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Sammanfattning  

Socionomer är en av de yrkesgrupper som ständigt möter människor som upplevt olika typer 

av förluster däribland personer som förlorat en närstående. Genom förändringen i DSM-5, 

där man tagit bort exklusionskriteriumet för sorg efterlyser man nu socionomers syn på 

fördelarna och nackdelarna. Syftet med denna studie var att undersöka hur en grupp kuratorer 

ser på vad sorg kan vara i relation till vad egentlig depression kan vara, utifrån debatten kring 

borttagandet av exklusionskriteriumet okomplicerad sorg i DSM-5. En kvalitativ studie 

genomfördes där fenomenologisk metod användes vid datainsamlingen. Fem stycken 

intervjuer utfördes med socionomer som arbetar som kuratorer på olika hälsocentraler i 

Norrbottens läns landsting. För att analysera insamlade data användes Giorgios 

fenomenologiska analysmetod. Slutsatserna i denna studie var att sorg beskrivs av 

kuratorerna som en naturlig känsla, reaktion och process som är individuell och inte har 

någon begränsning i tid men är övergående. Depression beskrivs som en orkeslöshet, trötthet, 

nedstämdhet och förlust av livsglädje som är mer konstant medan den pågår. Bedömningen 

av vad som är sorg och vad som är depression görs enligt kuratorerna utifrån vad personen 

berättar. De intervjuade kuratorerna tror att förändringen i DSM-5 inte kommer att leda till 

någon förändring vad gäller deras arbete i praktiken.  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) är en manual som innehåller 

ett klassifikationssystem för psykiatriska diagnoser. Den första manualen gavs ut 1952 av 

American Psychiatric Association (APA). Utgåvan byggde på ett psykodynamiskt och 

sammanhangsbaserat synsätt och tonade ner de biologiska aspekterna. 

Klassifikationssystemet hade inga precisa definitioner utan diagnostiseringen byggde på 

psykiatrikernas egna kliniska bedömningar vilket ansågs skapa olikheter i diagnossättningen 

och en brist på samstämmighet. På 1970-talet avtog det psykodynamiska inflytandet inom 

psykiatrin. Den psykiatriska professionen var uppdelad i många teoretiska skolor och 

klinikerna var oeniga om många fundamentala antaganden som gällde psykiatriska 

diagnosers egenskaper, orsaker och behandlingar. DSM-III som kom ut 1980 var den första 

utgåvan som gav tydliga symtomkriterier för varje diagnos. Tanken var att höja reliabiliteten 

det vill säga att skapa förutsättningar för att olika diagnostiker skulle ställa samma diagnos 

baserad på samma information (Shear, 2011). 

 

Eftersom de diagnostiska kriterierna i DSM sedan den tredje utgåvan bygger på symtom och 

bortser från det sammanhang vilket tillståndet har uppkommit i har manualen kritiserats för 

att ha validitetsproblem. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kommer depression 2020 

vara den näst vanligaste orsaken till funktionsnedsättningar globalt sett (Horwitz & 

Wakefield, 2007). Något som kritiker ställer sig frågande till är huruvida det är depression 

det handlar om eller det är något annat tillstånd som kriterierna för diagnosen visar på 

(Horwitz & Wakefield, 2007). 

 

DSM-5 är den senaste versionen av manualen som kom ut 2013. En av de förändringar som 

har skett mellan den fjärde och femte utgåvan är kopplat till egentlig depression. I 

diagnoskriteriet för egentlig depression har det i den tidigare utgåvan funnits med ett 

exklusionskriterium för okomplicerad sorg som innebär att diagnosen inte ska ställas inom 

två månader efter ett dödsfall (Alexandersson, 2011). Det här är nu något som är borttaget 

och har ersatts av en notering kring reaktioner på en allvarlig förlust. Den här förändringen 

har skapat en debatt internationellt. APA (2013) menar att det här gör att det kommer att bli 

svårare att missa fall av egentlig depression samt att det inte finns stöd för att förlusten av en 
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närstående skiljer sig från andra förluster såsom skilsmässa, förlorat arbete eller sjukdom 

medan de som är kritiska till förändringen befarar att det här kommer att leda till en 

överdiagnostisering där man sammanblandar sorg på grund av svåra förluster med egentlig 

depression (Alexandersson, 2011; Fox & Jones, 2013; Sveaneus). Det som befaras när man 

inte ser hur symtom är relaterade till sammanhanget där de uppstår är att det ska leda till att 

man sjukdomsförklarar mänskliga reaktioner vid negativa händelser i livet. Det i sin tur 

skulle kunna leda till felaktig behandling, negligerande av sociala åtgärder samt påverka 

forskningen kring egentlig depression (Horwitz & Wakefield, 2007). 

1.2 Problemformulering 

Socionomer som arbetar inom fältet för socialt arbete är en av de yrkesgrupper som ständigt 

möter människor som upplevt olika typer av förluster. Det kan handla om skilsmässa, förlorat 

arbete, ekonomisk förlust, sjukdom eller förlusten av en nära anhörig. Det är viktigt att de 

som arbetar med psykisk hälsovård förstår sorg dels för att kunna bemöta den och dels för att 

långvarig sorg kan övergå till depression (Allgulander, 2008; Worden, 2002). Det är även av 

största vikt att tillstånd av egentlig depression upptäcks eftersom det dels innebär ett lidande 

för enskilda individer men också för att den yttersta och mycket allvarliga konsekvensen kan 

vara att den som är drabbad suiciderar. Samtidigt är det viktigt att skilja ut och inte 

sjukdomsförklara mänskliga reaktioner såsom sorg vid förluster. 

 

Eftersom förändringen vad gäller undantaget för okomplicerad sorg i DSM-5 är så ny har det 

ännu inte hunnit göras någon forskning som visar på eventuella konsekvenser av den. I 

diskussionen kring fördelarna och nackdelarna av förändringen har däremot socionomers 

röster med sin kunskap om kontextens betydelse efterfrågats (Thieleman & Cacciatore, 

2013). Vi vet inte vilka mekanismer som producerar förlustreaktioner men det finns däremot 

viss forskning kring likheter och vad det kan vara som särskiljer sorg och depression 

(Horwitz & Wakefield, 2007).  

 

Det finns ett behov av att få reda på mer om kuratorers syn på vad som kan vara sorg och vad 

som kan vara egentlig depression och vad de tror att förändringen i DSM-5 kommer att leda 

till i praktiken. Krävs det numera en diagnos eller är det möjligt att få stöd vid en 

sorgereaktion. Det här arbetet är inriktat på att undersöka sorg i samband med förlusten av en 

nära anhörig. Eftersom flertalet patienter med depression finns i primärvården är socionomer 

som arbetar som kuratorer i den organisationen relevant att intervjua i detta sammanhang 
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(Allgulander, 2008). Tidigare forskning kommer sedan att sättas i relation till vad kuratorer 

som arbetar ute på fältet säger. 

 

Tanken att skapa fasta beständiga och kulturellt överskridande definitioner för vad som är 

sorg och vad som är egentlig depression bedöms vara omöjligt. Det är därför desto viktigare 

med vidare forskning inom området för att få ökad kunskap och föra en diskussion kring den 

här frågan. Detta för att undvika att sammanblanda dessa tillstånd något som i förlängningen 

skulle kunna leda till en felaktig eller utebliven behandling.  

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att undersöka hur en grupp kuratorer ser på vad sorg kan vara i relation till vad 

egentlig depression kan vara, utifrån debatten kring borttagandet av exklusionskriteriumet 

okomplicerad sorg i DSM-5. Våra frågeställningar är: 

Hur bedömer de intervjuade kuratorerna vad som kan vara skillnaden mellan sorg och 

egentlig depression i praktiken? 

Vad kommer förändringen i DSM-5 att leda till i praktiken för de intervjuade kuratorerna på 

hälsocentralerna? 

Vi kommer även att titta på tidigare forskning och det empiriska materialet i relation till 

begreppet medikalisering. 

2. Bakgrund 

2.1 Egentlig depression enligt DSM-IV och DSM-5 

I Svensk sjukvård används ICD-10-SE som är WHO:s officiella klassifikationssystem för 

psykiatriska diagnoser. Samtidigt används DSM:s deskriptiva kriterier som stöd för 

psykiatrisk diagnostik. Den svenska upplagan innehåller därför förutom DSM-koder även 

ICD-10 koder för de olika diagnoserna (American Psyciatric Association, 1995). 

 

De deskriptiva kriterierna för egentlig depression innebär att minst fem av följande nio 

symtom har förekommit under samma två-veckorsperiod. Vilket har inneburit en förändring 

av personens tillstånd. Minst ett av symtomen nedstämdhet eller minskat intresse eller glädje 

måste förekomma. Symtomen är: 1. Nedstämdhet under större delen av dagen så gott som 

dagligen. 2. Påtagligt minskat intresse för eller minskad glädje av alla eller nästan alla 

aktiviteter under större delen av dagen så gott som dagligen. 3. Betydande viktnedgång eller 
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viktuppgång, eller minskad alternativt ökad aptit, så gott som dagligen. 4. Sömnstörning. 5. 

Psykomotorisk agitation eller hämning så gott som dagligen. 6. Svaghetskänsla eller brist på 

energi så gott som dagligen.7. Känsla av värdelöshet eller överdrivna eller obefogade 

skuldkänslor så gott som dagligen. 8. Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller 

obeslutsamhet, så gott som dagligen. 9. Återkommande tankar på döden, återkommande 

självmordstankar utan någon särskild plan, gjort självmordsförsök eller har planerat för 

självmord. Symtomen ska orsaka kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion socialt, 

i arbete eller inom andra viktiga funktionsområden. I DSM-IV har även ett 

exklusionskriterium för sorg funnits med, ”Symtomen förklaras inte bättre med okomplicerad 

sorg, dvs. den depressiva symtomatologin har varat längre än två månader efter en 

närståendes bortgång eller karaktäriseras av påtaglig funktionsförsämring, sjuklig 

upptagenhet av känslor av värdelöshet, självmordstankar, psykotiska symtom eller 

psykomotorisk hämning” (MINI-D IV, 2013, s.124-125). I DSM-5 har nu detta 

exklusionskriterium tagits bort och ersatts av en notering kring reaktioner på en allvarlig 

förlust (t ex sorg vid dödsfall, ekonomisk ruin, konsekvenser av naturkatastrof, allvarlig 

ohälsa, eller funktionsnedsättning) (MINI-D IV, 2013). 

