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EFTERLADT AF MAJA O’CONNOR & ASK ELKLIT

    maj 2004 blev der i anledning 
af Aarhus Universitets 75-års jubilæum 
afholdt et symposium om sorgprocesser. 
Forelæserne var det hollandsk bosid-
dende professorægtepar Margaret og 
Wolfgang Stroebe, der er blandt verdens 
førende sorgforskere og siden 1980’erne 
har foretaget noget af den internationalt 
set mest anerkendte forskning inden for 
området.

Formålet med symposiet var at for-
midle et overblik over den nyeste teori 
og forskning inden for feltet samt at 
diskutere de implikationer, dette måtte 
have for arbejdet med efterladte i praksis. 
Indgangsvinklen var bred, og vi vil i 
efterfølgende gengive de vigtigste erfa-
ringer fra symposiet, herunder ny viden 

Fors tåelse og 
   behandl ing af 

De seneste landvindinger i, hvordan vi forstår 

og behandler sorg forløb, var genstand for 

Margaret og Wolfgang Stroebes bidrag på et 

dansk symposium om sorgprocesser.

om risikofaktorer, social støtte og hen-
holdsvis social og emotionel ensomhed, 
Stroebes Dual Process Model (herefter 
kaldet To-sporsmodel) for sorgmestring, 
tilknytningsstilens betydning for tabsre-
aktioner, og hvilken interventionsmetode 
der generelt er mest hensigtsmæssig.

Efter en uddybende gennemgang af de 
mest almindelige vestlige tabsreaktioner 
(Stroebe & Stroebe, 1987) blev der taget 
fat i nogle af de mere markante under-
søgelsesresultater. Det blev understreget, 
at det at miste en nærtstående i mange 
tilfælde er en meget belastende oplevelse, 
men at sorgreaktionen også er meget 
individuelt varierende. For eksempel 
ser man en markant øget dødelighed 
specielt hos enkemænd de første 6 må-
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neder efter tabet og hos mødre til afdøde 
børn. Hos disse mødre kan overdødelig-
heden registreres op til 18 år efter tabet 
(Parkes, Benjamin and Fitzgerald, 1969; 
Gallagher-Thomsen et al., 1993; Li, Precht, 
Mortensen og Olsen, 2003).

Der er efterhånden identificeret visse 
risikofaktorer i forhold til voldsomme 
sorgreaktioner. Risikofaktorer består 
blandt andet i lavt internt kontrolfokus 
over eget liv, begrænset social aktivitet, 
det forhold, at den afdøde har været den 
nærmeste følelsesmæssige partner, lille 
socialt netværk og et ønske om større 
social aktivitet (Gallagher-Thomsen et 
al., 1993). Alle disse risikofaktorer (på 
nær muligvis den første) er forbundet 
med forholdet mellem den efterladte 
og andre mennesker.

Man har på denne baggrund undersøgt 
social støttes betydning for tabsreaktioner 
og fundet, at det at opleve stort omfang 
af social støtte ikke virker som en buf-
fer i forhold til at udvikle voldsomme 
tabsreaktioner. Derimod ser oplevelse af 
begrænset social støtte ud til at have en 
negativ effekt. Specielt ser lavt omfang 
af social støtte ud til at have en negativ 
effekt på enkemænd (Berkman & Syme, 
1979). Man kan deraf konkludere, at 
manglende social støtte er mere skadelig, 
end eksisterende social støtte er gavnlig, 
hvilket vil have betydning for en even-
tuelt forebyggende indsats.

I forhold til begrebet social støtte 
fremhævede de endnu et interessant 
undersøgelsesresultat. Høj grad af social 
støtte resulterer ikke i et bedre helbred på 
sigt end lav social støtte, men man ser et 
højere niveau af depressive symptomer 
hos dem, der oplever en lav grad af 
social støtte.

I forbindelse med social støtte inddrog 
Stroebe’rne nogle relativt nye begreber, 

emotionel ensomhed og social ensomhed. 
Emotionel ensomhed beskrives som 
”en fornemmelse af total ensomhed og 
isolation, lige meget om andre menne-
sker er tilgængelige” − eller sagt med 
andre ord: ”Jeg føler mig alene, selv 
om jeg er sammen med andre.” Social 
ensomhed beskrives som ”at føle, at 
der ikke er nogen at regne med til at 
støtte én, fravær af et engageret socialt 
netværk, manglende fornemmelse af 
socialt tilhørsforhold eller ”Jeg har ingen 
virkelig nære venner.””

