slutligen ska undersökningsens 
resultat rapporteras utifrån vetenskapliga kriterier med etiska aspekter i 
åtanke (Kvale & Brinkmann 2009).   
   Enligt Denscombe (2009) finns det olika typer av kvalitativa intervjuer: 
strukturerad intervju, semistrukturerad intervju, ostrukturerad intervju, per-
sonlig intervju samt gruppintervju. Den ostrukturerade intervjun känneteck-
nas av att det är informanten som bestämmer strukturen och styr samtalet 
där frågornas formulering och ordningsföljd inte är planerad av intervjuaren 
i förväg. Denna typ av intervju är lämplig när intervjun handlar om känsliga 
ämnen, då en strukturerad intervjuguide riskerar att hämma informantens 
samtal och reflektioner (Justesen & Mik-Meyer 2011).  
 
 
4.4 Urval 
Min studie har som syfte studera ett fåtal personers egna upplevelser om ett 
fenomen vilket gör att mitt urval inte behöver överensstämma med resten av 
populationen. Det finns huvudsakligen två typer av urvalstekniker: sanno-
likhetsurval och icke-sannolikhetsurval där jag har valt att använda mig av 
den senare. Icke-sannolikhetsurvalet kan delas upp i olika typer av urval: 
subjektivt urval, snöbollsurval, teoretiskt urval samt bekvämlighetsurval. I 
studien har bekvämlighetsurval tillämpats, det vill säga de personer i min 
omgivning som gått igenom en traumatisk kris selekterades. Jag kommer i 
följande del att presentera de fyra informanter som har deltagit i min studie. 
Samtliga informanters namn är fingerade.  
   Jenny, är en tidigare kollega till mig som reste till södra Thailand och 
ögruppen Phi Phi i december 2004 och befann sig på en av ögruppens öar 
när en tsunami drabbade ön. Hon var med några kaotiska dagar där hon och 
hennes sambo främst fokuserade på att försöka hjälpa skadade människor 
och hålla sig borta från havet på grund av risken för fler flodvågor. Det hon 



 

 

fick se var både döda människor men också vara med om hur människor 
hjälps åt för att hjälpa andra människor i nöd.  
   Karin och hennes sambo hade länge försökt att få barn och när de väl fick 
den goda nyheten att hon äntligen var gravid var det en obeskrivlig glädje. 
Dock blev denna glädje ganska kortvarig och utbyttes efter ett par månader 
till sorg, oro och ständiga läkarbesök. Vid en rutinkontroll av barnets hjärt-
ljud upptäcks att något är fel på barnets hjärta och de skickas vidare till lä-
kare på ett närliggande sjukhus. Där konstaterade de att fostret hade ett 
hjärtfel som innebar att inga elektriska impulser överförs från hjärtats för-
mak till hjärtats kammare och att åkomman riskerade att barnet inte skulle 
överleva graviditeten.  
   Madeleine, fick diagnosen Multipel Skleros, (MS) när hon var 25 år. Detta 
är en kronisk, neurologisk sjukdom som drabbar nervceller i det centrala 
nervsystemet som består av hjärnan och ryggmärgen 
(www.multipelskleros.nu). Beskedet kom som en chock och hon fick snabbt 
börja fokusera sig på att lära sig leva med den diagnos hon fått.  
   Therese, hade en nära relation till sin mamma vilket de har haft ända se-
dan Therese var 13 år gammal då hennes pappa gick bort. Hon fick uppleva 
en traumatisk kris när hennes mamma insjuknade i lungcancer våren 2008 
och gick bort i oktober samma år.  
 
 
4.5 Tillvägagångssätt och genomförande 
I syfte att studera mina informanters upplevelser och känslor valde jag att 
genomföra kvalitativa intervjuer. De deltagande individerna fick berätta vad 
de har gått igenom, hur de hanterade och upplevde sin kris samt vilka käns-
lor som fanns hos dem under vägen. I min planering av intervjuerna ansåg 
jag att en semistrukturerad intervju skulle vara den bästa metoden att an-
vända, men under den första intervjun som jag hade med Karin om hennes 
hjärtsjuka barn, frångick jag mina tankar och ändrade metod till en ostruktu-
rerad intervju. Detta för att jag kände ett behov från henne att få prata fritt 
och själv få tänka tillbaka på händelsen och de känslor som hon kände. Där-
efter använde jag denna metod med den ostrukturerade intervjun i efterföl-
jande intervjuer med de övriga informanterna. I den ostrukturerade intervju-
en är forskarens roll att ingripa så lite som möjligt och egentligen bara sätta 
igång intervjun genom att förklara temat för den och sedan låta den inter-
vjuade utveckla sina idéer och fullfölja sina tankar (Denscombe 2009).   
   Platserna för mina personliga intervjuer skilde sig åt mellan informanterna 
men samtliga platser bestämdes efter dialog med respektive informant för 
att de skulle känna sig trygga och avslappnade under intervjuerna. Två av 
informanterna valde att träffa mig i deras hem, en på ett café och en kom 
hem till mig för intervjun. Tre av informanterna hade ingen annan person 
närvarande medan den fjärde informanten hade sin make närvarande. Hen-
nes make hjälper ibland till med detaljer kring händelsen och jag uppfattar 
hans närvaro positivt för intervjun. Informanten hade ett stöd under samtalet 
och hade lättare att tala om händelsen. 
 



 

 

Jag inledde mina intervjuer med att redogöra för studiens ämne, dess upp-
lägg och mina frågeställningar. Samtliga intervjuer pågick i ungefär en och 
en halv timme och jag antecknade med hjälp av min bärbara dator där jag 
snabbt kunde skriva ner vad informanterna sa. Valet att inte använda ljudin-
spelning på band gjorde jag utifrån ämnet och känsligheten i informanternas 
berättelser där jag ville undvika känslan av en intervju och istället få ett 
samtal mellan mig och deltagaren. Under intervjun utgick jag ifrån min in-
tervjuguide (se bilaga A), för att på så sätt säkerställa att de områden jag 
ville att informanterna skulle tala om kom med. Sedan lät jag mina infor-
manter tala fritt och jag som forskare ställde enbart följdfrågor ett fåtal 
gånger. På detta sätt kunde jag låta de intervjuade få använda sina egna ord 
och berätta i sin takt om den kris de gick igenom. Efter respektive intervju 
gjorde jag en utskrift av mina anteckningar som informanterna sedan fick 
läsa. Detta för att säkerställa att jag uppfattat deras berättelser rätt. Ett par 
veckor efter intervjuerna och utskrifterna tog jag kontakt med samtliga del-
tagare för att ställa några följdfrågor, detta för att få ytterligare information 
för att kunna besvara studiens frågeställningar. 
 
 
4.6 Bearbetning och analys av det empiriska materialet 
Analys av kvalitativa data grundar sig på fyra vägledande principer, där den 
första innebär att analysen av data och resultaten ska vara fast förankrade i 
data. Andra principen redogör för att forskarens förklaring av data ska 
komma ur en mycket noggrann läsning av data. Enligt den tredje principen 
ska forskaren undvika att föra in obefogade fördomar i analysen. Den sista 
principen innebär att utvecklingen av teorier, hypoteser, begrepp och gene-
raliseringar ska grunda sig på en process som ständigt rör sig fram och till-
baka i jämförelsen av empiriska data med de koder, kategorier och begrepp 
som används (Denscombe 2009).  
   Kvalitativ data kan ha många olika former, däribland fältanteckningar som 
jag använde mig av i min studie, som innebär anteckningar som görs direkt 
under intervjun (Jfr. Denscombe 2009) Min datainsamling gjordes genom 
intervjuer med fyra informanter och varje intervju resulterade i ett antal fäl-
tanteckningar som renskrevs efter respektive intervju. Analysen gjordes 
utifrån de fältanteckningar som mina informanter fått genomläsa och god-
känna. 
   En kodning av texten från intervjuerna bryter ner insamlad data och gör 
att forskaren får en koncentrerad abstrakt bild av texten (Starrin et al 1991). 
Här försökte jag utifrån mina frågeställningar hitta huvudkategorier och 
teman i varje intervju. Jag började med att, som Bryman (2011) beskriver, 
läsa igenom mitt material och markera nyckelord som informanterna har 
använt under intervjun. Utifrån dessa nyckelord identifierade jag teman, 
vilka är de som presenteras i min analys. Första temat handlar om den chock 
de krisdrabbade hamnade i under deras kris. Andra temat är sorg, vilken är 
en av de känslor som uppkom under informanternas traumatiska kriser. 
Nästa tema är känsloisolering, som beskriver informanternas sätt att för-
vränga och förneka sina känslor av olika anledningar. Det fjärde temat är 
omgivning, där jag analyserat deltagarnas beskrivningar av hur omgivning-



 

 

en reagerade under och efter deras kris. Fortsättningsvis har även deras kris-
hantering analyserats samt teorierna om känsloregler och rollövertagandets 
roller i mina informanters berättelser.  
 