 2.2 Olika definitioner av sorg  

Inom forskningen och i litteraturen förekommer det olika benämningar på sorg. De man 

främst stöter på är akut sorg, okomplicerad sorg eller normal sorg samt komplicerad sorg. I 

den här uppsatsen används begreppet sorg i betydelsen sorg vid bortgången av en närstående 

om inte annat nämns. 

2.3 Akut sorg 

Den akuta sorgen är det inledande stadiet i en sorgeprocess. På grund av att sorgen har 

inträffat så nära i tid till förlusten så kommer en period av förlamning i det första stadiet 

Detta är något som de flesta i en sorgeprocess upplever vilket kan hjälpa dem att för en kort 

tid bortse från att förlusten är en verklighet (Worden, 2006). Lindemann (1944) beskriver den 

akuta sorgen som ett bestämt syndrom med psykologiska och somatiska symtom. Den akuta 

sorgen kan visa sig redan direkt efter en förlust, men den kan även bli fördröjd och den kan 

också bli överdriven eller tillsynes helt obefintlig. En person som är i akut sorg går oftast från 

detta stadium av sorg till ett mer integrerat sätt att sörja. Den akuta sorgen är många gånger 

smärtsam och mycket lik en depression. Så småningom förvandlas och förenas den akuta 

sorgen till en läkningsprocess. Denna process skapar en förståelse för vad som egentligen är 
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förlorat och hjälper den sörjande att gå vidare. De flesta kommer aldrig helt över förlusten av 

en närstående utan får leva med den resten av livet. Ibland så blir denna läkningsprocess störd 

av komplicerade tankar, känslor eller beteenden som gör att sorgeprocessen fördröjs (Shear, 

2011). 

2.4 Okomplicerad sorg 

Okomplicerad sorg kan också benämnas som normal sorg, detta innebär en sorgeprocess som 

innehåller känslor, fysiska förnimmelser, kognitioner och beteenden som anses vara vanliga 

efter en förlust (Worden, 2006). John Bowlby och Colin Murray Parks anser att man bör se 

på sorg som man ser på en fysisk skada det vill säga som ett medicinskt problem. Däremot 

bör sorg inte klassas som en sjukdom men det kan ändå betyda att man behöver professionell 

hjälp av till exempel en sorgerådgivare (Bowlby & Parks, i Shear, 2011). Freud (1917) skrev 

i sin artikel ”Sorg och melankoli” att man inte skulle se sorgen som något underligt, utan som 

en naturlig process. 

 

2.5 Komplicerad sorg 

Komplicerad sorg är något som drabbar en mindre mängd människor. Den komplicerade 

sorgen beskrivs ibland som en sorgeprocess som har spårat ur. Komplicerad sorg liknar 

depression på det sättet att de båda har symptom som sorgsenhet, gråtande, sömnsvårigheter 

och suicidtankar. Komplicerad sorg har visat sig i större utsträckning drabba personer där 

depression funnits med i livsbilden tidigare (Worden, 2006). Beroende på hur och vem man 

förlorar gör även skillnad i om man drabbas eller inte (Shear et al., 2011). När en människa 

drabbas av komplicerad sorg visar det sig att den oftast är kronisk och ihållande snarare än 

självläkande. Människor har ofta kämpat med detta i flera år och ibland i flera årtionden 

(Shear, 2011). Denna form av sorg kan då i sin tur leda till andra fysiska eller psykiska 

sjukdomar (Shear et al., 2011). Man har sett att personer med komplicerad sorg tänker på att 

suicidera i högre utsträckning än personer med depression (Shear, 2011). När en person med 

komplicerad sorg vill suicidera handlar det ofta om en inbillad förväntan om att få återförenas 

med den bortgångna personen (Shear et al., 2011). 

 

I DSM-5 finns det ett förslag att komplicerad sorg ska bli en diagnos i nästa utgåva av DSM. 

Där benämns komplicerad sorg som ”Ihållande komplex sorgereaktion” (MINI-D 5, 2014). 

Där tas det bland annat upp att för att denna diagnos skall ställas skall det handlar om en 

förlust av en närstående som man haft en nära relation till. I kriterierna för att denna diagnos 
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skall ställas gör man skillnad på om det är en vuxen eller ett barn som sörjer eller sörjs. 

Handlar det om ett barn föreslås det att diagnosen kan ställas redan efter sex månader och för 

en vuxen efter ett år. Det beskrivs vidare att det är vanligare för kvinnor än för män att 

drabbas av ihållande komplex sorgereaktion men även att den kan förekomma i vilken ålder 

som helst, med början från ett års ålder. Risken är även större att drabbas vid förlusten av ett 

barn. Personer med komplicerad sorg rapporterar även i högre grad suicidtankar. Innan man 

ställer diagnosen ihållande komplex sorgereaktion måste man ta hänsyn till kulturella 

normerna gällande en sorgereaktion (DSM-5, 2013). 

2.6 Medikalisering 

Medikalisering handlar om att förhållanden som uppfattas som allmänmänskliga ges en 

specifik medicinsk tolkning. Ett medicinskt språk används för att beskriva och komma till 

rätta med personliga och sociala problem som tidigare har hanterats på ett annat sätt 

(Lindqvist, 1997). Genom att medikalisera något kan därför personen vänta sig medicinsk 

behandling, en eventuell sjukskrivning samt hänsynstagande av omgivningen. Medikalisering 

kan om det används i psykiatrisk form heta ”psykiatrisering”. Medikalisering av psykiatriska 

former innebär att personer som reagerar normalt på exempelvis ett livstrauma får diagnosen 

depression och kan därmed rekommenderas att ta antidepressiva läkemedel. Medikalisering 

av psykiatriska problem beskrivs oftast vara oskadlig men kan ofta kopplas till den ökade 

användningen av antidepressiva läkemedel (Malmquist, 2000). Condrad (2005) menar att 

läkarna spelar en central roll vad gäller medicinsk behandling men på senare tid har det blivit 

läkemedelsföretagen som är den stora bidragande faktorn till medikaliseringsprocessen. 

Genom att läkemedelsföretagen marknadsför sin medicin och använder sig av kända 

talespersoner för att göra detta bidrar detta till den ökade medikaliseringen genom att man 

marknadsför en sjukdom och sedan säljer medicin för att bota denna sjukdom. Internet kan 

också ha en del i den ökade medikaliseringen, genom att många personer ställer diagnoser 

hemma. Han menar att medikaliseringen ökar i takt med globaliseringen. Broderesen, 

Hovelius och Hvas (2009) beskriver att medikalisering är något som kan definieras utifrån 

medicinska termer från delar av våra liv och att man behandlar varje symptom medicinskt. 

Johannisson (1990) menar att behovet av funktionella diagnoser har skapat nya sjukdomar 

och medikalisering. Vardagliga mänskliga beteenden sjukdomsförklaras.  
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3. Tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt 

3.1 Forskning under 1900-talet om sorg och depression 

Freud skrev i början av 1900-talet artikeln ”Sorg och melankoli”. I artikeln gör han en 

åtskillnad mellan sorg som en naturlig process och depression. Han beskriver sorgen som 

något som för med sig allvarliga avvikelser från den normala livsföringen men är begränsad i 

tid. Han menar också att tillstånden är likartade men att depression innehåller mycket 

självanklagelse medan sorg inte gör det (Freud, 1917). 

 

Lindemann (1944) menar att sorg har förutsägbara symptom och ett förväntat förlopp. I sin 

forskning kom han fram till att det fanns fem karakteristiska symptom för sorg. Symtomen 

innefattade somatisk smärta, upptagenhet av den bortgångne, skuld, irritabilitet samt 

oförmåga att fungera på samma sätt som före förlusten. De personer som deltog i forskningen 

var personer som hade varit i kontakt med psykiatrin. Lindemann (1944) menade att personer 

med erfarenhet av tidigare psykisk ohälsa eller ett skuld- och konfliktfyllt socialt nätverk 

uppvisade mer sjukdomstecken i sin sorg. 

 

Till skillnad från Lindemann genomförde Clayton, Desmarais och Winokur (1968) en studie 

med personer som inte hade sökt hjälp för sin sorg när forskningsprocessen började. Dessa 

personer var anhöriga till patienter som gick bort under sin sjukhusvistelse. Undersökningen 

gjordes strax efter dödsfallet för att sedan följas upp. Studien visar att det som författarna 

definierar som normal sorg har tre huvudsakliga symtom som omfattar nedstämdhet, 

sömnstörningar och gråtande. Andra vanligt förekommande reaktioner är svårigheter att 

koncentrera sig, förlorat intresse för tv och nyheter samt anorexia och/eller viktminskning. 

Hos de som upplevde symtom för första gången under sorgeperioden var det bland annat 

ovanligt att det förekom skuldkänslor och självmordstankar. När symtomen för sorg ställdes i 

relation till kön, ålder, längden på sjukdomsperioden för den bortgångne och den anhöriges 

relation till den bortgångne såg man inga slående skillnader. Efter den andra uppföljningen 

hade 81 % förbättrats medan 4 % hade försämrats. De som hade förbättrats uppgav att det 

hade skett sex till tio veckor efter dödsfallet. Av de anhöriga var det 98 % som inte hade sökt 

hjälp under den tid som forskningen pågick. De konstaterar också att det finns andra 

situationer än bortgången av en närstående som kan förutsäga samma reaktion som till 

exempel ekonomiska problem. De beskriver sorgen som en universell mänsklig upplevelse, 
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där den drabbade bedömer den subjektiva upplevelsen som normal och relevant för 

sammanhanget. 

3.2 Forskning om sorg och depression och teoretisk utgångspunkt 

En känsla som brukar betecknas som gemensam för sorg och depression är upplevelsen av 

nedstämdhet. Nedstämdhetens egenskaper beskrivs däremot som något olika. Medan 

nerstämdhet i sorg fokuserar på längtan och saknaden av den bortgångne är nedstämdhet i 

depression förknippad med negativa tankar som personen har om sig själv och om världen i 

allmänhet (Shear, 2011). Bowlby ser längtan som något centralt i en sorgeprocess. Det brukar 

också lyftas fram att personer med depression inte har en längtan efter någonting. En annan 

skillnad mellan sorg och depression som brukar beskrivas är avsaknaden av positiva känslor. 

En person som är deprimerad saknar många gånger helt positiva känslor medan en person i 

sorg kan uppleva detta. Positiva känslor är lika vanliga som negativa känslor redan en vecka 

efter att en person har förlorat någon (Bowlby, i Shear, 2011).  

