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Abstract 

The aim of my work was to analyze how three bloggers, who lost a child to sud-
den infant death syndrome SIDS, used different rituals and coping strategies in 
their blogs. I analyzed how these mothers, through blogging on the Internet, ex-
press their grief, what kind of rituals they have performed in the grieving process, 
and whether these rituals can be seen as part of a coping strategy to deal with the 
grief. My analysis was based on a deductive approach with the help of the coping 
theory which MarieAnne Ekedahls (2001) used in her research and the theories 
about ritualization which Carin Åblad Lundström (2010) used in her. In my analy-
sis, I made a transverse text analysis using the analysis program Open Code. I 
used Open Code to structure and upload my material, and analyzed it along Eke-
dahls (2001) coping theory and Åblad Lundström (2010) theories about ritualiza-
tions as a coping strategy when dealing with SIDS. 
     The essay was divided into three different parts. Part I was based on Ekedahls 
(2001) coping model to analyze how the bloggers produce various coping strate-
gies in their texts. The conclusion was that all coping strategies were prominent in 
the blogs. Part II, in which Åblad Lundström’s (2010) model was used, estab-
lished that ritualization was useful when dealing with death. The rituals were thus 
also the prominent component in all of the three blogs on a religious, private and 
social level, and both in private and in public. Finally, these two theories were 
combined in Part III, where it was possible to conclude that the appropriate rituals 
could be connected with one or more of the designed coping strategies. Coping 
strategies involve either preserving or reconstructing methods and ways of mov-
ing on, while rituals result in a contact with the individual's inner or outer worlds. 
In this way, it was possible to see rituals as a coping strategy. Both coping strate-
gies and rituals were combined, so none of the bloggers used only one strategy or 
ritual, but used many of them when dealing with death. 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 
En blogg består av regelbundna inlägg skrivna av den så kallade bloggaren. 
Bloggtexterna är många gånger personliga och texterna innehåller tankar och iakt-
tagelser av bloggarens vardag sammanfattade i inlägg. Dessa inlägg kan vara allt 
från några meningar till flertalet längre stycken. Varje inlägg publiceras med da-
tum och tidsangivelse för när de skrevs med möjlighet för läsaren att kommentera. 
Bloggen som fenomen startades i mitten av 1990-talet och har därefter ökat i in-
flytande. Det har blivit alltmer populärt att föra internetdagbok för allmän beskå-
dan. Idag kategoriseras bloggen som en del av de växande sociala medierna (Jans-
son, 2016). 
     Uppsatsen valdes att inriktas på bloggar just för att det är en del av de växande 
sociala medierna och för att det är ett sätt att förmedla information till flera på ett 
enkelt vis. Pedagogikprofessorerna Andreas Fejes och Robert Thornberg menar 
att bloggtexter går att se med en psykologisk inriktning eftersom de når och på-
verkar flertalet individer (2009, s. 141f.). De menar att texterna påverkar såväl 
textförfattaren som läsaren på individnivå. Dessa blogginlägg som privatpersoner 
ligger bakom säger något om hur bloggarna uppfattar och hanterar sin vardag. 
Författaren Ingela Bendt fortsätter detta resonemang och menar att bloggarna ger 
en mer eller mindre detaljerad beskrivning av sin vardag och låter oss läsa delar vi 
annars troligtvis inte skulle få ta del av (2006, s. 65ff.). I samband med beskriv-
ningen av bloggarnas vardag får vi, i vissa fall, också följa med i deras motgångar. 
Idag finns flertalet bloggar som delger oss såväl sjukdomsprocesser, skilsmässor 
som anhörigas dödsfall med tillhörande sorgearbete. 
     Denna spridning och utveckling av bloggen har gjort mig intresserad av de så 
kallade änglamammorna och då i synnerhet till barn som dött i plötslig spädbarns-
död. Änglamammor är de mammor som haft barn som dött, antingen innan födsel 
eller senare med en referens till att barnet nu blivit en ängel och stigit upp i him-
len. Författaren och psykologilektorn Barbro Lennéer-Axelson menar att det kan 
vara användbart att använda sig av så kallade copingstrategier vid hantering av 
skada, sorg eller olika former av utmaningar. Dessa innebär att en person söker 
lindra psykisk eller fysisk smärta som går att sammanknyta till negativa livshän-
delser där då coping skulle bidra till en mindre smärta för personen som använder 
strategin (Lennéer-Axelson, 2010, s. 71). Uppsatsen avser studera huruvida reli-
giösa copingstrategier uppträder i dessa bloggar samt vilka typer av ritualer som 
går att finna i de utvalda bloggarna. 
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1.1. Syfte och mål 
Syftet och målet med uppsatsen är att undersöka om och i sådant fall hur blogga-
re, som har förlorat ett barn i plötslig spädbarnsdöd, använder sig av bloggandet 
som copingstrategi. Syftet är även att studera hur bloggarna ger utryck för rituali-
sering för att hantera sin sorg. Vidare avser studien belysa huruvida ritualisering 
går att betrakta som copingstrategi. Studien utgår ifrån en kvalitativ textanalys av 
tre kvinnor som kallar sig änglamammor och bloggar ca tio månader efter det in-
träffade dödsfallet. Analysen utgår ifrån en deduktiv ansats grundad i MarieAnne 
Ekedahls (2001) modell om copingstrategier och Carin Åblad Lundstöms (2010) 
modell om ritualisering vid plötslig spädbarnsdöd. Uppsatsens arbetshypotes är att 
de utvalda änglamammorna använder olika former av copingstrategier i sina 
bloggtexter. Dessa olika copingstrategier används tillsammans med olika former 
av ritualiseringar, vilket således leder till att vissa copingstrategier och ritualise-
ringar är förenliga med varandra och därmed hjälper dem i deras hantering av sor-
gen efter att ha förlorat sitt barn i plötslig spädbarnsdöd.  

1.2. Frågeställning 
Med bakgrund av detta syfte kommer uppsatsens frågeställningar vara: 
 

1. Om och i sådant fall hur använder sig bloggare av bloggandet som 
copingstrategi? 

2. Om och i sådant fall hur skriver bloggarna att de använder ritualisering för 
att hantera sin sorg? 

3. Går ritualisering att betrakta som copingstrategi? 

1.3. Definitioner 

1.3.1. Blogg, bloggare och bloggandet 
En blogg består av regelbundna inlägg av dagbokskaraktär, offentligt publicerade 
på internet. Bloggen kan bestå av text eller av text i kombinerat med bilder (Jans-
son, 2016). 
     En bloggare är den person som författar bloggen. Bloggaren kan välja att skri-
va anonymt eller gå ut med sin identitet. Bloggaren kan också välja hur privat 
eller offentlig den vill framställa sig beroende på vad bloggaren väljer att skriva 
om i sin blogg (Jansson, 2016). Bloggare i denna uppsats avser de änglamammor 
som förlorat sitt barn i plötslig spädbarnsdöd om inte annat anges.  
     Bloggandet avser att en bloggare har skrivit och publicerat inlägg, dessa kan 
läsaren återvända till. Bloggandet finns i de flesta fall sammanfattade i ett arkiv 
innehållandes blogginlägg uppdelat efter datum för publikation.  
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1.3.2. Copingstrategi 
Med begreppet coping menar psykologiprofessorerna Richard S. Lazarus och Su-
san Folkman (1984) att det handlar om en persons förmåga att tankemässigt och 
känslomässigt hantera stressfyllda situationer. Lazarus och Folkman (1984) berör 
främst två olika typer av copingstrategier vid hantering av ansträngningar som 
överstiger personens resurser. Den problemfokuserade copingen avser strategier 
som direkt söker minimera eller lösa den stressfyllda situationen. Den emo-
tionsfokuserade copingen avser minimera fysiska och mentala effekter av stressen 
(Lazarus & Folkman, 1984, s. 19f.). 
     Pargament menar att det finns flera dimensioner av betydelsen av coping och 
menar att copingprocessen och dess strategier involverar nästan alla delar av 
mänsklig funktion: fysiskt, kognitivt, beteendemässigt och emotionellt (Parga-
ment, 1997, s. 84f.). 

1.3.3. Ritualer och ritualisering 
Med ritualisering avses handlingar som relaterar till återkommande rutiner. Dessa 
handlingar är nära sammankopplade med ordet ritual, som relaterar till religiösa 
handlingar som sker en gång för att markera brytpunkten mellan något. Exempel-
vis giftermål, brytpunkten mellan att vara ogift och gift. Till skillnad från begrep-
pet rit eller ritual så avser ritualiseringen återkommande handlingar som kan, men 
inte nödvändigtvis behöver vara av religiös karaktär (DeMarinis, 1994, s. 11f.). 

1.4. Avgränsning 
Som avgränsning för uppsatsen kommer tre bloggar väljas ut att göra analysen på. 
Detta sker genom ett strategiskt urval vilket presenteras vidare i uppsatsens mate-
rialkapitel (Malterud, 2014, s. 66f.). En ytterligare avgränsning är att uppsatsen 
endast kommer analyseras på mammor som förlorat ett barn i plötslig spädbarns-
död och i samband med det betecknar sig själva som änglamammor. Mammorna 
skall vidare finnas i en svensk kontext och inte ha någon uttalad konfessionell 
religiositet. I enlighet med författaren och psykologiprofessorn Johan Cullberg 
kommer ytterligare en avgränsning vara att det vid analysen skall ha gått minst ett 
år sedan den plötsliga spädbarnsdöden inträffade. Detta för att kunna påvisa att 
den så kallade akutfasen efter dödsfallet är passerad samt för att det skall finnas 
tillräckligt med material att analysera (Cullberg, 2006, s. 144ff.). 
     I uppsatsen är avsikten att undersöka hur bloggarna beskriver och gör uttryck 
för copingstrategier i deras texter. Analysen kommer endast utgå från det textma-
terial som finns skrivet av bloggarna. Därmed frånses eventuella bilder som publi-
cerats i inläggen eftersom det är bilder på delar som redan behandlats i texten. Det 
kan röra sig om bilder på var de varit, vilka de varit med eller hur deras omgiv-
ning ser ut när de gjort något och fyller därmed ingen ytterligare funktion utöver 
texten. 

1.5. Forskningsgenomgång 
För att få tillgång till tidigare material inom ämnet gjordes en databassökning i 
enlighet med John W. Creswells beskrivning av momentet. Denna databassökning 
gjordes på NCBI, National Center for Biotechnology Information, samt på Ameri-
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can Psychological Assosiation’s databas PsycINFO tillsammans med sökningar på 
den nationella bibliotekskatalogen, Libris samt på Uppsala Universitets egen litte-
raturkatalog DISA (Creswell, 2009, s. 30ff.). 
     Sökningarna avgränsades till coping och då i synnerhet religiös coping till-
sammans med religiösa ritualer. Sökorden som användes för att ta del av tidigare 
forskning var religiös coping, religiösa ritualer, plötslig spädbarnsdöd, sociala 
medier, sorghantering, och kris med samtliga av dessa sökord även på engelska. 
Dessa sökningar gjordes mellan 4 och 5 oktober 2015 och kombinerades i olika 
lämpliga sökningar. 

 

1.5.1. Coping och religiös coping 
De nederländska psykologerna Leoniek Wijngaards-de Meij, Margaret Stroebe, 
Henk Schut, Wolfgang Stroebe, Jan van den Bout, Peter G. M. van der Heijden 
och Iris Dijkstras publicerade 2008 en empirisk undersökning gjord på sörjande 
föräldrar som förlorat sitt barn på olika sätt. Genom denna undersökning hade de 
förhoppning om att se eventuella likheter eller skillnader mellan de två föräldrar-
nas copingstrategier och hur denna hantering av förlusten av deras barn såg ut 
(Meij et al., 2008, s. 32f.). Undersökningen gick ut på att 219 par deltog vid 6, 13 
och 20 månader efter förlusten för att analysera deras strategier i att hantera och 
bearbeta den uppkomna sorgen (Meij et al., 2008, s. 33). Resultaten av undersök-
ningen pekar på att en avsaknad av resultatinriktad copingstrategi har nära sam-
band med negativ psykologisk anpassning av vardagen medan en tydligt resultat-
inriktad och återskapande copingstrategi relaterade till bättre anpassning och han-
tering hos föräldrarna. Undersökningen visade också att hög resultatinriktad co-
ping dämpade den negativa effekten och minimerade risken för depression (Meij 
et al., 2008, s. 36). Resultaten visade också att män till högre grad och i ett tidiga-
re skede använde sig av en mer resultatinriktad coping än kvinnor medan kvin-
nornas copingstrategier blev mer och mer resultatinriktade och återställdes senare 
men effektiviserades fortare än männens. Resultaten indikerade också att män, 
med en kvinnlig partner som hade hög resultatinriktad och återskapande copingst-
rategi var relaterat till en positiv inställning och utveckling (Meij et al., 2008, s. 
35f.). Slutsatsen Meij et al. drar av deras undersökning är att det finns såväl ett 
individuellt som ett interpersonellt behov i bearbetningen och att de båda proces-
serna är av stor vikt i bearbetningen och copingen (2008, s. 39). 

1.5.2. Sorg och ritualisering 

1.5.2.1. Plötslig spädbarnsdöd 
Psykologiprofessorn J. William Worden menar att sorg i samband med plötslig 
spädbarnsdöd (PSD) ofta blir mer komplicerad än dödsfall i samband med långva-
rig sjukdom. Detta i och med att förlusten kommer som en överraskning. PSD 
konstateras när ingen särskild dödsorsak kan fastställas och leder i många fall till 
skuldkänslor hos föräldrarna (Worden, 2006, s. 147). Bendt fortsätter detta reso-
nemang och menar att sorgen till viss del är könsbunden. Hon förklarar att kvin-
nor och män sörjer olika, där kvinnor har en tendens att fastna i mönster av skuld-
känslor och självanklagelse. Hon menar också att de i regel sörjer under en längre 
tid (Bendt, 2006, s. 65ff.). 
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1.5.2.2. Sorg 
Sociologen och forskaren Lars Rönnmark belyser i sin avhandling Fallna löv 
kvinnors sorgeprocess. Han förklarar att de hjälps av att tala med andra och att det 
leder till att de drabbade kvinnorna översätter sina tankar till tal, vilket hjälper 
dem att själva förstå och ta till sig sina tankar (Rönnmark, 1999, s. 227). Tidigare 
nämnda Worden, beskriver också användbara metoder i sorgehanteringen. Han 
benämner vikten av språket; hur man kan tänkas benämna den avlidne, använd-
ning av symboler och fotografier, att skriva och teckna, rollspel, kognitiv om-
strukturering; att identifiera tankar, minnesböcker; att skapa minnen kring den 
avlidne, styrda inre föreställningsbilder; att minnas och visualisera den dödes när-
varo (Worden, 2006, s. 79ff.). 
     Cullberg delar upp olika stadier som följer efter kriser såsom chockfas, reak-
tionsfas, bearbetningsfas för att slutligen nå en nyorienteringsfas. Han menar att 
chockfasen är en tid då den som drabbats av krisen blundar för det inträffade och 
vanligtvis består fasen i ett par dygn. Därefter följer en reaktionsfas där den som 
drabbats av en kris många gånger öppnar ögonen och söker en mening med det 
inträffade. Dessa två faser kallas tillsammans för akutfasen i samband med kris-
hantering (Cullberg, 2006, s. 143ff.). Beroende på det inträffades karaktär brukar 
en bearbetningsfas följa efter omkring ett halvår till ett år där den som drabbats av 
krisen börjar bearbeta det inträffade och se framåt istället. Slutligen kommer en 
nyorienteringsfas som inte har något slut utan innebär att krisen blir ett minne hos 
den drabbade och en del av livet (Cullberg, 2006, s. 152ff.). 