 
4.7 Etiska överväganden 
Det kan uppstå etiska problem i forskning, framför allt på grund av svårig-
heten att ”forska om privata liv och presentera redogörelserna på den offent-
liga arenan”. Etiska problem förekommer under en intervjuundersökning, 
och potentiella etiska frågor bör beaktas redan från början av undersökning-
en (Kvale & Brinkmann 1997). Vetenskapsrådet (2002) redogör för fyra 
etiska huvudkrav som bör beaktas i samband med humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Kraven syftar till att skydda individer som 
deltar i en undersökning och i min forskning har jag tagit hänsyn till dessa 
huvudkrav. I informationskravet står att forskaren har en skyldighet att in-
formera deltagare och informanter om undersökningens syfte. Samtyck-
eskravet innebär att forskaren har en skyldighet att informera om och an-
svara för att deltagarna ställer upp frivilligt i den aktuella undersökningen. 
Forskaren ska heller inte påverka informanternas beslut. Konfidentialitets-
kravet medför krav på konfidentialitet för de deltagande individerna samt att 
personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Nytt-
jandekravet säger att de resultat forskaren samlat in endast får användas till 
forskningens ändamål och syfte och får inte lämnas ut eller användas av 
andra syften.  
   Även Trost (2005) diskuterar etiken under kvalitativ forskning och vikten 
av att informanterna har rätt till att vara anonyma och att de inte framställs 
på ett felaktigt sätt.  
I min studie har jag följt Vetenskapsrådets (2002) krav och Trosts (2002) 
riktlinjer vilket har inneburit att jag har informerat mina informanter om 
studiens syfte och tydliggjort att deras medverkan är frivillig. För att kunna 
säkerställa anonymiteten, i min studie, har alla namn fingerats så att det inte 
ska gå att identifiera informanterna. Jag har också försäkrat mina informan-
ter om att all information som samlats in endast kommer att användas i stu-
diesyfte för min uppsats och inte något annat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.8 Metodkritik 
Inför min studie bedömde jag att den kvalitativa intervjun var den mest 
lämpliga metoden för att uppnå mitt syfte. För forskare är det viktigt att stu-
dien de genomför innehåller valid och reliabel information men det finns 
både för- och nackdelar med den kvalitativa intervjun när det gäller trovär-
dighet och tillförlitlighet.  
 
 
4.8.1 Trovärdighet 
När en intervju handlar om deltagarens uppfattningar, känslor och erfaren-
heter är det svårt att kontrollera hur sanningsenlig berättelsen är. En fråga 
som kvalitativa forskare ställer sig är hur de kan visa att deras data är exakta 
och träffsäkra, hur trovärdigt resultatet är. För att säkerställa studiens tro-
värdighet kan man som kvalitativ forskare använda sig av respondentvalide-
ring där forskaren återvänder till deltagarna med data och fynd som ett sätt 
att kontrollera fyndens valditet (Denscombe 2009). 
   För att försäkra mig om trovärdigheten i mina resultat återvände jag med 
mina utskrifter till informanterna för respondentvalidering. Varje deltagare 
fick läsa igenom den utskrift jag gjorde efter respektive intervju och mar-
kera missuppfattningar eller fel och förhoppningsvis ökade jag därigenom 
trovärdigheten i min studie. För att kunna uppnå en högre trovärdighet när 
det gäller de känslor de krisdrabbade visade skulle jag kunnat intervjua per-
soner i deras omgivning, men jag ansåg dock att individernas berättelser om 
hur de kände och vilka känslor de visade var trovärdiga för min uppsats.   
 
 
4.8.2 Tillförlitlighet 
Enligt Denscombe (2009) kan tillförlitligheten påverkas vid kvalitativ inter-
vju. Detta på grund av att insamlad data är unik beroende på de olika speci-
fika omständigheterna och de specifika individer som deltar. Jag bör därför 
undersöka tillförlitligheten i min studie, alltså ta reda på om en annan fors-
kare skulle få fram samma resultat om denne utförde samma forskning och 
om mätningarna är rätt utförda. Gällande min studie undersökte jag indivi-
dernas upplevelser och det kan då vara svårt att veta om studien är rätt ut-
förd. Min relation till informanterna kan ha påverkat deras berättelser och de 
kan ha utelämnat saker som de inte skulle ha gjort med en annan forskare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. Resultat  
I följande avsnitt har jag återgivit mina fyra informanters berättelser om den 
kris de har gått igenom, de känslor som fanns hos dem under tiden samt det 
stöd de kände från sin omgivning. Jag återger deras berättelser var och en 
för sig.  
 
 
6.1 Tsunamin 2004 
Jenny åkte tillsammans med sin sambo till Thailand i december 2004 och 
avslutade resan med några dagar på Phi Phi öarna. Den 26 december var det 
dags att ta färjan till Phuket där de skulle stanna en natt, innan det var dags 
för hemresa till Sverige. Strax innan halv tio på morgonen den 26 december 
satt de vid stranden och åt frukost, innan det var dags att gå tillbaka till ho-
tellet och packa. Under packningen gick Jenny ut på balkongen och såg då 
hur palmer fälldes till marken. Hon tittade ner och såg hotellets pool där en 
barnfamilj befann sig. Samtidigt såg hon vattenmassorna som strömmade in 
med en enorm kraft och hur sedan allt i dess väg sveptes bort.  
Jenny hörde skriken från byn, hon förstod att det var något allvarligt som 
hade hänt och kände sig rädd och fick panik över situationen. I stressen över 
vad hon såg och av ren reflex ringde hon till sin bror hemma i Sverige, och 
skrek ”folk dör omkring henne, jag kommer att dö”. Jenny berättar att hon 
själv inte har något minne av samtalet med sin bror utan har fått det återbe-
rättat. Hennes bror sa åt henne att klättra upp på taket för att komma undan 
vattnet, vilket hon gjorde medan hon såg vattnet forsa in.  
   När vattnet dragit sig undan gick hon ner från taket och möttes av ett kaos 
med bråte och saker överallt. Jenny hörde skrik från människor som var 
skadade eller letade efter anhöriga. Känslorna av rädsla blev kraftiga och 
hon kunde inte förstå vad som hade skett. Hon kände sig uppgiven när hon 
såg förödelsen. Jennys kris började egentligen här och hon befann sig i 
chock och försökte förstå vad som hade hänt.  
   Hon berättar under intervjun, att hon inte hann tänka så mycket. Hennes 
sambo sa att de måste hämta sjukvårdsutrustning till skadade. Hon försökte 
därför hitta ett apotek. Jenny fortsätter att berätta om när hon gick bland 
bråten. En pappa kom gående med sin son i famnen och hon såg att pojken 
var död. Hon kommer fortfarande ihåg pojkens Spindelmannen-badlakan 
som han hade på sig, och mår än idag dåligt när hon tänker på det. Efter det 
att Jenny själv fick en son har bilderna av den döda pojken blivit starkare 
och jobbigare att tänka tillbaka på. Den skräck och sorg hon såg i pappans 
ögon var obeskrivlig och Jenny blev ledsen av mötet med honom. Känslorna 
rusade, ingen visste vad som hade hänt och vad som skulle hända. Jenny 
berättar om den återkommande känslan av missmod och dödsångest som 
kom och gick, när hon såg kaoset omkring sig. Hon försökte ändå fokusera 
på att allt skulle lösa sig och att hon skulle klara sig därifrån. Hon fick sedan 
höra att det fanns en uppsamlingsplats uppe i bergen som hon tog sig till. 
När hon kom dit befann sig ungefär ett hundratal personer där, många av 
dem var skadade. De såg hur en svensk man tog kommandot och försökte 
samordna hjälp till de skadade. Jenny ville bara få gråta och ge upp men 
visste att hon måste hjälpa de skadade.  