 

Corruble, Chouinard, Letierce, Gorwood och Chouinard (2009) genomförde en studie med 

avsikten att jämföra svårighetsgraden och mönstren på symtomen hos dem som blivit 

exkluderade från diagnosen egentlig depression på grund av sorg med dem som hade fått 

diagnosen egentlig depression. Båda grupperna uppfyllde kriterierna i DSM-IV för egentlig 

depression och i studien ingick individer som själva hade sökt hjälp för sina depressiva 

symtom. Resultatet visade att de som hade sorg på grund av en närståendes bortgång och de 

som var diagnostiserade med egentlig depression hade symtom som var likartade. Däremot 

var de med sorg mer deprimerade, hade mer suicidtankar och mer känslor av värdelöshet än 

de med egentlig depression utan sorg. Majoriteten av andra depressiva symtom som 

nedstämdhet, sömnstörningar, minskad aptit, förändrad kroppsvikt, minskat intresse eller 

minskad glädje och negativa tankemönster var mer uttalade hos dem som blivit exkluderade 

från diagnosen egentlig depression på grund av sorg än de med diagnosen egentlig 

depression. De tar också upp att sorgereaktioner i förlängningen kan leda till egentlig 

depression. 

 

En annan studie visar på likheter vad gäller kliniska kännetecken mellan de som har en 

depression kopplad till sorg vid bortgången av en närstående och de som har egentlig 

depression som inte är kopplad till sorg. De kännetecken som påminner om varandra är 

försämrad psykosocial funktion, samsjuklighet med flera ångestsyndrom och symtom vad 
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gäller känslor av värdelöshet, psykomotoriska förändringar och suicidalitet. Känslor av skuld 

och värdelöshet menar man däremot är av lägre grad vid depression kopplad till sorg vid 

bortgången av en närstående. Båda tillstånden är också förknippade med biologiska faktorer 

såsom ökad halt av kortisol, försämrat immunförsvar och sömnstörningar. Studien visar att 

båda tillstånden är vanligare hos yngre än äldre vuxna, kan förutsägas av bristande hälsa och 

litet socialt stöd (Zisook & Kendler, 2007). 

 

Socialt stöd är också något som Van der Houwen, Stroebe, Schut, Van den Bout och 

Wijngaards-de Meij (2008) har forskat om. I studien undersöks en mängd potentiella 

riskfaktorer för sorg, depressiva symptom och känslomässig ensamhet samt potentiella 

påverkansfaktorer till positiva stämningslägen. Socialt stöd visade sig vara något positivt för 

utgången av sorgeprocessen. Känslomässig ensamhet var däremot något som existerade 

oberoende och oavsett socialt stöd, en känsla som en tredjedel kände flera år efter förlusten. 

De såg också att andliga personer upplevde mer positiva känslor. Vid plötsliga dödsfall kände 

anhöriga till viss del mer sorg och hade mer depressiva symptom än de som hade förlorat 

någon där utgången var förväntad. Det man också kom fram till var att deltagarnas psykiska 

hälsa förbättrades över tid. Sorg, depression och känslomässig ensamhet minskade medan 

positiv inställning ökade under en sex månaders period. 

 

En sorgeprocess skapad av att man har förlorat sin make/make kan resultera i en rad olika 

konsekvenser för hälsan och även ökad dödlighet. I ett sådant läge drabbas man inte bara av 

den fysiska ensamheten utan även av en känslomässig ensamhet. Ett större socialt nätverk 

kan minska den sociala ensamheten som kan drabba människor som förlorat sin make/maka. 

Detta gör i sin tur att man kan minska risken för depression. Längtan är det enda 

känslomässiga symptom som skiljer sorg vid förlust av en närstående från andra förluster 

(Stroebe, Abakoumkin & Stroebe, 2010). 

 

Sorg i olika sammanhang behöver inte enbart föra med sig depressiva känslor utan är många 

gånger en växelverkan mellan dessa känslor och upplevelsen av att utvecklas som människa. 

Sorg kan leda till en ökad känsla av personlig styrka, mer meningsfulla mänskliga relationer 

och en djupare känsla av att uppskatta livet. Det kan också innebära att man prioriterar 

annorlunda och att livet blir rikare på ett mer existentiellt plan (Tedeschi & Calhoun, 2004).  
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Pies (2009) menar att det finns en kvalitativ skillnad mellan sorg vid olika typer av förluster 

och depression. Det han pekar på är att när människor upplever sorg har de en förmåga att 

känna en intim koppling till andra människor runt omkring. De upplever att sorgen är 

temporär och att den så småningom ska lätta. Personer med sorg har också fokus riktat utåt 

till skillnad från personer med depression. Depression är mer förknippat med isolation och 

upptagenhet av det egna jaget samt känslan av att depressionen är permanent och att det inte 

finns någon hjälp att få. 

 

I en svensk studie fick deltagarna beskriva hur de ansåg att sorgen gav sig uttryck innan de 

deltog i en kurs för sorgebearbetning. Resultaten blev att känslor (nedstämdhet, ilska), 

kognitioner (obesvarade frågor, suicidtankar), fysiska uttryck (sjuklighet, minskad energi) 

och beteenden (gråtande) blev sådant som de ansåg karaktärisera sorg men att känslor var det 

som de upplevde som det mest centrala (Ihrmark, Hansen, Eklund & Stödberg, 2012).  

 

Horwitz och Wakefield (2007) menar att det är tre faktorer som utmärker en sorgereaktion 

vid olika typer av förluster. Dels är den kopplad till sammanhanget, intensiteten står i 

proportion till förlusten och den håller i sig till omständigheterna förändras eller den 

drabbade kan utveckla en förmåga att anpassa sig till förlusten. 

 

En studie visar att sorgerelaterad depression är lik andra former av depression. Sorgerelaterad 

depression är ofta återkommande, genetiskt påverkad, skadande och möjlig att behandla. 

Dessa är alla karaktäristiska symptom som de menar mest troligt gör att det skulle kunna 

klassas som en depression på grund av andra saker än sorg. I samma studie menar man också 

att det inte finns stöd för att förlusten av en närstående skiljer sig från andra förluster såsom 

skilsmässa, förlorat arbete eller sjukdom (Kendler, Myers & Zisook, 2009). 

 

3.3 Behandling 

I studien av Zisook och Kendler (2007) kom man fram till att depression kopplat till sorg vid 

bortgången av en närstående svarar på behandling med antidepressiva mediciner på samma 

sätt som vid andra former av depression. Däremot finns det sorgerådgivare som uttrycker att 

det känner en viss oro inför att behandla människor med antidepressiva mediciner under en 

sorgeprocess då de tror att de kanske kan störa sorgeprocessen (Shear, 2011). 
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I en undersökning gjord i Sverige på änkor som förlorat sin make i cancer visade det sig att 

30 procent av änkorna inte ansåg sig behöva hjälp i sorgeprocessen under de första sex 

månaderna. Två tredjedelar av de som tyckte sig behöva stöd i sorgeprocessen uttryckte att 

det inte fanns någon sådan hjälp att få. I Sverige är återbesök och stöd i sorgeprocessen inte 

något som erbjuds rutinmässigt inom sjukvården till de som förlorat en närstående. Möjlighet 

till psykologiskt stöd och ekonomiska rådgivning under de första sex månaderna av en 

sorgeprocess visade sig ge en minskad risk för sjuklighet däremot var tillgången till 

stödgrupper eller informationsåtgärder inte något som gjorde att sjukligheten minskade 

(Valdimarsdóttir, Helgason, Fürst, Adolfsson & Steineck, 2005). 

 

I en annan svensk studie så undersökte man olika stödjande insatser som familjemedlemmar 

hade deltagit i, detta i samband med palliativ vård. Det visade sig att stödjade insatser med 

personal i en hemlik miljö är positivit för återhämtning om det är skräddarsytt för 

familjemedlemmarnas egna behov (Lundberg, Olsson & Fürst, 2013). 

4. Metod 

Nedan kommer en beskrivning och reflektion av studiens forskningsstrategi, 

datainsamlingsmetod, analysmetod, urval, tillförlitlighet, trovärdighet, överfarbarhet, etiska 

aspekter samt ansvarsfördelning. 

 

4.1 Kvalitativ studie 

Denna studie bygger på en kvalitativ forskningsstrategi (Bryman, 2011). Genom att använda 

sig av denna strategi är tanken att försöka skapa en mening utifrån det material som samlats 

in och försöka förklara fenomenets karaktär (Fejes & Thornberg, 2015). Utmaningen för 

forskaren är att skilja mellan det som är betydelsefullt och det som är trivialt. Fördelen med 

denna forskningsstrategi är att man genom de mänskliga insikterna och erfarenheterna tillåter 

dessa att skapar nya förståelser och sätt att se på världen. Nackdelen med denna 

forskningsstrategi blir att eftersom forskaren är ett centralt redskap inom kvalitativ forskning 

blir resultatets kvalitet och även analysarbetet beroende av forskarens färdigheter, kreativitet 

och utbildning (Fejes & Thornberg, 2015). Anledningen till att denna strategi användes var 

för att få fram de intervjuade kuratorernas syn på vad som är sorg och vad som är depression 

och hur de bedömer det i praktiken. Denna strategi ansågs därför som lämplig. Det är 

nödvändigtvis inte en motsättning mellan kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi men 
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eftersom det snarare fanns en vilja att förstå än att förklara ett fenomen så valdes inte 

kvantitativ metod (Fejes & Thornberg, 2015). 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Forskningsmetoden som användes i denna studie var fenomenologin, då utgångspunkten var 

ett empiriskt material och inte en teori (Fejes & Thornberg, 2015). När man använder sig av 

fenomenologin som metod gäller det att skapa full rättvisa åt de objekt som är med i 

undersökningen. Inom fenomenologin använder man sig av öppenhet, följsamhet och 

sensibilitet (Bengtsson, 2001). Fördelen med att använda sig av fenomenologin som metod är 

att med denna metod får man produktivt fram de viktigaste delarna av ett fenomen (Fejes & 

Thornberg, 2015). Genom att använda sig av denna metod var det därför möjligt att samla ett 

empiriskt material och ta till vara på kuratorernas erfarenhet av sorg och depression i arbetet. 

För att samla in data utfördes semistrukturerade intervjuer som var cirka en timme långa. 

Detta för att ge respondenterna möjlighet att förmedla sin egen tolkning. Intervjuguiden som 

skapats bestod av åtta teman med några öppna frågor under varje tema, så att det också var 

möjligt att ställa frågor som inte ingick i guiden. Genom att använda sig av detta sätt skapas 

en viss frihet för både intervjupersonen men även för forskaren själv samtidigt som teman gör 

att studiens syfte går att fastställa (Bryman, 2011). Samtliga intervjuer spelades in för att 

sedan transkriberas i sin helhet. Litteraturen som har använts i denna studie kommer från 

universitetsbiblioteken i Luleå samt Umeå. För sökning av vetenskapliga artiklar användes 

databaserna Swepub och Socindex, där sökorden ”Depression”, ”Beareavement”, ”Greif”, 

och”DSM5” användes. 

