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Problemstillingen
• Sorg forstyrrer det sociale liv på en række måder

• Der er et øget fokus på at sorgramtes netværk og venskabsrelationer også
rammes, eller forstyrres af sorgen
• Særligt blandt unge efterladte er det et udtalt problem at der mangler eller
kun er begrænset oplevet peer-support – dobbelt-tab

• Ofte oplever de sorgramte unge sig misforstået, anderledes fra, og undgået
af deres jævnaldrende – samtidig understreges det at gode sociale netværk
og stærke venskaber er væsentlige for at unge sorgramte kommer godt
videre efter tabet

Tilspidset
• Trods vigtigheden af socialt netværk og venskaber viser flere studier,
at netop den sociale støtte fra jævnaldrende ofte er mangelfuld, og at
en stor del af de efterladte unge oplever, at deres venner trækker sig,
når de er ramt af sorg
• De unge efterladte oplever flere sociale problemer og udfordringer i
deres relationer til jævnaldrende end de gjorde inden tabet: ”Jeg har
mistet mange venner på det”

Venskabsdyd vs virkelighed
• Venner (bør) støtte hinanden, bakke hinanden op – særligt når den
ene part er i krise eller har ekstra brug for opbakning
• Derfor er det bemærkelsesværdigt at så mange venner ”svigter” de
sorgramte og tilsyneladende ikke er i stand til at bakke op og give den
sorgramte ven det han/hun har brug for

Litteraturen foreslår at problemet
skyldes:
• 1) de pårørende venner mangler viden, hvilket skaber usikkerhed og
fører til passivitet overfor den sorgramte
• 2) de pårørende hæmmes af egen sårbarhed og angst for døden
• 3) de pårørende trækker sig som følge af emotionelt underskud og
frygten for selv at blive nedslidt
• 4) generel uvished og frygt for at sige og gøre ting forkert

Hvorfor er det svært at støtte en
sorgramt (ven)inde?
Hvordan kan det være?

Hvad sker der med venskabet, når den ene part er i sorg?
Skal vi ikke høre hvad det er vennerne oplever?
Hvorfor er det svært at være en god ven til en sorgramt?
Interview med 10 unge piger der har en bedste veninder der mistede en
mor/far

Hvad er et venskab?
• Hengivenhedsrelation som bygger på kærlighed, gensidighed og
sympati/interesse/respekt
• Uformel ”relationskontrakt” som vedrører forventninger om støtte,
samvær, opbakning, ”fun” og fællesskab om
aktiviteter/interesser/projekter

• Venskabet er en frivillig relation der til en hver tid kan ophæves, hvis
den ene eller begge parter ønsker det

Bedste ven(inder) i ungdomslivet
• I ungdommen er relationen til venner og bedste venner helt afgørende
for trivsel, identitetsdannelse, selvfølelse og psykisk sundhed
• Venskaberne er præget af: stærk emotionel investering, turbulens,
usikkerhed, afprøvning, tillid/mistillid, kriser/skuffelser,
forventningsforvirring, bekræftelse, loyalitet og identifikation
• - fællesskab om aktiviteter, hyppig kontakt, intimitet
• Bedste veninder: dyb tillid, dyb identifikation med hinanden, spejling,
opbakning og støtte – fortrolighed og det at kunne stole på hinanden

Hvad kendetegner langvarige dybe
venskaber?
• Praksisser der vedligeholder og opretholder et venskab over tid (Oswald
2017)

•
•
•
•

Positivitet (opmuntring, taknemmelighed, glæde v hinanden)
Støtte og opbakning (særligt centralt under kriser/udfordringer)
Åbenhed (intimitet - deling af følelser/oplevelser)
Samvær (prioritere hinanden, lave ting sammen, hyppig kontakt)

• Endvidere er der gensidighed i relationen og balance imellem at give/tage

Sorgen udfordrer alle dimensionerne
• Positivitet – den sorgramte er af gode grunde ikke optimistisk, lige så
opmuntrende, med på sjov/ballade og udviser ikke taknemmelighed
• Støtte og opbakning – har svært ved at rumme mere end sig selv og sine
egne problemer og er i lang tid ikke i stand til at yde støtte og opbakning til
sine venner
• Åbenhed – lukker sig om sig selv og kommunikerer ikke så tydeligt om sine
tanker, følelser, behov og forventninger
• Samvær – trækker sig ofte tilbage og deltager ikke lige så aktivt i det sociale
liv, og orker ikke lige så meget kommunikation og hyppigt samvær som før

Første reaktion: Chok og vantro
• Jeg syntes, at det var meget surrealistisk, at én jeg kendte, havde
mistet sin forælder, fordi det havde jeg ikke oplevet før. Når man er
ung, så tænker man, at ens forældre kommer til at leve indtil, man i
hvert fald selv er gammel… Og på det tidspunkt at snakke om, at en,
hun havde tæt ved sig, var død, det var virkelig surrealistisk. Det var
som om, jeg var med i en historie, for sådan noget sker jo ikke i
virkeligheden.