 

 

Hon berättar att hennes känslor växlade mellan rädsla, förtvivlan och hopp. 
Ibland ville hon hjälpa andra och ibland hade hon en önskan om att få sätta 
sig ner och bara gråta över allt hon sett. Hon säger: ”Jag såg så mycket 
rädsla hos skadade och anhöriga att det ena sekunden stärkte mig att hjälpa 
och andra sekunden gjorde det mig rädd.” 
   När befann sig vid uppsamlingsplatsen kom det en skadad kvinna. Jenny 
tog bort lindan runt hennes fot, då såg hon hur svårt skadad den var, nästan 
hela fotsulan var bortsliten. De få sjukvårdsprodukterna hon hade var slut 
och Jenny visste att såret måste tvättas.  
   Kvinnan kom vid ett tillfälle när Jenny kände sig stark och just hade fun-
derat över hur glad hon var över att hon levde. Hon tvekade då inte en se-
kund, hon hann inte vara ledsen utan handlade snabbt och sprang ner till en 
bar i närheten. Där hämtade hon en flaska Vodka som hon tvättade kvinnans 
fot med, vilket fick kvinnan att skrika av smärta.  
   I efterhand har Jenny funderat över händelsen med kvinnan och tänkt på 
vad hon borde ha gjort. I situationen hon befann sig i kände hon att hon 
gjorde rätt, och Jenny hann aldrig fundera över om det var rätt eller fel att ta 
något från baren, hennes prioritering var bara att hjälpa den skadade kvin-
nan.  
   Hon försökte hjälpa fler skadade och Jenny berättar att hon gjorde det utan 
att tänka. Hela tiden kände hon en önskan om att få gråta, men försökte ändå 
fokusera på det hon var tvungen att göra. Hon hittade två barn som inte 
kunde hitta sina föräldrar och satte sig en stund med dem. Jenny beskriver 
svårigheten i att kunna trösta dem när hon själv egentligen ville gråta över 
situationen. Hon försökte få dem att tänka på något roligt, vilket hon i efter-
hand tycker var onödigt, eftersom hon redan då anade att barnen visste vad 
som hade hänt deras föräldrar.  
   Dagen efter, när Jenny kom ner från berget, såg hon döda människor som 
låg under skynken. Hon såg människor som letade efter sina anhöriga med 
ångestfyllda ögon och hon hörde skrik från dem som förlorat någon. Jenny 
kände då att hon inte klarade av att vara kvar på ön, hon ville bort därifrån. 
Hon lyckades komma med den första färjan som gick från Phi Phi till Phu-
ket. Jenny klev på båten med blandade känslor. När hon satt på båten bör-
jade hon att gråta över det hon varit med om, men också över de som blev 
kvar på ön. Hon fick dåligt samvete för att hon åkte och inte stannade och 
hjälpte de som var kvar. Hon kände skam över att hon som inte var skadad 
åkte därifrån. Det enda hon kunde tänka på var att ta sig hem.  
   Den 28 december kom Jenny hem och träffade sin familj och ”hela hän-
delsen kändes som en bubbla”, beskriver Jenny. Hon var trött och sov en hel 
del men grät inte så mycket de första dagarna. Det var när hon fick ett sam-
tal ifrån en väninna, som också varit i Thailand och förlorat två av sina fa-
miljemedlemmar, som de båda börjar gråta och efter det gråter Jenny myck-
et. Hon började läsa i tidningarna om tsunamin och hade svårt att sluta läsa. 
Hon berättar att hon försökte hitta förklaringar till vad som hade hänt och 
ville på något sätt få tillbaka känslan hon hade på ön. ”Jag var inte klar”, 
fortsätter Jenny, ”allt gick så fort”. Familj och vänner ställde upp för henne, 
de fanns där och lyssnade.  



 

 

Hon fick hjälp med det praktiska, såsom att laga mat och handla, men Jenny 
berättar att hon inte tyckte att någon praktisk hjälp behövdes. Hon kände en 
skam över att hon åkte hem och inte stannade kvar och hjälpte till och då 
blev allt det praktiska och vardagliga så oviktigt för henne. Media visade 
om och om igen bilder från tsunamin, men Jenny klarade inte av att se bil-
der av händelsen och kände att hon blev arg för att folk inte förstod allvaret 
i bilderna.  
   Jenny blev kontaktad av Karolinska institutet och erbjöds samtalsstöd. 
Hon accepterade detta, men fann att samtalen i grupp blev en tävling om 
vem som varit med om den värsta händelsen. Tillsammans med den skam 
Jenny fortfarande kände över att de lämnat ön och klarat sig så bra så avbo-
kade hon resterande samtal och sökte inte heller hjälp någon annanstans. 
Hon kände att den närmaste familjen och vännerna var ett bra stöd som 
lyssnade på henne och aldrig kritiserade henne. Istället försökte de förstå 
och lät henne berätta. Däremot fanns det andra i hennes omgivning som inte 
lyssnade lika bra, utan skulle påtala hur nära de var att de åkte till Thailand 
just då. Hur nära det var att de var med om samma kaos som hon var. Jenny 
blev mycket irriterad av dessa kommentarer och tolkade dem som skryt-
samma. Hon har i efterhand funderat på om det kan ha varit deras sätt att 
försöka förstå henne. Jenny tänker inte längre så ofta på det som hon varit 
med om. Det är inget hon och hennes närmaste talar om längre, men händel-
sen finns ändå med henne livet ut. Ibland när hon talar med människor om 
händelsen, känns det nästan som om hon beskriver en film eller en bok. Hon 
tror inte att hennes hjärna förstod och kunde ta in allt hon såg och hon 
kunde komma på saker i efterhand som hon sett. Det var lättare att hantera 
händelserna när de kom några i taget. Ju längre tiden går känns det mer och 
mer avlägset och hon undrar ibland om det verkligen har hänt. 
 
 
6.2 Allvarlig diagnos 
Karin och hennes sambo började 2003 planera att skaffa barn tillsammans 
men Karin blev inte gravid. Våren 2006 fick de komma på utredning och 
blev godkända att få hjälp ifrån Landstinget för att göra en provrörsbefrukt-
ning, IVF. De ställs i kö med informationen om att detta kan ta upp till ett år 
och nio månader innan de får komma vidare.  
   På hösten samma år blev Karins mamma svårt sjuk i cancer och fokus var 
inte längre på att skaffa barn utan istället omvårdnad av hennes mamma som 
avled i maj året därpå. Strax därpå fick Karin reda på att hon var gravid. 
Under intervjun berättar Karin att den första känslan var glädje eftersom hon 
hade försökt bli gravid så länge. Samtidigt blandades glädjen med sorg av 
att hennes mamma inte skulle få uppleva sitt/sina barnbarn för det var något 
Karin visste att hon längtade efter. Det var mamman som hade uppmuntrat 
till kontakt med läkare för att få hjälp att bli gravid. Karin beskriver att hon 
”ibland blev lite andlig” och tänkte att: ”ett liv börjar då ett annat slutar.” 
   Sommaren handlade mycket om att hantera förlusten av mamman och hon 
hann inte tänka så mycket på sin graviditet. Sommaren gick och efter se-
mestern började Karin att arbeta igen och fokusera på arbetet och vad som 
krävdes av henne där. Första veckan efter semestern 2007 var det dags för 



 