 

4.3 Analysmetod 

När datamaterialet sedan skulle analyseras användes Giorgis fenomenologiska analysmetod 

för att ta fram essensen i materialet. Med denna metod utfördes analysen i fem steg. Det 

första steget var att utföra en översiktlig genomgång av helhetsbetydelsen i det insamlade 

materialet (Fejes & Thornberg, 2015). I detta fall lästes de transkriberade intervjuerna 

igenom två gånger. Detta görs för att hitta det huvudsakliga innehållet i intervjuerna. Det 

andra steget i analysen var att lyfta ut meningsbärande enheter i intervjuerna. De olika 

enheterna skall skilja sig från varandra och varje enhet skall därmed säga någonting nytt 

(Fejes & Thornberg, 2015). I varje intervju togs meningsbärande enheter ut och lades under 

de teman som använts i intervjuguiden. Dessa teman var: erfarenhet, arbetsuppgifter, sorg, 
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depression, likheter och skillnader, behandlingsmetoder, bemötande samt arbetssituation. De 

första två stegen utfördes individuellt och jämfördes sedan, för att inte missa något centralt i 

intervjuerna. De återstående tre stegen utfördes sedan gemensamt. Det är i det tredje steget 

som en detaljerad analys utförs utifrån de meningsbärande enheterna som tagits ut i det 

föregående steget (Fejes & Thornberg, 2015). Detta innebar i denna undersökning att 

sammanställa och jämföra de olika intervjuerna som utförts. För att kontrollera betydelsen av 

de meningsbärande enheterna och inte missuppfatta något som sagts under intervjuerna 

kontrollerades hela tiden de meningsbärande enheterna mot de transkriberade intervjuerna. 

Steg fyra och fem utfördes parallellt med varandra. Det är i det fjärde steget som den text 

som formats fram i det tredje steget ska formas vidare till en mer enhetlig beskrivning. 

Eventuellt irrelevanta uttalanden skall även raderas. I det femte steget görs det ännu en 

genomgång av materialet för att slutligen kunna identifiera de centrala teman som visar sig 

under varje beskrivning (Fejes & Thornberg, 2015). I denna studie sattes de meningsbärande 

enheterna samman till text under olika teman, en del av de teman som använts behölls 

samtidigt som underrubriker skapades för att få ett mer överskådligt resultat. Även i detta 

steg kontrollerades betydelsen mot de transkriberade intervjuerna samt att all irrelevant 

information togs bort. De teman som skapades var: Sorg, depression, jämförelse sorg och 

depression, bedömning, behandling samt DSM. Efter att allt detta gjorts genomgicks texten 

ännu en gång för att se till att de teman som skapats och innehållet under dessa var relevant 

för studiens syfte. 

4.4 Urval 

För att utse intervjupersonerna i denna studie användes ett målinriktat urval, detta är ett 

mycket vanligt urval för kvalitativa metoder. I ett målinriktat urval väljer man ut sin 

målpopulation i relevans till forskningsfrågorna och studiens syfte (Bryman, 2011).  

Det som undersöktes var hur en grupp socionomer som arbetar som kuratorer ser på sorg och 

depression samt hur de bedömer skillnaden i praktiken. Eftersom flertalet patienter med 

depression finns i primärvården var socionomer som arbetar som kuratorer i denna 

organisation relevant att intervjua i detta sammanhang (Allgulander, 2008). Hälsocentralerna 

är en arbetsplats där det görs många bedömningar kring egentlig depression och landstinget 

är en organisation där DSM förekommer. Tanken från början var att endast intervjua 

kuratorer med socionombakgrund inom Luleå kommun men detta visade sig vara omöjligt då 

det inte fanns tillräckligt många kuratorer att kontakta. Därmed utvidgades området till 

Norrbottens läns landsting. Därefter användes lottning för att få fram fem stycken kuratorer 
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att intervjua. Anledningen till att urvalet bestod av fem kuratorer var att det antalet sågs som 

hanterbart för att genomföra fördjupade intervjuer. Storleken på orten där kuratorerna arbetar 

skulle kunna utgöra en skillnad men den ansågs marginell, då alla hälsocentraler i Norrbotten 

oavsett ort jobbar och är uppbyggda på olika sätt och det som efterfrågades i undersökningen 

var kuratorers syn på sorg och depression. Urvalet i denna studie består endast av kvinnor, 

eftersom det blev resultatet av lottningen. Detta var ingen faktor som analysen skulle utgå 

ifrån. Alla fem kuratorer som först tillfrågades deltog i intervjuerna, vilket innebar att det inte 

var något bortfall. Det var mellan 2 och 20 år sedan de tog sin examen vid samma universitet. 

Därför blev det en spridning vad gäller erfarenhet. De flesta av kuratorerna var även under 

utbildning eller hade vidareutbildning inom olika former av psykoterapi. Genom att det är en 

gemensam nämnare att samtliga har tagit sin examen vid samma universitet kan detta påverka 

resultatet på så sätt att det kan färga deras syn på sorg och depression på ett likartat sätt. 

Samtidigt förändras inriktningen på utbildningen och då de är examinerade vid olika år kan 

det skapa olikheter i synsättet. 

4.5 Tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet 

Vad gäller tillförlitlighet även kallat reabilitet, har en transparens försökt att skapas genom att 

redovisa alla steg i processen, såsom exempelvis problemformulering, urval och 

analysförfarande. Det kan vara svårt att utföra en kvalitativ studie igen då samhället ständigt 

förändras, därmed kan denna studie med tiden blir svår att upprepa (LeComte & Goetz i 

Bryman, 2011). Det är möjligt att ett något liknande resultat skulle kunna uppkomma nära i 

tid men även där kommer den som utför undersökningen att påverka resultaten. En social 

miljö och sociala betingelser är i ständig utveckling och extern reabilitet är därmed svår att 

uppfylla vid kvalitativ forskning (LeComte & Goetz i Bryman, 2011). 

 

För att få en så hög trovärdighet som möjligt, även kallad intern validitet, informerades 

kuratorerna redan vid första kontakten om att det som undersöktes var deras syn på sorg i 

samband med en närståendes bortgång och egentlig depression. Detta upprepades sedan vid 

ett flertal tillfällen. Under intervjuerna var det sedan förberedda teman som diskuterades. 

Resonemangen kring sorg och depression har däremot ibland kunnat flyta ihop där även 

utbrändhet kommit in i sammanhanget vid något tillfälle. Det här har vid analysen försökt att 

skiljas ut men sammanblandningar skulle kunna förekomma. Det är svårt att utifrån analysen 

säga något om sorgens eventuella funktion eftersom kuratorerna i samband med denna 

frågeställning direkt kom in på sorgeprocessens funktion. Även om det inte inledde 
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resonemanget så ställdes frågor om sorg och depression separat. Det här kan ha bidragit till 

att tanken har letts in på att det är en åtskillnad.  

 

Vad gäller överförbarhet även kallad generaliserbarhet som svarar mot extern validitet, kan 

det vara svårt att generalisera studien då urvalet är så litet. Detta är ett problem i kvalitativa 

studier just på grund av att urvalet ofta är begränsat (LeComte & Goetz i Bryman, 2011). 

Kvalitativ forskning handlar snarare om djup än om bredd (Bryman, 2011). För möjligheten 

att styrka och konfirmera resultaten har ambitionen varit att inte låta personliga värderingar 

stå i vägen för slutsatserna (Bryman, 2011). 

4.6 Etiska aspekter 

Det finns fyra etiska krav som man bör upprätthålla dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetkravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2011). En första 

kontakt med kuratorerna togs via telefon med alla kuratorer utom en där endast mailkontakt 

förekom innan intervjun. I den första telefonkontakten samt den enda mailkontakten 

informerades kuratorerna om undersökningens syfte och att undersökningen var anonym. 

Kuratorerna fick själva välja tid och om intervjun skulle ske på deras arbetsplats eller på 

Lärcentrum i Luleå, detta för att de skulle känna trygghet i sin anonymitet. Ett 

informationsbrev och intervjuguiden med teman mailades sedan till de som skulle medverka 

förutom en av respondenterna som inte ville ha något informationsbrev innan vi träffades för 

intervjun. Den personen fick därför informationsbrevet på plats. Det faktum att en av 

kuratorerna inte ville ha någon skriftlig information i förväg kan ha påverkat resultatet, 

eftersom de övriga hade möjlighet att förbereda sig om de ville. I samband med intervjun 

gavs än en gång information om syftet, att medverkan var frivillig, anonym samt att det en 

vecka efter intervjun var möjligt att dra tillbaka sin medverkan. En fråga ställdes också om 

intervjun fick spelas in som stöd i analysarbetet och information gavs om att materialet skulle 

hållas inlåst samt raderas efter genomförd och färdig uppsats. Detta accepterades av samtliga 

respondenter. Information gavs också om att uppsatsen skulle publiceras i Umeå Universitets 

elektroniska publiceringsdatabas DiVA. Vid avslutad intervju gjordes en överenskommelse 

om att den färdiga uppsatsen skulle skickas till respondenterna. Studien anses vara till mer 

nytta än skada då kuratorernas personliga erfarenheter av sorg och depression inte 

efterfrågades. Skulle det uppkomma frågor efter intervjun för kuratorerna informerades de 

om möjligheten att kontakta oss.  
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4.7 Ansvarsfördelning 

Arbetet har gjorts gemensamt. Genom diskussion har det bestämts hur de olika delarna ska se 

ut. Artiklar har sökts gemensamt och de relevanta har valts ut. Dessa har sedan delats upp, 

lästs och sammanfattats. Intervjuerna har gjorts gemensamt och transkriberingen har delats 

upp lika. Isabelle har i stort sett skrivit sammanfattning, bakgrund - olika definitioner av sorg, 

akut, okomplicerad, komplicerad, medikalisering, metod, urval, tidigare forskning (stycke 

4,8,10,12-15) och referenser. Christina har i stort sett skrivit inledning, problemformulering, 

syfte och frågeställning, bakgrund-DSM, tidigare forskning (stycke 1-3, 5-7, 9,11,13), etiska 

aspekter och kopplat tidigare forskning till resultat och analys. Tillförlitlighet, trovärdighet 

och överförbarhet, resultat och analys, diskussionen och slutsatsen har skrivits gemensamt. 

