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Abstract 
 
The focus of this study is an illumination of the troubles we go through as a society, in talking to the 

bereaved. We seek to reevaluate this process and attempt to give life to a discussion about it. As part 

of the study, we made a short documentary, wherein we interview people who have been touched by 

the loss of a loved one and get their perspectives on how to improve the situation. These were quali-

tative interviews, that also served as the bulk of our data collection.  

The study starts out by going through documentary as a format, the way it uses real stories to drive a 

narrative and its ability to inform the viewer. The purpose is to show the reasons behind the choice 

of a documentary as our design and to illustrate the reasoning behind our choices in the film. 

Next in the study is a review of the existing data available on grief, and how to deal with it. It dives 

into why death, despite its inevitability, is such a hard topic to tackle. The study goes through 

Bowlby’s stages of grief and the different resources that can alleviate the stress of mourning. One of 

those are the societal and cultural surroundings of the grieving person, which play a big part in how 

the grief is processed and is exactly what we wish to elucidate with our documentary.  

Analysis of the data, both from our qualitative interviews, as well as the established research, con-

firms the hypothesis we first laid out. Using Bowlby’s stages of grief, in conjunction with quotes 

from our interviews, it illustrates the process of going through mourning, and the ways we fail to help 

those in it. Using the works of Michael Hviid Jacobsen, it shows how we fail to recognize our own 

mortality, making us uncomfortable engaging people in mourning. It then looks to the way other 

cultures handle mourning, to see if there are lessons to be learned. All this, combined with the stories 

from our interviews, is used to substantiate our claim that changing the culture is a necessary step in 

improving the conditions of the bereaved. 

Before concluding, it discusses the possible ways we could have gone about data collecting and 

filmmaking. It evaluates whether qualitative interviews were the way to go, and if the documentary 

format is the best at conveying the message we want to send. These self-reflections lead us to believe 

that we did the best we could with what we had.  

The study concludes that a taboo exists, and that we, as a society, ought to abolish it. The documentary 

is our attempt at how to start the discourse that is necessary for this to happen. 
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1. Begrebsafklaring 
 
Audiovisuelle medier: En udtryksform eller medieteknologi, der både tager udgangspunkt gennem 

synet og hørelsen (Hårbøl, Schack, & Spang-Hanssen, 2009). ”De audiovisuelle medier repræsente-

rer det multimodale tekstbegreb, i og med at audiovisuelle medier udtrykker forskellige modaliteter 

som levende billeder, lyd, bevægelse, farver, musik, m.v.” (Møller, 2012-2016). 

 

Time-based media: En kunstform, der har ’tid’ som dens dimension og faktor. Det kan dermed in-

kludere film, video, lyd eller andre computerbaserede teknologier eller installationer (Borello, 2015). 

 

Interview: Er en effektiv metode, hvorpå en detaljeret forståelse af et andet individs holdninger, 

livserfaringer og forestillinger med mere, kommer til udtryk gennem dialog. Strukturen er oftest op-

bygget af en samtale mellem to personer, henholdsvis intervieweren og en respondent/informant, og 

er desuden typisk baseret på åbne spørgsmål, så respondenten/informanten kan besvare dybdegående 

og med egne ord. Det endelige mål med et interview er at få den relevante information og empiri, 

man skulle undersøge og/eller underbygge (Andersen & Lund, 2009). 

 

Kinematografisk: Dækker både over produktion af film, samt selve teknikken at benytte et filmka-

mera til at indspille levende billeder (DenDanskeOrdbog, 2020). 

 

Pårørendes pårørende: En person, der er pårørende til et menneske, der har mistet en nærtstående 

til dødsfald.  
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2. Indledning 
”Giv sorgen ord; den sorg, der indestænges, 

får med sin hvisken hjertet til at sprænges” 

William Shakespeare, Macbeth, s. 618. 

 

Alle mennesker i hele verden, ung som gammel, rig som fattig, lever under samme fællesnævner.  

Lige så sikkert som det er, at solen står op igen i morgen, lige så sikkert er det, at en solopgang en 

dag vil være den sidste, man kommer til at opleve. Døden er vores allesammens fællesnævner. Der 

er intet menneske, intet dyr, der nogensinde er undsluppet døden, men modsat dyrene, er vi den eneste 

art, der ved, vi skal dø. Vi er de eneste dyrearter i verden, der er i stand til at se vores eget endeligt, 

og alligevel kommer det altid bag på os, når der er nogen, vi holder af, som dør. I takt med, at vores 

liv er blevet bedre, og mere sikkert, har vi fået en større livsforventning, og vi antager ikke, at døden 

ligger lige om hjørnet, selvom vi ved den potentielt kan. Vores liv bliver længere, og vi skubber vores 

død på afstand. På den måde fortrænger vi, at døden er den pris, vi må betale for at have levet (Elias, 

1983). Det skyldes ikke, at vi ikke er klar over, at døden er et livsvilkår, at dødsfald kommer bag på 

os, for vi ved vi skal dø, og vi ved, døden kan komme når som helst, men det skyldes, at sorg uløseligt 

er forbundet med kærlighed (Guldin, 2020). Det opleves for mange, der mister en af deres helt tætte 

personer, som om, at deres afdøde bliver tiet ihjel, og at de selv bliver frosset ud. Det kan skyldes, at 

vi er fremmedgjorte over for lidelse. Sorg minder os om noget, vi ikke har lyst til at blive mindet om. 

Det er noget vi ikke kan styre, og magtesløsheden gør, at vi hellere vil tie end at tale (Jacobsen, 

Guldin, & Juul Busch, Giv Sorgen Ord, 2019).  Vi har oplevet et skift i vores sorgkultur, og hvis vi 

kigger på 1800-tallet, så fyldte sorgkulturen meget, og man var sammen om sit tab. Nu, i det moderne 

og mere sekulære samfund, er sorgen blevet afløst af tavshed og tabu. Sorgen er, i vores samfund, 

blevet så smertefuld, at man ikke længere kan konfrontere den (Ariés, 1986). Selvom vores følelser, 

blandt andet omkring døden, nu kan kommunikeres gennem informationsteknologien og de sociale 

medier, og vi har muligheden for at skildre med dem, så er der ingen tvivl om, at den helt dybe, og 

personlige sorg man oplever, som følge af et dødsfald af en nærtstående person, stadig mødes med 

megen ubehag og distance (Jacobsen, Guldin, & Juul Busch, Giv Sorgen Ord, 2019). 

”Ét menneske mangler i dit liv, og hele verden synes tom” (Ariés, 1974). 
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3. Problemfelt 
En undersøgelse lavet af det nationale sorgcenter (sorgcenter, 2017) viser, at vi har et generelt pro-

blem i vores samfund, hvor samtale om død og sorg er tabubelagt. Her er det særligt samtale om sorg 

med de pårørende, der er tabubelagt, og netop samtalen om døden er en svær samtale, for mange 

mennesker i vores samfund, at åbne op for. Igennem denne undersøgelse har 2.000 pårørende til 

efterladte deltaget, hvor resultaterne viser, at 6 ud af 10 efterladte har mærket tabuiseringen på egen 

krop (sorgcenter, 2017). Sorg er et socialt fænomen, der opleves og udspiller sig inden for specifikke 

historiske og samfundsmæssige rammer (Jacobsen, Guldin, & Juul Busch, Giv Sorgen Ord, 2019). 

Netop disse samfundsmæssige rammer, og vores samfundssyn på døden og sorgen, vil vi gerne kigge 

nærmere på. I vesten lever vi i en handlingsorienteret kultur, hvor der ikke findes problemer, kun 

udfordringer – som kan og skal løses. Men døden og sorgen kan ikke løses – man kan ikke handle i 

en sorgsituation, kun være i det. Det frustrerer de pårørende, som hellere vil gøre og handle, når de 

ikke kan det, trækker de sig (Kjær, Sorg, 2019). Her bliver der talt om den sociale konstruktion af 

sorgen (Jacobsen, Guldin, & Juul Busch, Giv Sorgen Ord, 2019). Hospitalspræst Lotte Mørk mener, 

at det er folks modstand over det, man ikke kan handle på – altså magtesløsheden der gør, at de 

pårørende man har som efterladt, stopper med at være der for en; fordi, de der mister, repræsenterer 

magtesløsheden i højeste grad, er det farligt at gå på samme fortov som dem (Kjær, Kunsten at miste, 

2017). Som Lotte Mørk udtaler, forstår danskere ikke sorg. Hun siger, vi er skrækslagne for døden, 

og derfor løber vi væk fra folk i sorg i stedet for at løbe hen til dem (Kjær, Kunsten at miste, 2017). 

Vi ønsker at reevaluere sorgen, som den eksisterende proces den er, og dermed blive klogere på sor-

gen. Vi mener, der er megen relevans for lige netop italesættelse af død og sorg, og det vil vi forsøge 

os med i en kort dokumentarfilm. 
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4. Problemformsulering 
Hvordan kan man støtte de pårørende, til at skabe en levende debat omkring sorgprocessen, igennem 

et filmdokumentarisk format? 

 5. Arbejdsspørgsmål 
1. Hvor opstår tabuisering, af italesættelse af sorg ved dødsfald, i vores samfund? 

2. Hvilken følelsesmæssig påvirkning har dokumentarformatet på seeren?  

3. Hvad definerer en sorgproces som følge af dødsfald?  

4. Hvordan påvirker tabuisering af sorg, den enkeltes sorgproces i forbindelse med dødsfald? 

 

6. Emneafgrænsning  
 
’At leve med døden’ er et vidt begreb, og kan tolkes på mange måder, og i mange forskellige retnin-

ger. For at vi kan skabe mest muligt værdi for vores opgave, har vi set os nødsagede til at lave en 

bevidst afgrænsning af vores emne. Døden er i sig selv et emne, vi alle finder spændende, især med 

henblik på den sorg, mennesker oplever som følge af døden. Sorg er en konsekvens af kærlighed, og 

både kærlighed og sorg er begge fundamentale følelser for mennesket, og en del af vores livsvilkår 

(Petersen, Sorg er et livsvilkår i et samfund med berøringsangst, tabu og diagnosetrang., 2020, s. 5). 

Men hvad ligger så til grund for, at vi ikke er bedre til at leve med den, og hvad kan vi gøre for at 

blive bedre til at leve med den? Lige netop dette spørgsmål, finder vi ekstraordinært interessant, og 

det er her vi vil blive klogere på, hvad vores projekt skal omhandle.  

 

I vores projekt har vi derfor valgt at dykke ned i den sorgproces, der kommer som følge af, at vi som 

mennesker oplever, at en af vores allernærmeste dør. Vi har haft til formål at blive klogere på denne 

sorgproces hos de sørgende, og sat os nysgerrige overfor om der er ét sted i processen, hvor vi kan 

reevaluere, og forbedre processen for de sørgende. Vi har hurtigt fundet ud af, at vi, i det danske 

samfund, oplever en stor tabuisering omkring det, at turde tale om både døden og sorgen, og især med 

de mennesker, der befinder sig i en sorgproces som følge af døden, og tabet af et nærtstående men-

neske. På samme tid har vi også fundet ud af, at der hos de sørgende ligger et stort behov for at snakke 

om døden og deres igangværende sorgproces. Her har vi set to modpoler, som vi ønsker at undersøge 

nærmere, det er lige netop denne problemstilling, vi er kommet frem til, vi ønsker vores projekt skal  
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handle om; hvordan vi med henblik på, at afskaffe tabuiseringen om at turde tale om døden, derved 

kan blive bedre til at lære, at leve med døden.  

 

Derudover ønsker vi med vores projekt, og med hjælp fra det filmdokumentariske format, at kunne 

støtte både de pårørende og de pårørendes pårørende til, at turde tage den tunge samtale op, som det 

er at tale om både døden – og den sorgproces, der følger med.  

 

7. Semesterbinding 

Vores projektarbejde er obligatorisk valgt til at inddrage dimensionen Design og Konstruktion 

(D&K). Kurset har fokus på udvikling eller reevaluering af systemer, processer og artefakter (Pries-

Heje, Basiskursus 1: Design og Konstruktion I, 2020), hvilket vi opfylder ved, at reevaluere en eksi-

sterende proces, omhandlende menneskers sorgproces efter tab af nærtstående mennesker. Vi ønsker 

at indsamle empiri omkring den generelle sorgproces i det danske samfund. Formålet herved er at 

finde et sted, hvor vi kan reevaluere den eksisterende sorgproces, for at opnå en bedre sorgproces, 

med dertilhørende åbenhed og samtale fra den pårørendes pårørende, hos sørgende mennesker i vores 

samfund. Denne reevaluering af en eksisterende proces, er et af grundelementerne i Design og Kon-

struktion-kurset.  

Da vi, i vores projekt har at gøre med en normaliaproblemstilling, har vi valgt at skabe en dokumentar, 

som fungerer som et forskningsprojekt indenfor emnet, som er vores teknologiske produkt. Her har 

vi benyttet os af metoder og værktøjer fra Design og Konstruktion, der har til formål at understøtte 

og organisere designprocessen af vores dokumentar (Pries-Heje, Basiskursus 1: Design og 

Konstruktion I, 2020). Her har vi særligt brugt storyboardteknikken til at organisere og planlægge 

handlingen i vores dokumentar. Desuden har vi benyttet den faglige viden, som vi har opnået i Design 

og Konstruktion-kurset, blandt andet omkring visuelle, æstetiske og kognitive overvejelser i designet 

af vores dokumentar for at opnå det bedste resultat med den ønskede effekt.  

Fra kurset har vi også benyttet os af ’Coloured Cognitive Map’ (CCM)-metoden. Denne metode, fra 

Design og Konstruktion, har, i starten af projektarbejdet, hjulpet os med at klarlægge de forskellige 

problemer indenfor emnet og givet os en struktur, der har gjort det simpelt, at emneafgrænse vores  
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projekt. Hele denne tilgang som CCM-metoden bruger, med tilvalg og fravalg undervejs i en design-

proces, har været meget brugbar for vores arbejde. Metoden har dermed også bidraget til at klarlægge 

problemerne i den nuværende sorgproces, og givet et struktureret overblik over mulige tiltag til en 

reevaluering af processen. 

  

Som vores andet fag i semesterbindingen har vi valgt at inddrage dimensionen, ’’Subjektivitet, tek-

nologi og samfund’’ (STS). Dette virker som et naturligt valg, da vi behandler emnet; sorg i vores 

samfund. Derudover er kernen i vores projekt vores kvalitative interviews, som i vores tilfælde både 

fungerer som en metode, vi har benyttet os af til at indsamle empiri, men er samtidig også dét, hele 

vores dokumentar er bygget op omkring. I vores dokumentar bliver man præsenteret for efterladte 

’civilpersoner’ og fagpersoner, der har medvirket i et kvalitativt interview udført af os. Her har vi 

benyttet os af visitetnografisk interview og i kombination med, at vi har at gøre med et meget ømtå-

leligt emne, er moralfilosofi og etiske overvejelser et ekstremt vigtigt element i vores interviewar-

bejde. Her har vi især haft gavn af teorien fra STS-kurset omkring, hvordan man er godt klædt på til 

interviews generelt og særligt, hvordan man udfører et kvalitativt interview. 

8. Redegørelse og teori  
 
Vi har valgt at inddrage det redegørende afsnit i den forstand, at vi forklarer opgavens primære emner. 

Formålet med dette er at optimere læserens forståelse for den resterende opgave. Opgavens omdrej-

ningspunkt er sorg i forbindelse med dødsfald. Derfor vil redegørelsen have til formål at definere sorg 

samt selve sorgprocessen, som mennesket stifter bekendtskab med, når den har mistet en nærtstående 

person. Udover at definere sorgen og sorgprocessen, vil redegørelsen fremføre et par teoretiske syn 

på sorg. Teorien skal udtrykke en validitet hos læseren, som er med til at skabe troværdighed.  

Redegørelsen giver også et indblik i, hvilke praktiske opgaver, de pårørende står overfor, når de har 

mistet. Dette hænger godt sammen med vores analyse, idet vores interviewpersoner selv udtrykker 

deres egne erfaringer med dette. Formålet herved er at skabe identifikation mellem teorierne og in-

terviewpersonernes egne erfaringer. 

  

I forhold til de benyttede kilder varierer disse imellem bøger, rapporter, artikler samt websteder. Vi 

har selvfølgelig forholdt os kritisk til samtlige kilder for at skabe størst mulig validitet. 
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8.1 Hvad er sorg? 
 
Sorgforsker Mai-Britt Guldin, Aarhus Universitetshospital, har lavet en akademisk definition på sorg. 

”Sorg er alle tab, der påvirker en, og hvor der er et pres, hvor man skal justere liv og selvforståelse” 

(Kjær, 2019, s. 85). Denne opgave omhandler sorg, som følge af dødsfald. Mai-Britt Guldin er psy-

kolog og specialist i psykoterapi. Hun beskriver sorg som ”den reaktion, vi oplever, når vi mister 

noget, der er betydningsfuldt for os” (Guldin, 2020). 

 

Sorg er et livsvilkår vi alle vil stifte bekendtskab med, da dette er en følge af at have en relation til et 

andet individ. Faktum er at sorg er endegyldig, en konfrontation med følelsen af meningsløshed, der 

først viser sig når den efterladte oplever det (Kjær, 2019). Igennem årtierne er der vidnet en radikal 

ændring af forståelsen af sorg, som førhen ansås som værende en proces, hvor den efterladte gen-

nemgik en tidsbegrænset frigørelsesproces. Her var logikken at den efterladte skulle fokusere på de 

levende, og derved frigøre sig fra den afdøde. Nu mener forskerne at sorgen er individuel i forhold til  

individet samt den gældende situation. Dette ved at omforme forholdet til den døde, således at den 

efterladte kan bære på den afdøde uden tvungne negative aspekter, og medfølgende have en normalt 

fungerende hverdag (Kjær, 2019). 

 

Den enkeltes personlighed og tidligere erfaringer vil have en betydning for, hvordan vedkommende 

vil reagere på et stort tab. De ressourcer der er tilgængelige omkring personen, vil samtidig også have 

en betydning for, hvordan sorgreaktionen vil udvikle sig. Selve omfanget af sorgreaktionen vil variere 

alt efter, hvor stort et tab personen lider (Straszek, 2018). 

 

Ifølge en rapport, udarbejdet af et forskningscenter fra Aalborg Universitet, er ”sorg er en almenmen-

neskelig erfaring, som i reglen følger af et tab af en nærtstående” (Aalborg Universitet). Samme rap-

port forklarer sorg som både værende et universelt menneskeligt vilkår og et fænomen, som varierer 

i forskellige historiske, men også kulturelle sammenhænge. Selv indenfor samme kultur ses der stor 

variation i, hvordan sorg opleves og udtrykkes. 
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8.2 Sorgprocessen 
 
Der findes ingen rigtig eller forkert måde at sørge på. Alle mennesker har sin egen individuelle måde 

at sørge på. En sorgreaktion eller sorgprocessen kan inddeles i faser. Ikke sagt som at man gennemgår 

disse faser i kronologisk rækkefælge, da man i nogle tilfælde går ind og ud af de forskellige faser.  

Første fase beskrives som en såkaldt chokfase. Fasen fremkommer når noget uventet og/eller akut 

hænder. Vedkommende vil have svært ved at forstå, hvad der er hændt, og det hele kan føles uvirke-

ligt. Efterhånden, og med tiden, vil chokket aftage, og kroppen vil begynde at få en forståelse for, 

hvad der er sket. Dette kaldes for reaktionsfasen. Her vil kroppen blive udsat for mange forskellige 

følelser, og helt almindelige symptomer i denne fase er angst, tristhed og en forandret adfærd. Det 

kan stadig være enormt svært at skulle forstå, hvordan livet kan gå videre. I denne fase opstår der hos 

mange et stort behov for at tale med nogen, særligt sin familie, men også nære venner idet følelserne 

kan virke så uoverskuelige, at det kan være svært at tackle alene.  

 

Behovet for at tale om det, der er sket, skal opstå hos den, der har mistet og ikke hos den pårørende 

til den pårørende ud fra en forestilling om, hvad man bør gøre. Nøgleordet i reaktionsfasen er accept. 

Efter noget tid vil den sørgende have betydeligt mere overskud, og her begynder man at have mere 

opmærksomhed på sine omgivelser. Man tænker ikke nær så meget over det, der er hændt, og man 

begynder at finde overskud til at vende tilbage til omverdenen og genoptage nogle af de aktiviteter, 

som tidligere havde en betydning. Denne fase kaldes for reparationsfasen eller bearbejdningsfasen. 

Den sidste fase i en sorgproces kaldes for nyorienteringsfasen. Her begynder den sørgende at se 

fremad og planlægge, hvordan livet skal gå videre. Selvom denne fase kaldes for sorgprocessens 

sidste fase, betyder det ikke at forløbet stopper her. Sorgen vil aldrig forsvinde og de faser, hvor 

sorgen var sværest, vil ofte vende tilbage og blive gentaget (Straszek, 2018). Disse faser vil også 

senere i redegørelsen blive belyst ved et teoretisk perspektiv.  

 

Udover en lang række af følelsesmæssige symptomer, bliver kroppen også udsat for mange fysiske 

symptomer. Dette er igen meget individuelt, og afhænger også af i, hvilken grad man har mistet. 

Mennesket bliver udsat for et chok, og dette kan udløse blandt andet angst, aggression og skyld. 

Derudover kan man føle skam, håbløshed og ikke mindst savn og længsel. Rent fysisk kan man opleve 

ændringer i vejtrækningen, søvnforstyrrelser og ondt i maven (Guldin, 2020). Efterhånden lærer de  
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fleste mennesker at leve med sorgen, og når tiden er, vil man begynde at finde overskud til at bear-

bejde det tab, man har lidt. 