At definere ensomhed på disse måder 
tydeliggør, at den ensomhed, tabet af en 
nærtstående efterlader, i nogle tilfælde 
opleves som et slags vakuum – en emo-
tionel ensomhed, der ikke kan udfyldes 
af andre. Hvis denne tilstand er fremher-
skende i sorgen, vil social støtte i form 
af øget samvær med andre ikke kunne 
afhjælpe ensomheden, sådan som det er 
tilfældet ved social ensomhed.

Margaret og Wolfgang Stroebe argu-
menterede for, at disse resultater støtter 
tilknytningsteoretiske sorgforståelser.

I forbindelse med social støtte skal 
nævnes, at nyere undersøgelser tyder på 
at ”disclosure” – det at tale om tabet – ofte 
ikke havde nogen stressreducerende ef-
fekt og i nogle tilfælde korrelerede med 
en dårligere psykisk tilstand (Schut, 1992; 
Stroebe et al., 2002). Inden for sorgforsk-
ning arbejder man p.t. på at finde frem 
til faktorer, der kan forudsige, hvem der 
har psykologisk udbytte af ”disclosure”, 
og hvem der bliver mere psykisk belastet 
af denne form for åbenhed.

To-sporsmodellen
To-sporsmodellen bygger på undersøgel-
sesresultater tilvejebragt gennem ægte-
parrets forskning, der har strakt sig over 
25 år. Overordnet beskriver modellen 

DEFINITIONER
Centrale definitioner ifølge M. & W. Stroebe (jf. Stroebe 
et al., 2001):

Tab af nærtstående (bereavement) defineres som den situa-
tion, en person er i efter nyligt at have oplevet tabet af en 
signifikant person gennem dennes død.

Sorg (grief), den primære emotionelle reaktion på tabet 
af en elsket person gennem dødsfald, omfatter forskellige 
psykologiske og fysiske symptomer og forbindes under-
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tiden med uhensigtsmæssige helbredsmæssige konse-
kvenser. Sorg er den intrapsykiske følelsesmæssige reak-
tion, der kommer til udtryk fysisk såvel som psykisk.

At sørge (mourning) derimod er de sociale udtryk eller 
handlinger, der udtrykker sorg, og er formet af sædvaner 
i et givent samfund eller en given kulturel gruppe (fx 
sørgeritualer). Altså mere interpsykiske, social sørgetra-
ditioner og processer. Margaret Stroebe argumenterede 

for, at vi i den nutidige vestlige verden mangler socialt 
anerkendte sørgeritualer til at komme igennem sorgen og 
forstå tabets endelighed med.

Patologisk sorg defineres som kronisk, traumatisk 
(PTSD) og forsinket /fraværende /hæmmet sorgreak-
tion. Her understreges det, at eksempelvis PTSD må 
behandles, før man kan beskæftige sig med selve sorg-
processen.

FAKTA
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sorgprocessen som en dobbelt proces 
eller en tosporet vej gennem sorgen. De 
to spor består af en tabsorienteret del, 
hvor tabet søges integreret i personens 
selvopfattelse, og en genindførende pro-
ces, som er rettet mod udvikling i den 
nye verden uden den afdøde.

I det tabsorienterede spor arbejder 
den efterladte med at acceptere tabets 
endelighed, at være i tabets smerte, at 
tilpasse sig livet uden den afdøde og at 
ændre opfattelsen af forholdet til afdøde. 
Fremtrædende symptomer på en forstyr-
relse af tabssporet er undgåelse blandt 
andet af de forandringer, genindførel-
sesprocesserne medfører, og intensiv 
genoplevelse eller vedvarende over-
vældelse af sorg. Det er i denne proces, 
at sorgarbejdet finder sted (Stroebe & 
Schut, 1999). Den tabsorienterede del af 
processen bygger på sorgteori, som den 
ses i Bowlbys (1980) fasemodel og videre-
udvikles i Wordens (1991) opgavemodel 
(Stroebe & Schut, 1999). Det fremgår af 
To-spors modellen, at det tabsorienterede 
spor ikke er tilstrækkeligt til at forklare 
de komplicerede processer, som er i et 
sorgforløb er.