1.5.2.3. Ritualisering 
Sociologen Kari Dyregrov och psykologen Atle Dyregrov menar att vissa dödsfall 
kan leda till existentiella utmaningar för de närstående. Vid dessa fall upplevs 
tillvaron som orättvis, det tidigare trygga förkroppsligas i otrygghet och en brist 
på kontroll uppstår. Många ägnar följaktligen tid till att skapa ny mening i tillva-
ron med den saknade integrerad i detta meningsskapande (Dyregrov & Dyregrov, 
2008, s. 49ff.). Ritualer får ofta stor betydelse vid traumatiska händelser för att 
skapa ordning i det i övrigt kaotiska. Dessa kan ta sig i uttryck i enskilda såväl 
som kollektiva ritualer. Ritualerna kan hjälpa individen att göra det overkliga 
verkligt samt som hantering av sorgen. Vissa ritualer kan anta närmast religiös 
karaktär utan att de inblandade ställer sig bakom någon religion och hänvisar istäl-
let till att det uppfyller intentionen att göra döden till något meningsfullt (Dyre-
grov & Dyregrov, 2008, s. 161f.). Dessa ritualer kan vara av särskilt stark karaktär 
vid plötslig död då de anhöriga inte haft möjlighet till farväl. Det är vanligt att 
integrera den bortgångne i vardagliga tankar och ytterligare vid särskilda årsdagar 
och högtider. Därmed kan en ritualisering markera den dödes betydelse och min-
ne. Författarna menar att en vanlig handling vid dessa fall är att skriva om proces-
sen för att skapa ett ihågkommande (Dyregrov & Dyregrov, 2008, s. 231f.). 

1.5.3. Sociala medier, bloggning 
Jocelyn M. DeGroot och Heather J. Carmack tar i deras artikel upp hur bloggen 
har blivit ett användbart medie för att uttrycka sorg. De menar att i samband med 
bloggen kan skribenten träda in i en roll som visserligen inte är helt anonym men 
ändå mer anonym än ett möte med en terapeut. Detta är något de menar kan resul-
tera i en större öppenhet hos skribenterna. DeGroot och Carmack menar att det är 
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en anledning till att bloggar av denna karaktär ökar, framförallt i samband med 
förluster av nära anhöriga. Skribenterna kan i bloggarna gå in i en dagboksskri-
vande genre som genererar i att känslor bearbetas och blogginläggen går att se 
som ett komplement eller substitut till terapi (DeGroot & Carmack, 2013, s. 
463f.). Vidare menar DeGroot och Carmack att bloggen fyller en positiv roll för 
såväl bloggaren som läsaren där en ömsesidig kommunikation mellan dem ofta ter 
sig i kommentarerna till blogginläggen. Dels i hur de får empati från läsare, dels i 
hur de kommer i kontakt med andra som befinner sig i samma situation (DeGroot 
& Carmack, 2013, s. 465f.). 
     Socionomen och kuratorn Sara Natt och Dag sammanfattar essensen av blog-
gar i allmänhet och bloggar kring ämnet sorg i synnerhet såsom: 

 
Den som skriver delar med sig av sina känslor, sin sorg och glädje, oro och ångest. Han eller 
hon hjälper andra i samma situation. Tillbaka kommer bekräftelse, stöd, uppmuntran och råd. 
(Natt och Dag, 2012, s. 12) 

1.6. Material 
Uppsatsen avser undersöka om och i sådant fall hur bloggande mödrar som förlo-
rat ett barn i plötslig spädbarnsdöd använder copingstrategier och ritualisering i 
bloggarna för att bearbeta sin sorg. Vidare avser studien belysa huruvida ritualise-
ring går att betrakta som copingstrategi. I enlighet med forskaren och professorn 
Kirsti Malteruds urvalskriterier för analys gjordes en googlesökning för att finna 
material. Till denna sökning användes sökorden ”blogg + änglamamma + späd-
barnsdöd”. För att möjliggöra analysen och besvara uppsatsens utsatta frågeställ-
ning valdes tre bloggar från olika delar av Sverige (Malterud, 2014, s. 67). För att 
välja ut bloggarna gjordes ett strategiskt urval utifrån målsättningen att kunna ana-
lysera och besvara tidigare nämnda frågeställning. Malterud menar att vid strate-
giskt urval väljs material som ger största möjliga potential ut för att belysa den 
aktuella problemställningen. För att göra ett framgångsrikt strategiskt urval läggs 
fokus på vad som avses undersökas för att på så vis undvika systematiska fel som 
kan uppstå om fokus hamnar på fel områden (Malterud, 2014, s. 66f.). 
     Urvalen för bloggarna var att de skulle vara mödrar i en svensk kontext och att 
de förlorat ett barn i plötslig spädbarnsdöd. Vid det första urvalet framkom fem 
bloggar som alla föll inom ramen för mina urvalskriterier. Av dessa var det två 
bloggar som inte hade något arkiv där deras blogginlägg sorterades efter år och 
månad, vilket gjorde analys av en särskild månad problematiskt. Efter denna av-
gränsning fanns tre utvalda bloggar som börjat blogga i samband med bortgången 
vilka därmed var användbara för uppsatsens analys. I enlighet med Cullbergs faser 
vid kris, säkerställdes att det gått en tid efter dödsfallet. Cullberg menar att bear-
betningsfasen börjar 6-12 månader efter krisen, därför valdes material tio månader 
efter dödsfallet (2006, s. 144ff.). 
     Sammanlagt valdes inlägg som täckte 15 A4-sidor med text från varje blogg, 
vilket innebar ett material på totalt 45 sidor. Materialet från blogg 1 innefattade 27 
inlägg skrivna under en period på fyra månader. Blogg 2 innehöll 36 inlägg förfat-
tade under tre månader medan materialet från blogg 3 endast innehöll 18 inlägg 
under en tvåmånaders period. Detta material bedömdes som tillräckligt för analys 
och för att få en tydlig bild av bloggarnas innehåll. 
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Kapitel 2 Teori 

I detta kapitel presenteras och förklaras uppsatsens teorier ingående för att sedan 
förklara hur dessa kommer användas i efterföljande arbetsmodell. Kapitlet börjar 
med en teoretisk bakgrund som förklarar hur uppsatsens modeller uppkommit och 
vilken forskning som ligger till grund för dem. Därefter följer ett beskrivande av 
Ekedahls (2001) modell om copingstrategier och Åblad Lundströms (2010) mo-
dell om ritualisering vid plötslig spädbarnsdöd. Den avslutande arbetsmodellen 
sammanfattar hur dessa två olika modeller kommer användas i uppsatsens analys. 
Två tabeller med analyskategorier för de båda modellerna presenteras därefter för 
att konkretisera uppsatsens arbetsmodell ytterligare och kommer vara utgångs-
punkten i analysen och för att besvara uppsatsens frågeställning. 

2.1. Teoretisk bakgrund 

2.1.1. Religiös coping 
Psykologiprofessorn Kenneth I. Pargament använder sig av definitionen coping 
som en strävan efter meningsfullhet i en given situation (1997, s. 84ff.). Han me-
nar att coping blir centralt när människor kämpar med svåra situationer och för att 
hantera ett tänkbart hot. Coping fungerar som användbar metod för att söka me-
ning vid svåra förluster och hjälpa individer att möta dessa med starkare integritet. 
Copingen är därmed reserverad för de tider som genererar och tillgängliggör möj-
ligheter och val. Pargament sammanfattar också att coping kan vara användbart 
med en religionspsykologisk förklaring, även om det ofta åsidosätts i praktiken. 
Religioner kan vid dessa tillfällen fungera som användbara metoder för att finna 
signifikans i den svåra situation som individen befinner sig i. Det kan vara fram-
gångsrikt att hitta delar av betydelse för att komma igenom den svåra situationen 
(Pargament, 1997, s. 92). 
     Pargament presenterar åtta antaganden kring copingprocessen: 
 

1. Varje person söker signifikans, intentionen hos alla människor är att hitta 
en mening med vårt beteende. Denna intention är kopplad till varje männi-
skas subjektiva delar såsom känslor, tro och värderingar såväl som det ob-
jektiva såsom vad som överensstämmer med den samhälleliga normen och 
rådande kultur (1997, s. 91ff.). 

2. Händelser är skapade i termer av deras signifikans för människor. Männi-
skor konstruerar händelser och beslutar signifikans utefter skattning av ti-
digare livshändelser (1997, s. 95ff.). 

3. Människor har med sig ett orienteringssystem in i copingprocessen. Detta 
orienteringssystem fungerar som referensram som guidar människan i hur 
hen skall handla och bete sig. Detta orienteringssystem består av person-
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lighet tillsammans med vanor, värderingar och generaliserade föreställ-
ningar denna människa har (1997, s. 99f.). 

4. Människor översätter orienteringssystemet till särskilda copingmetoder. 
Människor har en inbyggd förmåga att använda sitt orienteringssystem 
med tillhörande referensram till att finna den särskilda nyckeln för hur hen 
skall handskas med given situation. Detta orienteringssystem har möjlighet 
att forma, avancera eller begränsa copingen (1997, s. 104ff.). 

5. Människor söker signifikans i coping genom mekanismer som bevarar el-
ler omvandlar. De bevarande mekanismerna försöker skydda det viktiga 
medan de omvandlande mekanismerna försöker förändra det för att få nå-
gonting annat att verka som viktigt för människan (1997, s. 106ff.). Par-
gament redovisar en fyrfältsmodell som ser till bevarande och omvandlan-
de mekanismer i relation till signifikansens medel och mål, vilka presente-
ras här nedan. De fyra olika copingmetoderna som konstrueras som resul-
tat blir därmed preserverande som innebär att inga ändringar sker, vi håller 
fast vid det som är viktigt i livet och bevarar på så vis såväl medel som 
mål i vår coping. Inom denna metod kan en användbar strategi vara gräns-
dragning (1997, s. 111f.). Rekonstruktion innebär att målet är detsamma 
medan medlet för att nå målet förändras och användbara strategier kan 
vara att religionen ändras, byts ut eller görs om (1997, s. 112). Den revalu-
erande metoden innebär att målet förändras medan medlet kvarstår (1997, 
s. 112). Användbara strategier för denna form av coping är att söka me-
ning i religionen eller att använda sig av olika övergångsriter (rites of pas-
sage) där nya värden ersätter gamla. Övergångsriterna kan bland annat 
vara födelse och födelsedagar, att bli vuxen, giftermål och död. Pargament 
menar vidare att övergångsriter och dess funktion och struktur till viss del 
är sociala konstruktioner och de inblandade kan välja till vilken del de vill 
engagera sig i riten tillika kan de inblandade välja hur deras egna, person-
liga riter skall te sig (1997, s. 239f.). Sista fältet innebär rekreation som 
innebär en fullständig omvandling där såväl medel och mål förändras ef-
tersom den upplevda stressen är för stor. Att söka efter förståelse i religio-
nen eller omvändelse genom religionen kan vara användbara strategier för 
att uppnå en lyckad coping (1997, s. 112f.).  

 
Tabell 2.1. Fyra copingmetoder 

 Bevaring av mål Förändring av mål 
Bevaring av medel Preserverande Revaluerande 

Förändring av medel Rekonstruktiv Rekreativ 
 
 
6. Människor bemästrar stress på sätt som tilltalar dem. Vi väljer den strategi 

som tilltalar oss och förväntas ge bäst resultat. I samband med att den för-
väntas innefatta störst vinst av signifikans bidrar det också till en önskan 
att minska förlusten av signifikans (1997, s. 114ff.). 

7. Coping är förankrad i kulturen. Kulturen spelar in i hur copingen ser ut hos 
en individ, detta för att andra människor, institutioner, kunskap, lagar och 
livsstil spelar in i hur copingen ser ut. Därmed ser copingprocesserna olika 
ut beroende på kultur (1997, s. 117f.). 
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8. Nycklarna till en framgångsrik coping ligger i processen och tillhörande 
resultat. Beroende på processens delar och hur dessa samarbetar påverkas 
helheten tillsammans med resultatet (1997, s. 119ff.). 

 
Med utgångspunkt i Pargaments (1997) fyrfältsmodell, i samband med antagande 
nummer fem, placerade religionspsykologen MarieAnne Ekedahl (2001) in denna 
modell i en svensk kontext. Hennes utarbetande av Pargaments tidigare teori 
kommer därmed vara den modell som ligger som grund för de kommande analys-
kategorier som en del av analysen och uppsatsens frågeställning baseras på, vilket 
förklaras mer utförligt härnedan. 

2.1.2. Ritualer och ritualisering 
Religionspsykologen Valerie DeMarinis har forskat på hur religiösa ritualer antas 
spela in i människors meningsskapande och att dessa ritualer ser olika ut beroende 
på kontext. Hon har framställt en dimensionsmodell som applicerats på kliniska 
fall och undersökt hur religiösa ritualer används i den kliniska kontexten (DeMa-
rinis, 1994, s. 11f.). 
     I sin dimensionsmodell visar hon att och hur religiösa ritualers funktion bidrar 
till utveckling hos individer och denna utveckling kan sammanfattas som: 
 

1. Religiösa ritualer är en viktig del av människans inre och yttre kommuni-
kation och interaktion mellan olika världar. 

2. Religiösa ritualer är en del av varje människas livscykel. 
3. Religiösa ritualer bidrar till rörelse mellan olika psykiska nivåer i indivi-

den och underlättar psykosocial anpassning. 
4. Religiösa ritualer kan ses som meningsfulla på flera psykologiska plan hos 

människan. 
5. Religiösa ritualer kan vara framträdande vid minnesskapande och ha ett 

positivt sammanhang i ihågkommandet av tidigare minnen. 
6. Religiösa ritualer behöver förstås i och genom sitt kulturella sammanhang.  
7. Religiösa ritualer kan ha en positiv utveckling i samband med traumatiska 

situationer (DeMarinis, 1994, s. 12ff.). 
 

Med utgångspunkt i DeMarinis (1994) sju dimensioner presenterade forskaren 
Carin Åblad Lundström 2010, den religionspsykologiska doktorsavhandlingen, 
När livet oväntat förändras – föräldrars erfarenheter efter spädbarnsdöd, med 
särskild hänsyn till religiösa ritualers funktion. I den undersöker hon hur föräld-
rars erfarenheter och koppling till ritualers funktion ser ut efter att varit med om 
plötslig spädbarnsdöd. Mer konkret går hon in på ritualers psykologiska funktion 
och respondenternas erfarenheter av religiösa ritualer såsom begravning, privata 
ritualer såsom integrering av delar som förknippas med barnet samt sociala ritua-
ler där de drabbade kommer i kontakt med andra föräldrar som varit med om 
samma sak (Åblad Lundström, 2010, s. 15). 
     Åblad Lundströms (2010) studie baseras dels på religiösa ritualers funktion 
utifrån DeMarinis dimensionsmodell, dels på Erik Homburger Eriksons teorier 
kring hur människor livscykler ser ut och påverkar ritualiseringars dialogfunktion 
i utvecklingsstadierna av psykosociala kriser. Åblad Lundström för i sin avhand-
ling in teorierna i en svensk kontext och kommer med tillägg vilket gör hennes 
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modell användbar i uppsatsen och behandlas mer utförligt i uppsatsens teoridel 
(Åblad Lundström, 2010, s. 62). 