 

ett besök på mödravårdscentralen för att lyssna på barnets hjärtljud. Till en 
början hade barnmorskan problem att hitta hjärtljud sedan konstaterade hon 
att hjärtat bara slog mellan 55 och 60 slag per minut, men borde ligga över 
120 slag. Barnmorskan tillkallade då en jourläkare som gjorde ett ultraljud 
för att hitta orsaken till den låga hjärtslagsfrekvensen. Läkaren och barn-
morskan räknade hjärtslagen och fick det till samma låga antal slag som 
tidigare. Karin tänkte att det här inte kan vara sant, hon tyckte hon har haft 
nog med otur och sorg. Hon och hennes sambo fick genast åka till Huddinge 
sjukhus. I bilen på väg till sjukhuset försökte Karin att samla sig, för klara 
av de nya undersökningarna som väntade. Hennes sambo försökte tala med 
henne men hon ville inte säga något, hon var rädd att hon skulle bryta ihop. 
Hon ville fokusera på att de inte hade alla fakta ännu och ville inte vara led-
sen innan hon visste vad som hade hänt och vad som måste göras.  
   När Karin och hennes sambo kom till Huddinge sjukhus gjordes en ult-
raljudsundersökning och läkaren förstod direkt vad den låga hjärtslagsfre-
kvensen berodde på. Han förklarade att fostret Karin bar på hade diagnosen 
”AV-block”. De blev sedan remitterade till Astrid Lindgrens sjukhus där de 
fick träffa en specialistläkare som förklarade vad diagnosen AV-block inne-
bar. Om fostret har mindre än 55 slag per minut så är det 50 % chans till 
överlevnad och är slagen över 55 ökar överlevnadschansen till 80 %. Karin 
blev chockad över beskedet, men trots detta grät hon inte och hon ville inte 
att hennes sambo skulle vara nära. Just då ville hon vara ifred.  
   Efter en stund lämnade läkaren rummet och då brast det för Karin och hon 
grät för det hon hade fått höra. Karin försökte nu bearbeta det hon hade fått 
höra och hade en känsla av hopplöshet. Hon tänkte ”att allt är bara skit, 
inget kan gå bra. Mamma klarade sig inte så då kommer det här inte heller 
att gå vägen för så är mitt liv just nu.”  
   Hon fick erbjudande om samtalsstöd men avböjde. Hon var fokuserad på 
det hon fått höra och ville ta in det och ville därför inte tala med någon just 
då.   
   När de åkte hem från sjukhuset började Karin och hennes sambo reagera 
och bearbeta den information de fått. På hemvägen försökte de tillsammans 
förstå det läkaren hade sagt, de försökte tänka positivt och fokusera på det 
positiva. När de kom hem ringde Karin sin pappa och berättade om diagno-
sen. Hon visste att pappan skulle bli ledsen för hennes skull om han förstod 
hur ledsen hon egentligen var, så hon försökte fokusera på de positiva.   
 
 

Att jag mest fokuserade på det positiva var nog mycket för att 
jag inte skulle börja gråta och bryta ihop inför andra, jag ville 
inte bli ledsen inför andra, inte visa mig svag och jag visste 
inte om jag skulle orka samla ihop mig själv efteråt. Jag 
kände också att skulle jag orka mig igenom det här, skulle det 
finnas en chans att gå vägen så måste jag tro på det själv (Ka-
rin).  
 

Under hösten 2007 var Karin tvungen att besöka sjukhuset vid flera till-
fällen för att göra ultraljud då barnet verkade växa dåligt. Under den här 
perioden när Karin träffade sina vänner så fick hon känslan av att hon före-
kom andra att tänka positivt genom att berätta det som var bra.  



 

 

Hon berättar, i intervjun, att hon återigen valde att poängtera det positiva för 
hon visste att hennes vänner då skulle fokusera på det som var bra. Hon 
visste att om den hon berättade för skulle bli ledsen så skulle hon själv 
också bli ledsen och det ville hon inte. Omgivningens reaktioner var annars 
mest osäkra och många visste inte vad de skulle säga. Karin uppfattade det 
som jättejobbigt att behöva berätta för folk och tyckte att det jobbigaste med 
att berätta var rädslan av att bli ledsen. Hon var rädd för att bli så ledsen att 
hon skulle ha svårt att orka samla ihop sig. När hon väl hade berättat det och 
hennes närmaste omgivning visste så var det skönt att få prata om det, men 
första informationen till vänner och bekanta var jobbig. Hon kände att stöd 
från sin familj och vänner räckte och hon hade inte behov att prata med nå-
gon utomstående. 
   Karin kände att hon under graviditeten fick ett bra stöd från sin familj och 
att de kunde prata om det och även gråta tillsammans. Hennes syster fanns 
som stöd för henne hela tiden. Även om det var jobbigt att inte veta hur det 
skulle gå med barnet försökte hennes syster få henne att ha roligt. De åkte 
och handlade barnkläder och försökte utgå från att allt skulle gå bra.  
   Det kändes som om alla i Karins närmaste omgivning vågade prata om 
diagnosen och hon fick ofta frågan om hur barnet och hon själv mådde. Hon 
kände att hon inte behövde förklara något. Personerna i hennes närvaro för-
stod och visade sin omtanke. Däremot försökte Karin hela tiden att fokusera 
på det positiva för att inte bryta ihop och få svårt att samla sig igen.       
   Karin och hennes sambo pratade inte så mycket med varandra om deras 
känslor under graviditeten. De försökte tänka positiva tankar och fokusera 
på både Karins och barnets välmående. Karin önskar att hon under gravidi-
teten vågat visa sig ledsen. Hon tror att hon skulle ha mått bättre av få gråta 
ut istället för att hålla känslorna inom sig. Hon tror själv att rädslan för att 
bli ledsen inför andra var en rädsla för att göra andra besvärade och obe-
kväma i situationen. ”Ofta försöker man vara så himla artig, korrekt och 
duktig” säger hon. 
   Den 3 december var det dags att åka in till sjukhuset för det planerade 
kejsarsnittet, som gick bra och de fick en dotter på 2560 g som fick heta 
Saga. Vid tre månaders ålder fick Saga en pacemaker inopererade och det 
var inte förrän Saga var född som Karin kunde börja se framåt och släppa 
oron. Nu är Saga fyra och ett halvt år och är precis som en vanlig fyraåring. 
Det enda som märks av hennes hjärtfel är tre ärr efter pacemakeroperation-
en.  
   Karin har deltagit i en undersökning om mammors uppleveser av den här 
typen av diagnos. Hon blev intervjuad av en läkare ett par gånger. I under-
sökningen fick Karin berätta om sina upplevelser och känslor och hon tror 
att detta kan ha fungerat som ett av samtalsstöd.  
     
 
 
 
 



 

 

6.3 Kronisk sjukdom 
Madeleine berättar att hon i tonåren kunde känna av stickningar i kroppen 
och ett bortdomnat ben och kan nu i efterhand se ett samband. Symtomen 
kom och gick sedan under flera år och i perioder under år 2002, då hon var 
22 år, kunde hon känna sig yr, få panikångest och det kändes som om krop-
pen sa ifrån när det var saker som skulle göras och hon orkade inte med. 
Trots de olika symtomen ville Madeleine till en början inte söka hjälp.  
   Våren 2005 började Madeleine känna sig sämre. Hon kände sig flera 
gånger yr och orkeslös, tappade lätt balansen och fick smärtor i armar och 
nacke. Yrseln blev så kraftig att hon vid ett tillfälle fick åka akut till sjuk-
hus. Därefter slussades hon runt bland läkare och vårdcentraler för olika 
medicinska prover. Hon klarade av att arbeta till och från trots yrsel och 
smärtor i kroppen. En dag fick hon ett samtal från en av hennes läkare som 
informerade om att man efter proverna kunde se en koppling mellan föränd-
ringarna i ryggmärgsvätskan på röntgen. Läkaren ville, att hon på grund av 
detta, skulle komma till sjukhuset för samtal. Istället för att boka in en tid 
med läkaren bad hon om ett svar på telefon och får då beskedet om att hon 
har MS. Madeleine hade redan innan beskedet anat att det kunde vara MS, 
eftersom hon själv sökt information på internet. När beskedet kom blev hon 
ändå chockad för hon visste hur oviss framtiden var för sjukdomen. Hon 
kände sig också lättad, för att hon äntligen hade fått en diagnos. Nu hade 
hon en utgångspunkt och kunde börja tänka framåt. Madeleine ringde sedan 
sin sambo som bröt ihop när hon berättade om läkarens besked. Hon för-
sökte vara starkt under samtalet, trots att hon var både ledsen och orolig 
över den diagnos hon fått. När hon senare berättade för sina föräldrar kände 
hon att hon fick stötta dem i att hantera beskedet och deras sorg. 
   Tiden efter diagnosen ville Madeleine inte tala om den, även om omgiv-
ningen erbjöd sig. Hon skulle vara tvungen att inse att något var fel, så hon 
undvek gärna ämnet. Hon kunde själv inte identifiera sig med diagnosen och 
sköt det ifrån sig.  
Ett flertal gånger fick Madeleine frågan från läkare om hon var deprimerad 
och behövde samtalsstöd. Hon såg inte sig själv som deprimerade eftersom 
hon inte hade gråtit något sen diagnosen bekräftades och till slut erbjöds 
inget mer stöd. Hon kände i efterhand att hon hade behov av att tala med 
någon men när beslutet var hennes, så klarade hon det inte. Madeleine berät-
tar att hon hade föredragit att någon annan sagt att hon skulle gå på samtals-
stöd och bokat en tid.  
   Madeleine beskriver perioden efter beskedet som en elak dröm som hon 
ville vakna upp från. Hon fokuserade på att bli bättre och få rätt medicin. 
Hon hade inte tid att vara ledsen. Hon berättar också att hon inte ville vara 
till besvär och att folk skulle tycka synd om henne, därför låtsades hon att 
hon inte hade ont. Madeleine upplever att omgivningen försökte sätta sig in 
hennes situation och försökte förstå hur det var att leva med diagnosen. 
Detta ledde till att det var personer i hennes närhet som istället visade sina 
känslor och mådde dåligt. Madeleine fick vara den som stöttade andra istäl-
let för tvärtom. Hon säger idag att hon önskade att hon var den som fick 
stöd, men då skulle hon varit tvungen att erkänna att hon var sjuk vilket hon 
inte ville. Hon kände ett behov att bara få vara någon nära och tala om dia-