 

8.3 Mennesket i sorg 
 

Sorg er altså en helt almindelig reaktion på at miste. Et tab af en nærtstående person, sætter kroppen 

i beredskab, og udløser en sorgproces som reaktion på tabet. Kroppen og psyken skal i gang med at 

tilpasse sig det faktum, at den har mistet. Sorg er altså både en fysisk og psykisk reaktion på at miste, 

samtidig med at sorgen er enormt kompleks. Symptomer på sorg viser sig ved en række af forskellige 

følelser både fysiske og psykiske. Selve sorgreaktionen kan variere alt efter, hvem man mister, men 

også efter, hvilke tidligere erfaringer man har med at miste (Guldin, 2020). 

 

Under selve sorgprocessen, skal en realisation gerne finde sted og en accept af faktummet, at den 

efterladte selv skal leve med denne sorg. Sorgen er uundgåelig, jo før den efterladte reflekterer over 

dette, desto hurtigere kan den efterladte bearbejde sorgen konstruktivt. Derudover er det essentielt for 

den efterladte at have et medansvar, når sorgen indtræffer, da det er efterladte selv, som skal lære at 

kooperere under de nye leveforhold. Foruden selvrealisering kan benægtelse og en resignations situ-

ation hænde, hvor den efterladte ender ud i, at bringe skyld på andres skuldre, en mekanisme således 

at de kan være til i den nye tilværelse. Dette ikke for at underminere selve sorgen, sorgen vil altid 

være til, ved at acceptere selve sorgen, accepteres ikke det der er hændt. Accepten skal gå på at sorgen 

altid vil være en del af den efterladtes hverdag, og ved at opstille en falsk tryghed kan man medføre 

at blive hængende i en dårlig sorgcirkel, ikke kun for den efterladtes skyld, men også for pårørende 

omkring dem (Simonsen I., 2016). 

 

Kari og Atle Dyregrov kommer med bud på, hvordan vi mennesker mestrer sorgen. At mestre sorg 

vil sige at mestre sine reaktioner efter et dødsfald. For bedst at kunne mestre sorg, skal man trække 

på de ressourcer, man har til rådighed. Man skal være klar over, at man ikke prøver at glemme den 

eller dem, som man har mistet, men i stedet prøve at skabe sig så godt et liv som muligt. Man bliver 

også nødt til at forstå, hvorfor man reagerer som man gør, efter at man har mistet, både ved tanker og 

handlinger. Du skal kunne skabe en mening af en hændelse. Det betyder, at den mening du giver  
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dødsfaldet, kommer til at skabe forskellige følelsesmæssige reaktioner både fysisk og psykisk. Me-

stringsmetoderne er forskellige alt efter, hvilken måde dødsfaldet skete på altså om det var en normal 

død, som man kunne have forventet, eller om det var en traumatiserende død for eksempel en voldelig, 

voldsom eller uventet død (Dyregrov & Dyregrov, Mestring af sorg : håndbog for efterladte og hjæl-

pere, 2018). 

 

Mestringsressourcer findes i to former, nemlig personlige mestringsressourcer og ydre mestringsres-

sourcer. De personlige mestringsressourcer er dem, man er født med, og dem man har fået gennem 

livet. De findes helt ned på et genetisk niveau, og det er blandt andet temperament, køn, personlighed 

og intellekt, men det er også de ting, der har været med til at forme dig som menneske, såsom uddan-

nelse, erfaringer, social og kulturel baggrund.  

 

Ydre ressourcer er dem, man får udefra. Det er familie, venner og kolleger, som man har mulighed 

for at trække på, når det er nødvendigt. Sociale, økonomiske, tros- og livssynsressourcer er også en 

del af de ydre ressourcer. 

 

Alle disse ressourcer trækker man på hele livet, og ikke kun når man sørger. Man benytter dem i 

dagligdagen uden at tænke over det, som når man går til fodbold, tager i kirke eller på arbejdspladsen. 

Man skal huske på, at et dødsfald ikke kun påvirker dem, som har mistet, men også påvirker dem i 

den nærmeste omgangskreds, som kan mærke effekten af tabet. Hvis dødsfaldet har været pludseligt, 

kan det være svært at benytte sig af de ressourcer, da man ikke har været forberedt på tabet, hvorimod 

et normalt dødsfald, som ved et længerevarende sygdomsforløb, giver den pårørende mulighed for at 

forberede sig på tabet, og derfor giver det de ydre ressourcer bedre mulighed for at imødekomme den 

pårørende og være der for dem i sorgen. Sorgperioden er dog ikke kun påvirket, af de mestringsres-

sourcer vi har til rådighed, men er også påvirket af samfundets normer og værdier, kultur og politik. 

Visse steder er der offentlige hjælpeinstanser, som kan være med til at hjælpe folk gennem sorgen. 

Dette er måske ikke en mulighed andre steder, men der kan i stedet være en kultur, hvor man er meget 

tættere forbundet med sine venner og familie, hvilket gør at man trækker mere på dem i sorgperioden 

(Dyregrov & Dyregrov, Mestring af sorg: håndbog for efterladte og hjælpere, 2018). 
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8.4 De fire mestringsmetoder 
 

Folk reagerer forskelligt på deres sorg. Derfor kan det også være svært for familie og venner at være 

der for den sørgende. Nogle mennesker har det bedst med at være for sig selv i sorgperioden, hvor 

andre har det bedst med at snakke med andre om deres sorg. 

De fleste folk benytter sig af alle fire mestringsmetoder, når de sørger. Nogle benytter sig mest af 

bevidst tankestyring, beslutningstagen og tænkemåder. Andre benytter sig af aktive og konfronte-

rende handlinger eller ved undgåelse og beskyttende handlinger. Den sidste mestringsmetode er den, 

hvor man benytter sig af den støtte, man kan få udefra, til at mestre sin sorg. Man benytter oftest den 

mestringsmetode, der er behov for, i den sorg man føler. Ofte trækker man på tidligere erfaringer og 

ved, hvad, der fungerer for en selv alt efter situationen. Sorgen, og derfor situationen, kan selvfølgelig 

ændre sig i sorgforløbet, og derfor kan der være behov for at anvende andre mestringsmetoder (Dy-

regrov & Dyregrov, Mestring af sorg : håndbog for efterladte og hjælpere, 2018). 

 

Når en sørgende benytter sig af beslutningstagen, tankestyring og tænkemåder er de meget opsatte på 

at komme videre, og komme over de sværeste perioder i sorgen ved at styre deres sind. Hvis der 

eksempelvis har været et voldsomt dødsfald, kan den efterladte ende med at have selvmordstanker, 

og her kan vedkommende benytte sig af tankestyring ved, at sige til sig selv at man bliver nødt til at 

overleve. Også i situationer, hvor selvmord ikke er det, den efterladte tænker på, kan den mestrings-

metode benyttes. Man kan nogle gange have lyst til bare at lukke sig sammen under dynen og få det 

værre, men ved at styre sine tanker, kan man hjælpe sig selv til at undgå det. 

 

Hvis man har tidligere erfaringer med sorg, kan man også benytte sig af disse erfaringer til at vide, 

hvornår man skal være mere beslutsom i sorgperioden. Man kan tvinge sig selv til at være positiv, og 

gøre ting som man måske ikke har lyst til fordi man, grundet tidligere erfaringer, har fundet ud af at 

det hjælper til at mindske sorgen. 

 

Denne mestringsmetode er også ofte benyttet, når man står i en familiesituation, og for eksempel har 

mistet et barn. Det kan være rigtig svært for forældrene at tage hensyn til hinanden, da sorgen ofte er 

så stor og uhåndterbar, men ved at benytte sig af tankestyring kan man holde tankerne på, at bevare 

kernefamilien i stedet for at lade sorgen styre hjemmet. Hvis en forælder er den, der er gået bort, kan 

metoden også benyttes, da den enlige forælder i situationen kan blive nødsaget til at bevare den  
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normale hverdag over for barnet (Dyregrov & Dyregrov, Mestring af sorg : håndbog for efterladte og 

hjælpere, 2018). 

 

Ved aktive og konfronterende handlinger går man op i fysisk, at gøre noget, som man tænker gavner 

i sorgforløbet. Det kan være små ritualer som at dække op ved middagsbordet til den afdøde, lytte til 

musik, tænde lys, med videre. Ved denne mestringsmetode hjælper man også sin omgangskreds med 

at forstå, hvordan de bedst kan hjælpe den efterladte med at komme over sorgen ved at være åben. 

Man er åben omkring sine følelser og oplevelsen omkring døden, ikke nødvendigvis på de sociale 

medier, men overfor dem som man mener, kan være behjælpelige i situationen. Denne metode er ofte 

set som en af de bedste til at komme gennem sorgperioden, da man kan få god hjælp, ikke kun til at 

mindske sorgen, men også i skolen eller på arbejdspladsen, da der ofte vil være hjælp at hente i form 

af færre arbejdsopgaver eller mere hensyntagen i perioder, hvor man er meget træt eller ked af det.  

Der er også en del, der vælger at konfrontere døden, ved for eksempel at kræve at se den afdøde til 

begravelsen eller ved at kigge og dele billeder af den afdøde og dermed gøre døden virkelig. Det kan 

være meget hårdt, men det er også en måde at gøre det virkeligt og derfor også gøre den efterladte 

mere afklaret med situationen. 

 

En tredje måde at benytte denne metode på er ved fysisk aktivitet. Mange mennesker oplever, at man 

kan mindske sorgen gennem sport og motion eller ved at bygge sommerhus eller andre projekter. Det 

får ofte tankerne til at komme lidt væk fra sorgen, og man bliver gerne fyldt med mere energi efter 

den fysiske aktivitet, og derfor har man mere overskud til, at håndtere sin sorg (Dyregrov & Dyregrov, 

Mestring af sorg: håndbog for efterladte og hjælpere, 2018).  

 

Når man derimod benytter sig af den mestringsmetode, der hedder undgåelse og beskyttende hand-

linger, vælger man ofte at undgå steder og situationer, hvor man kan komme til at tænke på den 

afdøde. Det kan være nødvendigt at lægge pauser i sorgarbejdet, da det kan være alt for hårdt for den 

efterladte at håndtere sorgen i nogle perioder. Det kan for eksempel betyde, at man besøger den af-

dødes gravsted mindre, fordi man ikke kan overskue de følelser, der kommer frem, eller det kan være 

at, man ikke kan gennemgå den afdødes personlige ejendele, da det bliver alt for nært, og kan vække 

minder om den afdøde, som man ikke er klar til. I denne mestringsmetode er der et begreb, kaldet  
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friminutter, som går ud på at aflede en fra sorgen for eksempel med arbejde, musik eller fysisk akti-

vitet. I modsætning til den tidligere mestringsmetode gør man disse ting for at undgå at tænke på 

sorgen i stedet for at gøre det for direkte at bearbejde sorgen. Hos børn kan det også ske ved leg med 

legekammerater, da det fjerner tankerne helt fra sorgen, og i stedet fokuserer de på noget positivt i 

nuet. Det kan dog ske, at særligt børn benytter sig af undgåelse som deres primære mestringsmetode, 

hvilket gør at de bliver isoleret med tankerne. Hvis man benytter sig af sådan en generaliseret undgå-

else, kan man risikere at hindre genopbygningsprocessen, da man ikke er kommet af, med alt det man 

skulle. Denne mestringsmetode må derfor ikke tage overhånd, da det kan have fysiske og kognitive 

konsekvenser (Dyregrov & Dyregrov, Mestring af sorg: håndbog for efterladte og hjælpere, 2018). 

 

I den sidste mestringsmetode benytter man sig af hjælp udefra, for at mestre sorgen. Der er tre for- 

skellige steder man oftest søger støtten fra, da det kan give forskellige perspektiver. Den første er fra 

ens sociale netværk. Det er venner, familie, kolleger og naboer. Denne form for støtte er for mange 

den vigtigste. Det indebærer som regel, at den sørgende skal være klar til at tage imod den støtte, der 

kommer udefra og også være god til at hjælpe omgangskredsen til at hjælpe en selv. Jo bedre man 

selv er til at give instrukser, jo bedre hjælp får man som regel også tilbage. 

 

Støtten fra ligestillede er den, hvor man får hjælp fra andre, som står, eller har stået, i samme situation 

som den efterladte. Det kan for eksempel være ved kræft, hvor man gennem kræftens bekæmpelse 

kan komme til at tale med nogen som ved, hvordan det er at have mistet en man stod nær til kræft. 

Det kan også være, at der er en i sin omgangskreds, som har oplevet at stå i en lignende situation, og 

man kan derfor tage fat i dem. 

 

Den sidste støtte er at finde fra professionelle. Den kan for eksempel være fra psykologer, læger og 

socialrådgivere, men den kan også fås fra lærere, chefer, kirken eller retsvæsenet alt efter den situation 

man står i. Det er ikke altid nødvendigt for den sørgende at benytte sig af professionel hjælp. Man 

skal selv vurdere, om det er noget man har behov for, og om det er noget, man har lyst til at opsøge. 

I krise, ulykke og katastrofesituationer, hvor man får tilbudt hjælp fra kommunen, er det så den sør-

gendes job at sørge for at tage imod denne hjælp, hvis det er nødvendigt (Dyregrov & Dyregrov, 

Mestring af sorg: håndbog for efterladte og hjælpere, 2018). 
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8.5 Et teoretisk syn på sorg 
 

Sigmund Freud var uddannet nervelæge, og kendt som psykoanalysens skaber. Den freudske psyko-

analyse består af tre dimensioner:  

 

1) En analytisk metode, der kan anvendes på en mangfoldighed af kulturfænomener 

2) En terapeutisk teknik til behandling af neuroser og andre psykiske lidelser  

3) En almen psykologisk teori, der omfatter en drifts-, en udviklings- og en personlighedsteori. 

 (Olsen, 2020).  

 

Alle de teorier og modeller, vi har beskæftiget os med, i løbet af vores rapport, er videreudviklinger 

af Freuds psykoanalyse, hvorfor vi føler, det er nødvendigt at præsentere denne.  

Med hensyn til sorgarbejde, har Freud sagt følgende:  

"Sorgens opgaver er at frigøre de efterlevendes erindringer og forventninger fra de døde". 

"Sorgen hjælper med at skabe en relation til den afdøde, hvor den efterladte ikke har forventninger til 

den afdøde, som var denne stadig i live". 

Det er svært i sorgen at skulle erkende, at den afdøde er død, og dermed også erkende at man ikke 

kommer til at kunne lave nye minder. Man skal altså løsrive sig fra både sorgen, og den person, man 

sørger over. (Mogensen & Engelbrekt, At forstå sorg - Teoretiske og praktiske perspektiver, 2013). 

 
8.6 Bowlbys sorgfaseteori 
 
Bowlbys sorgfaseteori har 4 faser. Første fase bliver kaldt for chok og emotionsløshed. Anden fase 

kaldes for længsel og søgen. Tredje fase indbefatter desorganisation og den sidste fase, Reorganisa-

tion (Mogensen & Engelbrekt, At forstå sorg - Teoretiske og praktiske perspektiver, 2013). 

 

Bowlbys teori lægger sig meget op ad Freuds, men den afgørende forskel ligger i at Bowlbys teori er 

fokusset reorganisation som mål, hvor Freud fokuserede mere på løsrivelse. Bowlby bygger også sin 

sorgfaseteori på empirisk data fra talrige studier, og derefter identificerer mønstre hos de sørgende 

(Mogensen & Engelbrekt, At forstå sorg - Teoretiske og praktiske perspektiver, 2013). 
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I den første fase har Bowlby fundet ud af, at den sørgende befinder sig i to meget forskellige emoti-

onelle tilstande. Den ene fase er emotionsløshed, hvor den sørgende nærmest ikke engang giver ud-

tryk for, at den afdøde er død, men i stedet bare har deres normale hverdag. Der kan gå timer og dage, 

hvor den sørgende eksisterer i denne tilstand. Den anden tilstand er chok, hvor den sørgende typisk 

vil opleve enorm sorg, som overgår, hvordan sørgende før har oplevet at være ked af det. Det kan 

være chokerende for den sørgende at opleve egne følelser på denne måde som aldrig før. Den ene 

tilstand kommer ikke før den anden, og eksisterer ofte sideløbende med hinanden. Kendetegnet for 

fasen er altså, at sørgende lever i meget polariserende emotionelle tilstande (Mogensen & Engelbrekt, 

At forstå sorg - Teoretiske og praktiske perspektiver, 2013). 

 

I fase 2 handler det, for den sørgende, om at lede efter den afdøde i alt, hvad der sker omkring. Lyde 

og synsindtryk bliver ofte betragtet som værende den afdøde, som stadig er omkring den sørgende. 

Den sørgende vil gerne genforenes med den afdøde, og leder derfor efter tegn på den afdødes tilste-

deværelse. Den sørgende er oftest klar over, at den afdøde ikke er rigtigt til stede, men ønsket om 

genforening stadig lader den sørgende sanse på den måde. Det handler altså om længsel efter genfor-

ening. I anden del af fase 2 oplever den sørgende en vrede overfor den ansvarlige for dødsfaldet. Det 

ender ofte med en vrede på den afdøde, da den afdøde har forladt den sørgende for tidligt. Vreden 

kan altså fungere som en måde at fremkalde sig den afdødes omsorg på, og dermed forebygge at 

fremtidig adskillelse indtræffer (Mogensen & Engelbrekt, At forstå sorg - Teoretiske og praktiske 

perspektiver, 2013). 

 

I fase 3 begynder den sørgende ofte at være indforstået med, at den afdøde ikke kommer tilbage. 

Bowlby mener, at der er nogle nødvendige forudsætninger for denne erkendelse for, at den sørgende 

kan holde ud at være i det: 

 

• Følelsernes kaos. 

• Mere eller mindre bevidst søgen efter afdøde, men at man begynder, at forstå at afdøde ikke kommer 

tilbage. 

• Beskæftigelse med dødsårsagen altså at man forstår, man ikke kunne have forhindret noget. 

• Vrede. 

• Forståelse for at vreden er et forsvar. 
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Årsagen til at Bowlby kalder denne fase for desorganisation, er at den sørgende forkaster tidligere 

måder at håndtere sorgen, og derfor begynder at tvivle på, hvad der så kan lindre sorgen, som kommer 

som følge af, at den afdøde ikke længere kan være en del af den sørgendes liv, på samme måde som 

før. Denne fase lægger sig meget op at Freuds teori om løsrivelsestanken, der omhandler den ændring 

af forventninger man må foretage sig, da den afdøde ikke længere er til stede, og kan give den sør-

gende den tilfredsstillende relation (Mogensen & Engelbrekt, At forstå sorg - Teoretiske og praktiske 

perspektiver, 2013). 

 

I fase 4 bruger Bowlby begrebet, interne repræsentationsmodeller, hvilket er et slags skema for, hvor-

dan man normalt tænker om sig selv og verdenen. Det er automatiske tanker. Et dødsfald kan derfor 

ryste den sørgendes tanker, hvilket skaber desorganisationen i fase 3. Efter desorganisationen vil den 

sørgende i fase 4, begynde at opleve og undersøge den nye situation, hvori de vil finde deres nye 

roller og dermed en ny identitet. Den sørgendes hverdag vil blive ændret efter dødsfaldet, og den vil 

i starten være ensom, fordi den sørgende ikke længere kan identificere sig som ”vi”. Den sørgende 

mister altså noget af jeg’et, og vil opleve et tab af de kvaliteter, der var mellem afdøde og den sør-

gende. Bowlby mener, at der i de tre første faser vil være et forsøg på at løsrive sig fra den tilknytning, 

man har haft til den afdøde, men at det først bliver muligt i reorganisationen, da forsøg på løsrivelse 

ikke længere ville føre til et forsvar i form af vrede, søgen eller tristhed. Reorganisationen af den 

tilknytning man havde til den afdøde, vil altså i fase 4 blive ændret, så den sørgende ikke længere har 

en forventning om, at den afdøde kan tilfredsstille den sørgende på samme måde, som da de var i live 

(Mogensen & Engelbrekt, At forstå sorg - Teoretiske og praktiske perspektiver, 2013). 

 

Man kan se Bowlbys fasemodel som en videreudvikling af Freuds løsrivningstanke, da Bowlby selv 

mener at man skal gennemgå en succesfuld løsrivelse for at komme frem til sin nye hverdag efter 

tabet. Som desorganisationen mindskes, og derfor også en formildelse af løsrivelsesprocessen, vil den 

sørgende begynde at finde nye måder at opnå den tilfredsstillelse, de har mistet, og derfor give slip 

på gamle forventninger og tilfredsstillelse fra den afdøde. Udover det beskriver Bowlby også, hvor-

dan forsvarsmekanismer er en helt almindelig del af sorgprocessen, uanset om det er vrede, søgen 

eller tristhed. Problemerne opstår kun, hvis den sørgende ikke har åbnet løsrivelsen, og derfor lever 

videre i desorganisation, og ikke kan give slip på forsvaret igen. Det ender med at have konsekvenser 

i hverdagslivet for den sørgende, hvis vreden eksempelvis ikke bliver sluppet, og derfor er det vigtigt  
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at komme frem til reorganisationen. Vigtigt er det at forstå, at man ikke skal prøve og bryde de følel-

sesmæssige bånd, man har til den afdøde, men derimod bruge dem som hjælp og støtte til at imøde-

komme sorgprocessen. I sidste ende handler det om, at den sørgende skal lære, at man ikke længere 

kan fortsætte den tilfredsstillelse, som man tidligere fik af den afdøde (Mogensen & Engelbrekt, At 

forstå sorg - Teoretiske og praktiske perspektiver, 2013).  