2.2. Presentation av teori 

2.2.1. Religiös coping 
Forskaren MarieAnne Ekedahl lade, 2001, fram den religionspsykologiska av-
handlingen Hur orkar man i det svåraste? Med underrubriken Copingprocesser 
hos sjukhussjälavårdare i möte med existentiell problematik. I studien har hon sin 
utgångspunkt i Pargaments teorier kring coping och främst religiös coping (Eke-
dahl, 2001, s. 87ff.). Ekedahls studie undersöker vilka copingprocesser sjukhus-
själavårdare använder i sitt dagliga arbete och möte med eventuell existentiell 
problematik. Fokus hamnar därmed på den problematik som kan uppträda mellan 
existentiella aspekter i relation till stress, religion och hälsa på såväl individ-, 
grupp- och institutionsnivå (Ekedahl, 2001, s. 21). Ekedahl fortsätter Pargaments 
resonemang om användbara mekanismer i copingprocessen i förhållande till beva-
rande eller omvandlande av medel och/eller mål. Hon utgår från det fyrfält som 
Pargament presenterar innehållandes copingstrategierna: preserverande, rekon-
struerande, revaluerande och rekreativ coping (Ekedahl, 2001, s. 238f.). Ekedahl 
uppmärksammade en multidimensionell stress med existentiella inslag och kon-
staterade därmed vissa copingstrategier som respondenterna använde sig av för att 
bemöta denna multidimensionella stress (2001, s. 211f.). 
     Preserverande copingstrategier handlar om att dra gränser och skapa ramar 
och på så vis bibehålla såväl mål som medel. Detta kan komma i uttryck då re-
spondenten väljer att endast beröra ämnet död, vid särskilda tidpunkter, i samband 
med arbetspasset och därmed lägger det bakom sig när hen går ifrån jobbet. I vis-
sa fall kan denna metod innebära att de accepterar död och lär sig att det är en del 
av sitt jobb och därmed något som kommer vara närvarande. Inom denna strategi 
menar Ekedahl att det sker en vandring mellan de vardagliga rutinerna och den 
existentiella sfären där vandringen över till det vardagliga ses som en gränsdrag-
ning. Vidare menar hon att hjälp till andra kan vara en metod för att finna signifi-
kans, dels för att stärka sig själv, dels för att stärka andra (Ekedahl, 2001, s. 
239f.). 
     De rekonstruktiva copingstrategierna innebär att medel förändras medan må-
len bevaras. Denna strategi karaktäriseras av en återuppbyggnad av händelsen, 
personen, det heliga och en religiös switch. Med religiös switch menas att Gud 
kan gå från att vara överordnad och helande till att respondenten skapar en viss 
distans gentemot Gud. En rekonstruktiv copingstrategi kan därmed användas för 
att söka svar och mening. Följaktligen kan då respondenterna använda sig av till-
vägagångssätten återuppbyggnad av händelsen och det heliga. Under denna co-
ping uppträder metoder med fokus på återuppbyggnad för att upprätthålla en ba-
lans mellan trossystemet och det som uppfattas i arbetet. Denna strategi innehåller 
därmed såväl en vidmakthållande som en föränderlig process (Ekedahl, 2001, s. 
240f.). 
     Revaluerande copingstrategier förknippas med sjukhussjälavårdarnas arbete 
med patienter som svävar mellan liv och död och stressen som denna kontakt re-
sulterar i. På detta sätt verkar såväl patienten som den arbetande med att omvärde-
ra delar som hen inte värderar tillräckligt. Således sker en förändring av målen 
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medan medlen bevaras. Exempel på detta kan vara hur någon ser på relationer till 
nära anhöriga, hur de uppkommer en ny uppskattning och prioritering gentemot 
livet som nu inte längre tas för givet (2001, s. 242f.). Inom denna strategi är den 
så kallade övergångsriten av värde då dess funktion ligger i att hjälpa de inblan-
dade med att hantera den uppkomna stressen och ge det hela en mening. Över-
gångsriterna blir en symbol i viktiga passager i livet, vilka kan ses som delvis so-
cialt konstruerande och kan hjälpa de drabbade såväl som övriga inblandade. 
Övergångsriterna kan förefalla i samband med födelse och födelsedagar, att bli 
vuxen, giftermål och död med tillhörande begravning, urnsättning eller spridning 
av den dödes aska (2001, s. 235). Denna strategi menar Ekedahl därmed kan be-
traktas som konfronterande gentemot vad som torde värderas högre än annat 
(2001, s. 242f.). 
     Den rekreativa copingstrategin avser en universell omvändelse där det sker en 
förändring av såväl medel som mål. I exemplet kring sjukhussjälavårdarnas arbete 
berörs hur den tidigare tydligt transcendente Gud förkroppsligas och får ett mer 
mänskligt värde och uttryck samtidigt som Gud blir rymlig vilket förminskar 
skillnaden mellan troende och icke-troende. Ekedahl menar att Gud förknippas 
med en kraft och därmed en större social värld. Detta skulle kunna översättas från 
en kristen kontext till en mer övergriplig och syfta till att något religiöst får 
mänskligt värde och sammanfattas som en kraft inne i människan (Ekedahl, 2001, 
s. 243). 

2.2.2. Ritualer och ritualisering 
Den andra modellen som använts i uppsatsen är Åblad Lundströms modell om 
föräldrars erfarenheter och koppling till ritualers funktion i samband med plötslig 
spädbarnsdöd. Hon belyser hur olika ritualer ser ut och deras funktion tillsammans 
med vad det gör för de drabbade (Åblad Lundström, 2010, s. 15).  
     I analysen kommer Åblad Lundströms modell vara grunden där fokus kommer 
ligga på den första dimensionen, religiösa ritualer är en viktig del av människans 
inre och yttre kommunikation och interaktion mellan olika världar. Detta för att 
det kan tänkas gå att studera på det utvalda materialet, bloggarna. Den första di-
mensionen avser kommunikativa funktioner och processuella rörelser. Det hänvi-
sar till att religiösa ritualer och ritualer överlag kan ha en kommunicerande och 
interagerande funktion i psykologiska processer. Enligt Åblad Lundström leder 
ritualer till ett interagerande och en balans mellan individens inre och yttre världar 
(Åblad Lundström, 2010, s. 162f.). 
     Åblad Lundströms (2010) analys av första dimensionen är uppdelad i fem olika 
analyskategorier, vilka kommer vara grunden i kommande analys. 

 
1. Religiösa kyrkliga och privata ritualiseringar 

2. Privata enskilda och kollektiva ritualiseringar 

3. Privata sociala enskilda och kollektiva ritualiseringar och symboler i 
sociala sammanhang 

4. Kommunikationen i cirkulära bearbetade processer 

5. Kommunikativa funktionen i religiösa ritualer 
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Åblad Lundström menar att religiösa kyrkliga och privata ritualiseringar exem-
pelvis har att göra med minnesgudstjänster, ljuständning i kyrkan och övriga exis-
tentiella handlingar (Åblad Lundström, 2010, s. 163f.). Hon menar att besöket i 
kyrkan eller på annan plats leder till ett ihågkommande av den avlidne. Dessa ri-
tualer resulterar i en kontakt med såväl personens inre som yttre värld. En kontakt 
till den inre världen genom anknytning till den dödes liv samt med den yttre värl-
den, där den påminner om att döden skiljt en människa från livet till skillnad från 
de anhörigas kvarvarande i den reella värden. 
     Andra analyskategorin avser förklara hur privata enskilda och kollektiva ritua-
liseringar ter sig. Med detta avser Åblad Lundström att privata enskilda och kol-
lektiva ritualer är av värde i avseendet att skapa minnesplatser och sysselsätta sig 
med tillhörigheter från det avlidna barnet (2010, s. 165ff.). Detta menar hon kan 
ske såväl privat som kollektivt och tillhör en del av de anhörigas bearbetningspro-
cess. Genom att vidröra bilder av barnet kan denna typ av ritual beröra de anhöri-
gas inre värld genom att det upplevs som att barnet existerar igen. Medan om-
vårdnad av minnesplatser relaterar till att de anhöriga släppt barnet och berör 
därmed den reella världen. 
     Den tredje analyskategorin handlar om privata men sociala enskilda och kol-
lektiva ritualiseringar och symboler i sociala sammanhang. Denna kategori syftar 
till besök av vänner, arbetskamrater eller övrig social kontakt, där de sociala ge-
menskaperna förknippas med de anhörigas reella värld och förmedlar struktur i 
ordningen av vardagen utan det avlidna barnet. Åblad Lundström menar att ett 
strukturerande av den yttre världen också leder till en tydligare struktur i deras 
inre värld (2010, s. 167). 
     Den fjärde kategorin handlar om kommunikationen i cirkulära bearbetade pro-
cesser. Bearbetningsprocesserna rör sig mellan den inre och den yttre världen och 
med hjälp av ritualerna leder det till utveckling för de anhöriga. Åblad Lundström 
menar ytterligare att processen leder till en verklighetsförankring av dödsfallet 
och kan vara en avgörande faktor i bearbetningen (2010, s. 168). 
     Slutligen handlar den femte analyskategorin om den kommunikativa funktionen 
i religiösa ritualer, essensen av övriga fyra analysdelar sammantaget. Religiösa 
ritualer bidrar till psykologiska processer i den inre världen. Privata enskilda ritua-
liseringar bidrar till en inre kommunikation med barnet. Genom dessa ritualer för 
individen en kommunikation mellan sin inre värld, där barnet är inkluderat och 
den reella världen, där barnet inte längre finns med. Religiösa, kyrkliga ritualer 
bidrar till en början av kommunikation mellan individen och det sociala samman-
hanget för att sedan bidra till individens inre kommunikation med sig själv och 
följaktligen med barnet (Åblad Lundström, 2010, s. 168f.). 
     I Ekedahls (2001) och Åblad Lundströms (2010) olika modeller finns vissa 
beröringspunkter som behöver nämnas inför kommande analys. I Ekedahls (2001) 
modell, i samband med den revaluerande copingstrategin, finns en betoning på det 
vitala i övergångsriten. Denna övergångsrit kan förenas med Åblad Lundströms 
(2010) modell om ritualisering. Det går därmed att finna tydliga beröringspunkter 
och likheter mellan de olika modellerna i teorin. Vad som således blir intressant är 
att se huruvida dessa beröringspunkter också går att förena i praktiken och om det 
går att finna fler beröringspunkter mellan modellen efter en analys av bloggarna.  
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2.2. Arbetsmodell 
Uppsatsen kombinerar två modeller med delvis olika utgångspunkt. Att genomfö-
ra denna typ av kombinationer kräver metodologisk och metateoretisk reflektion, 
då risken annars finns att teorierna i sig är motstridiga. Copingteorier och studier 
av ritualisering har en välgrundad tradition i religionspsykologin och den kliniska 
religionspsykologin, och delar till stor del samma grundantagande. I enlighet med 
religionspsykologins tvärvetenskapliga tradition kan denna kombination av teorier 
vara rimlig att pröva i analys.  
     Analysen kommer bestå av tre olika delar för att tillsammans besvara uppsat-
sens syfte och frågeställningar genom ett deduktivt arbetssätt. Del I avser besvara 
den första frågeställning med hjälp av Ekedahls (2001) modell för att se om och i 
sådant fall hur bloggarna använder bloggandet som en copingstrategi. Del II inne-
håller en analys med hjälp av Åblad Lundströms (2010) modell och har fokus på 
ritualer i bloggarna och behandlar därmed uppsatsens andra frågeställning för att 
besvara om och i sådant fall hur bloggarna skriver att de använder ritualisering för 
att hantera sin sorg. Avslutningsvis kommer del III kombinera analys av fråga ett 
och två för att besvara frågeställning tre för att se om ritualisering går att betrakta 
som en copingstrategi. 
     Del I. Här används Ekedahls (2001) definition av de olika copingstrategierna 
vilka förs in i bloggarnas kontext. För att besvara uppsatsens första frågeställning 
kommer uppsatsen undersöka huruvida copingstrategierna, preserverande, rekon-
struktiv, revaluerande eller rekreativ coping uttrycks och återfinns i bloggarna. 
Följande kommer textanalysen av bloggarna sammanställa: vilka copingstrategier 
som uttrycks i bloggarna och hur dessa strategier ser ut. En sammanställd version 
av definitionerna finns i tabell 2.2, för att se om bloggarnas framställning kan ana-
lyseras utifrån ovan nämnda copingstrategier. 
     Del II. Analysen kommer ha sin utgång i Åblad Lundströms (2010) fem kate-
gorier. Vad gäller bloggningen är det den femte ansatsen som är mest intressant 
för att konstatera vilken roll bloggningen och därmed den kommunikativa funk-
tionen har för bloggarna. Den femte ansatsen behandlar essensen av de fyra övriga 
ansatserna sammantaget (Åblad Lundström, 2010, s. 168f.). Vilken roll de spelar 
kommunikativt konstateras med hjälp av tabell 2.3. I tabell 2.3 har dessa kommu-
nikativa ritualer och hur de använts brutits ner och kommer i det följande använ-
das som kategorier och koder i analysen. Med det som bakgrund kommer analy-
sen fokusera på vilka typer av ritualer som framställs i bloggarnas inlägg. Ut-
gångspunkten blir Åblad Lundströms konstaterande om att ritualer kan ha olika 
uttryck och konstateras som religiösa, privata eller sociala med såväl en enskild 
som en kollektiv aspekt (Åblad Lundström, 2010, s. 118ff., 162ff.). 
     Del III. I denna del kommer Ekedahls (2001) och Åblad Lundströms (2010) 
modeller sammanföras för att besvara uppsatsens tredje frågeställning, huruvida 
de framställda ritualerna i bloggarna går att betrakta som en copingstrategi. Här 
kommer copingstrategierna och deras kriterier kombineras med de kriterier som 
uppfylls kring bloggarnas utnämnda ritualer. 
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Tabell 2.2. Analyskategorier utifrån MarieAnne Ekedahls modell 
Copingmetod Huvudsakligt innehåll, strategi 
Preserverande Gränsdragning. Dra gränser och skapa ramar. Beröra dödsfallet vid särskilda tillfäl-

len. Vandring mellan det vardagliga och det existentiella och gränserna där mellan. 
 

Rekonstruktiv Återuppbyggnad av det heliga, händelsen och personen. Återuppbyggnad av dödsfal-
let, tankar och känslorna kring det. Ge händelsen en meningsfull innebörd. 
 

Revaluerande Övergångsrit. Prioritera nuet. Omvärdera delar som den undersökte inte värderat 
innan på samma sätt som efter dödsfallet. Exempelvis vissa relationer gentemot 
andra. 
 

Rekreativ Universell omvändelse. Förändring av såväl medel som mål. En existentiell kraft 
ökar och den undersökte kommer närmare den döde och/eller andra medmänniskor. 
 

 
Tabell 2.3. Analyskategorier utifrån Carin Åblad Lundströms modell 

Ritual   Huvudsakligt innehåll 
Religiösa enskild Bön, dikter/sånger med religiösa inslag, gravbesök, gravsten, begravning, farväl, 

meditation, existentiell hänvisning, ljuständning. 
 

Religiösa kollektiv Gudstjänster, begravningar, farväl, gravbesök, årsdagar, dikter/sånger med religiösa 
inslag, existentiell hänvisning, reflektion. 
 

Privata enskild Reflektion kring händelsen, dödsfallet, graviditeten, barnets levnadstid, fotografier, 
minnesplatser, symboler, relaterande faktorer till den döde, textförfattning (utöver 
blogg), fonder, ljuständning, dikt. 
 

Privata kollektiv Reflektion kring händelsen, dödsfallet, graviditet, barnets levnadstid, fotografier, 
minnesplatser, symboler, relaterande faktorer till den döde, gemensam bearbetning, 
fonder. 
 

Sociala enskild Framställs många gånger enskilt men publiceras för kollektivet ex. bloggar, annon-
ser, öppna fonder och övriga gemenskaper. 
 

Sociala kollektiv Social gemenskap, familj, släktingar, vänner, grannar, arbetskamrater, övriga gemen-
skaper. 
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Kapitel 3 Metod 

I detta avsnitt presenteras den metod som använts i uppsatsen. Till en början för-
klaras grunderna i metoderna samt varför de är användbara. Vidare kommer den 
deduktiva metod som textanalysen utgick ifrån att förklaras tillsammans med hur 
analysen genomfördes genom en tvärgående analysmetod i OpenCode (Umeå 
universitet, 2009). Detta kapitel kommer också behandla hur uppsatsen uppfyller 
de validitetskrav som ställs på den tillsammans med de etiska avvägningarna som 
gjorts. Slutligen presenteras min egen forskningsrelation till ämnet för att avsluta 
med en sammanfattande förklaring av tillvägagångssätten för analysen. 