Arbetet har sedan gåtts igenom och sedan kompletterats gemensamt. Två som skriver gör det 

möjligt att hela tiden diskutera arbetet med någon som är lika intresserad av ämnet. 

5. Resultat och analys 

För att få en bild av de intervjuade kuratorernas syn på sorg och egentlig depression samt hur 

de i praktiken bedömer vad som är skillnaden, har fem kuratorer intervjuats som jobbar på 

olika hälsocentraler i Norrbottens län. Det som även undersöktes var deras syn på vad de tror 

att förändringen i DSM kommer att leda till i praktiken vad gäller deras arbete. Det insamlade 

empiriska data materialet har analyserats utifrån Giorgios fenomenologiska analysmetod 

(Fejes & Thornberg, 2015). Det har därefter kopplats det till den teoretiska 

kunskapsbakgrunden.  I analys arbetet delades resultaten in i olika teman med underrubriker. 

De teman som skapades var sorg med underrubrikerna sorg på grund av olika 

omständigheter, sorgens funktion, obearbetad sorg samt att ta sig vidare ur sorgen. 

Depression med underrubriken depressionens funktion. Övriga teman var jämförelse 

depression och sorg, bedömning, behandling samt DSM. Citaten i texten är endast justerade 

på ett sådant sätt att enstaka ord i talspråket har lagts till eller tagits bort för att det i skriven 

text ska bli mer lätt förståeligt. Det med ambitionen att betydelsen inte skulle förändras. 

5.1 Sorg 

Ord som naturligt och tid är något som kommer upp i samband med att kuratorerna beskriver 

sorg. Beskrivningar som att sorgen är en naturlig känsla, en naturlig reaktion och en naturlig 

process tas upp. Sorgen och sörjandet benämns också som något personligt som ser olika ut 

och inte har någon mall. Den har ingen tidsbegränsning och den kan även pågå väldigt länge, 

kanske i flera år. En av kuratorerna tar upp att sorgen kan skilja sig åt beroende på vem som 

har gått bort och på vilket sätt, något som också en annan kurator nämner i samband med 
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sådant som spelar in när man tar sig vidare ur en sorg. Van der Houwen et al. (2008) kom i 

sin forskning fram till att vid plötsliga dödsfall kände anhöriga till viss del mer sorg och hade 

mer depressiva symptom än de som hade förlorat någon där utgången var förväntad. Claytons 

et al. (1968) forskning visar däremot att när symtomen för sorg ställdes i förhållande till den 

anhöriges relation till den bortgångne såg man inga slående skillnader. 

 

Sorgens process beskrivs som olika faser som man hoppar lite mellan. De perioder som en 

person blir riktigt sorgsen kan komma tillbaka med kraft men perioderna blir kortare och det 

blir längre mellan gångerna allt eftersom tiden går. Det tas även upp att sorgen är övergående, 

att den blir lindrigare och mindre med tiden samt brukar läkas ut av sig själv. Två av de tre 

utmärkande faktorerna vid en sorgereaktion är enligt Horwitz och Wakefield (2007) att 

intensiteten står i proportion till förlusten och att den håller i sig till omständigheterna 

förändras eller den drabbade kan utveckla en förmåga att anpassa sig till förlusten. Känslor är 

också något som kommer upp vid kuratorernas beskrivning av sorg. I en svensk studie visade 

det sig att känslor var det som sågs som det mest centrala av det som karaktäriserar sorg 

(Ihrmark et al., 2012). En av kuratorerna säger så här. 

 

Så allmänt, vardagligt tänker jag väl liksom sådär att det är… när man är ledsen.. ja...sörjer, det är en 

jättebra fråga…alltså, det är en mängd med känslor tänker jag som kan komma utifrån att man har 

förlorat en nära person och inte bara, ledsen, gråter utan ilska, skuld och skamkänslor tänker jag 

mycket på, allt egentligen, irritation, svek, ja allt, men som är kopplat då till den här förlusten. 

 

Några av kuratorerna beskriver skuldkänslor i samband med en närståendes bortgång. De 

menar att det kan handla om hur relationen har sett ut eller frågor som varför man inte gjorde 

mer. Vid sjukdom och självmord kan det handla om att man frågar sig om man borde ha 

förstått tidigare samt skuldkänslor för saker som har sagts eller hur de har sagts. En av 

kuratorerna menar att det ibland kan vara sådant som inte hade haft någon betydelse om 

personen inte hade gått bort.  

 

Ensamhet och tomhet är också en beskrivning som ges av sorg. Dels i samband med förlusten 

av en partner där tvåsamheten blir en ensamhet men också i samband med förlusten av ett 

barn. Genom att familjen är kvar så betyder det att man inte blir ensam socialt men det blir 
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ändå en ensamhet. Van der Houwen et al. (2008) har kommit fram till att känslomässig 

ensamhet är något som existerar oberoende av och oavsett om det finns socialt stöd. 

Sorgen beskrivs av en av kuratorerna som en förlust och saknad som kan leda till chock, kris 

men också livsförändring. Något som Calhoun och Tedeschi (2004) tar upp är att sorg kan 

leda till en ökad känsla av personlig styrka, mer meningsfulla mänskliga relationer och en 

djupare känsla av att uppskatta livet. Det här kan också innebära att man prioriterar 

annorlunda och att livet blir rikare på ett mer existentiellt plan. En av kuratorerna beskriver 

även att sorgen kan utvecklas och bli patologisk.  

 

Hon hade inrett hela hemmet som ett mausoleum alltså det var foton och det var bilder av det här döda 

barnet och hon kunde inte göra sig av med någonting, alltså helt, och hela hennes dar och tankar 

färgades av det här som hade hänt och det är ju sorg naturligtvis men det där far det iväg i lite väl alltså, 

då börjar det bli patologiskt. 

 

5.1.1. Sorg på grund av olika omständigheter   

Alla kuratorerna beskriver att det inte bara är förluster i samband med bortgången av en 

närstående som utlöser sorg. ”…asså spontant skulle jag säga men det är typ åtta timmar per 

dag, fyra fem dagar i veckan”. En annan kurator säger så här. 

 

…sorg är ju inte heller bara sjukdom eller dödsfall sorg kan ju vara förlust av funktion när man har 

skadat sig eller jag som då har jobbat med personer som har långvarig smärta där man förlorar eller inte 

förmår göra saker alltså man kan ha sorg över många, många saker i livet, sorg är inte bara förknippat 

liksom till liv och död… 

 

Några av kuratorerna lägger tonvikten just vid att sorg kan utlösas av somatiska problem som 

sjukdom och smärta. En av dem beskriver hur man kan sörja den man var när man var frisk. 

Andra faktorer som de tar upp är skilsmässa, pensionsgång, barndom och 

uppväxtförhållanden samt att inte på väldigt många år varit i kontakt med anhöriga som 

befinner sig i en annan världsdel. En av kuratorerna tar även upp sorg i relation till missbruk. 

”Det kan ju vara en sorg, för att man har slutat dricka alkohol och därigenom förlorat sin 

bästa kompis spriten”. I en studie av Kendler et al. (2009) menar man att det inte finns stöd 

för att förlusten av en närstående skiljer sig från andra förluster såsom skilsmässa, förlorat 

arbete eller sjukdom. Clayton et al. (1968) konstaterar också att det finns andra situationer än 
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bortgången av en närstående som kan förutsäga samma reaktion ett exempel på en sådan 

situation är ekonomiska problem. 

 

5.1.2. Sorgens funktion 

Alla kuratorer menar att sörjandet fyller en funktion. Det beskrivs som en helande process, en 

tid för bearbetning och som något som är inbyggt i oss. Sörjandet menar man fyller samma 

funktion för människor men ser däremot väldigt olika ut och tar sig olika uttryck. 

 

Ja självklart har det ju det… jag tänker att vi behöver ju sörja det vi har förlorat, för att det varit viktigt 

för oss viktiga saker behöver vi sörja för att på något sätt kunna komma vidare man kan inte hoppa 

över det utan det har en funktion… 

 

5.1.3 Obearbetad sorg 

Sorg beskrivs också av alla kuratorer som något som står i relation till sådant som har hänt 

långt tillbaka i tiden. De benämner det då som obearbetad sorg. 

 

Om man vänder på det, möter man ibland människor som inte har liksom sörjt, utan på något sätt har 

stängt inne och så sen så söker dom för kanske somatiska symtom och så hittar man, inget fel då blir de 

ju ofta att man eller ibland, att man kopplar in oss och så börjar vi bena och tittar hur har det sett ut 

bakåt och så kan det visa sig att man har varit med om något jättetråkigt och sorgligt för, väldigt länge 

sedan ibland och då är de det egentligen handlar om, så om jag vänder på det så vet jag så mycket i alla 

fall att har man inte sörjt så är det ingenting som försvinner utan det ger sig uttryck i på andra sätt… 

 

Det framställs även hur sorg som aldrig har bearbetats kan visa sig som olika somatiska 

besvär eller utvecklas till en depression. Det faktum att sorgereaktioner i förlängningen kan 

leda till egentlig depression är något som Corruble et al. (2009) också tar upp.  

 

På grund av sina somatiska besvär söker sig många initialt till en läkare på hälsocentralen 

berättar några av kuratorerna. I mötet med läkaren kanske det också kommer fram att den 

som söker hjälp inte mår psykiskt bra. Det kan sedan i samtalen med kuratorerna komma 

fram att det finns obearbetade förluster sedan långt tillbaka i tiden. En av kuratorerna menar 

att man kanske inte blir fri från sina somatiska besvär genom att prata om förlusten och 

komma i kontakt med sina känslor men att man kanske mår bättre. 
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5.1.4. Att ta sig vidare ur sorgen 

Det finns en samstämmighet bland kuratorerna om vad det är som gör att man tar sig vidare 

ur sorgen. Det som tas upp som viktiga faktorer är tid och hur det sociala nätverket ser ut. 

Något som underlättar är om det finns vänner, arbetskamrater och arbetsgivare som visar 

förståelse, empati och finns där som ett stöd.  Personer i nätverket som det finns möjlighet att 

anförtro sig åt beskrivs också som viktigt. Även en kurator kan fylla funktionen som någon 

att prata med, som lyssnar och ger tröst om man inte har stöd i omgivningen. I en studie av 

Van der Houwen et al. (2008) visade det sig socialt stöd vara något positivt för utgången av 

sorgeprocessen. En studie av Zizook och Kendler (2007) visade även att depression kopplat 

till sorg kan förutsägas av bland annat litet socialt stöd. 