 

Sidst skal det dog siges, at Bowlby selv er klar over, at enhver sorgproces selvfølgelig er forskellig, 

og er derfor afhængig af det individ, der oplever sorgen. Der bliver ikke lagt en klar tidslinje for, 

hvornår den sørgende burde være kommet igennem alle 4 faser og dermed være fri for sorgen, og en 

sørgende vil også sagtens kunne glide ind og ud gennem de forskellige faser. Centralt i Bowlbys 

fasemodel er fokusset på, at tabet ikke bare er en reaktion, der sker i den sørgende, men også en 

reaktion, der sker fordi der kommer så mange ændringer i hverdagslivet efter tabet (Mogensen & 

Engelbrekt, At forstå sorg - Teoretiske og praktiske perspektiver, 2013, s. 37-39). 

 

8.7 Wordens opgavemodel 
 
Wordens opgavemodel adskiller sig fra Bowlbys faseteori, da Worden ikke mener, at faser er noget 

man har kontrol over, og han siger ”Faser antyder en vis passivitet, noget den sørgende må gå igen-

nem.” – Citat (Worden, 2009). Han har udvidet Bowlbys arbejde med sin egen opgavemodel, hvor 

den sørgende har 4 opgaver, som man skal klare i løbet af sin sorgperiode for at komme godt igennem 

denne. Han siger om dette ”Begrebet om opgaver… implicerer at den sørgende må tage aktion og kan 

gøre noget.” – Citat (Worden, 2009). Worden siger også at hans model er arbejdet ud fra Freuds 

tidligere arbejde med sorgarbejdshypotesen, hvor man aktivt skal arbejde med de følelser, der opstår 

i sorgen, om det så er vrede at være ked af det eller at skulle acceptere tabet af den afdøde. Igen er 

der taget udgangspunkt i Freuds løsrivelsesbegreb. Worden sætter dog fokus på, at den sørgendes 

handleevner spiller ind i opgaver, og den sørgende skal derfor løse disse 4 opgaver (Mogensen & 

Engelbrekt, At forstå sorg - Teoretiske og praktiske perspektiver, 2013). 

 

 De 4 opgaver han mener den sørgende skal igennem er: 

1: At acceptere tabets virkelighed – at forstå at afdøde ikke kommer tilbage. 

2: At arbejde sig igennem sorgens smerte – ved at tillade de svære følelser. 

3: At tilpasse sig et miljø, hvor afdøde mangler – at kunne nye ting og forstå verdenen anderledes. 
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4: At omorganisere (re-locate) den afdøde emotionelt og fortsætte livet – ny relation til afdøde. 

 

Første opgave omhandler accepten af tabet. Ligesom Bowlby beskrev det i fase to af fasemodellen, 

vil den sørgende i denne opgave prøve at finde den afdøde, i det der sker omkring sig. Det vil langsomt 

aftage, og derfor vil den sørgende stille og roligt begynde at acceptere, at den afdøde er død og ikke 

kommer tilbage. Det er en svær del af processen, og den sørgende vil ofte have svært ved at komme 

frem til denne erkendelse, og forsøge at forsvare sig ved for eksempel. at ”mumificere”, altså at be-

holde genstande fra den afdøde såsom tøj og redskaber, lade et værelse stå uberørt og generelt have 

ting klar til at den afdøde skulle vende tilbage. En anden forsvarsmekanisme, der bliver brugt i denne 

opgave, er minimalisering af relationen til den afdøde. Den sørgende vil forsøge dette ved at tale den 

afdøde ned, og huske dårlige karaktertræk, helt glemme karaktertræk hos den afdøde eller tænke ”vi 

var ikke så tætte”. På den måde kan den sørgende gøre tabet mindre svært ved at holde følelserne 

nede. Som Freud og Bowlby tidligere har skrevet, beskriver Worden: ”At benægte tabet kan variere 

fra en let forvirring til en fuldgyldig forstyrrelse.” – Citat (Worden, 2009) og derfor er det også for-

skelligt fra individ til individ. I modsætning til Freud, som gik op i årsagerne til et sorgudtryk, er 

Worden altså mere interesseret i, hvad den sørgende gør i processen og de enkelte opgaver for at løse 

eller vanskeliggøre dem (Mogensen & Engelbrekt, At forstå sorg - Teoretiske og praktiske perspek-

tiver, 2013). 

 

Anden opgave for den sørgende er at arbejde sig igennem sorgens smerte. Her er der tale om både 

fysisk og psykisk kvalitet, og Worden skriver: ”Det er nødvendigt at anerkende og arbejde sig igen-

nem denne smerte, ellers vil den manifestere sig gennem fysiske symptomer eller anden form for 

afvigende adfærd.” – Citat (Worden, 2009). Det der kan være med til at gøre opgave 2 svær, at over-

komme for den sørgende er, hvis den sørgende føler, at omverdenen ikke kan imødekomme, og ac-

ceptere de svære følelser, der er involveret i den sørgendes sorgproces. ”Samfundet kan være utilpas 

med den sørgendes følelser” – Citat (Worden, 2009). Det kan resultere i, at den sørgende ikke føler, 

at denne er fri til at udfolde sorgen for andre og bearbejde den offentligt, med hjælp fra nærtstående 

til den sørgende, men derimod føle sig tvunget til at skulle lukke ned for den, så den sørgende ikke 

kommer til at være til besvær for andre. Opgavens formål er at sørge for, at den sørgende ikke skal 

bære denne smerte med sig gennem hele livet. Også her er der forsvarsmekanismer, som den sørgende 

hyppigt kan tage i brug. Det kan være i form af fornægtelse af tabet, hvilket også ligger sig op ad det,  
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som er beskrevet i opgave 1. Det samme med selektiv erindring, som også lægger sig op ad det, som 

blev beskrevet i opgave 1, som udelukkelse af karaktertræk, men i opgave 2 omhandler mere gode 

eller dårlige minder. En tredje forsvarsmekanisme kan komme i form af geografisk flytning, hvor den 

sørgende prøver at flygte fra smerten ved at flytte væk fra et sted, der minder den sørgende om den 

afdøde. Sidst er det også beskrevet, at den sørgende kan forherlige døde, altså få tilskrevet døden som 

værende et bedre sted for den afdøde, end da denne var i live. Det kan selvfølgelig godt være sandt, 

men det er ikke det, der er vigtigt i opgave 2. Den sørgende skal derimod lære at afklare sig med de 

følelser, som savnet af den afdøde vil medføre. Derfor kan det, også selvom det er rigtigt, virke som 

en falsk trøst for den sørgende, som derfor ender med at fortrænge de følelser, som er vigtige at 

komme ud med, igen som vrede, at være ked at det, skyld eller lignende, og i sidste ende resultere i, 

at den sørgendes forsvar krakelerer i situationer, hvor konfrontationer med den afdøde forekommer 

(Mogensen & Engelbrekt, At forstå sorg - Teoretiske og praktiske perspektiver, 2013). 

 

I opgave 3, hvor den sørgende skal begynde at tilpasse sig til et liv, hvor den afdøde nu mangler, skal 

den sørgende til at opbygge en ny hverdag. I denne opgave vil den sørgende blive sat overfor mange 

situationer, hvor det vil fremstå meget tydeligt, at den afdøde mangler. Særligt i tilfælde, hvor den 

afdøde er en, man, eksempelvis, har boet sammen, vil disse situationer virke tydelige. Ofte har man 

opbygget roller i den tid, man har boet sammen, da den afdøde var i live, og her skal den sørgende nu 

begynde at overtage de roller, som før har været den afdødes. Disse opgaver kan igen fremstå fysisk 

såvel som psykisk. For eksempel. kan den i sin fysiske form være at hente børn, lave mad og købe 

ind, og i den psykiske form være situationer som en invitation til en fest, hvor den afdødes navn nu 

ikke står på invitationen længere, og derfor vil den sørgende blive mindet om tabet. Nogle situationer, 

som oftest dem, som er konkrete og fysiske, kan blive observeret udefra, hvilket gør det nemmere for 

den sørgendes pårørende at hjælpe til, hvor de mere u konkrete psykiske opgaver ofte vil foregå alene 

i den sørgendes sind, tanker og følelser. 

 

Worden beskriver 3 ting, som den sørgende skal tilpasse sig i sin nye hverdag. Den eksterne tilpas-

ning, som omhandler de fysiske ting, igen som at opdrage børn og styre husholdningen, den interne 

tilpasning, som går ud på at afklare de nye forhold til udfordringer, som den sørgende nu vil komme 

til at opleve bl.a. i den eksterne tilpasning, og en spirituel tilpasning, som indebærer at finde ud af, 

hvordan de eksterne og interne tilpasninger påvirker den sørgendes værdier, tro og generelle  
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antagelser af omverdenen. Worden skriver: ”Mennesket modarbejder sig selv ved at fremstille deres 

egen hjælpeløshed, ved ikke at udvikle de evner, de har brug for, for at kunne komme videre, eller 

ved at holde sig tilbage fra verdenen og ikke indse de nye krav i hverdagen.” – Citat (Worden, 2009). 

Den sørgende vil som regel ikke bevidst undgå udviklingen af de evner, som denne skal bruge for at 

komme videre i den nye hverdag, men det kan som et resultat af oplevelser og omstændighederne, 

føre til en gentagelse af hjælpeløsheden og derfor ikke kunne tilpasse sig de nye opgaver i hverdagen. 

Her er det altså den sørgendes egne handleevner mod forandringen af den vante måde at opleve ver-

denen på, som kommer til at være afgørende for, om den sørgende magter at overkomme opgave 3 

(Mogensen & Engelbrekt, At forstå sorg - Teoretiske og praktiske perspektiver, 2013). 

 

Den 4. og sidste opgave i Wordens opgavemodel er den opgave, som Worden betragter som måden 

at komme frem til den nye hverdag for den sørgende. I sidste opgave skal den sørgende lære at forstå 

tabet og kunne fortsætte livet efter tabet. Det er den sidste opgave, da det er vigtigt at den sørgende 

har løsrevet sig fra den afdøde, før omorganiseringen kan forekomme. Worden skriver: ”Sørgende 

forældre har ofte svært ved at forstå begrebet om emotionel tilbagetrækning af energi. Hvis vi tænker 

på omorganisering, så er forældrenes opgave at udvikle en form for vedvarende tanker eller minder, 

som de forbinder med deres barn, men at gøre det på en måde, der tillader dem at fortsætte med livet 

efter tabet.” – Citat (Worden, 2009). Et sørgende forældrepar skal altså lære, hvordan de kan komme 

videre med deres hverdag på trods af tabet af deres barn, men det betyder ikke, at de skal gemme 

minder og tanker væk. De skal derimod omorganisere og på den måde tillade dem selv at komme 

videre ved, at sørge for at den afdøde ikke kommer til at stå i vejen. Altså skal de som Freud skrev; 

løsrives (Mogensen & Engelbrekt, At forstå sorg - Teoretiske og praktiske perspektiver, 2013). 

 

Wordens opgavemodel bygger altså videre på Freuds løsrivelsestanke. Worden mener, at en sørgende 

i sorgprocessen skal forstå, at den afdøde er død, konfrontere de følelser det medfører, finde tilbage 

til hverdagen efter tabet, og til sidst skabe en ny hverdag efter tabet, hvor den sørgende har fået en ny 

tilknytning til den afdøde. Formålet bliver altså denne omorganisering af forholdet til den afdøde, 

hvor det nu bliver et symbolsk forhold mellem den sørgende og den afdøde, der skal være med til at 

hjælpe den sørgende videre i den nye hverdag efter tabet. Den sørgende burde efter at have løst de 4 

opgaver, have lært at have den afdøde med sig og ikke ved sig (Mogensen & Engelbrekt, At forstå 

sorg - Teoretiske og praktiske perspektiver, 2013). 
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8.8 Praktiske gøremål i forbindelse med et dødsfald 
 
Når et menneske går bort, er der en masse praktiske ting, som de efterladte skal tage højde for. Dette 

gælder både praktiske gøremål omkring planlæggelse af begravelse, men også de helt personlige ting 

som familien kan stå tilbage med. Herunder oprydning i den afdødes ejendele og måske vil de efter-

ladte føle, at der er nogle ting som den afdøde før stod for, som nu ikke længere bliver gjort. Jonas, 

som er en af de personer, vi har interviewet omkring tabet af hans far, fortæller at han følte en pligt i 

at skulle tage over for hans far i de praktiske opgaver han ellers stod for i hjemmet. 

 

Rent økonomisk kan der også være nogle ting, som familien ikke længere kan bibeholde særligt ved 

tab af en forælder. Her fortæller Camilla, vores anden interview person, at de i hendes familie var 

nødsaget til at flytte fra det hus de boede i, da økonomien ikke længere var den samme, som da hendes 

far levede. Alle disse praktiske gøremål kan være med til at udskyde den sørgendes sorgproces, da 

dette er en del af den akutte sorg, og det er først når alt det praktiske omkring dødsfaldet er i orden, 

at den sørgende føler overskud til at tænke på sig selv.  

 

Noget af det første man skal gøre, når et menneske dør, er at lægen skal bekræfte dødfaldet og udfylde 

en dødsattest. Attesten er et bevis på, at en person er død (Marianne Kruse , 2018). Dernæst skal 

dødsfaldet anmeldes på borger.dk senest 2 dage efter dødsfaldet. Der skal overvejes, om man ønsker 

at gøre brug af bedemand. Hvis dette er tilfældet, skal bedemanden kontaktes. Inden et møde hos 

bedemanden, er der en masse ting man som de pårørende, skal gøre sig overvejelser omkring. Det 

kan være, at afdøde på forhånd har haft nogle ønsker om, hvordan sin begravelse eller bisættelse skal 

foregå. Hvis ikke, er det op til de pårørende at afgøre dette. Først og fremmest besluttes der om afdøde 

skal jordbegraves eller bisættes/brændes. Dernæst om højtiden skal foregå fra et kapel eller en kirke. 

I forhold til gravsted og gravsten skal de pårørende også tage stilling til disse ting, hvis ikke den 

afdøde selv havde ytret ønsker om dette. Med hensyn til selve liget skal man som pårørende også 

overveje, om de ønsker der foretages en obduktion. Obduktioner foretages for at klarlægge dødsårsa-

gen, hvis der lyder tvivl om denne. 

  

Der er altså en lang række af praktiske gøremål, som den pårørende står overfor i tiden efter et døds-

fald. Ovennævnte, er ting som skal gøres lige efter dødsfaldet samt i forbindelse med en bisættelse  
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eller begravelse. Der er nogen praktiske ting, som ikke behøves foretaget lige efter dødsfaldet. Dette 

er for eksempel at skulle anmelde dødsfaldet til skat i forhold til forskudsregistrering. Eventuelle 

pensionsudbetalinger samt eventuelle offentlige ydelser. Derudover har afdøde muligvis også haft 

diverse abonnementer og medlemskaber, som skal afmeldes. Disse ting, er som nævnt, ikke nødven-

digt at foretage lige efter dødsfaldet. Man kan som pårørende med fordel vente til, man føler sig klar 

til at få det afsluttet (Bekæmpelse, 2018). 

 

I nogle familier er det helt naturligt at kunne tale om døden og tale med sine børn om, hvordan man 

ønsker at skulle herfra. Det kan være en stor fordel for ens efterladte, hvis man har lyst og overskud 

til at gøre sig overvejelser omkring sin sidste vilje om, hvordan vi skal herfra. Når dødsfaldet rammer, 

kan det spare de pårørende for en masse praktiske overvejelser, hvis den afdøde på forhånd selv har 

taget stilling til dette (Kræftens Bekæmpelse, 2019). Ved pludselige dødsfald er det ikke sikkert, at 

det er tilfældet, at afdøde har gjort sig overvejelser omkring sin afsked. Men uanset om man ligger på 

dødslejet eller ingenting fejler, kan det være en god ide at gøre sig tanker omkring dette.   

Mange familier finder det naturligt at skulle have samtaler omkring døden og afskeden, hvor man hos 

andre familier kan opleve en enorm tavshed omkring emnet. Dette er med til at rejse en diskussion 

omkring, hvorvidt døden er blevet tabuiseret i Danmark i dag. Det vil blive undersøgt i følgende 

analyseafsnit. 

9. Metode  

I vores projektarbejde har vi benyttet os af nogle forskellige metoder, for at sikre os, at opnå bedst og 

mest mulig viden om sorgprocessen hos den enkelte sørgende, og eventuelle udfordringer. Dette har 

vi gjort ved først at arbejde kvalitativt med udarbejdelse af fire interviews, og dernæst arbejdet kvan-

titativt ved at analysere en undersøgelse lavet af det nationale sorgcenter – dette er for at opnå trian-

gulering, som giver den bedste validitet. Derudover har vi benyttet os af metoder til at udvikle og 

designe vores dokumentar, som er vores teknologiske produkt. I dette afsnit vil vi præsentere vores 

anvendte metoder.  
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9.1 Kvalitativt interview 

 
I vores projektarbejde har vi bevidst valgt at indsamle størstedelen af vores empiri igennem udførelse 

af kvalitative interviews. Denne metode har vi valgt at bruge, da vi ønsker at opnå en dybdegående 

og grundig viden indenfor vores emne. Den kvalitative metode har til formål at finde ind til essensen 

af erkendte og ikke-erkendte behov i forskellige situationer og livsfaser (Universitet K. , u.d.), som 

netop er det, vores formål i projektet er; at forstå essensen af ikke-erkendte behov hos den enkelte 

sørgende. Ved brug af kvalitative interviews, får vi indsamlet forskellige beskrivelser og oplevelser, 

som vi efterfølgende vil analysere, og komme nærmere ind på i vores analyseafsnit, alt sammen med 

et formål, der bygger på at opnå en dybere forståelse omkring individets sorgproces og dertilhørende 

behov hos den enkelte sørgende.  

 

Indenfor interviewgenren har vi valgt at benytte os af det semistrukturerede interview. Dette har vi 

valgt, da det semistrukturerede interview er opbygget omkring en interviewguide, men stadig tillader 

at stille eventuelle nye spørgsmål, der kunne opstå undervejs. Derudover har interviewguiden også 

været en stor fordel, da vi kun har haft mulighed for at interviewe vores deltagere én gang, og derfor 

har villet sikre os, at vi fik stillet alle de spørgsmål, vi havde forberedt (Universitet A. , u.d.). Da vi 

også berører et meget ømtåleligt og følsomt emne hos den enkelte, har den afslappede tilgang til 

intervieweren, som er et af kendetegnene ved det semistrukturerede interview, også været det mest 

passende. Under udførelsen af de semistrukturerede interviews, fremstår intervieweren meget ufor-

mel, og gør brug af dagligdagssprog, for at kunne opnå en bølgelængde med interviewpersonen. Dette 

har til formål at opnå en tryghed hos interviewpersonen, der gør, at personen tør, og har lyst til, at tale 

frit om sine følelser og oplevelser. Dette har vi bestræbt os utroligt meget efter. Vores udarbejdede 

interviewguide er vedlagt som bilag 1.  

 

9.2 Kvantitativ metode 

Den kvantitative metode vægter, i modsætning til den føromtalte kvalitative metode, indsamling af 

større mængder ’’hårde’’ data det vil sige oplysninger, der umiddelbart kan måles og kvantificeres 

(Kaspersen, 2016). Da det har været et tidsbegrænset projekt, har vi valgt at fokusere mest på de 

kvalitative undersøgelser, og derfor vurderet at tiden ikke har været til at udføre en kvantitativ spør-

geskemaundersøgelse selv. Derfor har vi valgt at analysere en kvantitativ undersøgelse lavet af det  
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nationale sorgcenter, hvor 2.000 efterladte har deltaget i en undersøgelse (sorgcenter, 2017), der hand-

ler om, hvordan efterladte har mærket tabuiseringen af døden på egen krop. Formålet med at inddrage 

en kvantitativ undersøgelse er, at understøtte vores interviewpersoners fortællinger og følelser, for at 

sikre os, at det er generelt gældende og ikke kun noget, der opleves hos lige netop vores interview-

personer.  

 

9.3 Designmetode - Storyboard 

Designmetoder bruges til at udforske og udvikle et ønskværdigt fremtidsscenarie, hvilket også er 

tilfældet med den designmetode, vi har valgt at bruge, nemlig storyboardteknikken (innovate, u.d.). 

Vi har udviklet et storyboard over vores ønskede handlingsforløb i dokumentaren, hvor storyboardet 

har været en god metode til, at vi hver især har kunne videreformidle og samle vores tanker og idéer, 

inden vi gik i gang med optagelserne og redigeringsarbejdet. Her har vi også brugt vores storyboard 

til at fastlægge de forskellige kameravinkler, lyde, lys og det generelle set-up af interviewperson, 

intervieweren og placeringen af dem i det givne lokale. Vores storyboard er vedhæftet som bilag 2.  