Dyb medliden og medfølelse
• Hun var fuldstændig knust, og det, bare at vide det, gjorde mig
ulykkelig. Jeg kan huske, at det var svært for mig at koncentrere mig
om studiet på daværende tidspunkt, og hele det semester blev faktisk
meget rodet på en eller anden måde… Jeg kunne ikke lade være med
at have tanker i forhold til, at jeg var fuldstændig ulykkelig på hendes
vegne.

Rådvildhed: behov for støtte til
selv at være en støtte
• Jeg kan bare huske, at jeg fortalte det til min mor lige med det
samme… Jeg sagde bare: ”Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, mor, hvad
skal jeg gøre, hjælp mig, med det her”. Hun fortalte mig, at jeg skulle
prøve bare at være der for hende og bare snakke med hende, når jeg
kunne. Så det var også det, jeg prøvede på efter. Jeg havde svært ved
det.

I vildrede om opgaven som ven
• ”Jeg syntes, at det var svært. Og jeg syntes også, at det var svært at
støtte hende på den rigtige måde, for hvad er den rigtige måde?”
• ”Hvad siger man, hvad siger man ikke? Hvor meget skal jeg ringe,
hvor meget skal jeg ikke ringe? Hvornår skal jeg komme, hvornår skal
jeg ikke bare komme?”… Det var hele tiden det der med at mærke
”Går jeg over stregen nu, eller vil hun gerne bare sidde selv?

Manglende kommunikation
• Hvis hun bare kunne sige: ”I dag har jeg vildt meget brug for det her
og slet ikke brug for det her”. Det ville bare være så dejligt… Det kan
man på ingen måde forlange. Men det ville være rigtig dejligt.
• Det har været meget forvirrende, fordi jeg ikke har vidst, hvad hun
ville have, og hvad hun har haft brug for. Nogle gange kunne hun være
rigtig kold og afvisende over for mig, så man var i tvivl om, hvad der
foregik. Det har været det, der har fyldt og fylder også stadig i dag…
man bliver også nervøs for ”Bliver hun nu sur på en eller ked af det
eller skuffet”… og sådan var det ikke før, det var noget, der
kom…[efter tabet].

Frygt for at gøre det værre
• Jeg synes helt klart, at det [sværeste] var det med at sige noget
forkert… Så jeg har tænkt rigtig meget over ”Gør jeg det for lidt? Gør
jeg det for meget? Siger jeg nu noget, hun synes er ubehageligt, og så
græder hun bagefter?” Det synes jeg, var det sværeste. Altså at
komme til at starte noget eller at gøre det værre.

Selv-censurering og ”hensyn”
• Jeg har tænkt meget over det… Lige da vi var omkring 18, og hun
mistede sin mor, der var det meget sådan ”Ej, jeg er altså nødt til at
gå, jeg skal mødes med min…. med min mor”. Jeg var nervøs for ordet
Mor... og der har været gange, hvor jeg har tænkt ”Det kan jeg ikke
dele med hende”.

At være den der tager initiativ –
hver gang
• Jeg sagde sådan ”Jeg ringer ikke hver dag, fordi du skal tage telefonen,
men det er bare, for at du kan tage den, hvis du vil. Og uanset hvor
mange ubesvarede opkald eller beskeder, du har fra mig, så skal du
ikke tænke, at det er, fordi du skal. Det er overhovedet ikke, fordi jeg
kræver et svar, og du behøver heller ikke tage stilling til, hvordan du
har det, lige når jeg ringer, men hvis nu du har brug for det, så vil jeg
bare sikre mig, at du ikke selv behøver at tage dig sammen til at
ringe”. Og så var det ligesom aftalen, at jeg bare ringede, og så tog
hun den, når hun ville.

At tilgive og forstå
• Jeg kan huske en specifik bytur, hvor hun bare sad på en kantsten og græd
hele aftenen, hvor vi netop stod sådan ”Hvad gør vi her?” Hver gang vi
nærmede os hende, så råbte hun bare ad os, at vi skulle gå vores vej. Og
der var det nemlig den der med ”Okay, nu er festen slut! Nu skal vi ikke
være fulde og teenagere mere, nu skal der ligesom noget andet til”. Og jeg
kan huske, at jeg gik hen og var sådan: ”hør, nu er det nok, nu skal du
fortælle, hvad der sker, du skal ikke bare sidde der på en kantsten midt om
natten og græde uden at dele det”. Og jeg kan også huske, at jeg nogle
gange har måtte være sådan mere kontant over for hende. På den måde
sprang der nogle gange lige en bombe… Og så svingede hun i følelserne,
men det havde jeg fuld forståelse for. Hun måtte gerne blive vred på mig,
alt det hun ville. Og det gjorde hun meget dengang. Og jeg blev hverken
ked af det eller vred over, at hun råbte ad mig, fordi jeg vidste, at det ikke
handlede om mig og hende, men om noget helt andet. Så det skulle hun
bare gøre.