3.1. Textanalys 
De tre utvalda änglamammornas bloggar analyserades utifrån kvalitativ metod. 
Forskaren och professorn i filosofi, historia och religion Pål Repstad menar att 
metoden är användbar eftersom den har sitt huvudsakliga fokus på innehållet sna-
rare än förekomsten. Det centrala i metoden är att den undersöker några få delar 
mer djupgående med ett nära och direkt förhållande till det som studeras (Repstad 
& Nilsson, 2007, s. 12ff.). Malterud menar att kvalitativ metod handlar om att 
beskriva och analysera kännetecken och egenskaper inom de områden som skall 
studeras vilket bidrar till mångfald och nyanser (2014, s. 31). 
     Textanalys innebär ett strukturerande av materialet för att identifiera centrala 
teman. Författarna Göran Ahrne och Peter Svensson förklarar att en viktig egen-
skap hos texter är att de är författade för olika genrer och innan en analys är det av 
värde att vara varse vilken genre det aktuella materialet tillhör (Ahrne & Svens-
son, 2015, s. 158f.). Uppsatsens material består av texter författade av privatper-
soner. Dessa texter är av en dagboksliknande genrer med ett vardagligt språk som 
kan skilja sig från varandra. Detta är viktigt att vara medveten om då underförstå-
elsen av olika texter kan vara densamma medan texten kan se olika ut beroende på 
författarens vokabulär och förmåga att uttrycka sig i text. 
      Uppsatsens analys kommer genomföras med hjälp av en tvärgående analys i 
datorprogrammet OpenCode (Umeå universitet, 2009). Malterud menar att den 
tvärgående analysen är användbar för att utveckla beskrivningar och är till viss del 
även begreppsutvecklande (Malterud, 2014, s. 113). Uppsatsens analys kommer 
vara teoristyrd utefter de tabeller som sammanfattats i tidigare nämnda arbetsmo-
dell. Därmed kommer analysen utgå från strategin template analysis style där tex-
ten sorteras upp utefter kategorier som är bestämda på förhand. Kodningen kom-
mer utföras i enlighet med Malteruds beskrivning av momentet och genom Open-
Code kodas meningsfulla enheter ut (Umeå universitet, 2009). Dessa meningsfulla 
enheter överensstämmer med de förbestämda kategorierna, därmed kan det kon-
stateras huruvida de valda modellerna går att applicera på bloggarna för att besva-
ra uppsatsens frågeställningar (Malterud, 2014, s. 113). 
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3.2. Deduktiv metod 
Analysen kommer utgå från en deduktiv ansats där fokus ligger i att gå från det 
generella för att kunna konstatera något om hur det ser ut i det specifika fallet. På 
så vis används kunskap från en allmän nivå, Ekedahls (2001) modell om copingst-
rategier tillsammans med Åblad Lundströms (2010) modell om ritualisering, för 
att säga något om bloggarna på individ- och gruppnivå (Malterud, 2014, s. 209). 
     Ahrne & Svensson menar att det inom den deduktiva metoden är vanligt att 
tala om hypotetisk-deduktiv metod vilket menar att en eller flera hypoteser formu-
leras för att prövas i studien. Om den uttalade hypotesen stämmer efter analysen 
går det att mena att den formulerade hypotesen stärkts (Ahrne & Svensson, 2015, 
s. 218f.).  

3.3. Validitet  
Vad gäller uppsatsens validitet avses de frågor gällande analysens giltighet och 
relevans samt vikten av att förklara uppsatsens möjligheter och begränsningar. 
Malterud menar att validiteten berör samtliga moment i uppsatsen och huruvida 
genomförandet är giltigt i förhållande till uppsatsens resultat (2014, s. 221f.). 
Uppsatsen strävar efter att hålla en hög grad av validitet och uppfylla de olika 
validitetskriterier som finns. Korrespondens- och kriterievaliditet syftar till att 
uppsatsen kartlägger det den har haft för avsikt att kartlägga tillsammans med vad 
som påstås kartläggas. Uppsatsen strävar efter en hög grad av detta kriterium till-
sammans med ett mål om att delge uppsatsprocessen och dess resultat på ett väl 
avvägt sätt och på så vis sträva efter en hög kommunikativ validitet. I uppsatsen 
blir det vitalt att förmedla forskarprocessen på ett begripligt sätt så att andra kan 
förstå uppsatsens delar tillsammans med resultatet. Malterud menar vidare att för 
att komma åt en hög kommunikativ validitet krävs såväl tydlig läsbarhet såsom 
reflexivitet, struktur och intersubjektiv förmedling av processen för att leda till 
insikt och förståelse (2014, s. 221f.). 
     Uppsatsen strävar efter att den interna validiteten skall vara hög och att val av 
metod ger en täckande bild av vad som avses undersökas (Malterud, 2014, s. 27). 
Malterud menar att pragmatisk validitet innebär att det finns en användbarhet av 
det undersökta. Att det därmed finns en giltighet i den kunskap som utvecklas i 
uppsatsen. Vidare syftar detta validitetskriterium till att det som utvecklas kan 
användas och göra skillnad (Malterud, 2014, s. 224). Med hjälp av analysen finns 
en förhoppning om att kunna konstatera om bloggandet fyller en funktion för 
bloggarna för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. 

3.4. Etiska avvägningar 
Ahrne & Svensson menar att användning av internetkällor i allmänhet och bloggar 
i synnerhet innebär en viss problematik (2015, s. 61). I en analys av bloggar bör 
varje blogg ses som unik och flexibel och är därmed svår att standardisera. Med 
tanke på att bloggar är enskilda berättelser skrivna i ett privat perspektiv finns 
etiska dilemman i huruvida man kan eller bör träda in i någons liv för att analyse-
ra det. Bloggar är, eftersom de är publicerade på internet, offentliga för allmän 
beskådan men många gånger skrivna ur ett dagboksperspektiv. 



 20 

     Forskarna Malin Sveningsson Elm, Mia Lövheim & Magnus Bergquist menar 
att det finns vissa uttalade regler och riktlinjer att förhålla sig till vid forskning 
(2003, s. 176f.). Informationskravet innebär att forskaren skall informera samtliga 
berörda om forskningen, att den pågår och dess syfte. Samtyckeskravet handlar 
om att deltagarna och uppgiftslämnarna skall ha rätt att avgöra huruvida om och 
på vilka villkor de ämnar deltaga i en undersökning. Konfidentialitetskravet går ut 
på att samtliga deltagare skall ges högsta konfidentialitet. De skall vara säkra på 
att personlig information lagras så att ingen obehörig har tillgång till den och kan 
identifiera enskilda personer. Slutligen handlar nyttjandekravet om att det insam-
lade materialet endast får användas till forskningsändamål. Utefter dessa krav 
uppkommer viss problematik vid forskning av internet, då de ibland är svåra att 
eftersträva (Sveningsson Elm, Lövheim, & Bergquist, 2003, s. 176f.). 
     Såväl informations- som samtyckeskravet är svårt att uppfylla i uppsatsen i 
samband med att de studerande varken uppger namn eller kontaktuppgifter. Såle-
des är det endast konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som uppsatsen kan 
eftersträva. Sveningsson Elm et. al. förklarar att det år 2000 tillsattes en interna-
tionell organisation med namnet Association of Internet Researchers (A(o)IR). 
Detta är en måttstock för forskare gällande om och hur de skall använda sig av 
material från internet tillsammans med användbara etiska riktlinjer (Sveningsson 
Elm et. al., 2003, s. 184ff.). Organisationen utgår från två variabler: hur offentlig 
miljön är tillsammans med hur känslig informationen som finns där är. Vid privat 
miljö och ett innehåll med alltför känslig information, bör inte forskning bedrivas 
på den arenan och vice versa. De valda bloggarna i uppsatsen är tillgängliga för 
allmänheten och kan därför ses som offentlig. Informationen kan till viss del ses 
som känslig men varje bloggare har själv valt vad hen vill beröra och därmed tor-
de det inte ses som alltför känslig för att föra forskning gentemot. I enlighet med 
Sveningsson Elm et. al. tankar om konfidentialitet kommer bloggarna, trots att de 
skriver för den offentliga massan, vara anonyma i uppsatsen. I analysen är deras 
identiteter utöver vad de skriver irrelevant och därmed benämns de endast som 
blogg 1, blogg 2 samt blogg 3 (Sveningsson Elm et. al., 2003, s. 182). 
     I uppsatsens analys lyfts kvalitéer och centrala kategorier från bloggarna fram 
vilka stämmer överens med uppsatsens utfärdade arbetsmodell. Även om samtliga 
av bloggarna gör att uppsatsens frågeställningar kan besvaras på ett visst sätt är 
det inte säkert att detta går att generalisera på övriga individer som stämmer över-
ens med uppsatsens urval. Vad som därför är av vikt att ha i åtanke vid analys är 
att inte ha några anspråk på att resultatet skall vara generaliserbart på samtliga 
bloggande mödrar utan att det kan finnas tendenser som säger något om bloggarna 
(Ahrne & Svensson, 2015, s. 66). En ytterligare problematik med forskning av 
bloggar menar Ahrne & Svensson är att de inte är säkert att inläggens innehåll 
stämmer överens med de verkliga utsagorna (2015, s. 143ff. 154f.). Fokus i upp-
satsen kommer endast ligga på att göra anspråk på vad dessa tre bloggare skriver 
och hur de uttrycker sig. Därmed kommer uppsatsen inte säga något om hur det de 
facto ser ut kring bearbetning och ritualer i bloggarnas liv. Många bloggare skri-
ver inte varje dag och när de skriver är det inte alltid i detaljerad form de delger 
sina tankar och hur deras dag sett ut. 
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3.5. Min forskningsrelation till ämnet 
Malterud menar att forskare som brukar en kvantitativ metod ofta riktar kritik 
gentemot kvalitativ forskning och menar att metoden är alltför subjektiv och ger 
ointressanta resultat om obetydliga teman (2014, s. 39). Dock går det att mena att 
denna kritik till viss del är missriktad i och med att det går att rikta kritik mot all 
forskning och använd metod. Det väsentliga är istället vad forskningen har som 
avsikt att visa och att forskaren har ett gott förhållningssätt till sin studie. Ahrne & 
Svensson poängterar att varje forskning torde ha en strävan mot en hög objektivi-
tet tillsammans med att varje forskare behöver välja ett perspektiv i samband med 
forskningen. Perspektivet hjälper forskaren att fånga nyanser och ökar därmed 
också objektiviteten (Ahrne & Svensson, 2015, s. 154f.). För att öka uppsatsens 
objektivitet användes dels bloggar som är helt obekanta, dels av befintliga model-
ler som grund för analysen. I analys av materialet har målet varit att i enlighet 
med Malterud gå ifrån den egna förförståelsen och undersöka materialet utefter 
vad teorierna innehåller och eftersöker (2014, s. 24). 
     Jag har själv en närhet och god kännedom till bloggar och övriga sociala medi-
er. Däremot skall denna närhet inte betraktas som något negativt utan som en till-
gång då det leder till att jag enkelt kan orientera mig på bloggar och förstår deras 
uppbyggnad. Av moderskapet har jag ingen erfarenhet av vilket kan hjälpa mig att 
föra en mer objektiv analys än om jag hade haft egna barn och ur det perspektivet 
läst om andra föräldrar som förlorat sina barn. Enligt Malterud är en god balans 
mellan närhet och distans något eftersträvansvärt (2014, s. 180f.). Min forsk-
ningsposition kan tänkas hjälpa mig föra en god balans mellan närhet och distans 
till uppsatsens material, vilket studien kan tänkas kräva. 

3.6. Tillvägagångssätt för analys 
Del I. Innefattar en analys med hjälp av Ekedahls (2001) modell och har sin ut-
gångspunkt i tabell 2.2. där copingstrategierna konstateras utifrån en analys av 
vad som uttrycks i bloggarna. I tabell 4.1. sammanfattas använda analyskategorier 
med citathänvisningar från bloggarna relaterat till de uttryckta copingstrategierna. 
     Del II. Ritualer kategoriseras som religiösa, privata eller sociala, samtliga med 
underkategorierna enskilda och kollektiva utefter tabell 2.3. I tabell 4.6. presente-
ras använda analyskategorier med citathänvisningar från bloggarna relaterade till 
de olika formerna av ritualer som uttrycks i bloggarna. 
     Del III. I denna del används resultatet i del I och II för att söka besvara den 
tredje frågeställningen om ritualer i bloggar kan ses som en typ av copingstrategi. 
Detta sammanfattas i tabell 4.13. som innehåller citathänvisningar från bloggarna 
där de uttryckta ritualerna kan ses som copingstrategi. 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 

4.1.1. Del I. Coping 
Den första resultatdelen avser besvara frågeställning 1) om och i sådant fall hur 
bloggarna använder bloggandet som en copingstrategi. Resultatet presenteras till-
sammans med en textredovisning som förklarar hur copingstrategier uttryckts i 
bloggarna och följs med en tabell innehållande citathänvisningar som relaterar till 
aktuell copingstrategi. 
 
Tabell 4.1. Analyskategorier med citathänvisningar relaterat till copingstrategier 

Copingmetod Blogg 1 Blogg 2 Blogg 3 
Preserverande 1.1 2.1 3.1 

Rekonstruktiv 1.2 2.2 3.2 

Revaluerande 1.3 2.3 3.3 

Rekreativ 1.4 2.4 3.4 

 

De preserverande copingstrategierna uttrycks främst genom en gränsdragning i 
samband med när bloggarna väljer att beröra dödsfallet och när de uttryckligen 
väljer att inte beröra det inträffade. I vissa fall väljer de indirekt att inte skriva om 
det och skriver istället om andra delar av deras liv. Vid enstaka tillfällen skriver 
bloggarna om den jobbiga tid som varit, för att därefter konstatera att de måste 
tänka på annat för att det blir för jobbigt. Vid dessa tillfällen är det vanligt att de 
analyserade bloggarna vandrar mellan det vardagliga och det mer existentiella 
sfärerna där det döda barnet tros befinna sig idag. På olika sätt förklarar bloggarna 
att de accepterat det som hänt och ser istället bloggen som ett användbart medie 
för att hjälpa andra som befinner sig i samma situation samtidigt som de ser 
skrivandet som en terapi eller minne av händelsen. 

 
Tabell 4.2. Copingmetod med belysande citat 

Bloggcitat Preserverande copingstrategi, citat 
1.1 På nyår friade Kim till mig, och jag sa ju ja. Och några dagar efter det så fick vi veta att jag 

var gravid, hur fan skulle detta gå? Skulle jag klara detta igen? Jag är ju emot abort så det 
var inget alternativ alls. Vi gifte oss och jag är fortfarande världens lyckligaste fru, att jag får 
ha en sån underbar man som stöttat mig genom allt som hänt, genom mina utbrott, genom 
allt! Och om en månad ungefär så är Mejas lillebror beräknad. Mitt liv blev förbannat bra 
även fast det varit väldigt mycket motgångar. 
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2.1 Vi pratade även mycket om att jag är stark som vågar igen, och jag tyckte det kändes skönt. 
Jag insåg verkligen att det är en chansning, men att den i slutändan kommer vara värt det. 
För lillebror ska med oss hem och jag ska ha han i famnen nästa mors dag eller hur? JAG 
SKA. Jag bestämde mig då för att försöka njuta mer av denna graviditet, att försöka se dom 
bra sakerna. 
 

3.1 Alla känslor man kände under den första hemska tiden finns kvar. Den enda skillnaden är att 
man på något vis tvingas att lära sig att leva med de känslorna. Man förstår att livet alltid 
kommer att se ut så här, att en pusselbit alltid kommer att saknas. Man kan inte göra 
någonting åt det, och man kommer till en punkt i sorgearbetet där man tvingas att acceptera 
det faktum att man inte har kontroll, att man inte kan förändra det förgångna, hur gärna man 
än vill. 

 

Som rekonstruktiv copingstrategi har tillfällen där bloggarna berör en 
återuppbyggnad av det inträffade kunnat betraktas. Dels av barnet och dödsfallet 
men också i hur de framställer händelsen som något heligt. Alla tre bloggarna är 
måna om att ge dödsfallet en mening och göra oss varse den. Vad som skiljer 
dessa bloggare åt är hur de går mer eller mindre djupt in på återuppbyggandet. 
Medan blogg 1 och 2 oftast beskriver det på några rader använder blogg 3 flera 
stycken och ibland hela inlägg kring detta tema. Det skiljer dem också i hur de 
berör tiden innan händelsen tillsammans med tiden efter. I samtliga tre bloggar 
förekommer ett återuppbyggande av dödsfallet tillsammans med reflektion kring 
hur de hade kunnat göra något annorlunda, hur de kände sig hjälplösa. Samtidigt 
konstaterar de alla att det inte går att motverka plötslig spädbarnsdöd och 
dödsfallet sker av en outgrundlig anledning. 

 
Tabell 4.3. Copingmetod med belysande citat 

Bloggcitat Rekonstruktiv copingstrategi, citat 
1.2 Tänk att om hon hade levt idag hade hon sprungit runt här hemma och lekt och gett mig och 

många andra lika mycket kärlek och lycka som hon gjorde när hon levde. Jag är fortfarande 
över lycklig över de dagarna vi fick med henne. De dagarna betyder mer än allt annat för 
mig. 
 