Genindførelsessporet omhandler, at 
personen genindføres og genetableres 
i den forandrede verden, som tabet har 
resulteret i. Arbejdet her består i at for-
holde sig til og gøre nye ting, at finde 
nye roller, ny identitet, at indgå i nye 
mellemmenneskelige forhold og at lade 
sig aflede fra sorgen. Funktionen af denne 
del af sorgprocessen er blandt andet at 
kunne holde fri fra sorgarbejdet. Frem-
trædende symptomer på en forstyrrelse 
af genindførelsessporet er benægtelse og 
undgåelse af sorgen.

Det centrale i To-sporsmodellen er 
den vekselvirkning eller oscillation, der 
foregår mellem de to sideløbende spor. 

I sorgforløbet vil man se svingninger 
mellem de to spor, således at den efter-
ladte enten er i gang med sorgarbejdet i 
det tabsorienterede spor eller forholder 
sig til sin nye verden uden den afdøde 
i den genindførelsesorienterede spor. I 
det tabsorienterede spor undgår man 
at forholde sig til det arbejde, der fore-
går i det genindførende spor, og i det 
genindførende undgår man at forholde 
sig til tabsrelateret materiale (Stroebe & 
Schut, 1999).

Det, som To-sporsmodellen ifølge 
Stroebe & Schut (1999) bidrager med 
i forhold til tidligere teorier om sorg-
processer, er, at man ikke blot arbejder 
med at acceptere tabets endelighed, men 
også med at acceptere den ændrede 
virkelighed, at man ikke blot oplever 
tabets smerte, men også holder fri fra 
smerten, at man ikke blot tilpasser sig et 
liv uden den afdøde, men også mestrer 
det ændrede subjektive miljø, og at man 
ikke blot forandrer det følelsesmæssige 
forhold til afdøde, men også udvikler 
nye roller, identiteter og forhold.

Den beskrevne vekselvirkning minder 
om Horowitz’ (1991) undersøgelse, hvor 
en lignende vekselvirkning beskrives 
i forbindelse med hans teori om rol-
leskemaer og interpersonelle tab. Hvis 
rollerelationsskemaet ”Min ægtefælle 
og jeg” er grundlaget for den efterladtes 
hele eksistens, vil tabet af ægtefællen 
sandsynligvis resultere i en så stor in-
kongruens mellem personlige skemaer 
og arbejdsmodel (de livsvilkår, man står 
over for i en verden uden den afdødes 
tilstedeværelse), at en gennemarbejdning 
af sorgforløbet ikke umiddelbart kan 
gennemføres. Inkongruensen mellem 
skemaer og arbejdsmodel fortsætter og 
resulterer i, at de psykiske symptomer, 
invaderende genoplevelser og undgåelse 
bliver kroniske, sådan som man også ser 
det hos mennesker med posttraumatisk 
stressforstyrrelse (PTSD). Dette mønster 
ses især hos personer, der forud for tabet 
havde enten problematiske selvbilleder 
eller problematiske rolleforholdsskemaer 
(Horowitz, Wilner, Marmar & Krupnick, 
1980).

I PTSD-diagnosen findes en tredje 
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symptomgruppe, forøget ”arousal”, der 
giver sig udslag i fysiske reaktioner så 
som søvnløshed, øget vagtsomhed, ir-
ritation etc. Det ville give mest mening 
at se disse symptomer som elementer i 
tabssporet.

Tabsreaktionen
Gennem de senere år er der bl.a. gen-
nem Stroebe’rnes forskning kommet 
mere fokus på tilknytningsstilens be-
tydning for tabsreaktionen. Den teori, der 
anvendes, bygger oprindelig på Bowlbys 
forståelse af tilknytningsbegrebet. I den 
sammenhæng bør det nævnes, at man 
generelt finder, at tilknytningsstilen er 
forholdsvis stabil livet igennem, således 
at op mod tre fjerdedele bibeholder den 
tilknytningsstil, de tilegnede sig i løbet 
af deres første leveår.

I forhold til tab af nærtstående har 
man ikke overraskende fundet, at sikkert 
tilknyttede generelt har færre psyki-
ske og fysiske symptomer end usikkert 
tilknyttede. Ved de forskellige former 
for usikker tilknytning har man fundet 
forskellige reaktionsmønstre på tab af 
nærtstående. Dette har sandsynligvis 
konsekvenser for, hvilke psykologiske 
behandlingsmetoder der generelt er mest 
hensigtsmæssige til personer med for-
skellige slags tilknytningsstiltyper.