 

 

gnosen, samtidigt ville hon inte lasta över sina känslor på någon annan och 
göra dem ledsna. Direkt efter beskedet kändes det som om hon och hennes 
sambo kom närmare varandra men med tiden gled de isär. Madeleine ville 
skydda honom då han mådde dåligt av att se henne ledsen och må dåligt. 
Hennes sambo slutade också att prata om sina egna bekymmer då han inte 
ville tynga ner henne när hon redan hade det jobbigt. Madeleine talade 
många gånger med sin mamma i telefon men det blev inte så mycket sagt 
men kände ändå ett stort stöd. Mamman följde med vid sjukhusbesök och 
Madeleine bodde hos sina föräldrar sommaren 2005 då sambon byggde de-
ras hus och hon behövde hjälp att ta hand om sin dotter.  
Madelene berättar: ”vi pratar sällan om diagnosen utan den finns bara där. 
Man ska inte gräva ner sig för mycket i saker. Vi behöver inte prata om det 
så tydligt att jag är sjuk.”  
   Personer i hennes omgivning vågade efter beskedet inte ta upp sina små 
problem på samma sätt som tidigare. Madeleine berättar dock att hon ibland 
tyckte det var skönt att höra andra klaga på sina problem. Hon ville inte att 
andra skulle känna att de måste bete sig annorlunda på grund av hennes 
sjukdomsdiagnos. 
   Hon berättar att hon vant sig vid sin diagnos och har fått hjälp av en KBT 
terapeut. Där fick hon stöd i hur hon skulle klara av de vardagliga sakerna 
som till exempel att jobba, ta hand om sin dotter och handla. Hon åker re-
gelbundet till sjukhus för medicinering samt får stöd i att hantera sina fobier 
mot sprutor och blod. På grund av sjukdomen vet hon att detta är något hon 
måste kunna hantera. 
Madeleine tror att hennes kris fortfarande pågår och hon försöker bearbeta 
sin diagnos. Dagsformen för henne varierar vilket gör att hon ständigt på-
minns om sjukdomen. Hon säger:  
 

Jag har inga mål som att springa maraton eller bestiga berg el-
ler något annat som andra kanske har utan för mig är målet att 
bara kunna fungera som en vanlig människa. Jag har lärt mig 
att planera och ta en sak i taget. När man varit så sjuk som jag 
har varit så får man perspektiv på livet och inser vad som 
egentligen är viktigt (Madeleine). 

 
I efterhand kan Madeleine ångra att hon inte tidigare sökte vård för den yr-
sel och smärta som hon känt. Hade hon gjort det kanske hon hade fått en 
diagnos tidigare. Anledningen till att hon inte sökte hjälp tror hon är dels en 
rädsla för svaret som kunde komma, dels att hon kände att hon inte ville 
klaga, vara besvärlig och visa sig svag. När hon blev sjuk försökte hon 
streta emot, kämpa på med sitt arbete och träningen för hon trodde hon 
skulle må bättre av det. Idag försöker Madeleine ta vara på varje dag och 
vara glad över att hon klarar av saker som är självklart för andra. Hon kän-
ner dock en rädsla om vad som kan hända men vill inte tänka på det, hon 
behöver leva i nuet.  
 
 



 

 

6.4 Dödsfall 
Therese stod i en nära relation till sin mamma ända sedan hennes pappa gick 
bort i cancer när hon var 13 år gammal. Under våren 2008 började hennes 
mamma känna sig hängig, började hosta och blev senare lätt andfådd och 
tappade orken. Hon uppsökte då en läkare som gjorde en lungröntgen som 
visade på lungcancer. Beskedet fick Therese när hon var på arbetet, via ett 
telefonsamtal från sin mamma och Therese förstod direkt hur allvarlig dia-
gnosen var. Hon berättar, i intervjun, hur hon bröt ihop och skrek. Tankarna 
gick till sin pappa som gått bort i cancer och hans snabba sjukdomsförlopp. 
Samtidigt kom känslan av att det här inte kunde vara sant och hon kände hur 
orättvist livet är. Hon fick hjälp in på kontoret av en kollega som fanns i 
närheten när samtalet kom. Therese kände att hon fick stöd och medkänsla 
av sin kollega. Det fanns dock en osäkerhet hos kollegan av vad hon skulle 
göra och säga i situationen.  
   Therese ringde sin syster och berättade. De bestämde sig för att åka till 
Göteborg där deras mamma bodde. Hon kände att hon fick bra stöd från sin 
chef och hans enda oro var att hon skulle köra bil hela vägen till Göteborg 
trots beskedet som nyss kommit, han diskuterade aldrig arbetet vilket The-
rese uppskattade.  
   I juli fick hennes mamma läggas in på sjukhuset och det blev under som-
maren mycket pendlande från hemorten till Göteborg vilket var en jobbig 
tid för Therese och hennes familj. Hon fick mycket stöd av sin make som 
tog hand om det praktiska i hemmet och tog hand om deras tvååriga dotter 
så att Therese kunde fokusera på sin mammas tillstånd.  
   När läkarna hittade tumören upptäckte de att den satt mitt emellan lung-
orna vilket gjorde den omöjlig att operera bort. I slutet av juli kommer be-
skedet att läkarna inte kunde göra mer än att ge palliativ vård, vård i livets 
slutskede för att minska smärtorna och ge patienten sin sista tid i livet så 
smärtfri och bra som möjligt. När detta besked kom började Therese direkt 
tänka på praktiska saker, som till exempel bra lösningar för vård och boende 
för sin mamma. Det viktiga var att hon skulle få en så bra sista tid i livet 
som möjligt och Therese berättar att hon i den situationen kände att hon 
kunde ha drivit igenom vad som helst för sin mamma. Hon försökte visa sig 
stark och ordna det som behövde ordnas och inte bara gå och vara ledsen. 
Samtidigt försökte hon hitta ett hopp om att mamman skulle överleva. The-
rese upplever att hon inte fick något stöd från läkarna och fick aldrig frågan 
om samtalsstöd vilket gjorde att hon själv inte orkade ta kontakt med någon.  
   I augusti tog familjen beslutet att flytta mamman upp till Thereses hem i 
Stockholm. För Therese fanns det inga andra alternativ utan det kändes som 
en självklarhet att ta hand om och stötta mamman under hennes svåra tid. 
Under sensommaren och början av hösten blev det många sjukhusbesök för 
behandlingar och hennes mamma blev successivt svagare. När det en dag i 
oktober var dags för ytterligare ett sjukhusbesök hade mamman tappat näst-
an all ork och klarade inte av att sitta i bilen för att ta sig till sin behandling. 
Therese ringde efter en sjuktransport som kom och hämtade hennes mamma 
med bår och körde henne till sjukhuset.  
Några dagar senare fick Therese ett telefonsamtal från sjukhuset som bad 
henne komma dit så snart som möjligt. Hon mötte upp sin syster på sjukhu-



 

