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Sammendrag 

Internett og sosiale medier har utviklet en ny plattform og arena hvor vi deler sorg, minner, 

følelser, og tanker etter noen nære og kjæres bortgang. Fenomenet kalles digital sorg og det 

øker betraktelig. Men å dele et såpass sårbart og vanskelig tema på Facebook skaper 

reaksjoner og konflikter.  

Hva er rett og galt i kontekst av digital sorg?  

Det etiske spørsmålet er stort og vanskelig å svare på. Vi kan ikke definere eller utvikle lover 

og regler på hva og hvordan vi skal dele på Facebook. Plattformen er et sted for ytring, men 

ved å utvikle veiledende retningslinjer kan risikoer og konflikter reduseres. For å kunne 

utvikle retningslinjer har studien kartlagt de digitale sørgendes valg og handlinger som 

reflekterer deres iboende norm. Deres iboende norm har blitt forstått ved hjelp av tre etiske 

rammeverk: utilitarisme, dydsetikk og omsorgsetikk.  

241 personer, som alle har delt sorg på Facebook, har tatt del i en digital kvantitativ og 

anonym spørreundersøkelse, med spørsmål kodet til en eller flere av de overnevnte etiske 

rammeverkene. I fremlegg av etiske funn og resultater er faktoren kjønn blitt vektlagt og 

belyst, da den bidrar til å skape et overordnet bilde av samfunnet, som videre gir mulighet til å 

utvikle allmenne objektive retningslinjer. Funnene er likevel ikke representative eller 

generaliserbare, da de baseres seg på en skjev fordeling mellom antall kvinnelige og mannlige 

respondenter om har deltatt i studien.  

Studien er designet for å beskytte respondentenes identitet og samtykke er innhentet for 

anonymiserte, men gjengitte sitater, etter godkjenning fra NSD. Innhentet datamaterialet er 

slettet etter endt forskning.  

Den gjennomførte forskningen bidrar til å øke den etiske forståelsen av digital sorg, og videre 

være en døråpner i utviklingen av etiske retningslinjer for fremtidens digitale sørgende.  
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Abstract  

Internet and social media have created a new platform and area for sharing grief, memories, 

feelings, and thoughts after the loss of someone dear and close. The phenomenon is called 

digital grief and it is increasing. But sharing such a vulnerable and difficult topic on Facebook 

creates reactions and conflicts. 

What is right and wrong in context of digital grief?  

The ethical question is big and difficult to answer. We cannot define or develop laws and 

rules based on what and how we can share. Facebook is a platform for freedom of expression, 

but by developing ethical guidelines for those who want to share grief on Facebook, risks and 

conflicts can be reduced. To be able to create guidelines, the study has mapped the digital 

mourner’s choices and actions that reflect their inherent norms. Their inherent norms have 

been understood by means of three ethical frameworks: utilitarianism, virtue ethics and ethics 

of care. 

241 people, who all have shared grief on Facebook, have participated in a digital quantitative 

and anonymous survey, with questions encoded to one or more of the above mentioned ethical 

frameworks. When showing findings and results, gender as a factor has been emphasized and 

highlighted, as it provides an overall picture of the society, which further provides the 

opportunity to create objective general guidelines. However, the findings are not 

representative or generalizable, as they are based on a skewed distribution between the 

number of female and male respondents. 

The study is designed to protect the identity of the respondents and informed consent is given 

for anonymized but direct quotes, as approved by NSD. The data was deleted after ended 

project.  

The research makes it possible to create a greater ethical understanding of digital grief as a 

phenomenon, and to be a door opener in the development of ethical guidelines for the future 

digital mourners. 
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Den følgende oppgaven og forskningen bunner ut i egen personlig erfaring og opplevelse av 

digital sorg, delt sommeren 2015 på Facebook. 