2.2 Helt otroligt. 1 år har redan gått sen den värsta dagen i mitt liv. Var har tiden tagit vägen? 
Vart en del dystra tankar men har underbart folk omkring mig som gör det värt att le och 
leva! Jag saknar min ängel varje dag, men jag vet inom mig att vi har det bra och vi kommer 
ses igen och då kommer jag aldrig släppa taget om honom. 
 

3.2 Jag återupplever även hur jag sitter i ett litet och kalt rum på sjukhuset. Hur en barnläkare 
kommer in genom dörren, sätter sig ner på en stol framför oss och ger oss det mest fansans-
fulla besked jag någonsin fått; han dödförklarar vår dotter. 

 

Kring de revaluerande copingstrategierna är alla tre bloggare tydliga med att 
poängtera att det är viktigt för dem att leva i nuet. De belyser en tacksamhet 
gentemot de barn de har kvar i livet samt den familj och omgivning de har och får 
mycket tröst och kärlek ifrån. Samtliga bloggare berör hur övergångsriter får en 
meningsfull innebörd för dem, barnens begravning har stor betydelse och 
bloggarna förklarar att det är en viktig symbolisk handling som de lägger stora 
resurser på, såväl tidsmässiga som ekonomiska. Det går också tydligt att uttolka 
hur bloggarna omvärderar livets innehåll. Detta gör de genom att jämföra deras liv 
innan och efter dödsfallet och förklara att det viktigaste numera är familjen och 
deras välmående. 
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Tabell 4.4. Copingmetod med belysande citat 
Bloggcitat Revaluerande copingstrategi, citat 
1.3 24 Oktober var det dags för begravningen. En förbannat jobbig dag, men det är något som 

behövs, mejas favorit låtar spelades, även några som beskrev vad vi kände för henne. 
 

2.3 Mamma frågade mig om jag var rädd att få ett missbildat barn eller så, och efter en stund så 
kändes svaret givet. Nej, så länge det lever. Innan allt så var man kanske rädd för såna saker, 
men nu tar jag inte saker för givet. Jag vill bara ha ett levande barn, helst ett friskt barn. Men 
är det inte så, då tar vi oss igenom det också. Jag känner mig stark i dagsläget. 
 

3.3 Mållinjen ser jag som den plats jag kan leva ett fullvärdigt liv trots sorgen. Då sorgen ligger i 
skymundan och mitt största fokus ligger på nuet och framtiden, och inte enbart på det för-
gångna. Det förflutna som inte kan ändras på. Jag kan inte sudda ut raderna på det förflutnas 
blad, men jag kan välja vad jag ska skriva i framtidens kapitel. 

 

De rekreativa copingstrategin framkommer inte lika tydligt som de tre tidigare 
nämnda strategierna. Denna del hänvisar till att något transcendent förkroppsligas 
och blir en närvarande kraft som går att spåra i alla tre bloggarna när det refererar 
till att deras barn fått lämna jordelivet. Bloggarna poängterar att barnen nu 
befinner sig någon annanstans samtidigt som de är närvarande med deras själ i 
vardagen. Detta går främst att se i de monologer som bloggarna för med sina döda 
barn vid olika tillfällen i bloggen. 

 
Tabell 4.5. Copingmetod med belysande citat 

Bloggcitat Rekreativ copingstrategi, citat 
1.4 Och man ska verkligen inte sluta prata om sitt änglabarn, vi pratar om Meja nästan varje dag, 

Meja är en del av vår vardag och vårat liv. Vårt barn finns i våra tankar hela tiden. 
 

2.4 Min fina fina kille. Men äntligen har mamma och pappa beställt gravsten som kommer upp i 
sommar. Du vet ju hur dom är på att enas. Tog ju veckor innan du ens fick ditt namn. J Vi 
saknar dig allihop och älskar dig alltid. God natt min älskade tills vi ses igen <3 
 

3.4 Jag patar mycket om dig, nästan som att du fortfarande vore här. Men det är du ju också, inom 
mig. Inom mig finns du alltid, i varje stund. Ibland vet jag inte hur mycket jag ”får” prata om 
dig, hur mycket som är accepterat av min omgivning. Jag önskar att jag slapp att tänka så, och 
att jag fick prata om dig fritt utan att vara rädd för att ”dra ner” andra. Att göra de obekväma. 

 
För att återknyta till frågeställning 1) om och i sådant fall hur bloggarna använder 
bloggandet som en copingstrategi kan det konstateras att samtliga fyra copingstra-
tegier uttrycks. De som är mest förekommande är de rekonstruktiva strategin som 
innebär en återuppbyggnad av händelsen och vikten av att ge händelsen en me-
ning. Därefter följer de revaluerande copingstrategierna som handlar om att fo-
kusera på ett omvärderande och en prioritering av nuet hos bloggarna. 

4.1.2. Del II. Ritualer och ritualisering 
Denna resultatdel avser besvara frågeställning 2) om och i sådant fall hur bloggar-
na skriver att de använder ritualisering för att hantera sin sorg. I denna resultatre-
dovisning berörs de ritualer som går att hitta i alla tre bloggarna. 
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Tabell 4.6. Analyskategorier med citathänvisningar relaterat till ritual 
Ritual Blogg 1 Blogg 2 Blogg 3 
Religiös enskild 1.5 

 
2.5 3.5 

Religiös kollektiv 1.6 
 

2.6 3.6 

Privat enskild 1.7 
 

2.7 3.7 

Privat kollektiv 1.8 
 

2.8 3.8 

Social enskild 1.9 
 

2.9 3.9 

Social kollektiv 1.10 2.10 3.10 

 

Religiösa enskilda ritualer går att finna då bloggarna benämner sina döda barn 
som ”änglar” tillsammans med andra existentiella hänvisningar. I monologerna 
med barnen talar bloggarna till dem som att de nu befinner sig i himlen 
tillsammans med andra avlidna familjemedlemmar. Bloggarna talar om hur dessa 
familjemedlemmar numera tar hand om dem och får vara med om hur barnen lär 
sig gå och tala i himlen. De belyser ett parallellt liv som barnen har i himlen där 
de fortsätter åldras likt de hade gjort på jorden. 

 
Tabell 4.7. Analyskategorier med citathänvisningar relaterat till ritual 

Bloggcitat Religiös enskild ritual, citat 
1.5 Från dag ett så såg du ut som en ängel. Du var för vacker, för vacker för denna värld. Inte 

trodde vi att du verkligen skulle bli en ängel.. Allt bara hände så plötsligt. Du togs från oss, 
vår alldeles egna ängel. 
 

2.5 Jag saknar min ängel varje dag, men jag vet inom mig att vi har det bra och vi kommer ses 
igen och då kommer jag aldrig släppa taget om honom. 
 

3.5 Jag tror på att själar lever vidare, på det som kallas "andra sidan". Jag vill tro på det, att vi ses 
igen, annars mår jag ännu sämre. Det måste vara så, att vi ses igen. Att jag någon dag får hålla 
dig i mina armar igen, och pussa och krama dig. Och säga hur mycket jag älskar dig. 

 

Som religiösa kollektiva ritualer går det i varje blogg att spåra hur familjen och 
släktingar kontinuerligt besöker gravplatserna där barnen ligger. Bloggarna 
poängterar att det är viktigt att underhålla gravarna och dekorera dem med 
blommor och ljus. Alla tre bloggarna belyser även vikten av att ha en gravsten till 
gravplatsen och hur viktigt utformandet av dessa är. 

 
Tabell 4.8. Analyskategorier med citathänvisningar relaterat till ritual 

Bloggcitat Religiös kollektiv ritual, citat 
1.6 I torsdags skulle jag med pappa ut och vattna blommor vid mejas grav, då var gravstenen där, 

blev både glad och lite ledsen på samma gång. Stenen är verkligen värd alla pengarna! Så 
underbart fin tycker jag, vi ska väl fixa i ordning där någon dag snart så det ser lite finare ut. 
Men är så himla nöjd! 

2.6 Den 12e, på söndagen när jag kommer hem från lajvet, är det 1 år sedan min älskade Sebbe 
gick bort. Vi ska ut till graven med lite blommor och så och tänkte tvinga mina kompisar på 
lajvet tända ett ljus för han ute i skogen natten till den 12e. Blir nog mysigt :) 
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3.6 Vi sänkte ner hennes urna i ett hål i marken. Sedan lade vi ner blommor, brev och teckningar. 
Vi skickade upp röda hjärtformade ballonger till henne i himlen. Alla stod vi och tittade upp 
mot den klarblåa himlen tills vi inte längre kunde se ballongerna. På ballongerna hade vi 
skrivit några rader var till henne. Det var vackert. Fruktansvärt hemsk, men ändå vackert. 

 

Gällande privata enskilda ritualer gick det att konstatera att samtliga bloggare 
förde en omfattande reflektion kring dödsfallet och tillhörande omständigheter. 
Barnens dödsfall tas i alla tre bloggarna upp upprepande gånger och bloggarna 
förklarar också att de måste reflektera och skriva av sig om sina tankar kring det 
inträffade. Bloggarna belyser vikten av olika årsdagar och högtider och hur de 
förhåller sig till dem. Till exempel berörs när de fick reda på att de var gravida, 
när barnen föddes, eventuell dopdag samt andra högtider som barnet aldrig mer 
kommer närvara på. Också datum vid dödsfallet ritualiseras i den bemärkelsen att 
bloggarna skriver om det och förklarar vad de skall göra för att hedra och tänka på 
barnet. Samtliga bloggare skriver vid olika tillfällen till det döda barnet likt en 
ritual, där de för en kontinuerlig monolog där de berättar hur de saknar, älskar och 
aldrig kommer glömma barnen. 

 
Tabell 4.9. Analyskategorier med citathänvisningar relaterat till ritual 

Bloggcitat Privat enskild ritual, citat 
1.7 Väldigt kort där efter blev jag gravid med Meja, jag var rädd men ändå väldigt glad! Skulle 

jag bli mamma? Jag som knappt kunde ta hand om mig själv? Men innan jag blev gravid hade 
jag lovat Kim att sluta dricka och försöka ta tag i all skit. Och vi valde att behålla vårt lilla 
barn. 

2.7 För 2 dagar sen var det 10mån sen min älskade togs ifrån mig. Saknar dig varje dag älskling! 

3.7 Jag kan fortfarande inte förstå att du kom och försvann. Du sa bara hej, men aldrig hej då. På 
en sekund var du bara borta. Ända sedan dess så har jag letat efter dig. Inte fysiskt, men själs-
ligt. Jag har försökt att komma på hur jag ska kunna leva med att ha ett barn som är osynligt 
för omvärlden. Hur jag ska förhålla mig till nya bekantskapers frågor om mina barn. Jag har 
valt att berätta om dig, att du var här, men sedan gick vidare. 

 

Som privata kollektiva ritualer infaller även här årsdagarna och högtider men i 
detta fall berörs hur de firas tillsammans med familj och vänner. Bloggarna 
beskriver hur de anordnar födelsedagskalas tillsammans med familj och släkt, 
precis som de gör för deras levande barn och andra nära. 

 
Tabell 4.10. Analyskategorier med citathänvisningar relaterat till ritual 

Bloggcitat Privat kollektiv ritual, citat 
1.8 Men hur ska man fira en födelsedag för någon som inte lever? Finns det några regler för vad 

man ska göra eller inte? NEJ! Man gör precis det man vill! Vi ska självklart fira vår dotter på 
ett så bra sätt som det bara går, vi ska fika köpa saker osv till henne. Självklart kommer det 
vara jobbigt, men hon är och kommer alltid vara vår dotter och hon fyller faktiskt år även om 
hon inte lever. 

 
2.8 Andra mors dag jag får fira i år även om min älskade inte är här. Men tack alla som grattat mig 

ändå. 
 

3.8 Olivias träd som växer ute hos mina svärföräldrar. Det ser inte mycket ut för världen, men när 
det sedan växt till sig och står i full blom - då kommer det vara vackert som Olivia. Det 
blommor i Maj varje år, Olivias månad. Japanskt körsbärsträd, det symboliserar det korta, 
vackra och förgängliga livet. Trädens blommor lever inte länge, men är så vackra när de gör 
det. Fin symbolik tycker jag med Olivia. Det korta och vackra, precis så var ditt liv. 
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De sociala enskilda ritualerna innebär framförallt den kontakt de har med vänner 
för att tänka på annat tillsammans med bloggningen överlag. De skriver att det är 
viktigt för dem att fortsätta blogga även fast de i vissa fall endast ser mörker och 
många gånger framställer de skrivandet som en terapi. De gör också sociala, 
enskilda handlingar som delas på ett kollektivt plan. Likaså går det att se hur 
bloggarna, utöver bloggen, använder sig av andra former för att bearbeta 
dödsfallet genom andra terapeutiska metoder. 

 
Tabell 4.11. Analyskategorier med citathänvisningar relaterat till ritual 

Bloggcitat Social enskild ritual, citat 
1.9 Jag har även gjort armband som jag säljer, där pengarna skickas in till Solvända. Är även 

med i ett antal grupper på Facebook. 
 

2.9 Gick igenom bloggen lite, läste nu och då. Förut var den fylld är mörker, sorg och smärta. 
Sedan lite systematiskt blev det gladare inlägg och nu är det inte mycket mörker kvar. Det 
kan jag tacka mina underbara vänner och familj för. Och skriva av sig här, ja det har funkat 
som terapi för mig. Så tack alla som läser och kommenterar och vill dela min resa med mig :) 
Jag ska inte ljuga, Lillebror hjälper en massa nu också. 
 

3.9 Men har träffat en sjuksköterska som jag ska få gå och prata hos. Där får jag prata om min 
bipolära sjukdom, men viktigast av allt - Olivia. 

 
Bloggningen går också att se som social kollektiv ritual eftersom samtliga bloggar 
också belyser vikten av att läsarna fortsätter läsa samt att vissa lämnar kommenta-
rer, dels med frågor, dels med stödjande tillrop. Ytterligare sociala kollektiva ritu-
aler är den tacksamhet bloggarna poängterar i förhållande till familj och vad den 
sociala gemenskapen står för. Under denna kategori hamnar också den gemenskap 
änglamammor känner för varandra och det rituella stöd de innefattar. Detta poäng-
terar alla tre genom att skriva ut den tacksamhet de känner mot änglamammor i 
allmänhet och till vissa specifika i synnerhet. Alla tre bloggarna belyser att det 
inte är fullt accepterat att prata om händelsen med andra hur mycket de vill. Blog-
garna menar att det är en anledning till att de bloggar och har kontakt med andra 
änglamammor eftersom de kan förstå dem på ett annat sätt än deras andra vänner. 
 
Tabell 4.12. Analyskategorier med citathänvisningar relaterat till ritual 

Bloggcitat Social kollektiv ritual, citat 
1.10 Jag hade blivit väldigt glad om du skulle vilja stödja forskningen av spädbarnsdöd, det gör du 

via; http://www.spadbarnsfonden.se/ plusgiro 90 02 12 – 2. För att skänka valfritt belopp. 
Minst 85% av alla intäckterna går direkt till forskningen. På hemsidan finns också väldigt 
mycket information till anhöriga om sorgen i att förlora ett barn, vilka stadium går man ige-
nom som förälder, syskon, anhörig osv. 
 

2.10 Idag är det international bereaved mothers day. En dag för alla oss mammor som inte fick 
behålla sina barn på jorden. Många kramar och grattis till alla oss änglamammor där ute! 
 

3.10 Idag vill jag skänka en varm tanke till en fin änglamamma (med familj) som har 1års-dag för 
sin son. Ska nu tända ett ljus för lille K som jag hoppas är tillsammans med Olivia i himlen 
och leker och äter tårta. 