 

Andra kontextuella faktorer i samband med att ta sig vidare ur sorg som tas upp är relaterat 

till hur livet ser ut i övrigt. Något som underlättar är om det finns rutiner och strukturer i det 

vardagliga livet så att man inte behöver kämpa med allt runt omkring sig. Sådant som arbete, 

en fungerande ekonomi eller andra saker i livet som gör att man måste ta sig vidare nämns. 

Samtidigt tar en kurator upp att samhället har krav och att det finns spelregler att anpassa sig 

till. 

För samhället kräver ju också att du ska jobba heltid du ska, vara hundraprocent, du ska tjäna, du ska 

betala skatt du ska vara effektivt, allting dras ner varenda... alltså arbetsplats nästan, man går på knäna, 

ja men, det här moderna ordet fritid och egentid och så får… man har facebook som man liksom ska 

försöka visa upp en fasad 

 

Individuella faktorer som berörs och anses påverka är personens psykiska konstruktion, om 

man är frisk, vad man har med sig från tidigare i livet och hur man har klarat påfrestningar 

samt tagit sig ur svåra livssituationer förut. Hur nära personen stod en, vilken relation man 

hade och om man hittar nya riktningar i livet inverkar också. En av kuratorerna tar upp 

ytterligare en aspekt och säger så här. 

 

Och så tänker jag kanske också hur man ser på livet och döden jamen är det så att man aldrig nånsin 

har fattat att nån kommer att dö alltså endel personer är som inte förberedda på det, att det ingår också 

medans andra ja det är sånt som händer i livet...  
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En av kuratorerna tar upp att även om inte alla faktorer finns med, det kanske inte finns ett 

socialt nätverk eller man kanske inte är så stabil som person, så kan man ta sig vidare ändå. 

5.2 Depression 

Det som alla kuratorer menar karaktäriserar depression med lite olika formuleringar är 

orkeslöshet, trötthet eller någon form av nedstämdhet. En förlust eller frånvaro av livsglädje 

som är mer konstant, där en person kan ha tappat lusten till livet. Initiativlösheten kan 

innebära att personen inte orkar jobba eller orkar göra samma saker som innan. Ibland har det 

gått så långt att den drabbade inte lyssnar till kroppens signaler och varken äter eller dricker 

utan blir passiv och liggande. Det kan också innebära att en person får suicidtankar. Även 

Shear (2011) lyfter fram just avsaknaden av positiva känslor i samband med depression. En 

av kuratorerna beskriver depression så här, ”...jag tänker liksom att, men det är ju någonting, 

ett tillstånd som man är inne i just här och nu, som har börjat någonstans och vuxit och så är 

det liksom som ett absolut faktum på nåt sätt”. En annan menar att depressionen är högst 

personlig och säger så här, ”Men alltså deprimerad för mig... någonstans ett tillstånd av, en 

känsla av en förnimmelse av någonting och vad är kärnan?”. 

 

Något som en av kuratorerna tar upp är att det alltid handlar om ungefär samma symtom med 

saker som kommer till eller faller bort. Hon tar upp att det kan handla om oro, ångest, stress, 

svårigheter att prata och att uttrycka sig, förlorat intresse för saker och svårigheter att umgås 

med andra människor. En del är väldigt aktiva medan andra är passiva. Det kan innebära 

ledsenhet, irritation eller aggressivitet. Ökat eller minskat intag av alkohol. Påverkan av 

sömnen, negativa tankar, grubblande och ett ältande som leder till att man fastnar i saker. 

Hon tar också upp att ångest ofta hänger samman med depression. Kopplingen mellan 

egentlig depression och ångestsyndrom är även något som kommer fram i Zisook och 

Kendlers (2007) studie.  Att se mörkt på tillvaron och att det blir jämngrått tas också upp som 

karaktäriserande för en depression av några kuratorer. 

 

5.2.1 Depressionens funktion 

...ibland undrar jag ju förstås om den har det. Det beror på, jag skulle väl vilja säga att det beror väl på 

graden av depression, sen finns det ju olika depressioner, dom som är kroniskt deprimerade (...) när 

man inte hittar någon egentlig orsak till depressionen, utan man är deprimerad konstant, då kan jag inte 

begripa vad det har för funktion. 
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Vid reflektioner kring depressionens eventuella funktion så finns det och ena sidan en 

tveksamhet. En av kuratorerna beskriver det som en obalans utan nytta som mer förlamar. En 

annan pekar på det negativa i att må så dåligt. Samtidigt beskriver alla också depression som 

en signal om att någonting är fel.  En beskrivning av att livet berättar att man måste leva på 

ett annat sätt, där man utifrån historien och det sammanhang personen befinner sig i kan 

begripa depressionen. En av kuratorerna beskriver det även som bra och något som vi ska ta 

till oss för att det får oss att göra någonting åt saken. Det kan handla om att det har varit 

alldeles för mycket för att personen ska mäkta med och att det då blir ett sätt att ge upp. 

Något som kan leda till en livsstilsförändring vilket kan vara en form av utveckling. Det 

beskrivs dels att den utlösande faktorn kan handla om en förändring som personen kanske 

inte riktigt var med på eller att det finns ett behov av att göra en förändring.  

 

Däremot kan man ju vakna till och tänka vill jag leva såhär? Och att det blir en förändring av det...  Inte 

bara att man tar sig ur den dära depressionen och fortsätter som tidigare utan att det blir en förändring. 

Så på det sättet kan det ju vara att man kan förändra mycket att man kanske har stressat för mycket... att 

det finns en bakgrund till att man har tappat så mycket.. kraft.. men, det är ju inte någon energi i 

depression så på det sättet. 

 

En annan aspekt som en av kuratorerna tar upp handlar mer om inre värden som att få tid för 

eftertanke. Behovet av att sakta ner och vända sig inåt istället för att rusa på.  

5.3 Jämförelse depression och sorg 

Majoriteten av kuratorerna säger i lite olika grad att sorg och depression är lika. En av dem 

lägger till att det är samma symtom. En annan att det kan se ganska likt ut om man bara tittar 

utifrån på faktorer som att man tappar sömnen, slutar äta, vill dra sig undan, slutar göra det 

som är bra för en, blir stresskänslig och tappar kraft. Likheterna mellan sorg och depression 

är något som både Corruble et al. (2009) samt Zisook och Kendler, (2007) framhåller i sin 

forskning. Det kuratorerna definierar som en olikhet mellan sorg och depression är att 

depressionen är en sjukdom medan sorgen är en naturlig känsla eller reaktion. En av 

kuratorerna säger samtidigt i samband med depression. 

 

...jag tycker som inte om att se någonting som en sjukdom, alltså det är ju mer alltså när man jobbar 

som behandlare, jag tycker, det är ingen som tjänar på att se saker som sjukdomar eller tillstånd, ja det 

är ju bättre att säga som ett tillstånd, det är det ju, sen går det över. 
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Hon menar också att det är liknande känslor som är igång både i samband med sorg och i 

samband med depression men att tolkningen av tankarna och känslorna blir annorlunda samt 

att källan till känslorna är olika. En annan kurator säger att sorg kan man koppla till 

någonting vilket gör det mer förståeligt för patienten. Kopplingen till sammanhanget är även 

något som Horwitz och Wakefield (2007) menar är en av de tre faktorer som utmärker en 

sorgereaktion vid olika typer av förluster. Clayton et al. (1968) beskriver i sin forskning att 

den drabbade bedömer den subjektiva upplevelsen av sorgen i samband med bortgången av 

en närstående som normal och relevant för sammanhanget. Ytterligare en kurator nämner 

också just att tillståndet och förnimmelsen av någonting går att koppla till en påtaglig kärna. 

Sedan beskriver hon också att både depressionen och sorgen innehåller en orkeslöshet men 

att det mer är en tomhet i sorgen. 

 

Initialt så är det ju eller som jag ser så blir det ju en sån enorm förlust och man tappar meningen och 

hur ska man komma vidare och men sen börjar man så sakteliga ändå komma vidare och man kan 

känna glädje och man kan känna livslust mellan varven det kommer lite smått i småsekvenser och sen 

blir det mera av det och så kommer ett sorgsjok och så lite mer medans depressionen snarare är en 

förlust eller en frånvaro av livsglädje mera konstant frånvaro av livsglädje man ser inget hopp, det 

kommer inte de här sekvenserna att åhh vad ro.., man känner ingen glädje för sånt man har känt glädje 

för tidigare. Det blir som mera vad svårt det är att sätta ord på det. Hur ska jag, det blir mera som grått 

som jämngrått medans en sorg kan vara svart men det är lite sol där (…) så tänker jag om det… 

 

Shear (2011) menar att en skillnad som brukar beskrivas mellan sorg och depression är 

avsaknaden av positiva känslor och att en person som är deprimerad många gånger helt 

saknar positiva känslor medan en person i sorg kan uppleva det. Något som Van der Houwen, 

et al. (2008) kom fram till i sin forskning var att deltagarnas psykiska hälsa förbättrades över 

tid. Sorg, depression och känslomässig ensamhet minskade medan positiv inställning ökade 

under en sex månaders period. 

 

En kurator tar upp att depression kan göra att en person kanske inte kan fortsätta att jobba 

eller studera utan måste vara sjukskriven. Det är också möjligt att det inte går fortsätta 

likadant i livet. Sorg är däremot något som vi alla kan känna utan att vi behöver vara 

deprimerade. Hon beskriver bland annat att sorg mer är som en naturlig känsla, något som vi 

alla bär på. En annan menar att många lever ut sorgen mer genom att kanske gråta eller prata 
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om det, medan depressionen är mer instängd. I depressionen är det vanligare att älta utan 

nytta. Hon säger också att sorgen får man leva med medan depressionen ska man helst ta sig 

ur. Det här är något som också Pies (2009) tar upp, att personer med sorg har fokus riktat utåt 

till skillnad från personer med depression. Depression är mer förknippat med isolation och 

upptagenhet av det egna jaget. 

5.4 Bedömning 

Vad gäller bedömning så säger alla kuratorer att de utgår från det personen berättar när de gör 

sina bedömningar. Några av kuratorerna berättar att de aldrig ifrågasätter om en person påstår 

sig ha sorg eller depression. De har aldrig varit med om att en person som säger sig ha sorg är 

deprimerad eller vice versa. De menar att sorg är lättare att bedöma genom att det finns en 

mer påtaglig kärna som är den utlösande faktorn. Depression ses som mer diffust där det 

handlar om att göra en kartläggning för att komma fram till vad det handlar om. Förutom att 

personen får berätta beskriver kuratorerna hur de ställer frågor kring individuella, sociala och 

ekonomiska faktorer samt hur det har sett ut tidigare i livet. 