 

set och de satte sig bredvid sjuksängen. Strax därefter kom även deras mor-
mor och gjorde dem sällskap inne i sjukrummet. Hennes mamma hade svårt 
att prata och ibland svårt att andas. Therese berättar om den märkliga käns-
lan av att sitta vid sin mammas sida. De talade inte så mycket utan läste 
skvallertidningar som låg inne i rummet. Hon förstod inte att det skulle gå 
så snabbt, hade hon vetat det hade hon försökt prata med sin mamma hellre 
än att bläddra i en tidning. Hon önskar att hon istället hade frågat om be-
gravningen och om det var något hennes mamma önskade att de skulle göra 
åt henne. Strax därefter avled mamman. Efter en stund fick de gå in och ta 
ett sista farväl och Therese kommer fortfarande ihåg den obehagliga känslan 
när hon såg sin mamma i sängen. Hon fick erbjudande om samtalsstöd men 
hon avböjde. Hon kände sig illamående och ville bara få skrika och gråta. 
Under kvällen var hela familjen tillsammans, det blev inte så mycket sagt, 
men Therese upplever ändå kvällen som positiv då hela familjen var samlad.   
   När Therese under vår intervju berättar om sin mammas sista minuter bör-
jar hon att gråta och vi sitter båda tyst en stund så att hon får hämta sig, för 
att sedan fortsätta sin berättelse.   
   Efter dödsfallet kände Therese att hon agerade olika gentemot hennes när-
stående. Mot sin man visade hon öppet sin sorg, kunde visa sig svag och 
gråta. Mot sin mormor försökte hon istället visa sig stark och positiv då 
hennes mormor var helt förkrossad. När det gällde hennes syster så kunde 
hon visa sorg och gråta men försökte samtidigt vara stark och ta hand om 
sin syster som hon tyckte en storasyster förväntades göra. 
   Tre dagar efter att hennes mamma gått bort började Therese arbeta igen. I 
efterhand känner hon att hon nog borde ha väntat med att gå tillbaka till 
arbetet. Hon borde ha bearbetat händelsen lite mer först. Hon försökte visa 
sig stark på arbetet och ville inte visa sin sorg men samtidigt gav det henne 
ett avbrott i sorgen och en möjlighet att tänka och tala om något annat. Från 
att mamman avlidit till begravningen var det nästan fyra veckor och Therese 
kände som om hon levde i ett vakuum och grät mycket. Hon hade sin man 
som stöd som fanns hos henne, höll henne sällskap när hon var ledsen och 
lyssnade på henne. Många gånger ville hon bara få gråta eftersom hon kände 
att det inte fanns så mycket att tala om. Therese kan idag se det som en be-
arbetning att hon hela tiden var väldigt öppen med hur hon mådde och det 
hjälpte henne. Hon pratade en hel del med sina vänner men saknade sina 
barndomsvänner som bodde i annat land, hon önskade att de hade funnits 
nära då de kände hennes mamma. Idag är hon glad över att hon tog beslutet 
att flytta sin mamma upp till Stockholm. Den sista tiden de fick tillsammans 
var ovärderlig och hon ser idag den tiden som en del i sin bearbetning. Hon 
fick se sin mammas sjukdom på nära håll och följa med i förloppet som 
ledde till hennes bortgång. Therese fick på begravningen en hel del kom-
mentarer om att det var stark gjort av henne att låta sin mamma bo hemma. 
Kommentarerna var väl menade och antagligen för att få henne att må bättre 
men hon såg det inte som någon fantastisk handling utan som ett självklart 
val. Personer i omgivningen fanns som stöd. De ställde inga frågor utan 
fanns bara nära. De erbjöd sig också att hjälpa till med praktiska saker 
såsom att laga mat och handla vilket Therese uppskattade.  
 



 

 

7. Analys och diskussion 
I detta avsnitt analyseras informanternas upplevelser och känslor under och 
efter deras kris och de krisdrabbades omgivning i samband med krisen.  
 
 
7.1 Kris och krishantering 
 
 
7.1.1 Krisen 
Mina informanters berättelser visar att deras kriser haft olika långa krisför-
lopp. Karin får besked av läkaren om sitt hjärtsjuka barn som gör att hon 
hamnar i chock, och kom till nyorienteringsfasen efter att hennes dotter föd-
des och mådde under omständigheterna bra trots den diagnos hon fick. För 
Jenny, som var med om flodvågskatastrofen kommer chocken gradvis när 
hon ser förödelsen av det som har hänt. Den första fasen blev lång då hon 
under mer än ett dygn fick uppleva nya saker som förstärkte denna fas. Hon 
började inte reagera över händelsen förrän hon lämnade Phi Phi. Madeleines 
kris börjar i samband med att hon får bekräftat att hon har fått diagnosen 
MS och hon tror själv att hon fortfarande befinner sig i bearbetningsfasen då 
hon fortfarande inte riktigt kan tro att det är sant och hon försöker fortfa-
rande bearbeta diagnosen och vad den innebär. Therese får ett samtal från 
sin mamma där hon berättar om sin cancerdiagnos och efter ungefär ett 
halvår avlider hon, däremot så är inte dödsfallet någon plötslig händelse 
eftersom hennes mamma har varit sjuk i flera månader innan hon går bort 
men det är trots allt en början av en kris när hon väl dör.   
 
 
7.1.2 Krishantering 
Informanternas berättelser visar att den traumatiska krisen hanterades med 
hjälp och stöd av respektive informants omgivning och med begränsat stöd 
från professionell personal. Jenny hanterade sin kris genom att prata med 
sina närmaste vänner och sin familj. Hon gick på ett gruppsamtal där hon 
fick träffa andra som varit med om katastrofen men tyckte inte att detta 
hjälpte henne. Hon ansåg istället att det blev som en tävling om vem som 
varit med om värst händelser och valde att inte delta i denna samtalsgrupp. 
Karin fick ett besked som startade en kris som pågick fram till förlossning-
en. Hon hanterade denna kris utan professionell hjälp, både för att hon bara 
fick frågan en gång och för att hon själv kände att hon inte ville prata med 
någon utomstående. Hon fick istället stort stöd av familj och vänner som 
lyssnade på hennes berättelse och fanns där när hon behövde dem. I och 
med att hon ingått i en undersökning om hur mammor upplever att få barn 
med den här typen av diagnos så har hon ändå fått tala med en utomstående 
person.  
   Madeleine fick flera gånger frågan om hon var deprimerad och ville ha 
samtalsstöd men eftersom hon inte såg sig själv som deprimerad avböjde 
hon, vilket medförde att läkarna slutade fråga. Hon ville inte tala sin dia-
gnos, eftersom hon då skulle vara tvungen att själv inse att hon var sjuk, så 
hon försökte länge att hantera krisen på egen hand. Efter några år fick hon 



 

 

dock kontakt med en KBT terapeut som hjälpte henne, mest med stöttning i 
att klara av praktiska och vardagliga sysslor. Hon talade istället med sin 
sambo och sin mamma men även med dem kände hon att hon inte ville dis-
kutera diagnosen för mycket. Therese såg aldrig behovet av att söka profess-
ionell hjälp och pratade mycket med sin omgivning istället, både under sin 
mammas sjukdom och efter hennes död och känner att hon hade ett stort 
stöd av sin man som lyssnade på henne. Det finns kopplingar mellan den 
kris min informant Therese gått igenom och den kris Sundin beskriver i I 
Kärlek i cancerns tid (2010). Therese förlorade även hon en närstående per i 
cancer och krisen startade i samband med att hennes mamma insjuknade. 
Therese fick ta hand som sin mamma i slutskedet av sjukdomen vilken även 
författaren fick göra. Min informant känner dock inte den skam och dåliga 
samvete som författaren gör i samband med vårdnaden av den sjuka. The-
rese kände i efterhand att hon gjort allt hon kunde och ångrar ingenting. 
Sundin (2010) berättar att något som underlättade sorgen var att han ofta 
uppdaterade vänner och bekanta om läget under hans sambos sjukdom och 
detta är något även Therese berättar om. Hon var väldigt öppen med sin sorg 
under sin mammas sjukdom och berättade för sin omgivning om läget, vil-
ket hon själv tror, underlättade hennes krishantering. Hon försökte aldrig 
dölja sina känslor för sin omgivning utan var öppen med vad hon kände. 
Mina informanters berättelser visar att de alla till största delen eller uteslu-
tande haft stöd av sin närmaste omgivning såsom familj och nära vänner.  
   Sandberg (2011) menar att olika människor reagerar olika i en krissituat-
ion och kriserna mina informanter har gått igenom är olika och de skiljer sig 
även från Alfvins (2011) kris men gemensamt är ändå omgivningens stöd 
och att sorgen är en stor del av krisen.  
 