 
I samtliga av dessa kategorier går det att skönja en cirkulär process av hur ritua-
lerna återkommer hos bloggarna. De bearbetar dem och återkopplar genom blog-
garna vad ritualerna gör för dem och vilken utveckling det bidrar till. De olika 
ritualerna berör de tre bloggarnas inre och yttre värld genom att de utför ritualer 
såväl enskilt som kollektivt. 
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     För att besvara frågeställning 2) går det att konstatera att bloggarna skriver att 
de använder sig av ritualisering för att hantera sorg. Vidare går det att se ritualer 
av såväl religiös som icke-religiösa karaktär, där de icke-religiösa är i majoritet. 
De religiösa ritualerna däremot är vid de flesta fallen antingen kopplade till kon-
kreta besök på kyrkogården, ljuständning eller av mer existentiell karaktär. Mono-
logerna som bloggarna för med sina döda barn går att i allra högsta grad att be-
trakta som en religiös ritual. I dessa fall får bloggarnas ritualer en mer kommuni-
kativ funktion mellan individen men också med det sociala sammanhanget och 
konstaterandet av att barnet inte längre finns i livet. 

4.1.3. Del III. Ritualisering som copingstrategi 
Den sista resultatdelen baseras på de resultat som framkommit i del I och II och 
avser besvara frågeställning 3) går ritualisering att betrakta som en copingstrategi. 
Här har samma dokumentation som i del I och II använts och därmed används 
även samma citat för presentation av resultatet. 
     Tidigare resultatpresentation visar att de tre utvalda bloggarna använder blog-
gandet som en copingstrategi (del I). Det har också gått att konstatera att bloggar-
na skriver att de använder ritualisering för att hantera sin sorg. Bloggarna gör tyd-
ligt uttryck att de använder ritualer och att de fyller en funktion i samband med 
dödsfallet av deras barn (del II). Dessa ritualer går i många fall hand i hand med 
de utstakade copingstrategierna som konstaterats, vilket presenteras i tabell 4.13. 
Tabellen visar hur det, inom tidigare givna citat, går att se ett samband mellan 
vilka copingstrategier bloggarna ger uttryck för tillsammans med deras uttryckta 
ritualisering. 
 
Tabell 4.13. Analyskategorier med citathänvisningar relaterat till ritualer som 
copingstrategi 

             Copingstrategi 
Ritual 

Preserverande Rekonstruktiv Revaluerande Rekreativ 

Religiös enskild 
 
 

- 
- 
3.5 

1.5 
2.2 
3.5 

- 
2.5 
- 

1.5 
2.4, 2.5 
3.4 
 

Religiös kollektiv - 
2.6 
- 
 

- 
- 
3.6 

1.3, 1.6 
2.6 
- 

1.4 
- 
3.6 
 

Privat enskild 1.1 
2.1 
3.1 

1.2, 1.7 
2.2, 2.7 
3.2, 3.7 
 

1.7 
2.3 
3.3, 3.7 

- 
2.7 
3.4, 3.7 

Privat kollektiv 1.1, 1.8 
2.8 
- 

1.2, 1.8 
2.8 
3.8 
 

- 
2.3 
- 

- 
- 
3.8 

Social enskild 
 

- 
2.9 
3.9 
 

1.9 
2.9 
- 
 

1.9 
2.9 
3.9 

- 
- 
3.9 

Social kollektiv - 
2.10 
3.10 

1.10 
2.2 
- 

1.3, 1.10 
2.10 
3.3, 3.10 

1.4 
2.4, 2.10 
3.10 

 
Den rekonstruktiva copingstrategin är den mest förekommande copingstrategin 
följt av den revaluerande. Vad gäller bloggarnas ritualisering är den privata en-
skilda mest förekommande följt av den sociala kollektiva ritualiseringen. När 
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analyskategorierna, ritualer och copingstrategier, kombineras går det att se att när 
de privata enskilda ritualiseringarna kategoriseras som rekonstruktiv coping är de 
vanligt förekommande i bloggarna. Detta kombinerande går att se när bloggarna 
reflekterar kring sitt döda barn och saker som relaterar till barnet. Denna ritualise-
ring kan ses som en copingstrategi genom att bloggarna återskapar personen och 
händelsen samtidigt som de söker ge händelsen en mening. 
     Därefter följer, sett till förekomst, de sociala kollektiva ritualiseringarna kom-
binerade med den revaluerande copingstrategin. Detta kombinerande visar blog-
garna genom att de beskriver den ritualisering de gör tillsammans med familj och 
övriga gemenskaper såsom släkt, arbetskollegor men också andra änglamammor. 
Här uttalar bloggarna de omvärderingar de gjort och gör som effekt av vad som 
drabbat dem. Under denna kategorisering faller de övergångsriter som bloggarna 
gör uttryck för, som symboliserar brytpunkten mellan det tidigare och det nya och 
på så vis får en meningsfull innebörd för dem. Det blir även tydligt hur nya be-
kantskaper, exempelvis nya relationer med andra änglamammor får stor betydelse 
för dem. 
     Bloggarnas religiösa enskilda ritualiseringar kombinerat med den rekreativa 
copingen förekommer även de. Detta går att se i de monologer bloggarna för med 
sina döda barn. Dessa är ständigt återkommande och kan därmed ses som en ritual 
som hjälper dem hantera det inträffade dödsfallet. Denna ritualisering visar på en 
omvändelse hos bloggarna, som trots deras icke-religiösa ursprung känner en ex-
istentiell kraft som för dem närmare det döda barnet. 
     Den privata kollektiva ritualiseringen går även den att kombinera med den 
rekonstruktiva copingstrategin. Detta går att se när bloggarna reflekterar om bar-
net tillsammans med familj och andra anhöriga vilket ger ett meningsskapande av 
händelsen. Utöver dessa exempel går det att se fler samband i hur de använda ri-
tualerna går att se som copingstrategier, även om dessa är mindre förekommande 
än de ovan nämnda. 
     För att besvara frågeställning 3) visar resultatet att det går att betrakta ritualise-
ring som en copingstrategi. Ritualerna fyller en funktion som går att förena med 
de tidigare definierade copingstrategierna, utifrån Ekedahls (2001) modell. Ritua-
lerna används vid upprepade tillfällen som en strategi som hjälper bloggarna att 
hantera sorgen, vilket även är copingstrategiernas avsikt. I samband med att blog-
garna ger uttryck för ritualisering vid upprepade tillfällen, går det att hänvisa till 
att de använder det som en cirkulär, bearbetande process. Därmed går det att mena 
att deras ritualiseringar såväl kan ses med en funktion i sig samtidigt som det kan 
ses som en copingstrategi som hjälper dem hantera dödsfallet. 

4.2. Analys 
I kommande analys, som även den sker i tre delar, kommer de använda modeller-
na förenas med vad som framkommit i resultatet. Eftersom uppsatsen haft ett de-
duktivt förhållningssätt är kategoriseringarna på förhand bestämda utefter teorier-
na. Analysen avser förklara nya beskrivningar av hur modellerna går att imple-
mentera på de tre utvalda bloggarna (Malterud, 2014, s. 113f.). 

4.2.1. Del I. Coping 
De preserverande copingstrategierna syftar till ett gränsskapande som kan visa 
sig om någon sätter ut tidpunkter för när hen har för avsikt att beröra något som 
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kan uppfattas som påfrestande (Ekedahl, 2001, s. 239f.). Detta går att se när blog-
garna gör inlägg för att endast skriva om det inträffade, medan de i andra fall väl-
jer att beröra andra delar i deras liv. Det går också att skönja hur bloggarna i vissa 
fall talar med det döda barnet, något som i enlighet med Ekedahls (2001) modell 
kan ses som en vandring mellan den vardagliga och existentiella sfären. Genom 
det upprepande gränsskapandet och vandringen mellan olika sfärer går det att på-
stå att bloggarna uppfyller vad preserverande copingen har för avsikt, att bevara 
såväl mål som medel och på detta sätt finna signifikans i bloggandet. 
     Den rekonstruktiva copingen kännetecknas av en återuppbyggnad av det inträf-
fade som kan användas för att söka mening och svar med det. På detta sätt bevaras 
copingens mål medan medel förändras. Ekedahl menar att denna metod kan inne-
bära en återuppbyggnad av händelsen och kringliggande faktorer för att konstatera 
det heliga med det inträffade (2001, s. 240f.). Detta kan vi se när bloggarna konti-
nuerligt delger läsaren om hur dödsfallet gick till, vad de gjorde vid tidpunkten 
och hur de kände efter dödsfallet. Ekedahl förklarar i sin modell att återuppbygg-
naden innehåller såväl föränderliga mekanismer som delar som förblir konstanta 
(2001, s. 240f.). 
     De revaluerande copingstrategierna avser förändra målen medan medlen 
kvarstår och innebär fokus på vad som är av värde för den inblandade. Det sker ett 
omvärderande av livet, där nuet prioriteras och därmed blir det vitala (Ekedahl, 
2001, s. 242f.). Ekedahl menar att övergångsriter är vanligt att använda sig av för 
att hantera något stressfullt (Ekedahl, 2001, s. 242). På detta sätt symboliserar 
dessa övergångsriter brytpunkten mellan något, vilket i analysen av bloggarna 
dels innefattar brytpunkten mellan när barnet var vid livet och när det dog, dels de 
olika fysiska övergångsriterna som framkom, såsom begravning, gravnedsättning 
och olika årsdagar som firas utan barnets närvaro. Vidare framkommer omvärde-
ring av bloggarnas tillvaro genom deras resonemang, att dödsfallet lett till en an-
nan uppskattning gentemot kvarvarande familj där fokus och energi läggs på dem. 
Ekedahl menar att de inblandade i samband med denna copingstrategi konfronte-
rar vad som skall värderas mer och vad som därmed inte är lika betydande (2001, 
s. 242f.). 
     Den rekreativa copingstrategin kännetecknas av en förändring av såväl mål 
som medel och innebär en universell omvändelse och en gränsöverskridande sam-
hörighet. Det religiösa förkroppsligas och får ett mänskligt uttryck och värde. På 
detta sätt menar Ekedahl att skillnaden mellan den troende och icke-troende mins-
kar (2001, s. 242f.). Detta framkommer i den gränsöverskridande samhörigheten 
som mödrarna uttrycker i samband med den kontakt de får med sina döda barn. I 
de monologer som bloggarna för med de döda barnen går det att tolka hur något 
transcendent får fysisk närvaro. Bloggarna för dessa kontinuerligt med barnen 
som om de vore närvarande och kunde höra deras mödrar tala till dem. Dessa mo-
nologer leder till att bloggarna får en kraft och därmed en större social värld, vil-
ket också hjälper dem att gå vidare. 
     Därmed går det att konstatera att samtliga copingstrategier utifrån Ekedahls 
(2001) modell framkommer i de utvalda bloggarna. I textanalysen återfanns flera 
faktorer som stämde in med Ekedahls (2001) modell, vilket redovisats i tabell 4.1, 
tillsammans med givna citat som konkretiserat hur varje strategi återges i blog-
garna (tabell 4.2, 4.3, 4.4 och 4.5). I samtliga bloggar uppträder såväl preserve-
rande, rekonstruktiva, revaluerande samt rekreativa copingstrategier. 
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4.2.2. Del II. Ritualer och ritualisering 
Åblad Lundström (2010) kombinerar de enskilda och kollektiva faktorerna inom 
religiösa, privata och sociala ritualiseringar i förhållande till dödsfall av barn i 
plötslig spädbarnsdöd. I modellen användes Åblad Lundströms (2010) första di-
mension innehållandes fem analyskategorier. 
     Åblad Lundström menar att minnesgudstjänster och ljuständning är användba-
ra enskilda och kollektiva religiösa ritualer för att stärka minnet av det döda bar-
net (2010, s. 168f.). Dessa ritualer ser vi i bloggarna när de vid upprepande tillfäl-
len, ensamma eller tillsammans med någon annan tänder ljus på barnets grav. I 
enlighet med Åblad Lundströms (2010) modell visar analysen att ljuständning är 
ett sätt för bloggarna att komma i kontakt och konstatera en anknytning till barnet 
vilket också leder till en kontakt med deras inre värld. Vidare visar analysen att 
det också är dessa handlingar som gör att bloggarna kommer i kontakt med sin 
yttre, reella värld. Detta i den bemärkelsen att de konstaterar att barnet inte längre 
är vid livet, vilket påminner dem om att de skiljts från sitt barn. 
     Åblad Lundström menar att privata ritualer på enskild och kollektiv nivå har 
ett värde då de kan vara en vital del av de inblandades bearbetningsprocess. Hon 
menar att ritualerna som är förknippade med det döda barnet ger ett sammanhang 
och ihågkommande och berör därmed såväl den inre som den yttre världen (Åblad 
Lundström, 2010, s. 165ff.). Genom att bloggarna dels berör bilder och reflekterar 
kring barnet och bortgången dels för samtal med barnet kan det resultera i en upp-
levelse av att barnet fortfarande finns i livet. Detta resulterar i att bloggarna kom-
mer i kontakt med deras inre världar. Samtidigt kan firandet av årsdagen, såväl 
enskilt som kollektivt, resultera i att de relaterar till att de släppt barnet och där-
med berörs även deras yttre, reella värld. 
     De enskilda och kollektiva ritualerna som sker i sociala sammanhang menar 
Åblad Lundström främst berör någons reella värld. Dessa förknippas till besök av 
släkt, vänner och social gemenskap som bidrar och förmedlar struktur i vardagen, 
utan det döda barnet (Åblad Lundström, 2010, s. 167). Denna kontakt med vänner 
och familj går att se i samtliga bloggar där de konstaterar vikten av kontakt med 
andra. Åblad Lundström menar fortsatt att struktur i den reella världen kan leda 
till ordning såväl i den inre världen och bör därmed ses som vital (2010, s. 167). 
Bloggarna belyser själva vikten av änglamammornas gemenskap, vilket kan ses 
som en tydlig strukturmarkör där de även kommer i kontakt med andra som be-
finner sig i samma situation som dem. 
     Den fjärde analyskategorin handlar om kommunikationen i cirkulära bearbeta-
de processer. Åblad Lundström förklarar att bearbetande processer kring det in-
träffade leder till utveckling för de anhöriga om det sker kontinuerligt och åter-
kommande (2010, s. 168). Detta ser vi då vissa ritualer är återkommande i blog-
garnas uttryck. Bloggarna bearbetar födseln och dödsfallet av barnet vid upprepa-
de tillfällen och gör återkommande reflektioner. Vid dessa fall reflekterar de till 
exempel kring vad som hade kunnat ske annorlunda om det gjort något annorlun-
da vid dödsfallet. Firande av det döda barnets årsdag för dödsfallet eller födelse-
dag menar Åblad Lundström leder till en verklighetsförankring av det inträffade 
(2010, s. 168). Detta återfinns även det i bloggarna och kan därmed tänkas vara 
avgörande i bearbetningen. 
     Den femte och sista analyskategorin fokuserar på den kommunikativa funktio-
nen i religiösa ritualer. Dessa menar Åblad Lundström bidrar till psykologiska 
processer i de inblandades inre världar (2010, s. 168f.). Detta kan vi se i bloggarna 
genom de exempel som tidigare förts fram i uppsatsens resultat. Där uttrycks en 
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kommunikation mellan bloggarna och barnen där bloggarna kontinuerligt för mo-
nolog med det döda barnet. Dessa monologer menar de ger dem en närhet till bar-
net och gör att de kan hålla en kontakt med det förlorade barnet. I enlighet med 
Åblad Lundströms (2010) modell bekräftar analysen att kommunikation av denna 
karaktär leder till kontakt med bloggarnas inre värld där barnet är inkluderat sam-
tidigt som det tydliggör att barnet inte är närvarande i den reella världen. Detta 
tros ge bloggarna ett perspektiv på händelsen och därmed också en tydlig bearbet-
ning av det inträffade. Trots att ingen av bloggarna ser sig som religiös påpekar de 
alla vikten av att upprätthålla kontakten med sitt döda barn vilket sker genom ex-
istentiella hänvisningar och är vanligt förekommande. Samtidigt vidhåller de vik-
ten av att ge barnen en begravning för att få ett värdigt farväl. Vidare belyser de 
även värdet av att ha en gravplats med gravsten att besöka och hedra det döda 
barnet på dagar som tillhör dem, eller när bloggaren känner för det. På dessa sätt 
får bloggarna en kontakt med sin inre värld genom såväl religiösa som privata 
enskilda ritualer samtidigt som de får en kontakt med sin reella värld genom pri-
vata, religiösa och sociala kollektiva ritualer. Också deras kommunikativa rela-
tion med andra änglamammor kan ses som användbara, där kommunikation förs 
med andra, i samma situation. Även denna kommunikation sker med existentiella 
hänvisningar där de hedrar andra döda barn och drabbade mödrar. 
     Efter analys av de utvalda bloggarna går det att konstatera att bloggarna an-
vänder ritualisering för att hantera sin sorg. Därmed är Åblad Lundströms (2010) 
ritualiseringsmodell överförbara på dem. Religiösa, privata och sociala ritualer 
på såväl ett enskilt som kollektivt plan är framträdande i en cirkulär bearbetnings-
process. Denna process har en kommunikativ karaktär dels i hur samtliga ritualer 
uttrycks i bloggarnas liv, dels i hur de väljer att kommunicera ut dem på den of-
fentliga arenan som bloggen är. 