 

9.4 Coloured Cognitive Map 

Coloured Cognitive Map bruges til at kortlægge det problem man ønsker at undersøge. Med dette 

værktøj kan problemet vendes til mulige løsninger, hvilket desuden hjælper med, at visualisere og 

synliggøre problemets forskellige vinkler (Venable, 2014). Coloured Cognitive Map var en af de 

første metoder, vi brugte. I starten af vores projektarbejde havde vi dannet vores gruppe ud fra, at vi 

alle fandt døden som et interessant emne at skrive om i vores semesterprojekt, men blev også hurtig 

bevidste om, at det var et omfattende emne. Vi brugte her Coloured Cognitive Map til at emneaf-

grænse, og klarlægge de problemer vi så i vores samfund, omhandlede dét, at døden er et problem fra 

udefrakommende at tale om. Her fik vi et struktureret visuelt billede af de enkelte årsager til proble-

met og årsager til årsager, som gav os et godt overblik over, hvad vi kunne undersøge nærmere. Her 

vendte vi også problemkortet om, som metoden indebærer, og fandt nogle mulige løsninger til pro-

blemet, som endte med at blive vores dokumentar med belysning på emnet som løsning. Vores pro-

blemkort er vedhæftet som bilag 3.  
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10. Dokumentar - ’At leve med døden’ 
 
10.1 Designvalg; Dokumentar 

 
Vi vil med designet, skabe en levende debat om sorgpresser, og derved skabe dialog om sorg og med 

de sørgende. Dokumentaren udvælges derfor som designvalg grundet dens måde, hvorpå fascination 

og eftertanke møder en faktisk følelsesmæssigeffekt på tilskuerne. Ved dette forslag skal en løsning 

ikke identificeres, men en proces skal reevalueres. Denne reevaluering præsenteres dermed som en 

kort dokumentarfilm, hvilket er det teknologiske produkt vi har skabt. 

 

Vores problemstilling udspringer sig af en normaliaproblemstilling, og som tidligere anført, et ønske 

om at reevaluere en allerede eksisterende proces. En proces karakteriseres som værende et ”forløb 

eller serie af handlinger, der indebærer en forandring eller udvikling” (Ordbog, u.d.).  

 

Det anførte udspiller sig ud over en angivet tid, vi kan altså anse en proces, som værende lig med tid.  

Vores designforslag udspringer dermed fra tid. Her kan man drage en parallel til filmiske formater, 

der defineres som et ’timebased media’. Timebased media dækker over film, video, dias, computer-

teknologier eller lyd, da disse former for kunstnerisk udtryk har varighed som en dimension, og ud-

spiller sig overfor tilskueren over tid. Hos traditionelle kunstinstallationer og/eller artefakter, ses fy-

siske dimensioner, hvorimod timebased media har tid som dens dimension (Dover, 2014). Altså, in-

debærer en dokumentar en udstrækning i tid som dens proces og system. 

 

Vi vil, med udgangspunkt i vores problemstilling, designe en dokumentarfilm, der belyser en eksi-

sterende proces. Ved denne metode inddrages både visuelle, auditive og æstetiske egenskaber, som 

virker ved at påvirke sansning, perception og kognitive processer hos brugere (Pries-Heje & 

Studieordning, Study.ruc, 2020). Desuden kan det forstås, at vi ikke vil arbejde med et artefakt, da 

det ikke stemmer overens med, hvad vi undersøger. 

 

Timebased media/dokumentarformatet anses dermed som den bedste designmæssige løsning til, hvad 

vi vil undersøge gennem vores projekt. Vi kigger nærmere på dokumentarens måde at henvende sig  
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til tilskuers følelsesmæssige stimulans, desuden hvad dette kan medføre på sigt, for at underbygge 

designvalget i henhold til, hvad vi ønsker at opnå. 

 

Audiovisuelle teknikker kan bruges til at give følelsesmæssige effekter på tilskueren. En metaanalyse 

udgivet i 2019 viser, at stemningsinduktion via visuelle elementer er en virkningsfuld metode til at 

fremkalde både positive, negative samt neutrale reaktioner hos seeren. Der er flere affektive elemen-

ter, man som instruktør kan inkorporere, for en ønsket effekt hos tilskueren. Dette skyldes, at audio-

visuelle materialer kan fremstille dynamiske fortællinger, ved hjælp af stimuli, som efterligner dem 

fra det faktiske liv, dog foruden etiske dilemmaer, som potentielt kan forekomme ved manipulation 

af følelser. Filmstimuli anvendes desuden også, til at generere diskrete følelser. Her ses en længere-

varende vedligeholdelse af fysiologiske samt subjektive ændringer i følelserne hos seer (Fernández-

Aguilar, Navarro-Bravo, Ricarte, Ros, & Latorre, 2019). 

 

Udover at skabe en umiddelbar reaktion hos tilskueren, ønskes der også motivation og engagement. 

Genren er generelt kendt for at skabe eftertanke og påbegynde en informationssøgende adfærd efter-

følgende, hvilket er hensigten i denne sammenhæng. Vi beriger dokumentaren med reelle fortællinger 

om menneskers sorgproces, hvordan deres pårørende handlede, samt hvad de som sørgende ønskede, 

deres pårørende havde gjort under processen. I en dokumentar, hvor man ønsker et specifikt udfald, 

må man som instruktør demonstrere, hvilken positiv og succesrig oplevelse de pårørende kan opleve, 

hvis en faktisk handling udføres. Dette forklaret på en håndgribelig og sammenhængende metode, så 

dokumentaren får betydning for tilskuer (Bieniek-Tobasco, et al., 2019). 

 

Desuden er to vigtige faktorer: overbevisende historier og stemningsfulde filmklip. Disse elementer 

findes yderst nødvendige for interesse og engagement hos seer, hvilket på sigt underbygger adfærd- 

og holdningsrelaterede ændringer i befolkningen. Dette går hånd i hånd med hensigten om at have en 

indflydelse på tilskuers følelser (Bieniek-Tobasco, et al., 2019). 

 

Ud fra metanalysen kan det også ses, at audiovisuelle teknikker er en virksom metode i henhold til 

stemningsinduktion hos alle aldersgrupper, taget in mente, at de følelsesmæssige ændringer, filmklip 

kan bringe, nedsættes gennem årerne. Her refereres til unge voksne, versus ældre voksne. Dog anses 

audiovisuelle medier stadig som værende en effektiv måde at påvirke seere følelsesmæssigt. 
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Faktisk ansås variabler som køn, alder, prøvefælleskab samt kliniske lidelser, som underordnede fak-

torer ved den endelige effekt, samt styrke af følelsesinduktionen frembragt af audiovisuelle medier 

(Fernández-Aguilar, Navarro-Bravo, Ricarte, Ros, & Latorre, 2019). Sammenfattende kan vi dermed 

formidle, at en dokumentar vil være et oplagt timebased media at benytte, da den vil kunne generere 

og opretholde de givne følelser på tværs af variable faktorer. Altså, vil den kunne nå et bredere pub-

likum samt vedholdelige de givne følelser på længere sigt, og endda påvirke til den ønskede ændring. 

 
 
10.2 Dokumentarens genre og grundformer 

 
Dokumentargenren er en velkendt type scenografi, der fortolker virkelige hændelser. Dokumentar-

genren beskæftiger sig med spørgsmål omkring politik, kultur, socialsituationer og/eller kunst. Fæl-

lesnævneren for genren er dog den måde, de forholder sig tæt til virkeligheden (Kjærland & 

Blankholm, 2001). Den danske dokumentarisk, Jørgen Roos definerer en dokumentar som følgende: 

”En dokumentarfilm er ikke en spillefilm og heller ikke en reportagefilm, det er virkeligheden oplevet 

gennem et temperament.” (Kjærland & Blankholm, 2001, s. 6). 

 

Dokumentarfilmens opbygning kan sammenlignes med processen bag traditionelle spillefilm; læn-

gere tids videns udvikling, forberedelse, kinematografiske elementer samt nøje udvalgt optagelses-

udstyr. Processen bag en dokumentars udvikling, påbegyndes typisk med underen eller fascination af 

omverdenen. Oftest afspejler dokumentarfilm noget fællesmenneskeligt om livet. Fællesmenneske-

lighed, der kan perspektiveres til de flestes tilværelse, og dermed vil oplyse og inspirere tilskuerne 

(Christensen, 2011). 

 

Ved at præcisere, hvilken dokumentarisk grundform vi ønsker at opnå, har vi kunne følge nogle gense 

genretræk og teknikker. Ved dette understøttes den ønskede effekt, samt historiens dramaturgi 

(Christensen, 2011). Der er taget udgangspunkt i to grundforme, henholdsvis Den personlige form og 

Den klassiske dokumentarform – informere/oplyse. Det er ikke alle grundformernes fortællerelemen-

ter som benyttes, men et relevant udpluk. Elementerne fra den personlige form vi har inddraget, er at 

fokusere på de medvirkendes historie, at trænge ind i det private samt gøre brug af filmiske virke-

midler (Christensen, 2011). Elementerne fra den klassiske dokumentarform vi har inddraget er, at vi 

fra start sætter tonen for, hvilken historie vi ønsker at fortælle. Vi benytter interview med individer,  
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der underbygger historien, derudover gøres der brug af en ekspert, som har faktuel viden om emnet 

(Kjærland & Blankholm, 2001). 

 

Dokumentaren er opbygget af interviews med folk, der i forskellige sammenhænge har oplevet døds-

fald i nær familie. Ved hjælp af en udarbejdet interviewguide, der skulle bruges som en samtalestarter, 

får vi italesat deres personlige sorgprocesser. Derudover har vi interviewet en fagperson, der har stif-

tet samtaleforeningen PUST, på baggrund af eget dødsrelateret tab. For udelukkende at skabe fokus 

på det interviewede individ er interviewerens stemme undladt. Det er dermed udelukkende individets 

stemme, vi hører under interviewet. Interviewsne er sammenklippet på en måde, hvorpå specifikke 

fælles forståelser og pointer bliver tydeliggjort. Dette skaber kohærens gennem dokumentaren. Fag-

personens rolle er at skabe faktuel viden, der underbygger de pårørendes individuelle fortællinger. 

Som før nævnt, er det instruktøren bag dokumentarens agenda, der klippes ud fra, i denne sammen-

hæng er vi instruktøren. Vores agenda var fra start at skabe en levende dialog. Derfor har vi sammen-

klippet dokumentaren, så denne agenda tydeliggøres.  

 

Dokumentaren skal være en kreation fremkommet af et ærligt og råt billede af virkeligheden, hvilket 

vi har forsøgt at gennemføre ved eksempelvis de minimalistiske baggrunde, der skaber fokus på in-

dividet, samt undladt ekstra lydeffekter. 

 

10.3 Den iterative designproces 

 
Designprocessen kan tolkes som et læringsloop, da det er en proces der gentages indtil det ønskede 

mål, for den gældende proces, er nået. Derudover kan den også forstås som udviklings- og lærings-

proces. Det er derfor en løbende læringsproces, som gerne skulle føre til en løsning, baseret på de 

beslutninger, der tages undervejs. 

 

Den iterative designproces udspiller sig af flere faser, fra underen, til formulering af en problemstil-

ling, til research og undersøgelser, der gerne skulle kunne verificere problemstillingen eller skabe en 

ny underen. Dette kan potentielt lede til en gentagelse af en ny forståelse samt problemstilling, som 

udledes af enten bekræftelse eller afkræftelse af forgængeren. 
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Det er vigtigt at være omstillingsparat, da man ofte skal revidere designet undervejs og desuden kende 

sin målgruppe. Grundet designprocessens fleksibilitet, kan fejl findes og rettes tidligt, derudover kan 

nye indskud og specifikationer ligeledes indføres undervejs i processen. 

 

Hvis man dermed ikke er tilfreds med et givent udkom, kan man gentage med iterationer, til man er 

tilfreds og føler man har nået et brugbart produkt (Pries-Heje, Venable, & Baskerville, Soft Design 

Science Methodology, 2014). En generel definition af en iterativ designproces lyder som følgende:  

” En proces designet til systemudvikling, som er baseret på gentagelsen af en lineær sekvens af akti-

viteter indtil et ønsket mål, er nået.” (Thielke). 

 

Den måde vi har impliceret den iterative designproces i vores projekt, var ved først at sætte os ind i 

diverse kravspecifikationer, der måtte være til det overordnede projekt. Dernæst ved at lave nogle 

starthypoteser, vi ønskede at fokusere på. Disse blev undersøgt gennem en researchperiode, der senere 

hen kunne verificere, eller falsificere den forhenværende hypotese, og i den sammenhæng påbegynde 

en ny hypotese, der underbyggede, hvad vi erfarede ved forgængeren. Vi kunne dermed fra start, 

præcisere den ønskede problemstilling, der stemte overens med, hvad vi ønskede at undersøge, hvil-

ket selvfølgelig resulterede i gentagelser. Denne gentagelsesform forsatte i de andre processer, hvilket 

betød at vi kunne reevaluere vores mål i de forskellige processer undervejs, og derved genoverveje 

de igangværende hypoteser, som projektet drives af til at starte med, i stedet for at eksperimentere 

med fejlrettelser til at løse problemerne. Denne proces har altså fuldt os igennem vores projekt til den 

endelige implementering.  

 

10.4 Dokumentarens målgruppe og potentiel eksponering 

 
Målgruppen er defineret som pårørendes pårørende, altså de pårørende til dem som har mistet i form 

af dødsfald. Målet med dokumentaren er at skabe en levende dialog om sorgen, og ruste pårørendes 

pårørende til at turde tage emnet op med den pårørende. Dette gøres ved at italesætte pårørendes 

erfaring med deres egen sorgproces samt informerer om, hvordan de havde ønsket pårørende ideelt, 

havde ageret i den gældende situation.  

Vores fagperson, stifter af sorggruppen PUST, Rune Rønne, udtaler følgende i interviewet: 

 



Tobias Engel Sahl Rikke Aagaard Larsen HumTek-A 
Emilie Jo Bjørn Larsen Anna Matilde Nielsen BP1 
Helena Sindt Nielsen Robin Daniel Hahn 19.12.2020 
Hamidu Willer 

 32 

 

” Nogle gange glemmer vi, at grundpræmissen i livet det er, at døden er til stede og vi alle sammen 

skal derhen, og det tror jeg er vigtigt at man lærer børn, for eksempel helt derned til, at det er hele 

vores uddannelsesliv. Fra børnehave til universiteterne, bør vi være meget mere bevidste om, at dø-

den kommer til os på et tidspunkt, og det er en grundpræmis i livet.” 

 

Rune mener, at forebyggelse burde forekomme i uddannelseslivet helt ned fra børnehaveniveau. At 

italesætte døden, og derved skabe realisering omkring begrebet og dets betydning for individet selv. 

Ved italesættelse af døden i en ung alder, kunne man formode, en bedre forståelse for både begrebet, 

men også dets betydning på ramte. Så man som pårørendes pårørende ikke tabubelægger situationen, 

og dermed tør starte en dialog med de efterladte man møder, foruden frygten for at sige noget ’for-

kert.’ 

 

Dokumentaren vil kunne bruges som forebyggende værktøj, inden man står som pårørende til en 

efterladt, men også til at igangsætte forståelsen af selve døden som en del af det almene liv. Sidst-

nævnte ville være optimalt i en folkeskolesammenhæng, hvor eleverne ville blive præsenteret for 

dokumentaren.  

 

Eksponeringen af dokumentaren vil være optimalt på et internetbaseret medie, da den vil være lettil-

gængelig. Derudover vil det være muligt at vedlægge supplerende materiale sammen med  

dokumentaren, således seer kan læse og lære mere om emnet samt, hvordan de på bedste vis kan 

engagere sig (Bieniek-Tobasco, et al., 2019). 

 

10.5 Til- og fravalg, og virkemidler i vores produkt 

 
Overordnet set vil dokumentarfilmsformaet altid blive betragtet som værende filmet virkelighedstro, 

sand og med en urokkelig skildring af det portrætterede – dog vil der altid være til og fravalg, når 

virkeligheden forsøges skildret. Dokumentarfilmens instruktør har forinden optagelserne allerede haft 

indflydelse på filmens fremstilling og uagtet, hvor observerende og objektiv skildringen forsøger at 

være, er den i en eller anden grad en bearbejdelse af virkeligheden. Dette ikke sagt for at tilsmøre 

oprigtigheden af dokumentarfilmen, men for at klargøre de valg, der måtte være taget før det endelige 

produkt. Enhver overvejelse af lys, lyd, optagelse, beskæring m.m. er netop de forudgående valg, som  
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er med til at vise nøjagtigt den historie, instruktøren ønsker at fortælle. Der ligger altså meget fod- og 

forarbejde foran sådan en fremstilling, hvor et utal af timers optagelse, altså skal nedkoges til en kort 

og komprimeret dokumentarfilm. Mange timers rå-optagelse er altså frasorteret, enten på grund af 

længden, tydeligheden, eller blot ikke var stærke nok til, at kunne illustrere den ønskede vinkel. Ek-

sempelvis er hele vores ønskede interview med Emil blevet frasorteret, i dette tilfælde ikke på grund 

af oprigtigheden eller fordi det ikke kunne underbygge vores illustration, men på grund af tydelighe-

den i den sorgramte Emil. Skildringen er vigtig og nødvendig for at skabe en rød tråd i dokumentar-

filmen, ligeledes har vi måtte frasortere ellers meget oplagte og relevante klip, der grundet fejl ved 

kameraplacering, ikke har kunne bruges filmisk – dog faktuelt i opgaven. At kunne formidle virke-

ligheden gennem kameralinsen, vil altid bære præg af udvælgelse og konstruktion, og dette vil aldrig 

kunne gengives objektivt. Der ligger som tidligere nævnt bevæggrunde for alle valg, hvorpå doku-

mentaren trækker på en lang række af filmiske virkemidler, der understøtter og identificerer seerne 

med den sorgproces de interviewede beskriver. Det handler altså om at skabe en genkendelighed 

mellem de interviewede og seerne, for fremadrettet at kunne forstå sorgprocessen og, hvordan man 

bedst muligt håndterer det som pårørendes pårørende. 

  

Brugen af filmiske virkemidler har fra begyndelsen af vores dokumentariske rejse været prioriteret 

nøje, hvor opsætningen af kamera, vinkel og afstand allerede var gennemdiskuteret under vores ind-

ledende gruppemøder. Derudover valgte vi at bruge to kameraer under optagelserne, for at kunne 

indfange reaktioner og emotionelle øjeblikke på bedste vis – der var dog taget højde for beskæringen, 

hvor det ene kamera var placeret tættere på de interviewede, for på den måde at kunne skabe en anden 

dynamik.  

 

Den nedskrevne plan for optagelsesdagene blev fulgt nøje, hvilket også ses i placeringen af de inter-

viewede, samt baggrunden. Vi forsøgte at opretholde en minimalistisk tilgang, hvor der på ingen 

måde skulle være overladt noget til tilfældighederne, eller måtte tage fokus fra de interviewede og 

det ømtålelige emne. Endvidere viste brugen af to kameraer sig altafgørende, i det, det ene kamera 

fejlagtigt ikke optog lyden under en af optagelsesdagene. Vi har derfor i redigeringsfasen måtte ma-

nipulere med billede og lyd, og tage lyden fra det ene kamera og påføre det som et enkelt spor under 

redigeringen – for på den måde at få den ønskede vinkel og lyd til at passe sammen. Ydermere har 

lyset været en udfordring, da optagelsesdagene ikke fandt sted samtidig eller på samme placering.  
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Måden, hvorpå vi kom omkring udfordringen, var ved at finde et klip med den ønskede belysning, og 

redigere os fra de markant mørkere scener. 

 

Desuden har vi også grundigt overvejet det etiske aspekt. Der hviler et stort ansvar, når vi redige-

ringsmæssigt ønsker at fremstille vores illustration, og derfor har vi også nøje valgt ikke at udklippe 

sætninger, der etisk, ikke stemmer overens med resten af klippet. Det har været vigtigt for os ikke at 

manipulere med oprigtigheden for at få vores illustration frembragt, derfor valgte vi inden optagel-

sesdagene at fremsende spørgsmålsark, hvorpå vores interviewede kunne se, hvilken retning vi øn-

skede at gå. Ligeledes har vi også givet de interviewede muligheden for at tilkendegive, hvis der var 

områder de ikke ønskede at berøre. Under vores interview med Jonas, tog samtalen en naturlig drej-

ning mod hans afdøde far og forløbet dertil. Dette har vi undladt i vores dokumentar, da Jonas forin-

den havde ytret sig om, at dette ikke skulle indgå, hvilket vi selvfølgelig efterlevede – selvom scenen 

kunne have været relevant for dokumentaren, har vi respekteret det etiske og moralske ansvar og 

fravalgt scenen både filmisk og faktuelt i opgaven.  

  

11. Analyseafsnit 
 
I det følgende afsnit af vores opgave vil vi kigge nærmere på om vores hypoteser, omkring tabuisering 

af døden og samtale med sørgende i det danske samfund, er reel, samt om der er et behov hos de 

sørgende, for at tale med personer om deres sorg. Dette vil vi undersøge ved at analysere på vores 

kvalitative og kvantitative undersøgelser, samt vores faglige empiri vi har læst i forbindelse med 

projektet.  

 

Vores kvalitative undersøgelser er foregået ved at udføre et semistruktureret interview på tre personer, 

hvor to af dem er individer, der selv har prøvet at gennemgå den sorgproces, der opstår, når man 

mister en nær relation og én person, der har en faglig tilgang til lige netop denne sorgproces.  

 

Vores første interviewperson er en 23-årig pige ved navn Camilla, som mistede sin far til en alvorlig 

hjertesygdom, da hun var 8 år gammel. Da vi interviewede hende, var det 15 år siden, hun mistede 

sin far. Vores anden interviewperson er en 20-årig mand, ved navn Jonas, som mistede sin far til 

kræft, da han var 16 år gammel. Da vi interviewede ham, var det 4 år siden, han mistede sin far. Vores  
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sidste interviewperson er en mand ved navn Rune Rønne, som til dagligt beskæftiger sig med men-

nesker i sorg, både børn, unge og voksne. Rune er stifteren af PUST, som er en forening for samtale-

grupper på frivillig basis, hvor de er specialiserede i, at lave samtalegrupper for børn, unge og voksne 

i sorg. Disse tre personer er nogle vi har fundet igennem vores eget netværk. Vores tredje interview 

person er Emil på 26 år, som mistede sin far i syvende klasse.  