Ofte ser man usikker-dependent (klyn-
gende) tilknyttede være meget optaget af 
tabet med alle dets aspekter. Efterladte 
med en usikker-dependent tilknytnings-
stil bruger meget af deres psykiske energi 
på at kredse om tabet, samtidig med 
at de undgår at forholde sig til deres 
nye virkelighed uden den afdøde. Ta-
bet er så at sige blevet den efterladtes 
livsindhold. Den sorgreaktion, man ser 
her, sammenlignes med det fænomen, 
der i litteraturen er benævnt som ”kro-
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for støtte til udvikling af mere problem-
løsningsorienterede mestringsstrategier, 
sådan at de får redskaber til at forholde 
sig til deres ændrede virkelighed.

Det omvendte gør sig gældende for de 
usikkert-distancerede, som har gode pro-
blemløsningsorienterede copingstrate-
gier, men behov for støtte til udviklingen 
af mere emotionelle strategier, således at 
de får redskaber, der gør dem i stand til 
at gå ind i sorgens følelser.

I forhold til de usikkert-ængsteligt 
tilknyttede, der oftere har problemer i 
form af PTSD, foreslår M. og W. Stroebe 
en bearbejdning af traumet med behand-
lingsmetoder som dem, der anvendes 
ved PTSD. De mener, at den traumatiske 
reaktion vil stå i vejen for normale sorg-
processer, og at man derfor må behandle 
denne, før man giver sig i kast med at 
arbejde med sorgen.

På symposiet blev der desuden vist 
en video, som beskrev sorgforløbet hos 
tre personer, og som virkede som en 
overbevisende demonstration af To-
sporsmodellen.

Der var tale om et meget inspirerende 
symposium, hvor mange spændende 
forskningsresultater blev fremlagt med 
direkte konsekvenser for intervention 
over for efterladte. Da vi som psyko-
loger er forpligtede til at bygge vores 
behandling på vidensbaseret forskning, 
hvor en sådan findes, vil vi opfordre 
kolleger, der arbejder med efterladte, 
til at sætte sig ind i den forskning, som 
M. og W. Stroebe har udført. En grundig 
indledende assessment, der omfatter 
klientens tilknytningsstil, typer af oplevet 
ensomhed, mulige erfaringer med at 
tale om tabet, oplevelsen af forskellige 
former for social støtte og erfaringer 
med forskellige mestringsstrategier er 
meget vigtig for at gennemføre en opti-
mal krisebehandling af efterladte, som 
er så belastet af deres tab, at de søger 
professionel hjælp.

Maja O’Connor, 
cand.psych., underviser ved 

Den Sociale Højskole i Århus
Ask Eklit, professor i 

klinisk psykologi ved Psykologisk 
Institut, Aarhus Universitet

nisk sorg”. Efterladte med en usikker-
afvisende tilknytningsstil er derimod 
efter tabet ofte meget orienteret mod 
fremtiden. De indgår ofte kort tid efter 
dødsfaldet i nye forhold og bruger deres 
energi på at se fremad, samtidig med 
at de undgår at forholde sig til tabet og 
den betydning, afdøde havde for dem. 
Denne sorgreaktion kan sammenlignes 
med det fænomen, der i litteraturen 
beskrives som ”undgået sorg”. Efter-
ladte med en usikker-ængstelig (ambi-
valent) tilknytningsstil reagerer ofte på 
tab af nærtstående med skiftevis at være 
voldsomt optaget af tabet og alle tabets 
betydninger og at undgå alt, der relaterer 
sig til tabet, uden at der tilsyneladende er 
nogen bedring eller positiv progression 
i den psykiske tilstand. Denne reaktion 
kan sammenlignes med det beskrevne 
reaktionsmønster ved PTSD.

M. og W. Stroebe sammenholdt disse 
observationer med To-sporsmodellen 
og foreslog, at de usikkert-dependent 
tilknyttede overvejende befinder sig i 
det tabsorienterede spor. De er meget 
bundne af forholdet til den afdøde og har 
ofte brug for at arbejde med frigørelse fra 
disse bånd samt at forholde sig til den 
ændrede verden, tabet resulterer i. Usik-
kert-distancerende tilknyttede befinder 
sig derimod mest i genindførelsessporet 
og har brug for støtte til at forholde sig 
til tabsrelaterede følelser.

Vigtigt at følge med
I forhold til psykologisk behandling 
tager M. og W. Stroebe udgangspunkt 
i mestringsteori. Deres resultater pe-
gede på, at de usikkert-dependente 
generelt har veludviklede emotionelle 
me stringsstrategier, hvilket giver sig til 
udtryk i en overvejende emotionel for-
holden sig til tabet. De har derfor behov 
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