 



1 

 

1 Innledning 

Min kjære bestefar gikk bort som følge av kreft sommeren 2015, og selv om det var forventet 

slo det meg likevel hardt. Det ble brått så endelig og virkelig. Facebook-profilen min ble 

hyppig brukt som privat kommunikasjonsverktøy, men det var lenge siden jeg hadde publisert 

en statusoppdatering fra egen brukerprofil til vennene mine. Denne dagen kjente jeg likevel 

på et sterkt behov for dette. Sammen med et vedlagt bilde publiserte og delte jeg en personlig 

og følelsesladet tekst til mine 689 venner på Facebook. Responsen var overveldende med 

både kommentarer og likes. Det føltes godt. Godt å bli sett og tenkt på i en tid hvor min egen 

verden hadde stoppet opp. Å kjenne på at mine venner også kunne stoppe opp deres verden 

for en stund og delta sorgen. Det opplevdes som en trøst. Jeg var ikke alene. 

Noen dager senere kom jeg over det største sjokket og sorgen kjentes annerledes. Dette førte 

også med seg at jeg leste innlegget mitt på Facebook med nye øyne. Jeg begynte å stille 

spørsmål. Undret på hvorfor jeg hadde utlevert meg selv på den måten, både til kjente og 

nærmest ukjente. Jeg fjernet innlegget, men med lite hensikt da informasjonen likevel var 

spredt ut til mange.  

Denne personlige opplevelsen fikk meg til å innse at vi trenger å rette søkelyset mot digital 

sorg. Hva er egentlig rett og galt i en slik kontekst? Facebook gir nye muligheter for de 

sørgende, men byr også på utfordringer. Jeg benyttet meg av Facebooks egenskap og 

mulighet til å produsere et eget innlegg som raskt kan spres ut til mine venner, som igjen kan 

svare på innlegget. Utfordringen var at jeg handlet ukritisk i en sårbar situasjon og dermed 

ikke vurderte alle mulige utfall og konsekvenser. Mulig mangel på kritisk tankegang er én av 

tre utfordringer kartlagt av Astrid Linnea Løland Hovde fra hennes forskning i 2016. Denne 

utfordringen innebærer forståelsen av en mulig minsket kritisk oppfattelse som er å finne i 

kort tid etter noen nære har gått bort, da mange nye og ukjente følelser er i sving. I tillegg 

legger hun frem utfordringene informasjonsspredning og viktigheten av likes. Med 

informasjonsspredning ligger forståelsen av at Facebook gir brukerne mulighet til å spre et 

eget produsert budskap med informasjon og død og sorg til et potensielt stort publikum, mens 

viktigheten av likes innebærer egenskapen Facebook har for to-veis-kommunikasjon og til 

andre brukere å respondere på det egenproduserte innholdet, og at denne responsen blir 

avgjørende for de som velger å sørge på nett (Hovde 2016, 108-110). Det er med 

utgangspunkt i de tre overnevnte utfordringene jeg vil forsøke å finne svar på hva som er rett 
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og galt i kontekst av digital sorg ved å se på hvordan utfordringer møtes av de sørgende på 

godt og vondt, og videre hvordan det kan reduseres ved hjelp av veiledende etiske 

retningslinjer. Hovdes tre utfordringer som er nevnt ovenfor vil bli kartlagt og diskutert 

nærmere i kapittel 2.  

Så vidt jeg er kjent finnes det i dag ingen regler eller retningslinjer for hvordan vi bør sørge på 

nettet, og det er nettopp her den største utfordringen ligger. Tross dette har vi alle likevel en 

iboende norm i oss, et innebygd moralsk kompass og etisk veileder, som rettleder oss i å ta de 

riktige valgene og handlingene, også i møte med utfordringer. Vår iboende norm er en 

naturlig følelse vi er født med, som utvikles gjennom verdier, tanker og holdninger fra 

familie, venner og miljø (Cambridge Dictionary, s.v. «moral compass», lest 05.april 2018, de 

Lazari-Radek og Singer 2014, 15, Filosofi «Etikk» 2018). Denne iboende normen lå til grunn 

for min egen digitale sorg og valgene jeg tok, men etter å ha erfart tanker og spørsmål som 

oppsto for meg selv i etterkant skulle jeg ønske jeg hadde noen veiledende retningslinjer å 

forholde meg til.   