 

11.1 Analyse af sorg og sorgprocessen 

Sorg og den enkeltes sorgproces er svær, og måske endda umulig, fuldstændig at definere. Der er i 

over et århundred år blevet forsket i sorg og, hvordan man som individ skal håndtere den. Sigmund 

Freud var frontløber for den moderne forskning af sorg, og en del forskere har taget hans teori om 

løsrivelse og viderearbejdet den i mange retninger (Mogensen & Engelbrekt, At forstå sorg - 

Teoretiske og praktiske perspektiver, 2013).  

 

I de kvalitative interviews, vi har lavet med folk der selv har mistet en nærtstående person, og været 

igennem en længerevarende sorgproces, har vi kunne observere, hvordan forskellige teorier og mo-

deller som for eksempel, Atle og Kari Dyregrovs mestringsmetoder (Dyregrov & Dyregrov, Mestring 

af sorg, 2018) eller Wordens opgavemodel (Mogensen & Engelbrekt, At forstå sorg - Teoretiske og 

praktiske perspektiver, 2013) passer på deres sorgproces. I dette afsnit vil vi gå i dybden med disse 

teorier og se, hvordan de har spillet ind på forskellige måder, på både godt og ondt i vores interview-

personers sorg, og særligt med et fokus på om det har været vigtigt for den sørgende at have nogen at 

snakke med, i forhold til de modeller vi arbejder med. 

 

11.2 Bowlbys fasemodel: 

Når vi kigger på Bowlbys fasemodel, og sammenligner med det vores ekspert og sørgende interview-

personer har sagt, kan vi godt se, hvad det er Bowlby mener, når han skriver om de forskellige faser 

(Mogensen & Engelbrekt, At forstå sorg - Teoretiske og praktiske perspektiver, 2013). Den første  

fase om chok og emotionsløshed bliver rigtig godt beskrevet af Camilla, da hun bliver spurgt ind til, 

hvordan hun reagerede:  
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”Jeg tror jeg reagerede sådan efter bogen, vil jeg sige. Ret godt eksempel på, hvordan jeg tror man 

skal gøre det, eller sådan... Altså... jeg var meget ked af det, og ville rigtig gerne snakke rigtig me-

get om det.” 

 

Og det bliver suppleret med dette citat, hvor hun nævner, at hendes bror ikke var ked af det, fordi han 

blev nødt til at tage sig af andre ting. Hun nævner selv, hvor utrolig ked af det hun var, men han havde 

slet ikke tid til det: 

 

”Og jeg kan huske mest hvordan mit forhold til min bror var, fordi jeg tror ligesom fra det sekund 

af, så overtog han bare den der far-rolle. Så jeg husker bare at det var mig der var ked af det, og 

ham der ikke var ked af det. Nu gør vi det her, og nu gør vi det her, og jeg skal nok bære kisten og 

jeg skal nok alle de her ting.” 

 

Yderligere forklarer Camilla, at hendes bror trak sig meget fra situationen og udviste emotionsløshed. 

Selvfølgelig kan det ikke vides, hvordan han realt havde det udover, hvordan han agerede udadtil: 

 

”Ja, jeg husker mest at jeg snakkede med min mor om det. Jeg tror min bror, har trukket sig rigtig 

meget. Han var 13-år og teenager, så hans hoved var et andet sted.” 

 

Det er først nu, hvor borderen er voksen, han har kunne viderearbejde sin sorg og processen dertil. 

Han har derfor ikke haft muligheden for at arbejde videre fra fase 1 før nu. Som førnævnt måtte 

broderen påtage sig faderrollen på daværende tidspunkt: 

 

”Så det er jo derfor at min bror, for eksempel, først i dag er begyndt at arbejde med den sorg, for 

dengang blev han nødt til at være den voksne.” 

 

Vi hører altså, at hun levede mest i en situation, hvor hun var ked af det, men også hvor familien tillod 

hende, at være ked af det, selvom eksempelvis moderen også var meget ked af det, efter dødsfaldet.  

En anden følelse som Bowlby beskrev, som kunne komme frem i fase 1, var vrede, hvilket vores 

anden interviewperson følte. Han var vred på sin mor over hendes sorg og måden hun udtrykte den 

på, og samtidig var han også meget ked af det.  
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” Min mor, fordi at kunne ligge i sin egen seng og høre ens mor græde, det er aldrig fedt og hele 

det her forløb der har jeg også ikke tænkt på andet end min mor, fordi som du selv siger, jo jeg blev 

meget vred og jeg blev også meget ked af fordi jeg syntes også det påvirkede mig.” 

 

Det er jo ikke en rationel reaktion at have overfor sin egen mor, som lige har mistet sin mand, hvilket 

Jonas også var klar over, men fordi sorgen gjorde så ondt på ham, kunne han ikke kontrollere sine 

følelser, hvilket Bowlby også skriver er helt normalt, da følelserne er så stærke, i forhold til dem man 

er vant til at leve med.  

 

”Men min mor mistede ligesom den person hun havde været sammen med hele sit liv. Jeg mistede 

min far og det gjorde mine brødre også, vi har jo lidt et kæmpe tab, men det her var jo min mors 

klippe, den hun kunne støtte sig op af, den som hun ligesom også kunne gå og være vred på når vi 

var nogle møgunger, så helt klart, så syntes jeg det var rigtig svært at rumme min mors følelser, 

fordi jeg blev rigtig ked af det på grund af at min mor var ked af det. og jeg ville rigtig gerne have 

at min mor var glad, men i sådan en her proces, så kan man ikke bare knipse med fingrene for at 

gøre en person glad.” 

 

Når man lige har mistet en person, og særligt en som man har stået meget nær, er de første dage og 

uger rigtig svære at rumme, og man ender med at være i sine egne følelsers vold, hvor man ikke kan 

kontrollere, hvornår man er vred eller ked af det, eller om man overhovedet ender med at udtrykke 

noget. Alt sammen er altså helt normalt ifølge Bowlby, og er en vigtig del af sorgprocessen som fase 

1.  

 

I fase 2 i Bowlbys fasemodel bliver en længsel og søgen efter den afdøde beskrevet som næsten 

hallucinatorisk (Mogensen & Engelbrekt, At forstå sorg - Teoretiske og praktiske perspektiver, 2013), 

hvor den sørgende kan føle, at den afdøde stadig er ved dem. Også her har Camilla været, og hun 

oplevede hans nærvær ved hjælp af et gammelt fotoalbum, som hun følte hun kunne snakke med ham 

igennem. Hun følte også, at hendes far kom og besøgte hende om natten, og på den måde passede på 

hende, hvilket var en trøst for hende: 
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”Hun fortalte bl.a. at jeg lavede et lille hjørne ovre ved sofaen, hvor jeg satte mig ned, så havde jeg 

sådan nogle albums, med børnebilleder, og så kommunikerede jeg med min far den vej igennem, så 

spurgte jeg ham, om ham ting, og så var det sådan, at hvis han svarede ja, så var der et billede af 

ham på næste side, og hvis han svarede nej, så var der ikke et billede af ham. Så spurgte jeg sådan 

om han havde det godt, om han besøgte os om natten, og alt sådan noget. Så snakkede jeg med ham 

den vej igennem.” 

 

Bowlby skriver, at det er et udtryk, for gerne at ville genforenes, hvilket man selvfølgelig ikke kan 

bebrejde en 8-årig pige for gerne, at ville med sin afdøde far. Det bliver beskrevet som værende et 

ikke uhensigtsmæssig udtryk i sorgen, men egentlig som en forsvarsmekanisme for den sørgende, 

som er der for, at den sørgende ikke skal blive mere sårbar og ked af det (Mogensen & Engelbrekt, 

At forstå sorg - Teoretiske og praktiske perspektiver, 2013).  

 

Jonas har også haft sin egen fase 2, men den er foregået på en anden måde, end den Camilla gik 

igennem. Han havde ikke en fysisk genstand, som fik ham til at tro, at hans far var i nærheden, men 

derimod et sted og en aktivitet, som han tidligere havde gjort sammen med sin far:  

 

”Jamen jeg kom lige til at tænke på at faktisk lige i starten, der sad jeg meget udenfor, for jeg kan 

huske tilbage da jeg var elleve år, der sad mig og min far og kiggede på stjerner og vi havde været 

ude og køre en lang tur til Gilleleje og havde været oppe og spise fiskefileter med pomfritter og vi 

havde været ude og gå en tur, og så var vi så taget hjem fordi der skulle komme mange stjerneskud, 

det havde vi så siddet og kigget på. Så faktisk lige den første måned, der om aftenen kunne jeg godt 

finde på at sidde og være ked af det for mig selv, og sidde og ligesom faktisk have en samtale og 

sige at "du er en idiot, fordi at han ligesom var taget fra os", men det kunne jeg måske mærke, lige i 

starten syntes jeg faktisk det var meget rart stadig at tale til ham, men jeg kan mere mærke at, når 

jeg taler med ham nu, så ligger det mere indvendigt i mig” 

 

Den anden del af Bowlbys fase 2 omhandler en vrede, som man kan føle over for den afdøde 

(Mogensen & Engelbrekt, At forstå sorg - Teoretiske og praktiske perspektiver, 2013), hvilket også 

er det som Jonas følte. Da Jonas far døde, var Jonas selv på vej ind i sin tidlige voksenalder. Han  
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siger, at det betød, at han ikke havde sin far at spørge til råds om helt basale ting, hvilket gjorde ham 

vred op til farens død, men også efterfølgende, hvor han syntes, at hans far var en idiot: 

 

”Personligt syntes jeg det var meget svært det her med at jeg skulle fortsætte en voksenudvikling, 

sådan et banalt eksempel er at min far aldrig vil være mig hvordan man barbere, det er sådan, det 

snakkede jeg også med ham om da han lå sin sine timer, og jeg sagde også at han var en kæmpe 

idiot fordi han ikke lærte mig det. Jeg ved jo også at jeg har ham ved min side, men det var en 

kæmpe del.” 

 

Begge vores interviewpersoner forklarer altså, hvordan de på hver deres måde har oplevet fase 2 af 

Bowlbys fasemodel, og de forklarer også, hvordan den var med til at hjælpe dem videre med deres 

sorg. De havde begge svært ved at magte tabet af deres respektive fædre, og det betød, at de skabte 

et sted, hvor de kunne snakke med dem om, hvad der foregik omkring dem, stille dem spørgsmål og 

helt generelt bare bruge dem som støtte når de havde brug for det. Fase 2 har som fase 1 altså været 

en vigtig del af deres sorgprocesser.  

 

Desorganisationen som Bowlby kalder fase 3, er en kritisk fase, hvor disse forskellige følelser og 

oplevelser som de sørgende har, ikke længere skal forstås af den sørgende som noget, der kan hjælpe 

med at bringe den afdøde tilbage til livet, og dermed indse at man bliver nødt til, at ændre sine for-

ventninger og sine relationer. Vores ekspert Rune siger også selv, at det med direkte at skulle arbejde 

med sin sorg, først kommer senere i sorgprocessen, når den akutte sorg er overstået: 

 

”Men i virkeligheden er der jo rigtigt meget af det der med at arbejde med sorgen og arbejde med 

sig selv som først kommer bagefter den akutte sorg, og det der med at arbejde sig ind i sorgen og 

ikke distancere sig fra den, men faktisk turde gå til den, sådan rigtigt - det er det vi tror på.” 

 

Den sørgende begynder altså at komme ind i en periode efter den akutte sorg, hvor de ligesom i fase 

3, skal begynde det direkte arbejde med sig selv. Det er ikke længere nok at leve med de følelser, man 

oplever i fase 1 og 2, og bare fortsætte med at benytte disse forsvarsmekanismer og arbejdet på at 

starte et nyt liv uden den afdøde starter her. Det kan opleves forskelligt, bl.a. i vennegrupper som 

Jonas oplevede det efter hans far døde: 
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”De vidste ikke hvordan de skulle håndtere det, så jeg blev faktisk udeladt, jeg blev skubbet ud af en 

stor vennegruppe jeg havde i Humlebæk, og det fandt jeg ud af et par måneder efter at han var død, 

der sagde en af mine kammerater til mig, "vi har faktisk ikke rigtigt lyst til at invitere dig, fordi vi er 

bange for at du kommer til at ødelægge stemningen." 

 

Bowlby skriver, at hvis man ikke slipper vreden, kan det ende med at have en effekt på omgangs-

kredsen, da de vil blive påvirket af den vrede, som den sørgende oplever. Det er netop det, der skete  

med Jonas, da hans vennegruppe valgte at udelukke ham fra deres sociale arrangementer, da de mente 

det ville fylde for meget.  

 

Rune siger også rigtig fint, hvordan den sørgendes omgangskreds kan være med til at hjælpe i sorg-

processen ved bare at være der for den sørgende. Det kan både være venner og andre folk, som har 

oplevet noget lignende, ligesom Dyregrov og Dyregrov skrev om mestring af sorg, hvor det kan være 

vigtigt at trække i flere forskellige sociale cirkler: 

 

”Og det er først når du ligesom, når det her med at du begynder at kunne lægge det en lille smule 

af, altså du ikke, tuder ned i puden hver eneste dag, at du er ikke konstant ked af det, fordi du kan 

ikke... i alle akutte situationer i ens liv når stressniveauet er højt, der er du ikke i stand til at tale om 

det der er svært. Så når det begynder at lægge sig, jeg kan ikke lide at sige typisk, men der går i 

hvert fald 3 måneder eller et eller andet, 2... 4 måneder før, at så begynder man at kunne rumme at 

lytte til andre der har haft det på samme måde og man kan sige, der vil jeg mene at det er vigtigt at 

man egentligt bare som pårørendes pårørende er stabil, og man ikke flygter fra personen.” 

 

Rune siger altså, at han i de sorggrupper han styrer, lægger vægt på, at der først efter den akutte sorg 

bliver åbnet op for, at den sørgende aktivt kan blive hjulpet.  

Camilla forklarer også, hvordan hun i løbet af sin sorg oplevede sine relationer ændre sig. Hun fandt 

en veninde, som virkelig kunne være der for hende, men hun oplevede også ligesom Jonas, hvordan 

både hendes ligesindede og folk, der var ældre end hende, havde svært ved at reagere positivt på 

hendes sorg.  

 

 



Tobias Engel Sahl Rikke Aagaard Larsen HumTek-A 
Emilie Jo Bjørn Larsen Anna Matilde Nielsen BP1 
Helena Sindt Nielsen Robin Daniel Hahn 19.12.2020 
Hamidu Willer 

 41 

 

”Jeg kan huske en episode, vi var til en familie komsammen, kort tid efter han var død, hvor en pe-

rifer ude i min familie kommer til at spørge mig, hvor jeg har gjort af Michael? Altså min far. Hvor 

hun bagefter stivner fuldstændig og bare går, fordi hun ikke kan være i den der situation i at hun 

kom til at spørge et lille barn om det. Den dag i dag, kan jeg stadig ikke sige hej til hende, fordi hun 

kan ikke komme sig over den der episode.” 

 

På den måde ender vores interviewpersoner, med at ændre tilgangen til verdenen, og som Bowlby 

skriver, så er det netop forventninger til verdenen, der begynder at ændre sig i denne fase af sorgpro-

cessen (Mogensen & Engelbrekt, At forstå sorg - Teoretiske og praktiske perspektiver, 2013). Camilla  

fortæller faktisk, hvordan hun i løbet af sin sorgperiode, fik sig et helt andet syn på, hvordan verdenen 

egentlig var, i forhold til før hendes far døde: 

 

”Og der følte jeg mig virkelig, altså alt for moden, og har gjort det siden da, igennem hele folkesko-

len. Man føler sig bare et helt andet sted, ens prioriteringer bliver så anderledes på et splitsekund, 

det var vildt at opleve, hvordan det hele bare ændrede sig, men kun for en selv. Og hele livet bare 

fortsætter for alle andre.” 

 

Fase 3 kan altså være vigtig for den sørgende, på den måde, at uden den ville man ikke kunne komme 

frem til fase 4 altså reorganiseringen. Den fungerer nærmest som et springbræt for den sørgende, da 

det er på dette tidspunkt, de sørgende skal lære, hvordan verdenen kommer til at fungere uden den 

afdøde. Derfor er det vigtigt, at der bliver skabt et godt udgangspunkt for den sørgende, når de skal 

til at gennemgå fase 4.  

 

Fase 4 forstås som en afslutning af alle faserne. Man kan ikke gå direkte til fase 4 uden først at være 

gået igennem de andre faser, da det ifølge Bowlby vil føre til de forsvarsmekanismer, som tidligere 

er blevet beskrevet som vrede, benægtelse og at være ked af det. Det er her, man afgørende ændrer 

sin tankegang, relationer og dermed sin identitet. Camilla var meget klar over, hvordan hun havde 

ændret sig i sit liv, efter hendes far gik bort, og virkede meget afklaret med, at sorgen selvfølgelig 

ville være noget som fulgte hende hele livet, men det ville ikke være på samme måde som tidligere. 

Hun lærte igennem sin sorgproces, hvordan hun kunne ændre alle de følelser, hun havde i sig til noget  
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mere positivt. Hun mener, at hun nu har lært sig selv meget bedre at kende, hvilket er lige præcis det 

som Bowlby beskriver, sker i fase 4:  

 

”Ja, altså jeg har jo lært mig selv at kende på den måde. Jeg kender alle følelser inde i mig og jeg 

kan arbejde med dem selv nu, altså fordi jeg har brugt så langtid på bare at være i dem. Og hver 

gang jeg har behov for det, så sætter jeg mig hen og tegner igen, og er i det. Så jeg har aldrig haft 

det der, jeg tror det er usundt at flygte væk fra tingene. Jeg tror det er bedre at forstå, for det kom-

mer til at være der altid, så sådan det gør ikke noget anderledes, at man tager ud og løber en tur, 

for det er der stadig når man kommer hjem ikke. Jeg bruger meget af min energi på at være i det 

der negative følelser, fordi på den måde lærer man at vende dem til noget andet.” 

  

Derudover forklarer Camilla også, hvordan hun bearbejder sin sorg på en kritisk måde. Hun ved, de 

negative tanker hurtig kan bygge sig op, men ved også der er andre, som har det værre end hende 

selv, hvilket gør det muligt for hende at se det fra et større perspektiv:  

 

”Men det tror jeg ligesom er en del af at, altså man tænker hele tiden tilbage på, at man har jo prø-

vet noget der er værre. Man bliver lidt ked af det over det, og det er jo også det jeg siger, nogle 

gange akkumulere det bare, så kører man bare alt hvad man kan komme i tanke om af negative ting, 

vi mistede også vores store hus, jeg mistede min far og alt er nederen. På den måde kan man godt 

nogle gange, køre det selv op, men det tror jeg der skal til engang imellem, for på den anden side, 

kan man jo også godt stå og tænke, det var også lige til den hårde side, altså der er jo mange der 

har det meget værre end en selv.” 

 

Sidst mener hun, at det vigtigste hun har lært ved at være igennem denne proces, er forståelsen for 

sine egne følelse:  

 

”Lær dine følelser at kende. Og forstå dem og vær ikke bange for at være ked af det, det kommer du 

til at være en milliard år endnu.” 
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Jonas har også haft sin egen udvikling. Han mener bl.a. at denne proces har lært ham, hvordan man 

kan være der for andre mennesker, som oplever sorg. Han ved selv, hvordan det er at miste, og er 

afklaret med, at man ikke kan gøre noget ved det, og at man skal huske at ”life goes on”: 

 

”Jeg tror egentlig bare jeg ville være der, jeg tror egentlig ikke jeg ville prøve at påtvinge perso-

nen, til at skal heles, men måske bare at hvis jeg kan se personen har brug for et kram, så får perso-

nen et kram, har personen brug for at vi to tequilashots, så tager vi to tequilashots og ellers så, 

bare være der for personen og rumme personen, fordi man kan meget hurtig nå sådan en form for 

bipolar følelse, det havde jeg i hvert fald, at på det ene tidspunkt kan man bare være super glad, og 

så falder man ned i den her tankestrøm og så bliver man rigtigt ked af det. Så det er egentligt bare 

at være der for personen, ikke nødvendigvis hele tiden spørge "er du okay"? og pakke personen ind, 

men egentlig bare acceptere at det er sådan det er, og der er ikke så meget man kan gøre ved det, 

men man skal stadig huske at life goes on.” 

 

Jonas har også lært at påtage sig nogle af hans fars værdier, hvilket har givet ham nogle vigtige værk-

tøjer til, at kunne komme videre i sit liv, samtidig med at hans relation til sin far har ændret sig, til 

noget som han kunne støtte sig op ad i hans liv fremadrettet i stedet for at bruge den som noget 

negativt og sørgeligt: 

 

”Jeg vægter klart hans værdier rigtig højt og det er nogle af dem jeg også prøver at tage med mig, 

at lad være med at brokke dig og altid vis at du er glad, sørg for at andre har det godt, sådan havde 

min far det meget, han var sidste prioritet på sin egen liste, der var han selv hans sidste prioritet, 

han tænkte altid på alle andre før ham selv.” 

 

Jonas forklarer yderligere, at han i en tidelig alder blev tvunget til at modnes, da han skulle tage 

voksne beslutninger. Grundet manglen på den faderlige figur har han selv måtte agere denne rolle i 

sit liv, dette har medført, han har lært at lave praktiske ting og klarlagt sin fremtid. 