 
7.2 Upplevelser och känslor 
 
 
7.2.1 Chocken  
Som beskrivits ovan är den första fasen i ett krisförlopp chockfasen och det 
är när krisen startar och det är ofta i samband med en att individens fysiska 
existens, sociala identitet, trygghet eller tillvaro hotas. Känslorna som visar 
sig kan vara väldigt olika mellan olika individer och många verkar helt obe-
rörda av det som har hänt men känner ett inre kaos medan andra kan reagera 
kraftigt genom att skrika och vara panikslagna (Cullberg 2006).  
 
Jenny beskriver hela dygnet efter att tsunamin slag in över Phi Phi som en 
period i chock men hon visade det genom att gråta för sig själv emellanåt 
men för det mesta höll hon det inom sig. Hon beskriver dock det inre kaos 
hon kände med känslor av förtvivlan och sorg. Chocken för Karin kom ge-
nom ett besked från en läkare om den diagnos hennes barn fått, men hon 
reagerade inte heller genom att skrika eller verka panikslagen utan verkade 
till en början helt oberörd medan läkaren var kvar i rummet, men när denna 
gått ut började Karin gråta. Även Madeleine fick ett besked från en läkare, 
men via ett telefonsamtal.  



 

 

Hon har anat vilken sjukdom hon är på men blir ändå chockad när diagno-
sen blir bekräftad och hon visar sig oberörd och går tillbaka till arbetet som 
om ingenting hade hänt. Therese får en första chock i samband med att hen-
nes mamma berättar om cancerdiagnosen och skriker när beskedet kommer. 
När mamman går bort berättar Therese istället om önskan om att få skrika 
men att hon istället gråter.  
    Informanternas berättelser visar att krisen startade med en chockfas där 
de snarare visar den oberörda individen med ett inre kaos än en person som 
reagerar kraftigt.  
 
 
7.2.2 Sorg 
En av de känslor som infinner sig i samband med en kris är enligt Cullberg 
(2006) sorg. I min analys av mitt empiriska material letade jag efter teman 
och hittade sorgen som ett gemensamt tema för samtliga informanter. Alla 
känner en sorg i flera omgånger under sin kris, men de visar och hanterar 
sorgen på olika sätt.  
 
Jenny återkommer flera gånger i sin berättelse till tillfällen då hon önskar att 
hon hade fått gråta. Hon beskriver känslan att bara vilja ge upp och få sätta 
sig ner och gråta och känslan av både vanmakt att inte kunna göra tillräck-
ligt. Jennys känslor pendlade fram och tillbaka och ibland vill hon gråta och 
ge upp och ibland kände hon kraft att göra något och hjälpa någon, som den 
berg- och dalbana av känslor som James & Friedman (2010) talar om. Hon 
berättar också om sorgen hon kände när hon lämnade Phi Phi då hon bör-
jade tänka på de som inte kunde ta sig därifrån utan blev kvar i kaoset och 
sorgen visade sig återigen genom att hon grät. När Jenny kom hem pratade 
hon med en väninna som också varit med i tsunamin och då kom sorgen 
igen och hon grät mycket. I en del av Jennys sorg fanns också den känsla av 
skam hon kände efter chockfasen. Charlotte Alfvin (2011) beskriver i sin 
bok För då minns jag kärleken hur hon tog sig igenom sin kris. Hon beskri-
ver den skam hon känner över att hon själv lever och att hennes sambo inte 
klarade sig. Jenny berättar också om skammen hon känner när hon lämnar 
den ö hon befann sig på under tsunamin. Jenny beskriver också dåliga sam-
vetet hon känner över att hon har klarat sig så bra och för att hon inte stan-
nade kvar och hjälpte andra som var mer skadade än hon själv.  
   Karin som redan befann sig i sorg efter sin mammas bortgång hittade en 
glädje i att hon blev gravid. Däremot så återkom sorgen när hon fick beske-
det om att barnen var hjärtsjukt. Sorgen efter hennes mamma verkar då ha 
återkommit då berättar att hon tänkte att eftersom hennes mamma inte kla-
rade sig kommer det här inte heller att gå bra.  
Karin berättar om att hon gråter men helst inte inför vem som helst utan hon 
visar sin sorg för sin närmaste familj och sina vänner.  I Madeleines berät-
telse visar sig dock inte sorgen genom att hon gråter eftersom hon inte rik-
tigt ville erkänna diagnosen för sig själv. Hon kände sig ledsen men om hon 
grät inför sin omgivning var hon tvungen att medge sin sjukdom. Så hon 
visar inte sin sorg så öppet men den finns där trots att hon inte gråter. The-
rese visade sin sorg genom att hon grät mycket, allra mest i närheten av 



 

 

hennes man som fanns som stöd. Även under intervjun återkommer sorgen i 
samband med att hon berättar om minuterna innan och efter hennes mamma 
gick bort. Den sorg Therese beskriver i samband med sin mammas bortgång 
var en stor sorg och skrika och gråta men visar sig utåt ändå ganska kontrol-
lerad. Även Sundin (2010) berättar om sorgen och den inre panik han kän-
ner, men att han utåt verkar helt oberörd. Detta är något alla mina informan-
ter, inte bara Therese, har beskrivit, de kände en inre panik och kaos men att 
de utåt inte visade så mycket känslor.   
   Gemensamt för alla är att sorgen har infunnit sig i krisens första två faser 
men Madeleine har inte visat sin sorg på samma sätt som de tre andra in-
formanterna. Detta är kanske för att hon vet att hennes kris inte är över, de 
andra har lärt sig leva med händelsen de gått igenom men för Madeleine är 
krisen pågående och något hon ska leva med under resten av sitt liv.  
 
 
7.2.3 Känsloisolering 
Informanternas berättelser visar att det i två av dem finns en tydlig beskriv-
ning av känsloisolering. Karin beskriver hur hon isolerade känslorna inom 
sig om att graviditen inte skulle gå bra eftersom hon inte ville visa sig svag 
och bli ledsen inför andra. Hon säger också att hon vill visa sig oberörd och 
bara prata om de positiva sakerna för att hon visste att om hon själv talade 
med någon om hur hon egentligen kände skulle hon bli alltför ledsen och 
skulle få svårt att samla ihop sig efteråt. Karin har själv reflekterat över 
detta och säger under intervjun att hon önskar att hon skulle ha tillåtit sig 
själv att vara ledsen under graviditeten då hon tror att hon skulle ha mått 
bättre då. Även Madeleine berättar om den känslomässiga isoleringen där 
hon inte tillät sig att känna efter och vara ledsen. För det första för att hon 
inte hade tid, säger hon, för hon ville fokusera på att få medicinering och för 
det andra för att om hon själv visade hur berörd hon egentligen var av sin 
diagnos skulle hon tvingas erkänna för sig själv att hon var sjuk. Hon be-
skriver också om en fysisk känsloisolering där hon verkar oberörd och till 
en början nekar till att hon har yrsel och ont i kroppen när läkarna frågor, 
något hon kan ångra idag. Både Karin och Madeleine visar, i samband med 
denna känsloisolering, exempel på det ytliga agerandet som Hochschild 
(2003) diskuterar i sin studie. Båda informanternas emotionella agerande 
visar känslor som inte överensstämmer med de känslor individen egentligen 
känner.  Jenny och Therese berättelser visar inte på någon typisk känsloiso-
lering, de uppvisar istället ett mer djupt emotionellt agerande där de uttryck-
er den känslan som de känner (jmf. Hochschild 2003).  
 
 
7.3 Omgivning 
Gemensamt för krisens alla faser, när det gäller stöd som omgivningen kan 
ge till en krisdrabbad person, är enligt både Persson (2010) och Cullberg 
(2006) att det finns någon som kan lyssna på och finnas nära den drabbade 
individen.  
 