4.2.3. Del III. Ritualisering som copingstrategi 
Med hjälp av Ekedahls (2001) och Åblad Lundströms (2010) modeller går det att 
se tendenser på hur ritualerna blir framträdande copingstrategier i bloggarna. Det-
ta går att se i samband med att dessa modeller överensstämmer med varandra. 
     Den rekonstruktiva copingen som syftar till ett återuppbyggande går främst att 
förena med de ritualer där bloggarna reflekterar kring det upplevda dödsfallet. De 
privata ritualerna på enskild nivå är vanligast förekommande ritualerna när de 
kan ses som en rekonstruktiv copingstrategi. Vid dessa fall berör bloggarna döds-
fallet för att ge händelsen en mening. 
     De revaluerande strategierna med fokus till omvärdering, framträder i blog-
garna med hjälp av en social kollektiv ritualisering. Vid dessa fall ämnar bloggar-
na prioritera nuet och använda sig av det inträffade och göra någonting gott av det 
för att hjälpa andra. Bloggarna beskriver hur de, efter det inträffade, omvärderat 
relationen till familjen, där de prioriteras och beskrivs som det viktigaste för blog-
garna. Bloggarna poängterar även vikten för dem att symbolisera denna omvärde-
ring med olika övergångsriter som symboliserar en viktig brytpunkt mellan det 
tidigare och det nya. Dessa övergångsriter framställs således som något som ger 
en viktig struktur för bloggarna och något de är beredda att investera stora resur-
ser i. I enlighet med Ekedahls (2001) och Åblad Lundströms (2010) två olika mo-
deller är det under denna copingstrategi som modellerna överlappar med varandra 
redan i teorin. Övergångsriten är det vitala i den revaluerande copingstrategin 
vilket går att förena med Åblad Lundströms modell (2010). I enlighet med Eke-
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dahls (2001) modell förmedlar de nämnda övergångsriterna struktur för bloggar-
na, vilket även går att förena med Åblad Lundströms (2010) modell som menar att 
ritualiseringen bidrar till en strukturering i inre och yttre värld, vilket även över-
ensstämmer med bloggarnas förklaring av momenten. Även övriga relationer om-
värderas och premieras, där relationen till andra änglamammor blir ett tydligt ex-
empel. Olika övergångsriter berörs i bloggarna då de belyser vikten av att det 
finns en brytpunkt mellan tiden efter dödsfallet. Dessa får en närmast symbolisk 
innebörd hos alla tre då de menar att vissa riter har betydelse även om de inte re-
flekterar vidare kring dem. Bloggarna menar att de förstår varandra på ett annat 
sätt i och med att de befinner sig i samma situation till skillnad från äldre vänner 
som inte vet hur de skall tala med bloggarna om det inträffade. Här uttalar blog-
garna en tydlig omvärdering de gjort och gör som effekt av det som drabbat dem. 
     I analysen av bloggarna framträdde även de religiösa enskilda, ritualiseringen 
som kunde kombineras med den rekreativa copingstrategin. Detta gick att se i hur 
bloggarna förde en monolog med sitt döda barn och poängterar den själsliga när-
varon de känner från barnet. Detta tyder på en universell omvändelse hos blog-
garna där det går att se att de vid vissa fall kommit närmare en religiös övertygel-
se. Främst går detta att se när bloggarna ser barnet som något existentiellt närva-
rande och därmed hänvisar till barnet som närvarande. 
     Den privata kollektiva ritualiseringen går även den att förena med den rekon-
struktiva copingstrategin. Återskapandet leder till ett meningsskapande för de 
inblandade och går att se när bloggarna reflekterar om barnet tillsammans med 
familj och andra anhöriga. Detta resulterar i ett meningsskapande av händelsen 
och får dem att närma sig varandra såväl som mot det döda barnet. 
     Åblad Lundström framhåller vikten av en kontakt mellan individers inre och 
yttre världar för att uppnå en framgångsrik bearbetningsprocess (2010, s. 163f.). 
Dessa världar kan kombineras med Ekedahls (2001) copingstrategier. Kring de 
preserverande strategierna kan bloggarna välja att beröra dödsfallet vid olika 
tillfällen och på så vis välja när denna vill komma i kontakt med sin inre och yttre 
värld. När händelsen berörs kommer bloggaren i kontakt med barnet i sin inre 
värld, samtidigt som hen konstaterar att barnet inte längre är närvarande i sin yttre 
värld. Vad gäller de rekonstruktiva copingstrategierna återuppbygger bloggarna 
det heliga i händelsen och personen i enlighet med Ekedahls (2001) modell. Käns-
lor kommer upp i samband med återuppbyggnad av dödsfallet vilket även det le-
der till en kontakt med den inre och yttre världen. Den revaluerande strategin 
avser att omvärdera och därmed få bloggaren att söka prioritera nuet, där barnet 
inte längre befinner sig och leder därmed till en kontakt med sin yttre värld. De 
övergångsriter som bloggarna använder sig av ger en strukturering av den reella 
världen där de konstaterar att det finns ett före och ett efter. Denna prioritering 
och dessa övergångsriter leder till en strukturering också av bloggarnas inre värld, 
något som Åblad Lundströms (2010) modell också bekräftar. Strukturering av den 
yttre världen i en cirkulär process resulterar i att de inblandades inre värld även 
struktureras vilket leder till att den inblandade till slut finner sig i att barnet inte 
längre finns. Den rekreativa strategin går att spåra i den existentiella kraft som 
uppstår hos bloggaren. Det går även att se hur de förhåller sig till minnen kring de 
döda barnen i samband med att bloggarna tänker på dem och hänvisar till att de nu 
är i säkerhet hos andra avlidna släktingar och att dessa får njuta av att höra och se 
dem lära sig prata och gå. Bloggarna poängterar också detta i samband med att de 
berör sin egen död och att de i samband med den kommer återförenas med sina 
barn. På detta sätt får bloggarna en ny syn av medmänniskan och andra kvinnor 
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som varit med om liknande händelser vilket förstärker känslan av samhörighet 
med andra änglamammor. 
     Med denna analys som bakgrund går det att konstatera att det finns flera sam-
band mellan Ekedahls (2001) och Åblad Lundströms (2010) modeller. Innan ana-
lysen gick det att konstatera att de två olika modellerna gick att förena med var-
andra i samband med den revaluerande copingstrategin och Åblad Lundströms 
hela ritualiseringsmodell. Inom den revaluerande strategin berördes övergångsri-
ten som korrelerade med hela Åblad Lundströms (2010) modell. Efter analysen 
vill jag mena att det går att förena de både modellerna inom flera områden. Med 
hjälp av deras modeller och uppsatsens material går det att konstatera att ritualise-
ring går att betrakta som en form av coping, där såväl copingstrategierna som ri-
tualerna kan förenas med varandra. Det går att konstatera att ritualerna som blog-
garna använder sig av, utifrån Åblad Lundströms (2010) modell, i flera fall kan 
kombineras med en eller flera olika copingstrategier som Ekedahl (2001) fram-
ställt i sin forskning. Därmed går ritualisering att betrakta som olika copingstrate-
gier som uttolkas i bloggarnas texter, något de använder sig av för att hantera sor-
gen. 

4.3. Slutsatser 

4.3.1. Syfte 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om och i sådant fall hur bloggare, 
som har förlorat ett barn i plötslig spädbarnsdöd, använder sig av bloggandet som 
copingstrategi. Vidare syfte har varit att studera om och i sådant fall hur bloggarna 
ger utryck för ritualisering för att hantera sin sorg. Slutligen har uppsatsen avsett 
belysa huruvida ritualisering går att betrakta som copingstrategi. Analysen har 
utgått från en deduktiv ansats grundad i Ekedahls (2001) modell om copingstrate-
gier och Åblad Lundstöms (2010) modell om ritualisering vid plötslig spädbarns-
död. Uppsatsens metod har varit kvalitativ textanalys utifrån material från tre 
kvinnliga bloggare där samtliga benämner sig som änglamammor. Dessa bloggare 
har alla börjat blogga i samband med att deras barn gått bort i plötslig spädbarns-
död. Med bakgrund av uppsatsens syfte formulerades tre frågeställningar som 
besvarades i uppsatsens resultatdel och analyserades i tidigare analysdel. 

4.3.2. Frågeställningar 
Frågeställning 1) i uppsatsen var om och i sådant fall hur bloggarna använder 
bloggandet som en copingstrategi. I bloggarna går det att fastställa samtliga co-
pingstrategier utifrån Ekedahls (2001) modell, de preserverande, rekonstruktiva, 
revaluerande och rekreativa copingstrategierna. De preserverande strategierna, 
som handlar om en gränsdragning, går att se när bloggarna gör en åtskillnad kring 
när de väljer att beröra dödsfallet eller inte. Den rekonstruktiva copingstrategin är 
framträdande när bloggarna återskapar dödsfallet av barnet och tänker tillbaka på 
vad de varit med om. De revaluerande strategierna går att se då bloggarna åsido-
sätter händelsen och istället tar ett aktivt beslut om att lägga sitt fokus på nuet och 
omvärderar vad som tidigare inte värderats lika högt. Dessa aktiva beslut symboli-
seras många gånger av någon form av övergångsrit som hjälper bloggarna att ge 
struktur åt omvärderingen och de nya prioriteringarna. Den rekreativa copingen 
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framträder dels i monologer med det döda barnet, dels i deras existentiella hänvis-
ningar, där det transcendenta blir av mer mänsklig karaktär. Därmed går det att 
konstatera att bloggarna använder bloggandet som en copingstrategi för att bemö-
ta sin sorg. 
     Frågeställning 2) behandlar om och i sådant fall hur bloggarna skriver att de 
använder ritualiseringar för att hantera sin sorg. Denna frågeställning besvaras 
med hjälp av Åblad Lundströms (2010) modell kring ritualer och religiösa ritualer 
i samband med sorgbearbetning. Det gick att konstatera att bloggarna gav uttryck 
för religiösa privata och sociala ritualer på såväl en enskild som på kollektiv nivå. 
De religiösa ritualerna var mindre förekommande men framträdde främst i form 
av gravbesök och omvårdnad av gravplats. Dessa var också påfallande i samband 
med de monologer som fördes från bloggarna till det döda barnet. I monologerna 
fanns en tydligt existentiell hänvisning till att barnet fortfarande skulle vara närva-
rande själsligt samtidigt som hen befann sig i himlen med andra avlidna vänner 
och släktingar. De mest framträdande ritualerna var de privata enskilda ritualerna 
som till stor del handlade om reflektion kring händelsen och kringliggande fakto-
rer. De sociala ritualerna framkom dels genom bloggningen i stort, dels genom 
att bloggarna uttryckte en kontinuerlig kontakt till andra mödrar som varit med 
om liknande händelser och engagerade sig i grupper kring spädbarnsdödlighet. 
     Frågeställning 3) avser besvara om ritualisering går att betrakta som en co-
pingstrategi. Denna fråga hänvisar därmed till en kombinerad användning av Eke-
dahls (2001) och Åblad Lundströms (2010) modeller. Det går att konstatera att 
samtliga av de förekommande ritualerna går att kombinera med en eller flera av 
de utformade copingstrategierna. Copingstrategierna handlar om att antingen be-
vara eller omvandla medel och/eller mål medan ritualerna resulterar i en kontakt 
med individens inre och/eller yttre världar. Oavsett strategi som uttrycks av blog-
garna resulterar det i olika grad av kontakt med individens inre och/eller yttre 
världar. I deras inre världar konstateras en kontakt med det döda barnet medan en 
kontakt med deras yttre världar, resulterar i att bloggarna konstaterar att barnet 
inte längre finns i livet. Ingen av bloggarna använder endast en strategi eller ritua-
lisering utan brukar dem alla i sin bearbetning av dödsfallet. Därmed går det att se 
de använda ritualerna som en form av coping, där såväl copingstrategierna som 
ritualerna kan förenas med varandra. 
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Kapitel 5 Diskussion 

Diskussionskapitlet är indelat i fem delar. Första delen innehåller en reflektion 
kring de modeller som använts i uppsatsen. Vidare följer en metodisk reflektion 
som diskuterar uppsatsens använda metoder och hur dessa fungerat för att besvara 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Som tredje del i min diskussion förs en em-
pirisk reflektion som jämför de resultat som framkommit i uppsatsen med den 
tidigare forskning som presenterades i forskningsöversikten. Avslutningsvis följer 
en del där uppsatsens bidrag presenteras och följs slutligen av en avslutande re-
flektion. Denna del behandlar nya frågor som uppsatsen genererat i tillsammans 
med vad som kan göras i ämnet i kommande, mer omfattande forskning. 