Dermed har han lært at se de positive aspekter i faderens død, og føler ikke, at han ville være ligeså 

dannet, hvis han ikke havde mistet ham: 
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”Jeg havde ikke været lige så dannet oppe i hovedet, jeg havde ikke været lige så voksen som jeg er 

nu, som jeg selv synes. Fordi at jeg meget tidligt oplevede et ansvar som jeg ligesom skulle leve op 

til, og ligesom også fordi at jeg har måske den her lidt spirituelle side af mig hvor jeg stadig kan 

mærke ham og han ligesom stadig siger, "det er sådan vi skal gøre det" og "det er sådan her det 

skal gøres" og "du skal huske at hjælpe din mor". Så ja, jeg tror at hvis han havde været i live så 

tror jeg nok ikke at jeg havde taget så mange voksne beslutninger som jeg gør nu, fordi jeg har alle-

rede planlagt mit liv, jeg ved allerede hvad jeg vil, og jeg ved hvordan jeg skal gøre det, havde han 

været her, så havde jeg måske ikke stået, som jeg gør i dag, fordi jeg ligesom tidligt fik alt det her 

ansvar med også at skulle hjælpe min mor og sørge for at huset var i stand, og jeg har også lært en 

masse, også selvlært en masse grundet af det, fordi jeg har lavet hegn derhjemme og jeg har lavet 

låger og sådan noget, og det har jeg gjort selv fordi det har jeg vidst at det kunne min far, og så kan 

jeg også. Så jeg tror helt sikkert jeg er blevet meget mere dannet oven i hovedet, på grund af det 

her.” 

 

Afsluttende kommer han med den vigtigste lektie, som han har lært igennem denne sorgproces, hvor 

han mener, at han er blevet et stærkere menneske, og har lært ikke at lade tingene gå ham for meget 

på i sin hverdag: 

 

”Jamen altså, til andre folk der skulle gå igennem det her, der vil jeg måske sige, du må ikke stå 

alene med det, du må heller ikke lade påvirke, altså du må heller ikke lade det blive dig, at miste en 

person, det er virkelig en hård ting og det er en hård proces at gå igennem, men det er ikke dig og 

personen du har mistet vil heller ikke have at du skulle gå og lade det her fylde i din hverdag alt for 

meget, så altså, det er meget nemmere sagt end gjort, men life goes on, og det skal man huske og 

det er jeg også helt sikker på, at hvem end man har mistet eller man mangler, tænker det samme, at 

husk at holde hovedet højt, der kommer en ny dag i morgen ikke” 

 
 
11.3 Kulturens påvirkning af sorgen og tabuisering af samtale med den sørgende 
 
Ifølge dødssociologen Michael Hviid Jacobsen, hviler al kultur grundlæggende på aspirationen om 

menneskets – eller de menneskelige værdiers immortalisering. Alt, vi gør i denne verden, gør vi, fordi 

vi gerne vil huskes, og gerne vil udrette noget, inden vi tager  
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herfra (Jacobsen M. H., Dødens Mosaik, 2001). Jævnfør Sigmund Freuds psykoanalyse, var han i 

teorien om id’et opmærksom på, at vi, i id’et, har vores egen forestilling om udødelighed (Olsen, 

u.d.). Vi har en grundlæggende tro på, at vi vil leve evigt, da vi altid kun er tilskuere til andre men-

neskers død, og aldrig oplever vores egen. Vi har altså udviklet en bevidst sans for – og tro på vores 

egen udødelighed, fordi id’et ikke evner at kapere forestillingen om, at vi en dag ikke skal være på 

planeten længere. At vi har et ønske om at sætte vores personlige præg på planeten, og vi har et ønske 

om, at det skal kunne mærkes, man har været her. Fordi id’et som udgangspunkt ikke kan kapere 

forestillingen om, at vi en dag ikke skal være til stede længere, så fortrænger vi døden (Jacobsen M. 

H., Dødens Mosaik, 2001). 

 

Fortrængningsbegrebet er en forsvarsmekanisme, som id’et skaber, for at følelsesmæssige konflikter 

og impulser holdes aktivt udenfor jeg’ets bevidsthed (Munk/Schandorff, u.d.). Vores interviewperson 

Camilla forklarer, at da hun mistede sin far, gik det først op for hende, at han skulle dø, da hun så 

ham død, fordi hun ellers inden da, hver aften, var overbevist om, at det nok skulle gå. Hun begyndte 

at bede til Gud, og finde på andre forsvarsmekanismer, der skulle hjælpe hende til at glemme den 

følelsesmæssige konflikt der var til stede inde i hende. Som nævnt, brugte Camilla Gud som forsvars-

mekanisme. Hun bad hver aften til Gud, og ønskede at det skulle hjælpe hendes far, og gøre ham rask, 

men da det ikke virkede, og han alligevel gik bort, oplevede hun et skift fra at have været troende og 

bedt Gud om at hjælpe hende. Hun udtaler selv:  

 

”Jeg vil sige, det helt religiøse, kristendomsmæssige, forsvandt meget fra mig, efter jeg havde bedt i 

lang tid inden han døde, og han så alligevel døde. Der tror jeg, jeg fik den der følelse af, at det kan 

jeg slet ikke forstå, man kunne finde på, og hvis der nogensinde var nogen det skulle ske for, så ville 

man da lade den 8-årige pige få sin far, når hun nu beder om det. Så jeg kan huske den der følelse 

af, at det forstod jeg ikke. Hvordan det kunne lade sig gøre. Jeg blev meget sur. hvis der var nogen, 

så var jeg i hvert fald sur på den person der sad deroppe og bestemte, at jeg skulle miste min far” 

 

Som Camilla også selv giver udtryk for, var det først, da hun så sin far død, og mærkede, at det, der 

burde have været en varm hånd nu, var kold. Hun siger:  
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’’Da han var død, var vi nede i sådan en kælder for at se ham. Så begynder det ligesom at gå op for 

mig, da jeg lægger hænderne på en, der har været varm, og han lige pludselig ikke er det længere, 

der tror jeg at sådan, helt barnligt, at det går op for mig, at der er sket noget - nu er det nu”.  

 

Det er først, når vi oplever døden helt tæt på, og rent faktisk skal tage stilling til den, og hvad den 

betyder for os, og vores nærmeste, at vi opbygger et tabu og en facade omkring den. Efterhånden 

oplever vi døden så sjældent, at vi, som tidligere nævnt, har svært ved at se den skrøbelighed i øjnene, 

som døden og den tilhørende sorg bringer med sig, da den minder os om vores egen dødelighed og 

skrøbelighed (Maryfonden, 2019). Vi har ikke noget imod at se døden i medierne, da mængden og 

udbuddet af død vi ser i medierne, har en direkte sammenhæng med efterspørgslen af netop samme. 

At vi kan gå igennem et helt ungdomsliv, uden at se et rigtigt menneske af kød og blod gå bort, end 

ikke se en af vores egne nærmeste dø, men hver dag se flere forskellige, om end fiktive dødsfald i 

fjernsynet, er med til at skabe en yderligere distance til det, at forholde sig til sin egen eller sine 

nærmestes død  (Jacobsen M. H., Dødens Mosaik, 2001).  

 

Som Jacobsen selv skriver i sin bog, Dødens Mosaik:  

”Medierne lider af nekromani – en lidelse, hvor man svælger i død og ulykke – men samlebåndsdøden 

i medierne er også et udtryk for, at vi som seere ønsker at blive konfronteret med grænserne mellem 

livet og døden, ønsker at se det, som vi efterhånden har gemt så godt væk i vores samfund, at vi har 

svært ved at finde det igen” (Jacobsen M. H., Dødens Mosaik, 2001), s. 157, l. 2-7]. 

 

I romantikken blev døden, som navnet for denne tidsperiode også afslører, romantiseret, og gjort til 

noget meget ømt og smerteligt. Man opfattede ganske vist døden som noget smerteligt og grufuldt, 

men man forsøgte at håndtere den med overeksponering fremfor fortielse, som i dag er vores fore-

trukne forsvarsmekanisme, når det handler om dennes håndtering. Hvor det i romantikken var normalt 

at sørge meget offentligt, eksempelvis ved at iklæde sig sort tøj – og afstå fra sociale sammenhænge, 

i ekstreme tilfælde op til et helt år, har vi, i takt med at tiderne skifter, gennemgået op til flere sam-

fundsperioder, hvori vores folkementalitet, samt syn på sorg og død, adskillige gange er skiftet 

(Jacobsen M. H., Dødens Mosaik, 2001). Hvor vi, i det moderne samfund i Danmark, blandt andet, 

har oplevet individualisering, frigørelse, afmystificering, afritualisering, rationalisering, videnskabe-

liggørelse og oplysning, hvor viden er lig magt, tror vi mindre på det okkulte og overnaturlige, det  
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gudelige og religiøse, og de ritualer der i disse sammenhænge har haft forbindelse til døden, som for 

eksempel reinkarnation. En undersøgelse lavet af Christopher T. Burris og Keehan Bailey i Canada i 

2009 viser, at 85% af alle amerikanere tror på liv efter døden, som hænger meget godt sammen med 

mængden af troende i USA, hvor hele 90% af den Nordamerikanske befolkning er troende (Simonsen 

H. B., 2009), hvorimod kun 11% af danskerne tror, på livet efter døden, som ses ligefrem proportio-

nalt med mængden af ateister i Danmark, som er på cirka 66% (Jacobsen B. A., 2020), og dette kan 

muligvis have en sammenhæng med, hvordan vi som samfund ser på døden (Burris & Bailey, 2010).  

Alle samfund kender til sorg, men ikke alle samfund sørger ens. Alle samfund sørger forskelligt, 

eksempelvis i Mexico, hvor man fejrer De Dødes Dag (Dia de Muertos). Her fejrer man, at de dødes 

sjæle igen er vendt tilbage til jorden for et par dage. I de mexicanske hjem, bliver der dækket bord til 

de døde, med dennes livretter og yndlingsting, og man pynter kirkegårde og gravsteder med lys og 

pynt, og stierne på kirkegården pyntes med orange fløjlsblomster (tagetes), som er de dødes blomst, 

så de døde kan finde deres vej tilbage på jorden. Mexicanerne inviterer deres døde ind i hjemmet, og 

hylder dem i et par dage i november (Nationalmuseet, 2020). Også på Bali i Indonesien er begravelse 

en fest, fordi man her mener, at slutningen på livet, er begyndelsen på et nyt. Ved begravelser holdes 

der optog, og det er en farverig fest, hvor der bliver spist, drukket og sunget. Døden er noget positivt, 

og skal fejres (Mygind, 2014). Vi har, i vores del af verden, været gode til, i en samfundsmæssig 

kontekst, at gøre sorgen til noget negativt. I den moderne vestlige verden, anser vi sorg som en negativ 

følelse, fordi den, i vores del af verden, er forbundet med noget meget smertefuldt, sørgeligt og uer-

statteligt (Jacobsen, Guldin, & Juul Busch, Giv Sorgen Ord, 2019). Vi vil gerne skåne hinanden for 

at tale om død og sygdom, fordi vi tror, det er en måde at passe på hinanden på, siger Helle Østergård, 

direktør i Mary Fonden (Maryfonden, 2019). 

 

Vi har, i vores del af verden, negligeret døden, og underkendt dens blotte eksistens. Vi lukker øjnene, 

lader som om, og bilder os selv ind, at vi lever evigt (Maryfonden, 2019). På den måde, kan det være 

rigtig svært at se vores egen – og vores kæres dødelighed i øjnene, når døden kommer tæt på. Når 

nogle vi kender, mister en de har kær, er det for personerne tæt på den efterladte, en direkte konfron-

tation med noget man så inderligt prøver at fortrænge, og man møder sin egen skrøbelighed og døde-

lighed (Kjær, Kunsten at miste, 2017). Derfor kan man være mere tilbøjelig til at trække sig væk fra 

den sørgende, fordi man ikke ønsker, enten at gøre dem kede af det, ved at spørge ind til et skrøbeligt 

og, for os individualiserede mennesker, meget private spørgsmål, hvordan den efterladte har det. Det  
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kan skyldes, at vi, i det senmoderne samfund, har gjort sorgen til et professionaliseret problem. Vi 

giver ganske enkelt bolden til læger, psykologer, coaches, terapeuter og sorggrupper, og glemmer, at 

vi selv i er i stand til at kunne tage snakken med de sørgende. Fordi vi, i høj grad, har skubbet ansvaret 

fra os, og hen på mennesker med uddannelser på området, så tror vi, at vi ikke selv har midlerne og 

ressourcerne til at tale med en sørgende, og her kommer frygten for at fejle, og sige noget forkert, 

igen frem til overfladen (Jacobsen M. H., Dødens Mosaik, 2001). I vores interview med Rune, fra 

samtaleforeningen PUST, spørger vi ind til, hvad man, som pårørendes pårørende, kan tillade sig at 

spørge ind til det, og hvordan man kan spørge ind på en god måde, og han svare følgende:  

 

”Bare du er til stede, gør du en effekt, altså et klassisk eksempel er jo faktisk, at alle trækker sig 

fordi de er bange for at gøre den sørgende ked af det, fordi man tænker, at hvis jeg siger noget for-

kert, gør noget forkert så gør det den sørgende ked af det, og man skal være et ualmindeligt dumt 

svin, hvis man kan gøre en sørgende mere kede af det end de er. De har mistet en de holder meget 

af, så bare det, at du er til stede, bare det at du er nærværende, det gør en stor effekt, det er trin 1. 

Trin 2 er måske at snakke om det, trin 3 er måske at gøre noget aktivt. Men det er bare for at sige, 

at det der med at hjælpe et menneske i sorg, er ikke så komplekst som vi gør det til, det er faktisk 

bare at være i det, og nogle gange er at være i det, måske bare at lave noget andet end at snakke 

om, at det er svært”. 

 

Følelserne en efterladt står med, kan altså være meget svære at håndtere, for både de efterladte og de 

pårørende til de efterladte. Man er bange for at gøre ondt værre, ved at sige noget forkert, og/eller 

spørge for meget ind til en given situation eller person, som har været af særlig karakter for den 

efterladte, og den efterladte kan være bange for at ytre sine tanker, da vedkommende kan være meget 

bange for, om dennes følelser er normale, eller om de er de eneste, der har stået med de slags følelser, 

og derved ser sig selv som unormale.  

 

Nogle efterladte kan også føle, at deres afdøde er nærværende. Det kan være, de hører den afdødes 

stemme, eller det kan være, at den efterladte ser den afdøde og føler, at den afdøde er konkret til stede. 

Den efterladte kan næsten føle en konstant tilstedeværelse af den døde og så at sige leve med den 

afdøde ved sin side. For nogle efterladte er det en skræmmende og mærkelig oplevelse, og for andre 

er det helt naturligt. I omgivelserne er det derimod et større problem, idet det er vanskeligt at tackle,  
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og mange reagerer med mistro og afstand, samtidig med at tanken om, at den efterladte er blevet 

sindssyg, ikke ligger fjernt. Det kan være til stor trøst og lettelse for den efterladte, at have den afdøde 

med sig. Der er en del tabubelagte følelser i forhold til dette, men det kan ses som en naturlig reaktion 

i forbindelse med sorg og tab. På trods af at det ikke er den måde, hvorpå den efterladte normalt 

reagerer, og at det kan føles uvant, så gør dialog det nemmere for den efterladte at leve med sine 

oplevelser, hvor respekt og samtale kan give mening i det meningsløse ved tabet 

(Petersen, Sorg er et livsvilkår i et samfund med berøringsangst, tabu og diagnosetrang., 2020). 

 

Det kan være problematisk at finde ud af, hvem der bærer ansvaret for sorgbehandling i Danmark, og 

hvordan man opsøger netop denne. Rune Rønne, leder af samtaleforeningen PUST, beskriver proble-

met om ansvaret for sorgbehandling i vores samfund således:  

 

”Jeg tror at, ansvaret for sorgbehandling i Danmark er faldet ned mellem to stole, og det er noget i 

forhold til den kultur vi har ændret på. Hvis vi kigger lang tid tilbage, sådan 100-200 år tilbage, så 

havde vi jo ’den vise kone’ der boede ude på gården, hvor folk tog til, når de havde ondt i livet, og 

så kunne man snakke med hende, eller man havde den lokale præst man kunne gå til, eller lignende, 

så der var altså nogle tydelige figurer man kunne gå til. 

Så kom der lidt mere en professionalisering af sorgen, hvor det i højere grad blev terapeuter, psy-

kologer, og højtuddannede mennesker der skulle varetage sorgen, og så har vi på en måde glemt, 

hvad vi egentligt kan, som almindelige mennesker, det her med at rumme andre frustrationer og 

sorger. Så ansvaret er faldet lidt mellem to stole. Netop denne professionalisering gør, at der bliver 

henvist ekstremt mange mennesker til privatpraktiserende tilbud, men man har ikke de her velorga-

niserede tilbud, som pust eksempelvis, eller kræftens bekæmpelse, eller børn og unge sorg, og det 

har vi ikke helt på landsplan fordi at kommunerne ikke støtter det. De støtter på mange andre områ-

der, men ikke lige sorgområdet.’’ 

 

Vi har interviewet en 26årig mand, ved navn Emil, som mistede sin far da han gik i syvende klasse. 

Emils far drak meget, og endte også med at drikke sig selv ihjel. Han fik en blodstyrtning (Serup, 

2020). Modstat vores interviewperson Jonas, som, grundet hans fars kræftsygdom, fik tilbudt en sorg-

gruppe via Kræftens Bekæmpelse, fik Emil ingen hjælp, eller nogle tilbud om sorggruppe eller sorg-

håndtering fra det offentlige. Det var Emils egen mor, der måtte opsøge psykologer og terapeuter.  
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Emil har, efter hans fars død, oplevet, at hvis nogle spørger ind til hans familie, og han nævner, at 

hans far er død, bliver de meget befippede, og ved ikke, hvad de skal sige, og prøver at styre udenom 

emnet. Emil fortæller, at når han selv bringer emnet op i en samtale, at hans far er død, så må folk 

gerne gribe bolden, og spørge ind til dette emne, fordi, han selv har bragt det på banen. Alligevel føler 

han ikke, det er noget folk tør blande sig for meget i. Han tror selv, det er fordi, de er bange for at 

gøre ham ked af det. Emil har oplevet en del følgesygdomme som følge af hans fars dødsfald. Han 

lider i dag af skizofreni og angst som, efter alt at dømme, stammer fra tiden efter dødsfaldet (Serup, 

2020). 

 

Emil ville have haft gavn af, at der var flere, end blot hans mor, og hans bedste ven, der havde turde 

tage den tunge samtale op med ham, flere gange, men dette blev desværre ikke en realitet for hans 

vedkommende, ligesom Jonas, som nævnt, oplevede at blive lukket ude af en vennegruppe, fordi de 

var bange for, han ville ødelægge stemningen.  

 

Der ses altså tydelige tegn på vigtigheden af samtale på emnet. At der ikke er mennesker man kan gå 

til og vide, at man ikke bliver mødt med distance, kan gøre sorgprocessen ekstra turbulent for de 

sørgende. Der ses en vigtighed fra de sørgende i, at vi tør tage snakken, og vores individualiserede 

sind skal og bør omlægges, og vi bør lægge vores egen frygt for at se døden i øjnene væk.  

 

Det er afgørende for en sorgproces, hvordan en sørgende bliver mødt af andre. Her menes de kultu-

relle ritualer og eksempelvis de forventninger, der måtte være til, hvordan den sørgende udtrykker 

sorgen, og om andre tør at tale om døden og sorgen, eller om omverdenen bliver berøringsangste og 

trækker sig væk (Petersen, Sorg er et livsvilkår i et samfund med berøringsangst, tabu og 

diagnosetrang., 2020).  

 
I vores interview med Camilla spurgte vi netop ind til dette – om hun efter hendes far døde, havde 

oplevet at personer omkring hende distancerede sig fra hende og om der var noget hun kunne ønske 

havde været anderledes i tiden efter hendes far døde, hvor hun i den forbindelse nævner følgende:  

 
’’Det jeg sådan savner mest fra omverdenen, er, at man ikke distancerer sig så meget fra de sør-

gende. Man bliver meget et samtaleemne, som man ikke selv er en del af. Det er nogle andre, der 

snakker om en og kigger på en, sådan er det jo også den dag i dag. Hvis jeg sidder til et  
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middagsselskab, prøver jeg jo på alle mulige måder at komme udenom denne samtale, for jeg ved jo 

godt, at lige så snart jeg kommer til at sige, ’’jamen min far er død’’, så kan jeg mærke stilheden 

brede sig og alle tænker, men ingen siger noget. Og det startede allerede dengang jeg mistede min 

far, men der er jo stadig noget der, og det er i hvert fald noget, jeg lægger mere mærke til i dag.’’ 

 
Her bliver det bekræftet af Camilla, at hun har oplevet tabuisering og distancering af omverdenen, da 

hun stod i hendes sorgproces. Vores anden interviewperson Jonas, nævner også en oplevelse han har 

haft i den forbindelse, hvor han siger:  

 
”Mine venner omkring mig vidste ikke, hvordan de skulle håndtere det, så jeg blev faktisk udeladt. 