 

Några av de andra kuratorerna beskriver att en bedömning aldrig är bestående. När en person 

inte riktigt vet vad det dåliga måendet handlar om kan det först visa sig vara en sak men efter 

hand kan det visa sig att det handlar om något annat. De menar att det unika i kuratorns roll 

är möjligheten till återkommande samtal. ”…bedömningen förändras ju hela tiden på nåt sätt 

det är ju aldrig någonting som är bestående…”.  

 

Kuratorerna beskriver att det är läkarna som ställer diagnoserna. Alla berättar att de har en tät 

kontakt med läkarna och den övriga personalen på hälsocentralen. Vid resonemanget om 

eventuella felbedömningar så säger några av kuratorerna att konsekvenserna av en 

felbedömning skulle kunna vara att man gör sorg till en sjukdom. I sorgereaktioner handlar 

det om att normalisera och börjar då sorg benämnas som en depression så har man 

sjukliggjort sorgen menar en av kuratorerna.  

 

…det jag tycker är jätteviktigt att vi livet är nu en gång för alla så här att det är inte, det är inte 

meningen att vi ska må bra varje dag, varje stund, varje sekund. Vi utsätts för prövningar och att vi 

reagerar på dom, så är livet. Det är inte, det är inte roligt jämnt och vi möter svårigheter vi reagerar 

olika. Så det kan jag väl tycka att det är en fara att man skulle sjukliggöra sorg.  
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Ett sätt att undvika en felbedömning som tas upp är att vara lyhörd och lyssna på patienten. 

En av kuratorerna beskriver också hur viktigt det kan vara för personen i fråga att få rätt 

bedömning. 

 

…alltså (…) , en remiss som jag läste, och jag var i kontakt med kvinnan och jag läste journalen där 

också och där var det faktiskt att en, en läkare hade som bedömt det som en alltså depression typ och 

skrivit ut nå medicin och den här kvinnan blev, ja alltså hon blev väldigt upprörd jag vet inte hur hon 

hade jag kommer inte ihåg hur det stod och sådära, men hon blev jätteupprörd alltså att, vad är det här 

alltså, jag sörjer ju mitt barn, så för henne var det ju väldigt viktigt … 

 

En felbedömning skulle också kunna uppstå på grund av att patienten inte berättar allt 

nämner några av kuratorerna. 

5.5 Behandling 

”Att ha ett sår på, sår på här (visar på knät) det är ju inte att ha en sjukdom till exempel men 

man kan ju lika fullt komma med det till sjukvården för att få det omlagt”. Med lite olika 

formuleringar beskriver kuratorerna att sorgebearbetning handlar om att ge stöd i form av 

samtal. En av kuratorerna säger att det handlar om att personen får berätta. Berättelserna får 

bli detaljerade och det kan bli så att man återkommer till och uppehåller sig vid vissa 

sekvenser. Det handlar då som kurator om att vara närvarande, lyssna och normalisera. 

”…många kan ju vilja visa till exempel bilder av sina anhöriga och sånna här de är ju också 

en sån där sak att man,  man delar alltså, delar någonting, delar den här förlusten av 

personen…”. En av kuratorerna tar också upp att det handlar om att ge stöd i att få de basala 

sakerna att fungera såsom mat och sömn. Hon beskriver också att det handlar om att jämföra 

de egna känslorna när sorgen har lättat för att skapa hopp. Flera av kuratorerna nämner 

kyrkan som en viktig aktör i samband med sorgebearbetning. En kurator nämner att de allra 

flesta som har sorg kommer inte till hälsocentralen utan det är de anhöriga och närmaste som 

är viktiga. Clayton et al. (1968) kom i sin forskning fram till att det var 98 % av de anhöriga 

till en bortgången som inte hade sökt hjälp under den tid som deras forskning pågick. 

  

Jaa.. jag tror att det handlar mycket om att möta människan.. möta människan där hon eller han 

befinner sig, för att hjälpa människan att komma i kontakt, med sina känslor men också med sina 

behov.. jag kanske inte mår bra av att vara för mycket ensam, utan jag kanske behöver vara med andra 

eller.. jag kanske inte ska vara på jobbet och försöka låtsas som att jag mår så bra, utan jag kanske 
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behöver få vara för mig själv och sörja också eller ta det lugnt.. så kan det ju också vara.. så då kan man 

nu säga jo nog kan man möta människor lite olika beroende på hur.. på var personen befinner sig, i sin 

sorgeprocess. 

 

En studie som Lundberg et al. (2013) gjorde av stödjande insatser för familjemedlemmar i 

samband med palliativ vård, visade att stödjade insatser med personal i en hemlik miljö är 

positivit för återhämtning om det är skräddarsytt för familjemedlemmarnas egna behov. 

 

Alla kuratorer menar att det är möjligt att få hjälp vid en sorgereaktion på hälsocentralen. En 

av kuratorerna säger däremot att det kan vara en resursfråga. En del läkares bedömningar är 

hårdare på grund av organisationen och bristen på resurser. Om det har varit ett oväntat 

dödsfall så sätts hjälpen in betydligt fortare. Flera av kuratorerna tar upp nödvändigheten av 

att sorg får läka ut. 

 

Kuratorerna menar däremot att vid depression har man en mer målinriktad behandling. En 

kurator säger att det handlar om att förklara vad det är som kan vara till nytta och vad som 

hjälper för att ta sig ur en depression. En av kuratorerna tar upp att passivitet och grubbleri 

vid depression stärker problemen. 

 

…principiellt så tycker jag inte ska medicinera sorg men ibland så fungerar man ju inte, man kanske 

har barn eller, man ska fungera i övrigt…ibland tänker jag att det blir som om ska medicinera bort det 

och då kommer det ju inte att funka, då kommer det ju som… det kommer ju bara senare då i så fall… 

 

En kurator menar att medicinering sätts in oavsett om det gäller sorg eller depression. En 

annan säger att läkarna brukar vänta ett tag och se vad som händer innan de sätter in 

medicinering. Eftersom sorg ibland kan utvecklas till en depression så får en del medicin 

längre fram. Samtidigt säger hon att det är lättare att få medicinering än samtal eftersom det 

är fler läkare än kuratorer på hälsocentralen. Hon önskar att det skulle vara lättare och gå 

snabbare att få samtalshjälp. En av kuratorerna tar också upp aspekten av att man i det akuta 

skedet kan behöva dämpande medicin för att sedan bearbeta sorgen, sorgen kan på så sätt 

bearbetas i olika takt. En studie av Zisook & Kendler (2007) visar att antidepressiva 

mediciner har samma positiva verkan på en depression i samband med sorg som de har vid 

andra former av depression. Shear (2011) tar däremot upp att det finns sorgerådgivare som 
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uttrycker att det känner en viss oro inför att behandla människor med antidepressiva 

mediciner under en sorgeprocess då de tror att det kanske kan störa sorgeprocessen. 

5.6 DSM 

Alla kuratorer säger spontant att förändringen i DSM-5 vad gäller borttagandet av 

exklusionskriteriumet för sorg inte kommer att påverka deras arbete i praktiken. De påpekar 

också alla att de inte är så insatta i diskussionen, ”…Jag tror inte att det gör det…Nää…för 

vad skulle det kunna ha för betydelse att man ändrar på det där? Jag har ju inte ens vetat om 

det…”. En av kuratorerna påpekar att eftersom man sitter och jobbar med det så det borde ha 

någon betydelse. En annan menar att det har varit bra att det har funnits med för att påminna 

om skillnaden mellan depression och sorg. Hon säger också att i mötet med individen handlar 

det om vad som händer i rummet och vad personen ifråga tycker är viktigt. Genomgående 

berättar kuratorerna att de utgår från vad som framkommer i samtalen.  

6. Diskussion 

I diskussionen kommer ett resonemang att föras utifrån syftet och frågeställningarna kring 

hur de intervjuade kuratorerna ser på vad sorg kan vara i relation till vad egentlig depression 

kan vara, hur de bedömer vad som är skillnaden mellan sorg och egentlig depression samt 

vad förändringen i DSM-5 kommer att leda till i praktiken för dessa kurator på 

hälsocentralerna? Obearbetad sorg som också kommer att behandlas var något som kom upp i 

samband med intervjuerna med kuratorerna trots att ingen fråga ställdes om detta. Vidare 

kommer resonemangen kring behandling att kopplas till begreppet medikalisering 

 

Vid beskrivningen av sorg talar kuratorerna i huvudsak inte om sorgen utifrån symtom.  

Det tonvikten läggs på är sorgens egenskaper. Sorgen framställs som något personligt utan 

begränsning i tid samt som något som innehåller en ensamhet och tomhet. Upplevelsen av 

känslomässig ensamhet är även något som Van der Houwen et al. (2008) tar upp i sin 

forskning. Sorgen beskrivs av kuratorerna också som något som är naturligt. I det här 

sammanhanget kan det tolkas som en förväntad reaktion. Naturligt kan annars vara en 

problematisk benämning för vad menar man egentligen med naturligt och för vem är det 

naturligt. 
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Kuratorerna menar att det trots allt finns vissa likheter gällande symptom för depression och 

sorg. Det här är också något som Corruble et al. (2009) samt Zisook och Kendler (2007) kom 

fram till i sin forskning. Detta gör att det blir viktigt att inte bara se till symptom vid en 

bedömning. Här tillför därför kuratorernas kunskap om sorgens egenskaper och dess process 

något. En annan aspekt som kan göra det svårt att bedöma sorg enbart utifrån symptom är att 

forskningen går isär. Lindemann (1944) menar att skuldkänslor är ett symptom vid sorg 

medan Clayton et al. (1968) samt Zisook och Kendler (2007) menar att det liksom 

suicidtankar inte är något som är utmärkande vid sorg. Corruble et al. (2009) säger däremot i 

sin forskning att symptomen för egentlig depression är starkare för personer med sorg än för 

de som är diagnostiserade för egentlig depression, däribland suicidtankar. Andra likheter och 

skillnader som kommer upp i intervjuerna är att sorg och depression innehåller liknande 

känslor men att tankarna och tolkningen av dessa känslor skiljer sig åt. Depression beskrivs i 

högre grad som instängd och mer i avsaknad av positiva känslor. Avsaknaden av positiva 

känslor och nedstämdhet är något som tas upp inom forskningen av bland annat Shear (2011) 

samt Corruble et al. (2009). 