Udmattelse
• Det der med at skulle give, og give, og give og give… og man vil jo
rigtig, rigtig gerne, men det er også bare hårdt. Og det er udmattende
ikke at få noget igen. Men man gør det jo, fordi det ligesom er en del
af ’dealen’ som bedste veninde
• Det var meget psykisk hårdt, fordi jeg tænkte rigtig meget over, hvad
jeg skulle gøre som det næste. Ligesom når man spiller skak, hvor
man hele tiden er nødt til at tænke over, hvad man skal gøre i næste
træk… det tager rigtig meget af din energi. Hvis du ikke har en stærk
psyke i forvejen, så ville du nok være gået ned et par gange over det.

Glæde ved at lykkedes
• Hun sagde til mig, inden vi gik i seng: ”Tak, fordi du er her”. Og så blev jeg
bare helt rørt, og jeg bliver helt rørt nu af at tænke på det. Det betød SÅ
meget at få at vide, at noget jeg gjorde for hende, kunne hjælpe hende. Det
hjalp mig også til at indse, at hun ikke var færdig med sorgprocessen. Så
tænkte jeg, at så bliver jeg bare nødt til at blive ved med dét, som jeg har
gjort indtil videre og være der og snakke med hende… Det gjorde mig mere
modig til at hjælpe hende i det.
• Når vi kommer igennem et tab på den måde og kommer ud på den anden
side stærkere, så tror jeg, at vores venskab kommer til at holde resten af
vores liv. Det er jeg hundrede procent sikker på…

Opsummering: hvor svært ka det
være?
• Sorgen er en stor udfordring: den er fremmed, skræmmende og bringer en
ny distance ind i forholdet (identifikation bliver smertefuld og alligevel
utilstrækkelig)
• Umiddelbarhed, gensidighed og det glædesfyldte bliver erstattet af tvivl,
rådvildhed, ensidighed og smittende sorg
• De sorgramte ”glemmer” at bekræfte, opmuntre og kommunikere om
deres behov -> endnu mere distance, usikkerhed, skuffelse, følelse af
utilstrækkelighed
• Sorgen varer ofte længere end de pårørende forventer – og de bliver i tvivl
om hvad der sker (er det mig? Er det stadig sorg? HVAD FOREGÅR DER??)

tilspidset
Den sorgramte

Den pårørende veninde

• Du forstår mig ikke

• Jeg lider med dig – jeg prøver

• Du kan ikke hjælpe mig

• Jeg vil gøre alt for at hjælpe dig
• Kan du ikke li mig mere? Har jeg
gjort noget forkert? Hvorfor
afviser du mig? Hvorfor svarer
du ikke?
• Jeg savner dig – du skuffer mig.
Kan jeg egentlig regne med dig?

• Jeg orker ikke noget
• Jeg kan ikke overskue andet end
mig selv lige nu

Sorg i ungeliv
• Begge parter spiller aktivt ind i dynamikken på måder der udfordrer
/styrker venskabet
• Det er også HÅRDT at være pårørende og det kræver STØTTE fra andre,
selvtillid, styrke, stor hengivenhed og tilgivelse
• Pigerne er i forvejen usikre, sårbare, i tvivl om sig selv og deres relationer –
De er derfor mere afhængige af bekræftelse, opmuntring, støtte og
tålmodighed – hvilket de får mindre af deres sorgramte veninde

De gode råd!
• Du skal bare være der! Og du skal tale om det…
• Jamen:
• Hvordan er man der på en god måde, når man selv synes det er svært
at være i?
• Og hvad taler man om, når man ikke ved hvad man skal sige?
• Hvordan hjælper vi de unge til at blive bedre venner for deres
sorgramte venner? Og hvordan hjælper vi de sorgramte til ikke at
skubbe vennerne fra sig

Gode råd
• Fokus på at støtte veninderne og opmuntre dem til at være støttende
(hjemme og i skolen)
• Minde den sorgramte om at huske at udtrykke glæde ved venskabet og
taknemmelighed for forsøg på hjælp/opbakning
• ØGE KOMMUNIKATIONEN – om behov, forventninger og usikkerhed

• Anerkende at det er en ”hård” nød at støtte en sorgramt ven, at
ulykkeligheden smitter og det er emotionelt krævende – men det hele
værd i et godt venskab
• At sorg er forskellig og langvarig –spørg og snak om det i stedet
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