Jeg blev skubbet ud af en stor vennegruppe jeg havde i Humlebæk, og det fandt jeg ud af et par må-

neder efter min far var død. Der sagde en af mine kammerater til mig, "vi har faktisk ikke rigtigt 

lyst til at invitere dig, fordi vi er bange for at du kommer til at ødelægge stemningen", og det gjorde 

mig jo superked af det. Fordi på dagen, da vi ligesom offentliggjorde at min far var død, der fik jo 

tonsvis af beskeder, jeg tror jeg fik 3-400 private beskeder, og lange romaner hvor folk havde skre-

vet, "jeg er virkelig ked af at høre det her, og du skal til hver en tid huske at du bare kan skrive", 

men det var én ting, den anden ting var så bare at de ikke viste det de skrev, og på en eller anden 

måde kan jeg godt forstå det, fordi man ved ikke hvordan man skal håndtere det her med, når man 

har mistet sin far. Man ved ikke hvad man skal gøre, man ved ikke hvad personen har lyst til, og om 

personen vil komme til at græde, men jeg blev bare fuldstændigt udeladt fordi de var bange for at 

jeg kom til at ødelægge stemningen”  

 

Samtidig viser vores kvantitative undersøgelse lavet af det nationale sorgcenter (sorgcenter, 2017), at 

ud af 2.000 pårørende til efterladte, opleveler 6 ud af 10 efterladte at have mærket tabuiseringen på 

egen krop. Ud fra vores kvalitative og kvantitative undersøgelser, tyder det på, at der er tale om at vi 

i det danske samfund har en tendens til at overse, hvor stor betydning de sociale processer i sorgen 

har for den enkelte sørgende. Med dette skal forstås, at hvis en sørgende person ikke bliver anderkendt 

i personens følelser og rolle, kan den sørgende få svært ved at få plads til sin sorg, og hvis de sørgende 

oplever denne tabuisering, er det på mange måder med til at begrænse dens sørgendes muligheder for 

at sorgbearbejde deres tab i deres nære relationer (Petersen, Sorg er et livsvilkår i et samfund med 

berøringsangst, tabu og diagnosetrang., 2020).  
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Preben Engelbrekt, som er leder af det nationale sorgcenter, har udtalt, at ’’død og sorg er mere 

tabuiseret nu end nogensinde’’ (Petersen, Sorg er et livsvilkår i et samfund med berøringsangst, tabu 

og diagnosetrang., 2020, s. 170). Der er ikke noget, der tyder på, at tabuet omhandler det at skrive og 

tale om døden i det offentlige rum, for dette ser vi en stor udvikling på i medier, litteraturen og de 

mange forskningsprojekter.  

 

Hvorfor dette kan skyldes, har vi netop spurgt vores fagperson Rune som er stifteren af PUST om, 

hvor han giver sit bud på det:  

 
’’ I forhold til tabuisering af sorg og mit perspektiv på det, så vil jeg da klart mene, og det tror jeg 

også der er bred konsensus om, at vi som samfund er ekstremt dårlige til at tale om det der er 

svært, og jeg tror ikke det er eksklusivt om døden, men jeg kunne forestille mig, at det er sådan en 

generel ting, om det der er lidt svært i livet. Men i forhold til døden, så er jeg ret sikker på, at det 

der gør det svært og det som har gjort det ekstra svært indenfor de sidste måske 30-40 år er, at vi 

møder døden sjældnere og sjældnere, især i vores ungdom og barndom, er der jo heldigvis færre 

der dør tidligt og jeg tror det har en sammenhæng med, at vi ikke bliver eksponeret så meget for 

den og derfor bliver vi markant mere distancerede fra den’’  

 
Han nævner ydermere, at det har noget med vores kultur at gøre, hvor han siger følgende: 

 
’’Så har vi også haft en tradition hvor vi måske lagde låg på sorgen, at vi ikke skulle bruge for me-

get energi på den. Vi skulle glemme alt det der var forfærdeligt og så komme videre. Den her ’kom 

videre’ tror jeg der er rigtig mange der er mærket af i dag, og så når man ikke rigtig at mærke at 

livet gør ondt, og når den så lige pludselig gør det, så får man at vide af andre ’bare kom videre’, 

men det kan man ikke, man kan ikke samle sig selv på den måde, og det er også tydeligt at se. I 

hvert fald i mit meget perspektiv, mener jeg at man ikke kan løbe fra det. På et tidspunkt skal man 

igennem sorgprocessen, ligegyldigt hvor meget du prøver at distancere dig og ligegyldigt hvor me-

get man forsøger at isolere den og så tror jeg også at man får rigtig mange følgeeffekter af det, på 

et senere tidspunkt.’’ 

 
Her mener Rune altså, at denne tabuisering og distancering til at turde tale med sørgende mennesker, 

er et produkt af det samfund vi lever i, hvor fornægtelse af de svære ting i livet ofte er den valgte  
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løsning end at se den barske sandhed i øjne. Lige netop denne fornægtelse af de barske sandheder og 

den akavet stemning det kan skabe når man bringer sådanne emner op i forskellige konsultationer, er 

også noget Camilla nævner, hun ofte oplever. 

  

’’ Jeg har simpelthen ikke lyst til at udsætte andre for det, altså fordi de bliver virkelig, virkelig, 

altså de bliver meget utilpasse i den situation. Så man bruger jo utrolig meget energi, og det tror 

jeg man kommer til at gøre resten af sit liv på og have en masse sætninger klar man kan sige, hvis 

man kommer i en situation, hvor man bliver nødt til at sige ens far er død. Altså hvis der er nogle 

der spørger om ens familie, så snakker man om dem der er der, og hvis de så stadig bliver ved med 

at spørge ind, og spørger direkte til den man så har mistet, så bliver man jo nødt til at sige det, men 

kort tid derefter, bliver man så også nødt til at sige, ’’jaer, men det er også lang tid siden og det går 

godt nu og vi har det godt, og vi er blevet tætte i vores familie’’, så man snakker bare udenom, så 

de får ikke engang lov til at nå at reagere på det, fordi man er så vant til, at folk bliver utilpasse, og 

det har man jo ikke brug for at sætte dem i.’’ 

 
Her tyder det på, ud fra vores kvalitative undersøgelser, at de sørgende oplever tabuet ved at føle sig 

utilpasse i situationer hvor samtaler om sorgen og deres afdøde relation opstår. Denne utilpashed, 

beskriver vores interviewpersoner også, ikke er noget der opstår hos dem, men en reaktion de bliver 

mødt med af andre mennesker.  

 

I samme kontekst spurgte vi også Camilla, om hun synes vi samfundsmæssigt har et problem i for-

bindelse med at turde tale om sorgen, og her nævner hun følgende:  

 
’’Altså ja, det vil jeg jo sige. Det er da i hvert fald det at jeg oplever, at der er et stort problem i at 

man føler sig alene af en grund, der egentlig ikke eksisterer. Fordi alle har jo en god intention om 

at ville hjælpe den sørgende, men ingen tør. Sådan synes jeg egentlig det er lige meget hvor. Det er 

ligegyldigt hvilke samfundslag man møder, og hvem man snakker med, så reagerer alle på nogen-

lunde samme måde. Undtaget børn, som jo klart er de bedste at snakke med det om.’’ 

 
For igen at blive klogere på omkring, hvad der skyldes at dette tabu som vores interviewpersoner 

oplever, spurgte vi her efterfølgende indtil, hvad det er hun tror der gør, at folk ikke tør at spørge 

indtil hende, hvor hun udtaler sig:  
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’’Man er bange for at overskride folks grænser, hvilket jeg tænker er den største grund til, at folk 

ikke tør at spørge ind. Man er bange for at man bliver for grænseoverskridende overfor det her me-

get skrøbelige sørgende menneske. Og der tror jeg bare det vil hjælpe, at man tænker på, at man er 

igennem det værste af ens liv lige dér, så sådan, at du spørger om lidt mere, er bedre end at du ikke 

spørger om noget. Fordi for den sørgende handler det egentlig om, at der bare er nogle der er der, 

og at man kan sige de samme ting igen og igen og igen.’ 

 

Camilla udtaler her, at hun ikke mener at det er hos de sørgende tabuiseringer opstår, da hun i hendes 

sorgproces har haft et behov for at der er nogle personer omkring en, der vil lytte til ens fortælling og 

ens nuværende situation. Netop dette omkring hvor tabuiseringen opstår henne, nævner hun også 

følgende:  

 

’’Jeg tror ikke der er særlig mange der har mistet nogen, der har det store problem om at snakke 

om det, det er et problem der er blevet dannet af nogle andre, det er ikke os der har det problem. Vi 

har ikke noget imod det, vi har snakket om det lige siden det skete jo, man snakker med alle instan-

ser om det hele tiden, og man lærer også meget at sige fra, så man bliver nødt til at stole på den 

sørgende omkring, at man godt kan sige fra, hvis det er at man ikke har lyst til at snakke om det, 

fordi man er jo ude i nogle følelser, hvor det giver ret meget sig selv, at hvis man ikke kan snakke 

om det, så gør man det ikke. Så noget mere tiltro.’’ 

 
Det tyder af den grund på, at tabuiseringen er noget der er skabt ud fra vores kultur. Her har vi også 

kigget nærmere på eventuelle manglende ritualer i vores kultur. En kulturs forståelse af de kulturelle 

sørgeregler er meget betydningsfulde for den sørgendes mulighed for at udleve sin sorg (Petersen, 

Sorg er et livsvilkår i et samfund med berøringsangst, tabu og diagnosetrang., 2020). Vi ved, at sorg 

ikke kun er noget, det enkelte individ opleveler, fordi det er menneskeligt levevilkår, og derfor er 

noget vi alle har til fælles. Af den grund findes der naturligt også en række kulturelle normer, der 

underlagt fortæller hvad mennesker skal føle hvornår, over for hvem, hvorfor, hvor længe og hvordan. 

Hvis vi for eksempel. kigger på en af de største traditioner i danskernes kultur og den kristne religion, 

begravelsen, så ser de fleste det nok som en dag, hvor der er plads til at udtrykke sorgens følelser. 

Her er der en generel norm omkring, at på denne dag skal man være ked af det og vise, at man sørger. 

Hvis man derimod ikke kan føle og vise sorg ved en begravelsesceremoni, kan det opleves at være  



Tobias Engel Sahl Rikke Aagaard Larsen HumTek-A 
Emilie Jo Bjørn Larsen Anna Matilde Nielsen BP1 
Helena Sindt Nielsen Robin Daniel Hahn 19.12.2020 
Hamidu Willer 

 55 

 

meget ubehageligt, i det de fleste er bevidste om, at man enten ikke føler nok eller føler noget forkert 

i forhold til det, der forventes af den enkelte efterladte (Petersen, Sorg er et livsvilkår i et samfund 

med berøringsangst, tabu og diagnosetrang., 2020). I sådanne situationer, bliver det tydeliggjort, at 

sorg ikke kun har en individuel, men også en social side, og at det kulturelle aspekt også spiller en 

stor rolle i sorgen. Vores interviewperson Camilla fortæller også under interviewet at hun flere gange 

har været til begravelser og har mistet op til 4-5 personer i hendes familie, og har derfor også en 

personlig holdning til vores begravelsesceremoni som ritual, her nævner hun:  

 

’’Så tager vi én sørgelig dag hvor vi alle sammen klæder os ud i sort tøj, og så kan vi græde over de 

i dag, men ligeså snart vi er afsted til gravøl, så begynder vi allerede at snakke om noget andet, 

fordi så kan vi ikke holde ud og snakke om det længere. Det tror jeg bare er fordi, at vores samfund 

er bygget op efter at det skal være meget sørgeligt, og vi skal være meget i sorgen, uden at nogen 

nødvendigvis er det, fordi os der skal være i sorgen og dem der virkelig mister nogen, vi er i sorgen 

hele tiden, så at vi også skal være i den dén dag, ville da være en lettelse hvis man kunne finde på 

noget andet at lave’’. 

 

Her nævner Camilla også, at hun har oplevet denne kulturelle norm omkring, at når man er til en 

begravelse, så er der én bestemt måde at sørge på, og ikke så mange andre. I den forbindelse nævner 

Camilla også, at hun synes det altid, er et meget sørgeligt grundlag vi mødes på omkring døden, og 

at der ikke ville komme noget dårligt ud af, at man begyndte at gøre tingene på en anden måde. Her 

siger hun:  

 

’’ Jeg tror ikke der ville komme noget dårligt ud af, at man begyndte at gøre ting på en anden måde. 

Jeg tror måske vi samles på et lidt for sørgeligt grundlag i forhold til hvad godt er.’’ 

 

Her kommer vi tilbage til, at vi i vores kultur, har en generel meget sørgende og tungt forhold til dø-

den, i forhold til visse andre kulturer, der samles omkring døden på nogle mere opmuntrende grund-

lag. Dette forhold til døden og dødens ritualer vi har i vores kultur, er også lig med, at vi naturligt 

distancerer os for døden, fordi det er en naturlig menneskelig reaktion at distancere sig for det kon-

stante sørgelige. 
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12. Diskussion 
 
Vi, i projektgruppen, vil med nedenstående forsøge at diskutere de udfordringer, der samfundsmæs-

sigt er forbundet med sorgen, samt om vores observationer giver et retvisende billede af den valgte 

problemstilling. Ligeledes vil stille os kritiske overfor vores valg af dokumentarformaet, som tekno-

logisk produkt, og dens reevaluering af sorgprocessen.  

 

I første omgang gik vores anelser på, hvorvidt det ville være muligt at finde respondenter der ville 

stille op til interview og på kamera, som senere skulle blive til en dokumentarfilm. Vi startede der-

for processen med at lave et simpelt spørgeskema, hvortil masser af svar væltede ind, og underbyg-

gede vores teori om de samfundsmæssige sorgproblemer, vi havde en forventning om eksisterede.  

 

Spørgeundersøgelsen kunne have været viderearbejdet og have taget afstik i en bestemt målgruppe, 

eller været rygraden til vores rapportskrivning, men grundet de mange, og overraskende besvarelser 

følte vi et ansvar overfor os selv og emnet, til at grave dybere og reevaluere den eksisterende sorg-

proces. Vi valgte derfor ikke at benytte spørgeskemaundersøgelsen i vores opgave, men den har gi-

vet os en større indsigt på området, som er komplekst i sig selv. Det skal også nævnes, at spørgeske-

maundersøgelsen ikke havde nok respondenter, til at kunne blive anvendt som en kvantitativ under-

søgelse.  

  

Vi antog, at vi kunne komme nærmere emnet, ved at lave ekspert – og individinterviews, for på den 

måde at kunne granske vores spørgsmål mere målrettet og informativt – ligeledes ville svarene også 

være mere fyldestgørende i forhold til vores reevaluering af sorgprocessen.  

  

Diskussion 12.1 

Der findes forskellige måder at gribe en diskussion an på, hvor vi, med udgangspunkt i vores viden-

skabelige projektopgave, har taget afstik i den metodiske diskussion. Dette giver god mening for os, 

i og med vores metodiske refleksioner har været et bærende element for vores endelige resultat. Sær-

ligt har vi gjort os overvejelser omkring valget af dokumentaren som vores teknologiske produkt, idet 

dimensionen af ”Design og Konstruktion” ved første indskydelse mere lægger op til at skulle skabe  
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artefakter eller andre fysiske produkter. Efter mange overvejelser, og i samarbejde med vores vejle-

der, kom vi frem til at vores problemstilling er en normalia problemstilling, da vi med produkt ønsker 

at reevaluere den eksisterende sorgproces. Derfor blev der vedtaget, at vores dokumentarfilm lever 

op til de krav, som Design og Konstruktion stiller.   

 

Hvis vi havde anvendt en anden form for filmisk fremstilling, var vores klare vurdering i projektgrup-

pen at resultatet, og deraf den lærerende proces, ville være minimeret, idet vores interviewede på den 

måde kunne føle sig begrænsede, eller ikke følte det frirum, som dokumentarformen giver os, hvis 

vi, eksempelvis, havde skrevet et manuskript, som de medvirkende skulle følge og udspille. Vores 

klare overbevisning var, at hvis vi kunne skabe et frirum for de interviewede, så ville de på den måde 

frit kunne tale om det ømtålelige emne, og derved kunne berøre de essentielle spørgsmål og proble-

matikker, de sorgramte føler sig tynget af. Havde vi derimod sat rammer op, eller haft specifikke krav 

til de interviewedes ageren, var vi overbevist om den oplysende og lærende del ville blive formind-

sket, og dermed underminere vores færdige produkts klare målsætning – altså at give de pårørendes 

pårørende de rigtige værktøjer, til at kunne hjælpe den pårørende i sin sorgproces.  

  

Diskussion 12.2 - Kritik af individinterview  
 
Vi er klar over, at de individer vi har valgt at interviewe, ikke tegner hele billedet for sorgramte i 

Danmark, men kun er med til at understøtte nogle teorier, som vi har fundet interessante. Vi har 

ønsket, at de skulle fortælle deres historie, for at sætte fokus på, hvad vi har regnet med, har været et 

tabubelagt emne, og for de individer vi har været så heldige at kunne interviewe, har dette også været 

deres realitet. Dette betyder dog ikke, at alle sorgramte i Danmark, oplever tabuisering, endsige føler, 

denne eksisterer.  

  

Derudover skal det også nævnes, at alle respondenter, på nær vores fagperson Rune Rønne, har været 

nogle, som projektgruppemedlemmerne har haft en relation til, på den ene eller den anden måde. Vi 

føler, det er værd at nævne, at hvis vi havde interviewet nogle, der ville have været fremmede for os, 

kunne opgaven muligvis have haft et andet udfald, da der, fordi et gruppemedlem har kendt en re-

spondent, kan være opstået et mere intimt og fortroligt rum, hvori respondenten muligvis har delt 

mere, end denne vanligt ville have gjort, hvis denne ikke havde haft en relation til et gruppemedlem. 

Det skal dog nævnes, at det ikke har været de gruppemedlemmer, der har kendt respondenten, der har  
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interviewet denne, men et gruppemedlem uden relation til denne. Dog føler vi, vi har haft megen 

litteratur, der har kunne underbygge både vores, samt vores interviewpersoners påstande. Ydermere 

kan det også have hjulpet os til at få et mere sandfærdigt og realistisk billede af virkeligheden, netop 

grundet det intime rum, der er blevet skabt. Fordi der har været fortrolighed mellem parterne, har 

respondenterne måske også givet os flere informationer om deres sorg og oplevelser, end de ville 

have gjort, hvis der ikke havde været kendskab til hinanden. 

  

Det har været meget svært at finde mennesker, som vi ikke har kendt, på den ene eller anden måde, 

der har ønsket at stille op til interview, og især også til en film, om et så ømtåleligt og skrøbeligt 

emne, som død og sorg. Dette kan muligvis underbygge hele den teori, vi har valgt at fokusere på, i 

vores projekt, nemlig at død og sorg er blevet et meget privat og tabuiseret emne, som man ikke taler 

åbent om. 

  

Det skal også nævnes, at alle vores respondenter, civile som private, har mistet deres fædre. Vi kan 

ikke vide, om dette har haft indflydelse på deres sorgproces, men vi kan forestille os, at det havde 

kunne give noget andet, hvis vi havde haft respondenter med, der havde mistet andre end deres fædre, 

for at se, om der kunne have været forskel i sorgprocesserne. Sorgprocesser er generelt meget for-

skellige, og den litteratur vi har læst fortæller også, at kønnet som sådan ikke er en indspillende faktor 

i, hvordan man sørger. 

  

Vores civile respondenter har alle været unge, da de mistede deres fædre. Jonas mistede sin far i 2016, 

så dette må siges at stå meget klart i hans hukommelse, mens det for Camilla er 15 år siden, og man 

derfor ikke kan være sikker på, hun kan huske tingene som de var, eller om hun har dannet sig erin-

dringer og fortællinger, ud fra andres minder. 

  

Vi ønsker også at stille os kritiske overfor vores fagperson Rune Rønne, som er den eneste fagperson 

vi har interviewet. Eftersom han har stiftet en samtaleforening, møder han primært mennesker, der 

har et ønske om samtale og påtale af deres sorg. Der bliver ikke stiftet bekendtskab til mennesker i så 

dyb sorg, at det rent faktisk er umuligt at tale om det, som vi måske kunne have hørt om, hvis vi havde 

interviewet en læge eller en psykiater. Dog er Rune Rønne en god respondent, da han både fungerer  
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som fagperson og civilperson, da han netop stiftede samtaleforeningen, efter at have været ramt af så 

dyb sorg, at han sad fast i denne. 

 

Vi havde nok fået et langt mere nuanceret billede af mennesker i sorg, set med professionelle briller, 

hvis vi havde interviewet flere fagpersoner, som eksempelvis en præst og en læge, som havde kunne 

komme med flere eksempler på hvordan vi reagerer på mennesker i sorg, og hvordan vi selv er, når 

vi er i sorg. Dette har ikke været en mulighed, Covid-19 virussen ikke har tilladt os at se så mange 

forskellige mennesker, og sundhedsvæsenet, som eksempel, har været meget presset, hvorfor det ikke 

har været muligt for os at få nogle aftaler i stand her. Dog er vi ikke resistente overfor, at kvaliteten 

og troværdigheden i opgaven havde været bedre, hvis vi havde haft flere mennesker, der kunne un-

derbygge de påstande vi har haft. Dog havde vi også haft meget ubrugeligt materiale, da vi ikke har 

haft hverken evner eller kapacitet til, at lave en meget lang film, som vi havde været nødt til, hvis vi 

havde haft mange flere respondenter. 

 

Taget vores udfordringer i betragtning, synes vi selv, vi har opnået en troværdig og virkelighedsnær 

opgave. 