 

 

Mina informanter har till största delen klarat sig med sin närmaste omgiv-
ning som stöd under och efter sin kris och ingen av den valde att själv ta 
kontakt med någon professionell stödperson. Madeleine fick däremot stöd i 
att hantera vardagliga saker som att åka och handla men hon har inte fått 
samtalsstöd om själva diagnosen. Samtliga informanter kände att de hade 
någon eller några i sin omgivning som lyssnade när de ville prata om sin 
kris. Många i deras omgivning lyssnade när de har berättade men ibland kan 
deras tystnad ha varit för att de inte vetat hur de ska hantera de drabbades 
kris och inte visste vad de skulle säga eller göra.  
Alfvin (2011) beskriver, precis som två av mina informanter, känslan av att 
behöva visa sig stark för sin omgivning och inte vilja gråta inför dem. Karin 
och Madeleine berättar om samma känsla. De tror själva att anledningen till 
detta är för att inte göra andra besvärade och ledsna och riskera att då själva 
bli ledsna. Precis som mina informanter har författaren haft stöd av sin om-
givning som funnits där och lyssnat på henne och inte ifrågasatt hennes 
känslor. 
 
 
7.4 Känsloregler och rollövertagande 
 
 
7.4.1 Känsloregler 
Informanterna i min studie berättar om situationer där de känner att det finns 
vissa oskrivna regler om hur de bör bete sig och agera, såsom Hochschild 
(2003) beskriver det. I tre av berättelserna där det är känsloreglerna som har 
en påverkan. I Jennys fall handlade det om att hjälpa skadade när hon egent-
ligen ville sätta sig och gråta men det var inte någon norm som eller oskri-
ven regel som gjorde att hon valde att hjälpa till, det var nog mer samvetet 
och kanske ren instinkt. När både Karin och Madeleine ska berätta för per-
soner i sin omgivning, om respektive diagnos, känner de att situationen är 
spänd och de vill inte göra någon annan ledsen och därför visar de eller be-
rättar inte om sin sorg.  
De väljer båda att fokusera på något positivt för att inte själva känna efter 
och då bli ledsna. När de får frågan om hur de mår så har de undvikit att 
berätta om hur det egentligen är och de blir då som Hochschild (2003) me-
nar, påminda om känsloregeln i situationen att undvika att göra någon annan 
ledsen genom att själv vara ledsen. Therese visar sin sorg öppet efter att 
hennes mamma gått bort men visar sin sorg olika gentemot sin mormor och 
sin yngre syster. Hon kände att i närhet av sin syster så var de i en situation 
där hon var den äldre och den som skulle ta hand om den yngre och försökte 
därför att hålla tillbaka en del av sorgen för att kunna stötta sin syster. Käns-
loreglerna kan också ha påverkat de känslor de visade under respektive in-
tervju där informanterna inte visade så mycket känslor för det de berättade 
om, endast Therese visade känslor av sorg i samband med intervjun.  
 
 



 

 

7.4.2 Rollövertagande  
I mina informanters berättelser finns det vissa tecken på rollövertagande. 
För Jenny, som var med om tsunamin, så var det personer i hennes omgiv-
ning som ville påtala hur nära de var katastrofen och var upprörda över det, 
trots att de aldrig åkte. Istället för att låta henne berätta om sina upplevelser 
så satte de sig in i hennes situation som om de själva var på plats. De tydlig-
aste berättelserna om rollövertagande är dock Karin och Madeleine som 
båda sätter sig i en närvarande persons situation och antar att han eller hon 
kommer att bli ledsen vilken skulle skapa sorg hos dem själva. De hanterar 
detta genom att förekomma den andra personen med att själva berätta bra 
saker och vara positiv om diagnosen. I Madeleines fall skapade det ett om-
vänt förhållande där personer i hennes omgivning ibland blev den som var 
ledsen och Madeleine var den som fick trösta. I Therese berättelser har jag 
utifrån min analys inte hittat tecken på rollövertagande. I tre av berättelserna 
finns tecken på rollövertagande i den bemärkelse att individer har satt sig 
själv i den andres ställe och uppvisat samma attityd mot sig själv som den 
andra gör (jmf. Engdahl & Larsson 2006).  
   
För djupare studier, gällande informanternas hantering av sin traumatiska 
kris, anser jag att intervjuer med personer i deras nära omgivning bör ge-
nomföras. För att kunna dra slutsatser om anledningen till att de deltagande 
individerna inte sökte professionell hjälp, behövs vidare forskning i ämnet. 
En intressant aspekt är också hur deras uppväxt och bakgrund har påverkat 
deras krishantering. 
   Min studie av de deltagande informanteras känslor och upplevelser av sin 
kris har förhoppningsvis bidragit till att öka förståelsen för hur individer i 
kris upplever sin situation och sin omgivning.  
 
 
8. Avslutande synpunkter 
Uppsatsens övergripande syfte var att studera fyra krisdrabbade individers 
hantering av sin kris, känslor och upplevelser under och efter krisen samt 
hur deras omgivning förhöll sig till dessa.  
   Studien visar att de fyra informanterna har gemensamt att de alla till 
största del har hanterat sin kris utan professionell hjälp och samtalsstöd och 
att de har haft sin omgivning som stöd under bearbetningen av krisen. Jenny 
gjorde ett försök med samtalsstöd men valde att inte fortsätta och Madeleine 
träffade en terapeut, vars syfte var att hjälpa henne klara av de praktiska 
delarna med MS-sjukdomen. Istället för professionellt stöd så hade de sin 
familj och närmaste vänner som stöd. Informanterna beskriver alla att deras 
omgivning var bra på att lyssna och fanns som stöd för dem. Det var ingen i 
deras omgivning som forcerade läkningsprocessen eller ifrågasatte infoman-
ternas känslor. Däremot verkade en del i deras omgivning vara osäkra på 
vad de skulle säga och göra inför den drabbade personen.  
   Studien visar också på att den gemensamma känslan som fanns under kri-
sen var sorgen och den var som, Cullberg (2006) har teorier om, starkast i 
de två första faserna. Två av informanterana har också visat tecken på käns-
loisolering då de har försökt förvränga sina känslor för att inte visa sig 



 

 

ledsna utåt. Hochschilds (2003) teori om känsloregler handlar om vilka 
känslor vi ska visa i olika situationer. Detta var något mina informanter gav 
exempel på där Karin och Madeleine visade sin sorg i vissa situationer men 
inte i andra. Therese visade sin sorg på ett sätt gentemot sin mormor och på 
ett annat sätt i närheten av sin syster. Även teorin om rollövertagandet vi-
sade sig i Karin och Madeleines berättelser där de satte sig i den närvarande 
personens situation och antar att han eller hon kommer att bli ledsen när de 
berättar det de fått reda på. De vill båda undvika att bli ledsna och då låta 
den andra personen försöka trösta dem. Istället fokuserar de på de positiva 
sakerna och det blir istället de som får trösta.  
   De krisdrabbade individerna i min studie har reagerat på liknande sätt i 
chockfasen. Det var ingen av dem som skrek eller visade sig vara pa-
nikslagna utan hanterade chocken genom att verka relativt oberörda med ett 
inre kaos.  
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BILAGOR 
 
Bilaga A Intervjuguide 
 
 
Personligt 

- Berätta kort om dig själv och din närmaste omgivning.  
 
 
Krisen 

- Berätta om den vilken tid i livet du befann dig i när krisen uppstod.  
 

- Berätta om hur krisen uppstod.  
 

- Berätta om tiden när du började dig ta dig ur din kris och förstå vad 
som har hänt.  

 
- Berätta om tiden efter krisen och hur du ser tillbaka på händelsen.  

 
 
Stöd och omgivning 

- Berätta om det stöd du kände från din omgivning.  
 
 
Känslor och upplevelser 

- Beskriv dina känslor när krisen startar/chocken uppstår.  
 

- Agerade du som du ville under din kris eller kände du någon gång 
att du hade velat bete dig annorlunda?  

 
- Hur agerade du när du skulle berätta för din omgivning om din sorg 

eller den händelse som skapat krisen?  
 

- Känner du att du visade olika mycket sorg och visade olika mycket 
känslor beroende på vilken situation du var i och vem som var i när-
heten? 

 
- Hur försökte personer i din omgivning att försöka förstå dig och din 

sorg? 
 

 
 
 