5.1. Teoretisk reflektion 
I följande kapitel diskuteras de modeller som utgjort det teoretiska ramverket för 
denna uppsats. Tillsammans med använda modeller reflekteras även utifrån den 
teoretiska bakgrund som presenterades i inledande teorikapitel som modellerna 
hade som bakgrund och utgått ifrån.  
     Utifrån Ekedahls (2001) modell analyseras vad som skrevs i de utvalda blog-
garna för att besvara uppsatsens första frågeställning. Ekedahl (2001) gjorde sin 
forskning på sjukhussjälavårdare och vad de uttryckligen använde för olika co-
pingstrategier i sitt dagliga arbete och möte med existentiell problematik. Hon 
menade att dessa själavårdare utsattes för en multidimensionell stress med exis-
tentiella inslag, något som kan tänkas även var fallet i bloggarna, även om det inte 
gick att konstatera med denna form av undersökning. I likhet med sjukhussjäla-
vårdarnas användning av olika coping för hantering av denna stress gick liknande 
hantering att registrera i bloggarna. Medan Ekedahl (2001) kunde använda sig av 
respondenternas faktiska svar fick uppsatsens analys utgå från en tolkning av vad 
bloggarna framställde i sin text. Copingstrategierna som Ekedahl (2001) konstate-
rade i sin forskning gick även att uttolka i bloggarnas beskrivning av hur de hante-
rade sin vardag och livet efter dödsfallet. Efter analysen gick det att fastställa att 
bloggarna gav uttryck för copingstrategier som en hjälp för deras sorghantering. 
Därmed kan det tänkas att Ekedahls (2001) modell också är applicerbar på andra 
bloggare som skriver om bearbetning av dödsfall, för att se hur de uttrycker sin 
hantering av det. Vad som är intressant med Ekedahls (2001) forskning är att den 
har relevans även i en kvalitativ textanalys av detta slag. I uppsatsen har intresset 
legat i vad bloggarna uttrycker i text och hur de använder bloggandet för att be-
möta sorgen från sitt barn och därmed hur de hanterar denna sorg. Uppsatsen visar 
att Ekedahls (2001) modell är relevant även vid undersökning av fenomenet blog-
gar, vilket stärker och aktualiserar modellen ytterligare. 
     Uppsatsens resultat visar att Pargaments (1997) forskning fortfarande har en 
hög relevans, vilken låg som teoretisk bakgrund för framställandet av Ekedahls 
(2001) modell och även presenterades i inledande teorikapitel. Det är intressant att 
se dess relevans på ett modernt fenomen såsom bloggning trots att teorin lades 
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fram för nästan 20 år sedan. Ekedahl (2001) använder Pargaments teorier i sin 
framställning av nya modeller och därmed fyller den en stor funktion gentemot 
denna uppsats. Modellen sattes i en ny kontext och istället för att studera faktiska 
utsagor från människor genom intervjuer, lades fokus på analys av vad någon väl-
jer att framställa i offentligt publicerad text och sammanfattades i tidigare utfär-
dade analyskategorier i denna uppsats. Vad som också är intressant med såväl 
Pargaments (1997) teori som Ekedahls (2001) modell som bakgrund är att båda 
konstaterar att det är de revaluerande copingstrategierna som innehåller olika 
övergångsriter. Dessa övergångsriter gick visserligen att se i bloggarnas använd-
ning av dito copingstrategi, men också i användandet av andra strategier där riter-
na och ritualisering överensstämde med såväl preserverande, rekonstruktiva och 
rekreativa copingstrategier vilket visar att riterna kan vara av olika karaktär och 
därmed bestå i såväl konserverande och/eller transformerande av mål och/eller 
medel. 
     Med hjälp av Åblad Lundströms (2010) modell gick det även konstatera att det 
finns ett uttryck för ritualisering i bloggarna, vilket hjälper dem i deras hantering 
av sorgen efter dödsfallet. I likhet med användandet av Ekedahls (2001) modell 
har analysen med hjälp av Åblad Lundströms (2010) modell endast haft sin ut-
gång i vad bloggarna uttrycker i text. Därmed har uppsatsen inte gjort några an-
språk på att säga något om bloggarna som personer eller vad de uttrycker utöver 
bloggens innehåll. Till skillnad från Åblad Lundströms (2010) modell som utgår 
ifrån såväl en kvalitativ som en kvantitativ analys, har uppsatsen endast utgått från 
en analys utifrån kvalitativ metod. Hon menar att olika ritualer ser olika ut och 
fyller olika funktion, där ritualerna fyller en kommunikativ funktion i bearbetning 
av dödsfallet. Detta kan bekräftas även i uppsatsens analys trots att analysen en-
dast består av en kvalitativ del. Åblad Lundström (2010) fastställer att såväl reli-
giösa privata och sociala ritualer på ett enskilt och ett kollektivt plan är använd-
bara för föräldrar vid hantering av dödsfall, något som på liknande sätt uttrycks i 
bloggarna. 
     Den teoretiska bakgrund som Åblad Lundström (2010) utgått ifrån är bland 
annat DeMarinis dimensionsmodell kring religiösa ritualers vikt i den kliniska 
kontexten. Med denna modell som bakgrund visar det, i likhet med Pargament, att 
den har hög relevans för uppsatsen trots att den är aningen äldre och lades fram 
innan bloggarna fick sitt inträde i människors vardag. Uppsatsens fokus lades på 
DeMarinis första modell och med hjälp av Åblad Lundströms (2010) tolkning av 
denna modell gick det att konstatera att religiösa ritualer var en viktig del av blog-
garnas inre och yttre kommunikation mellan olika världar, vilket såväl DeMarinis 
teori som Åblad Lundströms modell av dito. 
     I analysen kombinerades Ekedahls (2001) modell om copingstrategier med 
Åblad Lundströms (2010) ritualiseringsmodell. I analysen framhölls att bloggarna 
använde sig av olika ritualer som hade likheter med copingstrategierna och blev 
därmed en strategi för att hantera dödsfallet och den efterföljande sorgen. Det har 
inte gjorts så mycket forskning kring ritualisering och coping i relation till sociala 
medier och därmed fyller uppsatsen och dess resultat en funktion i fältet. Utefter 
användning av de utvalda modellerna går det att betrakta tendenser som visar att 
de uttryckta ritualerna kan ses som coping. Detta bekräftar uppsatsens tidigare 
utformade arbetshypotes om att änglamammorna använder olika former av co-
pingstrategier i sina bloggtexter. I uppsatsens analys konstaterades det att blog-
garna använder olika copingstrategier tillsammans med olika former av ritualise-
ringar, vilket således leder till att copingstrategierna och ritualiseringarna till viss 
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del är förenliga med varandra och därmed hjälper bloggarna i sin hantering av 
sorgen.    
     Den problematik som identifierats med modellerna är att de med fördel an-
vänds vid kvalitativ metod, där intervju eller någon form av respons finns att utby-
ta med informanterna. Det kan vara en fördel att veta huruvida informanterna upp-
fattar sin religiositet och vidare hur sekulariserad informanten uppfattar sig själv. I 
samband med att Ekedahl (2001) lade fram sin modell prövades den på personer 
med tydligt uttalad kristen religiositet, vilket kan tänkas vara en faktor som för-
enklar analysen. Dock skall det nämnas att Ekedahl även använt modellen vid ett 
senare tillfälle då informanterna var såväl religiösa som mer sekulariserade. Dock 
uppkommer viss problematik när graden av religiositet inte är tydlig och i sam-
band med det leder det till en form av tolkning från forskaren. Därmed kan det 
finnas viss problematik i att applicera dessa modeller på människor som inte ut-
trycker sig som religiösa. Dock menar jag att det går att se hur religiösa uttryck, 
såsom existentiella hänvisningar, ändå blir en vital del för de inblandade trots av-
saknad av religiositet. Därmed är modellen användbar då det visar att religiösa 
uttryck är förekommande oavsett om personen är religiös eller icke-religiös. Den 
problematik som uppkom i samband med användandet av Åblad Lundströms 
(2010) modell var att det i vissa fall uppkom svårigheter i att tolka bloggarnas 
ritualisering. Svårigheten låg i huruvida en bloggares ritualisering endast överens-
stämde med en form av ritualisering eller om de gick att förena med flera. 

5.2. Metodisk reflektion 
Metodisk reflektion innebär en reflektion kring det metodval som gjorts i arbetet. 
I följande avsnitt ämnar jag kritiskt granska hur arbetet med metoden gått till, 
samt dess svagheter. Uppsatsen utgick från en kvalitativ analys med deduktiv ut-
gångspunkt för att se om Ekedahls (2001) copingmodell och Åblad Lundströms 
(2010) ritualiseringsmodell, som framställts med hjälp av observationer, intervjuer 
och enkätundersökningar, också gick att applicera på text publicerad av tre utval-
da bloggare. De utvalda bloggarna var mödrar som startat sina bloggar i samband 
med att deras barn dött i plötslig spädbarnsdöd och därmed använde bloggen som 
bearbetning av dödsfallet. 
     Undersökningen gjordes med hjälp av textanalys av bloggarna för att se hur 
framträdande modellerna var. Till hjälp för textanalysen användes kodprogram-
met OpenCode, vilket underlättade att strukturera materialet för analys och för att 
besvara de utarbetade frågeställningarna. OpenCode var användbart för att på ett 
tydligt sätt konstatera att coping och ritualerna var framträdande i bloggarna 
(Umeå universitet, 2009). Genom kodningen underlättades sökandet efter delar 
som gick att hänvisa till coping samt ritualisering tillsammans med likheter och 
skillnader mellan bloggarna. Kodningen hjälpte mig att ta ett steg ifrån den egna 
förförståelsen då bloggarnas texter endast framställdes som en textmassa, vilket 
höjer uppsatsens transparens. En svaghet med analysen var att varje blogg hade 
olika uttryck. Detta krävde en tolkning dels av vad som var underförstått i blog-
garna, dels hur olika uttryck kunde överensstämma med samma form av coping 
och ritualisering för att kunna jämföra att kontentan var densamma. 
     De etiska avvägningarna som gjordes genom att låta bloggarna benämnas som 
blogg 1, 2 och 3 hjälpte mig föra en mer nyanserad analys eftersom jag därmed 
inte visste vem som var vem och inte hade någon förförståelse om bloggarna. 
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Uppsatsen hade för avsikt att uppnå god korrespondens- och kriterievaliditet för 
att på så vis föra fram att det som skulle undersökas stämde överens med vad som 
faktiskt undersöktes. Vidare fanns ett mål om att ha en hög kommunikativ validi-
tet genom hela uppsatsen. Detta genom att delge läsaren om uppsatsprocessen 
samt följa den på ett tydligt sätt, genom ett återkommande av uppsatsens syfte och 
problemställning. 

5.3. Empirisk reflektion 
I följande del avser jag undersöka hur det resultat som framkommit i denna upp-
sats korrelerar med det resultat som finns presenterade i forskningsöversikten. I 
forskningsgenomgången behandlades forskning som finns kring coping och reli-
giös coping tillsammans med sorg, ritualisering och sociala medier. Den forskning 
som presenterades var främst gjord på människans faktiska beteende i vardagen 
medan denna uppsats hade som avsikt att undersöka vad som uttrycktes i blogg-
texter, vilket är ett ganska outforskat område.  
     Leoniek Wijngaards-de Meij, Margaret Stroebe, Henk Schut, Wolfgang Stroe-
be, Jan van den Bout, Peter G. M. van der Heijden och Iris Dijkstras (2008) jäm-
förde i sin undersökning förhållandet mellan par i deras bearbetning av förloran-
det av sitt barn. Där konstaterades att män kommer igång med sin resultatinriktade 
och återställande copingstrategi i ett tidigare skede än vad kvinnor har en tendens 
att göra. Däremot konstaterade undersökningen att kvinnornas copingstrategier 
och återställande av vardagen utvecklas snabbare när den väl startar. Vidare fast-
slår Meij et. al. (2008) slutsatsen att det finns såväl ett individuellt som ett inter-
personellt behov i bearbetningen och att de båda processerna är av stor vikt i be-
arbetningen och copingen. I min undersökning återfinns vissa skillnader i hur 
bloggarna hanterar vardagen och även om uppsatsen inte har för avsikt att under-
söka denna utveckling går det att tolka att de har kommit olika långt i sin hanter-
ing och hur dräglig deras tillvaro framställs. Däremot framgår det i bloggtexterna 
att det finns ett tydligt individuellt behov, vilket framgår då de poängterar vikten 
av att kontinuerligt skriva i bloggen för att bearbeta dödsfallet. Bloggarna visar 
också att de har ett tydligt interpersonellt behov, genom interaktionen med andra 
människor i allmänhet och genom interaktion med andra änglamammor i synner-
het.  
     Den forskning Worden (2006), Bendt (1997), Rönnmark (1999) och Cullberg 
(2006) gjort överensstämmer samtliga med utfallet i bloggarna. De strategier som 
de konstaterar som användbara, framträdde även i bloggarnas texter vilket bekräf-
tar deras legitimitet ytterligare. Bendt (1997) menar att sorghantering är könsbun-
det, något som inte kunde bekräftas i uppsatsen men väckte ett vidare intresse som 
skulle kunna undersökas med hjälp av ett bredare material innefattande såväl 
kvinnliga som manliga bloggare. DeGroot och Carmack (2013) menar att bloggen 
blivit ett användbart medie för att uttrycka sorg, något uppsatsens resultat och 
analys stärker. De menar vidare att bloggaren kan träda in i en roll som framstår 
som mer anonym gentemot läsaren, vilket kan innebära en större öppenhet. Blog-
garna hade en dagboksliknande genre, vilket de alla förklarade ledde till en tera-
peutisk innebörd för dem. De kunde dels få utlopp för deras tankar, dels få stöd 
från andra, människor i allmänhet och änglamammor i synnerhet. I samband med 
att forskningen på bloggande mödrar, som förlorat sina barn i plötslig spädbarns-
död är ringa har uppsatsen en hög pragmatisk validitet. Detta eftersom kunskapen 
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som förs fram fyller ett tomrum och säger något om de analyserade bloggarna och 
deras hantering av sorgen på ett socialt medie. 

5.4. Bidrag 
I denna del presenteras vad som konstaterats i uppsatsen och vilka nya bidrag den 
genererat. Uppsatsen visar att de analyserade bloggarna använder ritualisering 
som strategi i hanteringen av deras barns dödsfall, vilka överensstämmer med en 
eller flera copingstrategier. Denna iakttagelse indikerar på att det även kan vara så 
i andra bloggar, skrivna av mödrar vars barn dött i plötslig spädbarnsdöd.  
     Syftet med arbetet har varit att se huruvida tre uttalade änglamammor, som 
förlorat ett barn i plötslig spädbarnsdöd, använder ritualer och framställer co-
pingstrategier i sin text. I uppsatsen har avsikten varit att säga något om dessa tre 
bloggare och inte göra några generaliseringar kring gruppen bloggande mödrar. 
Dock går det att mena att uppsatsens bidrag kan visa en tendens till att det även 
kan vara så för en bredare massa. 

5.5. Avslutande reflektioner 
Här följer en redovisning för vilka frågor uppsatsen genererat i tillsammans med 
vad som kan tänkas göras i ämnet vid en vidare forskning. I samband med denna 
uppsats har vissa frågor uppkommit, som kan ligga till grund för kommande 
forskning. Resultatet visar att de analyserade bloggarna uttrycker strategier i sin 
bearbetning och att denna bearbetning sker i cirkulära processer som hjälper dem 
att hantera det inträffade. Dock hade det varit intressant att göra en större studie 
inom ämnet. Önskvärt hade varit att göra samma analys på fler bloggare för att se 
om dessa mönster av ritualisering och coping även är framträdande då och se om 
det går att göra någon vidare generalisering av resultatet. Det hade också varit av 
intresse att komplettera denna analys med intervjuer av bloggarna för att se hur de 
själva reflekterar kring hanteringen av sorg, med fokus på de ritualer och co-
pingstrategier som framkommer i texten. Fokus hade kunnat ligga vid huruvida 
det finns en medvetenhet av vad som är användbar hantering eller om de endast 
skriver oreflekterat. 
     Ytterligare hade det varit intressant att, utifrån Bendts (1997) antagande om att 
sorghanteringen är könsbunden, se hur framställandet av text i bloggar skiljer sig 
mellan kvinnliga och manliga änglabloggare som förlorat ett barn i plötslig späd-
barnsdöd. Detta för att stärka eller falsifiera detta antagande om att sorg vore 
könsbundet. 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att kvalitativt analysera om och i sådant fall hur tre 
uttalade änglamammor, som förlorat ett barn i plötslig spädbarnsdöd, använder 
bloggandet som en copingstrategi. Syftet har även varit att studera om bloggarna 
gör använder ritualer i bloggarna och hur dessa i sådant fall ser ut i denna sorge-
process. Som avslutande syfte har uppsatsen även avsett undersöka huruvida des-
sa ritualer går att se som en copingstrategi. Med bakgrund till dessa syften utfor-
mades tre frågeställningar som vardera besvarades i uppsatsens resultat- och ana-
lysredovisning. Den första delen innehöll en frågeställning huruvida det går att se 
copingstrategier framträder i bloggarna. Den andra delen hade fokus på hur ritua-
liseringen såg ut i de tre bloggarna, medan den sista delen sammanförde dessa två 
delar och undersökte huruvida de använda ritualerna gick att se som en form av 
copingstrategi hos bloggarna. 
     Analysen utgick från en deduktiv ansats med MarieAnne Ekedahls (2001) och 
Carin Åblad Lundströms (2010) modeller om coping samt ritualisering som 
grund. I analysen gjordes en tvärgående textanalys med hjälp av analysprogram-
met OpenCode. Där strukturerades materialet från bloggarna och vidare analyse-
rades det utefter Ekedahls (2001) copingstrategier tillsammans med Åblad Lund-
ströms (2010) modell om ritualiseringar som bearbetning vid plötslig spädbarns-
död. Uppsatsen delades upp i tre olika delar. Del I utgick ifrån Ekedahls (2001) 
copingmodell för att analysera hur bloggarna framställde olika copingstrategier i 
deras texter. Där konstaterades att samtliga copingstrategier vad framträdande i 
bloggarna. Del II, med Åblad Lundströms (2010) modell som grund, fastslog att 
ritualisering var användbart vid hantering av dödsfallet. Ritualerna var därmed 
även de framträdande i alla tre bloggarna på såväl en religiös, privat och social 
nivå på både ett privat och ett kollektiv plan. Slutligen kombinerades dessa två 
modeller i del III, där det gick att konstatera att de förekommande ritualerna gick 
att förena med en eller flera av de utformade copingstrategierna. Copingstrategier 
handlar om att bevara eller omvandla medel och/eller mål medan ritualerna resul-
terar i en kontakt med individens inre och/eller yttre världar. På så vis gick de 
använda ritualerna att se som en form av coping. Såväl copingstrategierna som de 
använda ritualerna förenades med varandra där ingen av bloggarna endast använ-
de sig av en strategi eller ritual utan brukade flera av dem i bearbetningen av 
dödsfallet. 
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