 

I diagnoskriteriet för egentlig depression i DSM manualen har det tidigare funnits med en 

tidsbegränsning vid bedömningen av vad som är sorg och vad som är egentlig depression. I 

DSM-IV skulle diagnosen depression inte ställas inom två månader efter bortgången av en 

närstående (DSM-IV, 1995). Denna tidsbegränsning talar emot beskrivningen som 

kuratorerna ger av att sorg är något som är individuellt och att sorgen inte har någon 

begränsning i tid. Även Shear (2011) tar upp att de flesta aldrig kommer över förlusten av en 

närstående utan att sorgen är något en person får leva med resten av livet. Samtidig kommer 

Clayton et al. (1968) i sin forskning fram till att de vars sorgereaktion hade förbättrats hade 

gjort det sex till tio veckor efter dödsfallet och att endast 4% hade försämrats. Det här var 

däremot personer som inte hade sökt hjälp för sin sorg. 

 

Bedömningen av vad som är sorg och vad som är depression görs enligt kuratorerna utifrån 

vad personen berättar. Några nämner att individens upplevelse inte ifrågasätts. Samtidigt tar 

några kuratorer upp att en felbedömning kan uppstå på grund av att alla kanske inte berättar 

allt. Individens berättelse är central och avgörande samtidigt blir personen väldigt utlämnad 

till den unika situationen och yrkespersonens individuella bedömning. Några kuratorer 

beskriver vidare att en bedömning aldrig är något som är bestående. När det handlar om 
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förlusten av en närstående så ses bedömningen som lättare att göra genom att det finns en 

påtaglig händelse i grunden som är den utlösande faktorn. I mötet med en person som är 

diagnostiserad för depression menar de att det kan vara mer diffust. Vid en kartläggning kan 

det komma fram att det handlar om något som de benämner som obearbetad sorg. Sorgen 

beskrivs då som något som står i relation till en händelse långt tillbaka i tiden. Även det här 

talar mot att det går att sätta en tidsbegränsning för sorg. Samtidigt är det viktigt att 

uppmärksamma om en sorgeprocess har lett till en depression. Något som Corruble et al. tar 

upp i sin forskning. 

 

En kurator beskriver sorgeprocessen som olika faser som man växlar mellan. Ett problem 

som skulle kunna uppstå här är om en person befinner sig i en svårare fas av sorg vid ett 

bedömnings tillfället och man inte tar hänsyn till att detta är övergående. Konsekvensen av 

felbedömningar och sammanblandning mellan sorg och depression menar några av 

kuratorerna skulle vara att man gör sorg till en sjukdom. En kurator tar även upp betydelsen 

för individen att det överensstämmer med den egna upplevelsen. Här blir kuratorernas roll 

betydelsefull i och med att det har möjlighet till återkommande samtal. Det är viktigt med 

kunskap om sorgens process för att som yrkesperson kunna härbärgera svåra känslor och 

förmedla sin kunskap till den som är i sorg, istället för att drivas till att sätta in snabba och 

kortsiktiga behandlingar i lägen när en sorgeprocess kanske behöver få ha sin gång. 

 

Zisook och Kendlers (2007) forskning visar att antidepressiv medicinering är verksam för 

personer i sorg som uppvisar depressiva symptom. Kuratorerna menar att sorgen är något 

som måste mötas för att det ska vara möjligt att komma vidare. Sätts medicinering in mot 

sorgen menar de att sorgeprocessen skjuts upp för att visa sig senare i livet. Shear (2011) tar 

upp att det finns sorgerådgivare som menar att medicinering under sorgeprocessen kan störa 

sorgens förlopp. Medikaliseringsprocessen innebär att man gör mänskliga beteenden till 

sjukdomar. Genom att medicinera mot sorg så har man därmed gjort sorgen, som kan ses som 

något allmänmänskligt, till en sjukdom. Malmquist (2000) menar att medikalisering av 

psykiatriska problem är oskadligt. Om sorgen sjukdomsförklaras och medicinering sätts in 

kan ett psykiatriskt problem skapas av något som anses vara en rimlig reaktion vid en förlust. 

Kuratorerna menar att sorgen har funktionen som en helande process och är en tid för 

bearbetning. Bearbetas inte sorgen kan den visa sig på andra sätt i form av somatiska besvär 

eller psykisk ohälsa. På det sättet skapas ett förlopp där en allmänmänsklig känsla behandlas 
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som en psykiatrisk diagnos. Om då medicinering sätts in kan det i sin tur göra att sorgen inte 

får ha sin gång. Sorgeprocessen stoppas på så sätt upp, vilket i förlängningen skulle kunna 

leda till psykisk ohälsa på grund av obearbetad sorg.  

 

Kuratorerna tror att förändringen i DSM-5 inte kommer att leda till någon förändring vad 

gäller arbetet i praktiken. DSM är inriktat på symptom medan kuratorernas arbete mer 

innebär att göra en individuell bedömning i mötet med människan där de även ser till de 

kontextuella faktorerna. Om man tittar historiskt så går det att se att det har skett förändringar 

i synen på psykisk ohälsa och att det är olika teoretiska skolor som har dominerat i olika 

skeden. Utifrån detta går det att tänka att även om DSM inte påverkar kuratorernas arbete 

idag är det möjligt att det kommer att göra det i framtiden. Skulle landtinget satsa mindre på 

kuratorer med socionombakgrund i framtiden får dessa en ännu mindre framträdande roll. På 

så sätt kan det i professionen som kurator bli svårt att hävda sin kunskap gentemot den 

medicinska kunskapen. Upplevelsen av kuratorernas reflektioner angående sorg och 

depression är att den bygger på erfarenhet och kunskap. Samtidigt återkommer de ibland till 

uttryck som, ” så tänker jag”, ”så allmänt vardagligt”. Det här kan dels tyda på att det upplevs 

som viktigt att det finns grund för det som uttrycks men det kan också handla om att de själva 

inte helt och hållet värderar den kunskap de bär på.  

 

Faktorer som påverkar i samband med att ta sig ur en sorg som kuratorerna tar upp är socialt 

nätverk, tid och kontextuella faktorer relaterat till hur livet ser ut i övrigt. Det är svårt att få 

en entydig bild vad gäller möjligheten att få samtal vid en sorgereaktion. Alla kuratorer säger 

att det går att få samtal i samband med en sorgereaktion på hälsocentralerna. Samtidigt 

påpekar en av kuratorerna att eftersom det finns fler läkare än kuratorer på hälsocentralerna 

är det lättare att få medicinering än samtal som behandling. Det tas också upp att bristen på 

resurserna gör att läkarnas bedömningar ibland kan bli restriktiva. Kyrkan nämns som en 

aktör som står för stor del av sorgebearbetningen. Om det är så att sorgereaktioner kan visa 

sig som somatiska besvär och psykisk ohälsa vid obearbetad sorg borde det vara viktigt att 

sorgebearbetning inte enbart är utelämnat till frivilliga krafter. Valdimarsdóttir et al. (2005) 

studie visar på att två tredjedelar av de som förlorat sin make i cancer och tycker sig behöva 

stöd i sorgeprocessen uttryckte att det inte fanns någon sådan hjälp att få. De tar vidare upp 

att i Sverige är återbesök och stöd i sorgeprocessen inte något som erbjuds rutinmässigt inom 

sjukvården till de som förlorat en närstående. Möjlighet till psykologiskt stöd och 
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ekonomiska rådgivning under de första sex månaderna av en sorgeprocess visade sig ge en 

minskad risk för sjuklighet.  

 

Vad gäller tidigare forskning om skillnaden mellan sorg och depression kan det vara svårt att 

veta i vilken utsträckning den går att koppla den till ett svenskt sammanhang eftersom den till 

största delen är internationell. Det finns begränsningar i tidigare forskning på det sättet att 

urvalsgrupperna ofta är små. Något man också får ta hänsyn till är att viss forskning är 

kopplad till att man gör uttalanden för eller emot borttagandet av exklusionskriteriumet av 

sorg i DSM. Vad gäller svensk forskning så finns det inte så mycket gällande vad som kan 

vara skillnaden mellan sorg och depression. För att få ytterligare kunskap i ämnet skulle det 

därför vara intressant med liknande forskning i större omfattning även bland kuratorer som 

arbetar inom somatiken och psykiatrin. 

7. Slutsats 

Sorg beskrivs av kuratorerna som en naturlig känsla, reaktion och process som är individuell 

och inte har någon begränsning i tid. Den har olika faser men är övergående. Sorgen beskrivs 

fylla en funktion som en helande process och vara en tid för bearbetning. Depression beskrivs 

som en orkeslöshet, trötthet, nedstämdhet och förlust eller frånvaro av livsglädje som är mer 

konstant när den pågår. Det finns likheter mellan sorg och depression men depression 

beskrivs som en sjukdom medan sorg beskrivs som en naturlig reaktion. Vid kartläggningen 

av en depression kan det visa sig att det handlar om obearbetad sorg. Sorgebearbetning 

handlar om att ge stöd i form av samtal medan depression kräver en mer målinriktad 

behandling. Bedömningen av vad som är sorg och vad som är depression görs enligt 

kuratorerna utifrån vad personen berättar där de även ser till de kontextuella faktorerna. 

Några beskriver vidare att bedömningen inte heller är något som är bestående. Kuratorerna 

tror att förändringen i DSM-5 inte kommer att leda till någon förändring vad gäller arbetet i 

praktiken.   
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Erfarenhet 

Kan du berätta lite om din bakgrund i arbetet? 

Vilken utbildning har du? 

Vad har du arbetat med sedan din utbildning? 

Arbetsuppgifter 

Vad innebär ditt arbete här på hälsocentralen? 

Vilka erfarenheter har du av sorg och depression från ditt arbete? 

Sorg 

Hur ser du på vad sorg är? 

Kan du ge några exempel? 

Har sorg någon funktion? 

Depression 

Hur ser du på vad depression är? 

Kan du ge några exempel? 

Har depression någon funktion? 

Likheter och skillnader 

Vilka skulle du säga att skillnaderna och/ eller likheterna är? 

Hur bedömer du vad som är sorg och vad som är depression? 

Behandlingsmetoder 

Vad får man för behandling vid en sorgereaktion respektive en depression? 

Arbetar du efter några speciella metoder? 

Vilka konsekvenser kan en felbedömning få? 

Vilka möjligheter finns det att få hjälp vid en sorgereaktion? 

Vilka faktorer är det som får en person att ta sig vidare ur en sorgereaktion? 

Bemötande 

Är det någon skillnad i hur du bemöter en person som har sorg och en person som har en 

egentlig depression? 

Arbetssituation 

Tror du att förändringen i DSM-5 kommer att påverka ditt arbete? 

 

 

 