 

Diskussion 12.3 – Dokumentaren som produktvalg 

Vi har i projektgruppen besluttet, at vores produkt skulle udmunde sig en dokumentarfilm, hvor for-

målet var at belyse og reevaluere den eksisterende sorgproces. I fællesskab blev vi enige om at bruge 

dokumentarfilmsformatet, da vi på den måde mente, at vi bedst og mest objektivt kunne få vores 

individer i tale samt at erindringer blev fremkaldt mest oprigtigt. Der kan argumenteres for, at doku-

mentaren som format ikke er så objektivt, som vi i projektgruppen tilskynder den at være. Projekt-

gruppens redigeringsansvar er ensbetydende med til – og fravalg, hvad derfor kan tolkes som værende 

en forringelse af objektiviteten, hvilket vi dog har forsøgt at gøre på mest oprigtige måde. Vi har 

bibeholdt klippene i sin originalform, og ikke forsøgt at ændre fortællingen, for på den måde at få 

vores dokumentar til at fremstå mere ærlig. 

 

En anden måde, hvorpå vi kunne have præsenteret emnet og vores individer anderledes, kunne have 

været ved brugen af talkshowformatet. Normalvis diskuteres så ømtålelige emner, som sorg og død  
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ikke i et talkshow, da det oftest et tilegnet mere morsomme og lettere emner. Talkshowformatet kunne 

dog på en måde have styrket troværdigheden af de interviewede, da sådanne shows oftest filmes 

direkte, og dermed ville vi undgå redigeringsproblematikken. Ligeledes ville formatet kunne give de 

interviewede muligheden for at reflektere over hinandens svar, og deraf ville samtalen have haft gro-

bund for at udvikle sig anderledes, og med mulighed for at eventuelt at stille eksperten spørgsmål. 

Derudover ville vi have haft mulighed for at få flere personer med i talkshowet, for på den måde at 

kunne skabe et ekspertpanel, hvor vi havde flere repræsentanter med en professionel baggrund med. 

  

Vi står ved, og er glade for vores beslutning om at vælge dokumentarfilmen, som vores produkt. 

Tilkendegivelserne fra de involverede Camilla, Jonas og Rune har været positive, og de har følt vores 

forsøg på at belyse det tabubelagte emne har været god. Ligeledes er tilkendegivelserne gået på at 

rammerne omkring opsætning, spørgsmålene og behandlingen har været som ønsket. Dette under-

støtter os også vores valg i produkt, hvor vi tilbage sidder med en god mavefornemmelse over at have 

været lydhør, og tro til vores valg produktform. 

 
Link til dokumentar: https://vimeo.com/492861015/e52f17a3ea  

 
13. Konklusion 
 
Vores projektarbejde startede ved, at vi havde nogle hypoteser om, at der var tale om et eksisterende 

behov hos sørgende at tale med personer om deres sorg og afdøde. Samt en hypotese om at der var et 

eksisterende tabu af italesættelse af sorg ved dødsfald i vores samfund. Hvis bekræftelse af disse 

hypoteser fandt sted, var vores ønske at skabe et teknologisk produkt, der ville sætte fokus på disse 

problemstillinger, og derved støtte de pårørende til at skabe en levende debat omkring denne sorg-

proces.  

 

Vi har ud fra vores analyse af vores kvalitative data kunne konkludere, at vores interviewpersoner 

har vist tegn på, at de har været igennem Bowlbys fire faser af sorg. Vores interviewpersoner fortæl-

ler, hvordan de hver især har gennemgået sorgen på forskellige måder, men at der stadig kan drages 

paralleller med det, Bowlby beskriver i disse 4 sorgfaser. Særligt med fokus på fase 3 og 4, fandt vi 

frem til, hvor vigtigt det har været for dem, at de har haft nogle gode relationer til folk i deres om-

gangskreds. Vi kan ud fra vores analyse derved også konkludere, at de pårørende har haft problemer  
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med personer i deres omgangskreds, hvor de, af de helt grove, beskriver de både har oplevet mobning 

og udelukkelse, men også generelt har oplevet at blive mødt af personer med akavethed i samtale 

med deres afdøde og deres dertil hørende sorgproces. Vores interviewpersoner beskriver, at det at 

være sørgende, er en meget udfordrende og hård situation. I den forbindelse beskriver de også, at det 

var ekstrem vigtigt for dem, at de fik skabt gode relationer til personer i deres omgangskreds, som 

har været en stor hjælp for dem, for at komme igennem deres sorgproces. Lige netop dette, bekræfter 

både Bowlby, Worden og Dyregrov & Dyregrov i deres teorier; at det er meget vigtigt for den sør-

gende at skabe nye gode relationer, som kan være med til at hjælpe den sørgende. Vi kan derfor ud 

fra vore kvalitative, kvantitative og indsamlet fagligt empiri, konkludere, at der er tale om et eksiste-

rende behov hos de sørgende at have nogle personer at kunne italesætte deres sorg overfor, om det så 

er en nær relation eller generelt i offentligheden.  

 

Derudover har vi samtidig, ud fra vores undersøgelser, kunne konkludere at der er tale om et eksiste-

rende tabu i vores samfund omkring italesættelse af døden og den dertil hørende sorgproces hos men-

nesket. Alle vores interviewpersoner har udtrykt klart, at de er blevet mødt med stor distance i deres 

omgangskreds og samfundet generelt. Samtidig med, at de har udtrykt, at deres ønske ville være, at 

flere i vores samfund, var i stand til at tale åbent omkring sorgen, frygten, tanker, mindet og savnet 

de har oplevet som stærke følelser i deres sorgproces. De udtrykker helt generelt, at der er et ønske 

om, at der blev mere plads og rum i vores samfund til at være sørgende. Det indblik vores interview-

personer har givet os, afspejles også tydeligt i vores kvantitative undersøgelser, og hertil konkludere 

vi at vores interviewpersoner ikke er enkeltstående tilfælde, men at der er tale om en større generel 

tabuisering. Vi konkluderer derfor, at der ikke må stå tvivl omkring de udfordringer der ligger for de 

enkelte sørgende i vores samfund.  

  

Grunden til at denne tabuisering er opstået, kan være mange. Ud fra vores indsamlede empiri mener 

nogle, det er fordi vi lever i et smertefortiet samfund, og andre mener det er akavet heden omkring, 

at den sørgende skal blive endnu mere ked af det. Men ud fra vores projektarbejde kan vi konkludere, 

at dette er en vrangforestilling som bestemt er værd at tage ved lære af ud fra vores kvalitative inter-

views, hvor vores interviewpersoner understreger, at man ikke gør dem kede af det, ved at spørge ind 

til sorgen og den afdøde – tværtimod. Vi har derfor kunne konkludere, at tabuisering af italesættelse 

af døden, ikke er noget der opstår hos de sørgende, men i vores kultur og det samfund vi lever i.  
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Vi kan konkludere, at det generelt er meget svært for mennesker at tale om disse tabuer. Men som 

velfærdssamfund mener vi, at vi har en opgave i at møde andre mennesker i den sorg de oplever, efter 

at have mistet en nær relation. Samtidig mener vi også, at vi som samfund, er forpligtet til at få ned-

brudt dette tabu. Vi mener, at vi alle skal blive bedre til at tale med andre om deres sorg og huske, at 

en dag er det os selv, der vil miste og blive ramt af de samfundsmæssige tabuer, hvis vi ikke selv 

tager handling for at nedbryde det opstået tabu.  

 

Formålet og ønsket med designet i vores dokumentarfilm, er at skabe en levende debat om sorgpro-

cesser, og derved sætte fokus på at skabe dialog om sorg og med de sørgende. Da vores deltagende i 

vores dokumentarfilm, har et ønske om anonymitet, har det ikke været muligt for os at vise denne 

film til en udvalgt gruppe mennesker, og modtage en form for feedback, for at få nærmere afklaring 

på om vores dokumentarfilm har den ønskede effekt ved tilskuer.  

 

Vi kan derfor ikke konkludere hvorvidt vores dokumentarfilm inviterer til at skabe en levende debat 

om sorgprocesser, men ud fra vores indsamling af empiri omkring dokumentaren som genre, og dens 

kendetegn omkring at skabe eftertanke og påbegynde en informationssøgende adfærd efterfølgende, 

kan vi håbe at i en hypotetisk forestilling, at vores genrevalg og designvalg vil opnå vores tilsigtede 

formål hos tilskuer.  

14. Perspektivering 
 
I dette afsnit reflekteres der over projektets helhed, kohærens til semesteret samt den samfundsmæs-

sige kontekst. Endvidere, hvad der fremadrettet kan gøres i henhold til emnet i samfundet. 

 

14.1 Projektet og semesteret 

I henhold til selve læringsprocessen og videreudvikling af vores kompetencer, kan vi vurdere en nu-

anceret forståelse af gruppedannelse, gruppearbejde og tidsplanlægning på universitetsniveau.  

 

Processen forløb over et semester, hvor arbejdet var meget selvstændigt, udover to milepæle (pro-

blemformuleringsseminar og midtvejsevaluering), der skulle arbejdes mod og afleveres forinden eva-

luering.  
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Selvstændigheden samt ejerskab for projektets fremstriden var essentiel at mestre, for at komme i mål 

til given tid. Umiddelbart kunne dette fremkomme uoverskueligt, da man som gruppe skal planere, 

korrespondere og vigtigst komme til enighed. Med en gruppe på 7 medlemmer måtte man gå på 

kompromis i nogle sammenhænge, men også kunne bryde igennem, hvis komplikationer opstod.  

Konstant kommunikation har været et vigtigt redskab for os som gruppe, da vi siden projektets start 

har levet under særlige forbehold, og derudover grundet mængden af gruppemedlemmer i gruppen. 

Den klare kommunikation var derfor en nødvendighed for både at bibeholde enigheden og kohæren-

sen under forløbet.  

 

Planering af vores tid viste sig at være mere væsentligt end først antaget. Da projektets omfang af-

hænger af semesteret, kravene og gruppens ambitioner, måtte vi planlægge nøje for at kunne realisere 

førnævnte. Undervejs udarbejdede vi gruppeopgaver, individuelle opgaver samt satte delmål for både 

produktet og det skriftlige. Sammenfattende indså vi at planlægningen skulle være opnålig, en alt for 

urealistisk og presset planlægning kunne være uoverskuelig. Samtidig havde vi en følelse af, at pro-

jektets varighed var længere end den reelt set var, hvilket medførte en for sen opstart af de tungere 

arbejdsopgaver. Fremadrettet har vi lært vigtigheden i at kunne prioritere og igangsætte større be-

standdele af projektet i bedre tid. 

 

Projektets hensigt var at kunne skabe en levende dialog om et emne, der oftest anses som værende 

ømtåligt. Gennem åben dialog med respondenter, der selv havde gennemgået en sorgproces, kunne 

der potentiel skabes en forforståelse af deres gældende situation, og dermed kunne antagelser afkræf-

tes. Forhåbentligt kunne dette medføre nysgerrighed og engagement fra pårørendes pårørende. Ko-

hærensen mellem problemstillingen, som beskrevet ovenstående, og projektet/rapporten var vigtig at 

opretholde, så problemstillingen blev undersøgt, underbygget og besvaret på bedste vis. Derfor var 

det vigtigt for os at finde relevant kilder og litteratur, der kunne underbygge faktuelt, den nye viden 

vi fik igennem interviewsne. Her måtte vi forholde os kildekritisk til de kilder vi fandt frem. Kilderne 

blev primært fundet på enten biblioteket eller ved onlinesøgning. 

 

En stor del af kilderne var bøger, hvilket var meget troværdige kilder, en anden del var artikler el.lign. 

onlinemateriale. Her måtte vi forinden brug, vurdere deres egnethed, herunder. troværdighed, præci-

sionen samt objektivitet.  
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14.2 Samfundet og emnet fremadrettet 

Vores interviews med pårørende, der havde oplevet dødsfald på nær hånd, havde tydeligt ytret en lyst 

til korrespondance og initiativ fra deres pårørende under deres sorgproces. Dertil havde de også følt 

en berøringsangst hos deres pårørende omhandlende deres tab. Vi kunne altså sammenfattende forstå 

en mangel fra samfundet på nuværende tidspunkt. At optimerer forståelsen for både pårørendes fø-

lelser, samt den generelle opfattelse af døden, kunne være løsningsforslag hertil.  

 

Som nævnt tideligere, kunne man kigge nærmere på, hvad vores informant, Rune Rønne fra sorg-

gruppen PUST, nævnte omkring forebyggelse: 

 

” Ja, det tror jeg og jeg tror det er fordi vi nogle gange glemmer grundpræmissen i livet det er at 

døden er til stede og vi alle sammen skal derhen, og det tror jeg er vigtigt at man lærer børn for ek-

sempel, helt derned til, hele vores uddannelsesliv fra børnehave til universiteterne bør vi være me-

get mere, bevidste omkring at døden kommer til os på et tidspunkt, det er en grundpræmis i livet.” 

 

Her forklarede Rune om grundpræmisset i livet - døden, som en uundgåelig destination for alle, men 

vigtigst at ’uddanne’ fremtiden i, at kunne forstå og forholde sig til præmisset. Hertil kunne samfun-

det, som citeret af Rune, inddrage død og sorg som alment undervisningsmateriale, altså at normali-

sere samtalen og emnet helt ned til børnehaveniveau. Nødvendigvis ikke ved at vise en dokumentar 

som vores projekt, men snarere at tilpasse emnet til dens modtagere. Altså finde det dialogredskab 

som passer til det gældende segment i uddannelsessystemet, henholdsvis børnehave, grundskole, 

gymnasiet og så videre. Rune fortalte dertil følgende:  

 

” Alle børn i en 5-7-årsalderen uanset hvor de kommer fra, på hele planeten, de bliver bevidste, 5-

7-årsalderen bliver man bevidst omkring at døden eksisterer, det vil sige, det er jo en biologisk ting 

at lige pludseligt går det op for børn, ligegyldig hvad samfund du er vokset op i går det op for børn 

at døden findes, 5-7-årsalderen bliver bekendt med at det eksisterer”. 

 

Her kunne en faktuel indblanding eventuelt forekomme. Ved at italesætte sådanne emner forebygger 

vi at tie sorgen væk. Desuden kan vi også ved en levende dialog, hjælpe pårørendes pårørende med  
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at turde tage en samtale med dødsfaldsramte, når dette skulle finde sted i pårørendes liv, her ville de 

dermed være rustede vha. forebyggelsen. 

15. Corona-situationens påvirkning af projektet 
 
Grundet den nuværende situation vi stadig står i, med en verdensomspændende pandemi, måtte visse 

hensyn blive taget under projektets arbejdsproces. Dette medførte ændringer undervejs i forhold til, 

hvad vi oprindeligt har haft, af ønsker og idéer. Endvidere skulle vi være meget omstillingsparate, 

hvis vores umiddelbare plan må tilpasses og/eller omlægges fuldstændigt, fremkommet af en uhen-

sigtsmæssig situation, hvor en interviewperson, fagperson eller lignende har måtte aflyse møder, 

grundet mistanke om, at være smittet med Corona virus.  

Både restriktioner fra universitetet, staten samt personlige præferencer, skulle tages til eftertanke, når 

aftaler skulle præciseres. Dermed måtte hele gruppearbejdet, som vi traditionelt kender det, omdefi-

neres og tænkes på nye metoder. Restriktionerne fra staten blev undervejs i processen strengere og 

strengere, hvilket medførte mange tilpasninger. 

Hvordan kunne vi overkomme pandemiens påvirkning, på både det endelige produkt, vores inter-

views samt det overordnede gruppearbejde? Vi gik til værks med løsningsorienteret tankegang, såle-

des at det bedst mulige resultat kunne produceres under de specielle forhold. Der havde været mange 

idéer oppe at vende omkring hvordan, vi skulle udarbejde vores interviews, der var omdrejningspunkt 

for hele produktet. Vi ønskede stadig at gennemføre vores interviews ved at mødes med personen 

fysisk, men vi var også klar over, at der her er visse restriktioner vi skulle overholde. Vi gjorde os 

omstillingsparate. Der kunne, hvis det blev nødvendigt, benyttes andre it-redskaber henholdsvis 

skriftlige interviews, eller videoopkald. Derudover havde vi gjort os en overvejelse at samle alle vores 

informanter samme tid og sted, men ved nærmere overvejelser måtte vi indse at dette blev alt for 

udfordrende i forhold til de forholdsregler vi skulle tage, herunder forsamlingsforbuddet og afstand, 

samt anbefalingen om, kun at have ti mennesker i sin omgangskreds, udover de, man arbejder og går 

i skole med.  

Selve gruppearbejdet har også været påvirket af situationen, idet der kunne opstå akutte situationer 

hvor et - eller flere gruppemedlemmer ikke havde kunne møde op til aftalte mødetidspunkter. Vi 

havde hver især taget vores forbehold, og hvis vi selv følte os sløje, blev vi hjemme. Vi blev også  
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hjemme, og arbejdede hjemmefra, såfremt en fra vores respektive omgangskredse havde risiko for at 

være blevet smittet.  

Vi måtte sande, at nogle af de ideer vi havde fundet spændende, måtte revurderes og tilpasses. Vi 

havde en ide til dokumentarfilmen, vi virkelig gerne ville have lavet. Denne ide gik ud på at alle 

mennesker, vi ønskede at inddrage som interviewpersoner til dokumentaren, skulle sidde i en rund-

kreds, og fortælle deres respektive historier, i samme rum og samme tidspunkt. Desværre kunne dette 

ikke lade sig gøre, grundet Corona situationen. Vi fandt heldigvis på en alternativ løsning, men den 

blev ikke, som vi oprindeligt havde tænkt os eller ønsket.  

De nyeste restriktioner, der særligt omhandlede uddannelsessteder, gjorde det desværre svært for os 

at kunne benytte Roskilde Universitets videoredigeringsfaciliteter. Her måtte vi som gruppe tage en 

kollektiv beslutning om, at der var to gruppemedlemmer, der sammen sørgede for redigeringen af 

dokumentaren, mens de resterende gruppemedlemmer, måtte følge processen nøje på afstand. Via 

diverse online kommunikationsplatforme har vi kunne vurdere, give feedback samt hjælpe hinanden 

undervejs, både i henhold til redigeringsprocessen og rapportskrivningen. Det var en ærgerlig situa-

tion da vi alle gerne ville have haft en finger på med i spillet, vedrørende redigeringen og dermed 

prøve det af i egne hænder.  

 

Derudover har vi måtte erkende at skrive fysisk sammen heller ikke var den mest optimale måde, at 

håndtere situationen på, op til aflevering og juleferien. Her var vi nødsaget til at drage til en alternativ 

løsning, så vi kunne bibeholde vores alles nære forhold til det skrevne, samt rapportens overordnede 

røde tråd. 

 

Vi valgte derfor at formulere nogle skriftlige opgaver og mål sammen, herunder hvilke afsnit, der 

ønskedes inkluderet i rapporten, hvad disse afsnit konkret skulle indeholde samt, hvordan vi forholdt 

os til ny viden, som vi fandt relevant for rapporten. Igennem de samme online kommunikationsplat-

forme har vi måtte underrette hinanden i skriveprocessen, således at en enighed omkring det skrevne 

blev opretholdt, så vi derudover ikke stod med en usammenhængende rapport i alle retninger. 
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17. Bilag 
  
17.1 Bilag 1 – Interviewguide 

Interviewguiden til Camilla og Jonas:  
 
Intro: Fortæl først om navn, alder og hvornår du mistede den pågældende person.  
 
Hoveddel:  

- Hvornår vil du definere, at din sorgproces startede?  

- Hvad skete der? 

- Hvordan reagerede du?  

- Hvad gjorde du – talte du med nogen, lukkede du dig inde?  

- Hvilke ressourcer havde du omkring dig? (Sorggrupper, psykologer)  

o Var det et tilbud der kom automatisk eller noget du selv skulle opsøge?  

- Hvordan føler du, det har påvirket dig op til nu, hvordan ville ønske det havde været?  

- Hvilke ritualer ville du have ønsker der havde været?  

- Når du ser tilbage på den stor du stod i på daværende tidspunkt, var der så noget du kunne 

have ønsket din omgangskreds skulle have gjort anderledes?  

- Hvis en i din omgangskreds nu landede i en stor sorg i dag, hvordan ville du så hjælpe dem? 

I fht. dine egne erfaringer?  

 

Egne noter og fokus for interview:  

Hver en fortælling har sin egen værdi. Vi skal prøve at forså en mekanisme og hvordan vi 

kan kigge på et element i vores samfund, og hvordan dette eventuelt kan gøres bedre. En 

krydsning mellem en struktur der findes og en individuel historie.  

 
Interviewguiden til vores fagperson:  
 
Intro: Fortæl først om navn og erhvervsbaggrund.  
 
Hoveddel:  
 

- Hvorfor tror du det er svært for de pårørende til en efterladt at tale med den efterladte og 

dennes sorg?  

- Er det først, når man selv har mistet, at man har ressourcerne til at være der for en sørgende, 

eller er det en evne man kan tillægge sig?  
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- Vil du mene, at det er vores samfundsstruktur og vores folkementalitet der gør, at vi har 

svært ved at tale med mennesker i sorg, navnligt dem tæt på os?  

- Er der en gennemgående type af mennesker, der benytter sig af sorggrupper?  

- Hvilke konkrete råd ville du give til pårørende til en efterladt i sorg, der ønsker at hjælpe?  

- Oplever du, at der findes et tabu omkring død og sorg i vores samfund? Og føler du, at det er 

anderledes i vores del af verden, end andre steder? – Er der ligeledes et kulturelt aspekt der 

spiller ind i forbindelse med sorgbehandlingen?  

 
 
 
 
 
 
 
 