Denne studien ønsker å være en døråpner og bidragsyter i utviklingen av etiske retningslinjer 

innen digital sorg. For at dette kan være gjennomførbart har det blitt kartlagt hvilken iboende 

norm som ligger til grunn for valg og handlinger blant personer som tidligere har valgt å sørge 

på Faebook, og videre hvordan de har møtt utfordringene informasjonsspredning, kritisk 

tankegang og viktigheten av likes. Som rammeverk for de digitale sørgendes iboende norm er 

tre etikker valgt: utilitarismen, dydsetikk og omsorgsetikk. De tidligere sørgende er valgt å 

være personer fra den vestlige verden, da det er her digitaliseringen er kommet lengst 

(Christensen og Gotved 2015, 1). Veiledende retningslinjer for fremtidens sørgende vil føre til 

at mulighetene omkring digital sorg blir større en utfordringene, og Facebook som plattform 

vil dermed bli et godt støtteverktøy i en tung og vanskelig tid etter tapet av noen nære og 

kjære.  

1.1 Problemstillinger 

Den følgende studien gjør rede for hvordan teknologien har ført til digitalisering av vår 

hverdag, og hvordan sosiale medier med Facebook har spissen har endret våre hverdagslige 

rutiner og gjort det nærmest naturlig å dele både små og store hendelser i livet. Å dele død og 

sorg på en digital plattform har med det blitt mer vanlig, men omkring et såpass tungt og 
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vanskelig tema oppstår det ulike tanker og oppfatninger om hva som er rett og galt. Derfor har 

denne studien også benyttet seg stort av etikken som rammeverk for å forstå fenomenet.   

 

Det er utviklet to problemstillinger knyttet til oppgaven i søken etter hva som er rett og galt i 

digital sorg. Problemstillingene er likevel vide og det er derfor utviklet underspørsmål knyttet 

til hver av dem for å spisse dem inn og forenkle forståelsen og betydningen av dem.  

 

Oppgavens første problemstilling lyder:  

 

1. Hvordan handler de sørgende på Facebook? 

Denne problemstillingen innebærer kartlegging av hvem de sørgende er, deres 

generelle forhold til Facebook og deretter hvordan de har valgt å dele deres sorg. 

Problemstillingen er knyttet til teori om sorg, sosiale medier og Facebook.  

Følgende underspørsmål er utviklet:   

a) Hvem er de sørgende?  

Kartlegging av kjønn, alder og utdanning for å kunne se likheter/ulikheter blant de 

sørgende. 

b) Hvordan er respondentenes generelle forhold til Facebook? 

Med ønske om å få et større overblikk over de sørgendes generelle forhold til 

Facebook da de har valgt å bruke det som plattform for død og sorg.  

c) Hvordan har de valgt å dele sin sorg?  

Kartlegging av deres digitale sorg og hvordan de har benyttet seg av Facebooks 

egenskaper og tilbud i deres deling.   

 

Oppgavens andre problemstilling lyder: 

2. Hvilke etiske tankerammer og valg har de sørgende gjort på Facebook?  

Denne problemstillingen ønsker å kartlegge de sørgendes iboende norm og etiske 

tankeramme. Dette med visjon og ønske om å se mulige mønstre og fellestrekk blant 

de som har valgt å dele sorg på nettet, som videre kan hjelpe til i utviklingen av 

veiledende retningslinjer for fremtidens digitale sørgende.  

For å komme frem til mulige retningslinjer er det nødvendig å forstå hvilke deres 

tanker og refleksjoner med etikk som rammeverk, og videre hvordan denne etikken 
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har spilt en rolle i de sørgendes møte med Hovdes tre kartlagte utfordringer, både på 

godt og vondt. For det er ved å se på de negative utfallene retningslinjer kan utvikles, 

og dermed forsterke mulighetene som også blir kartlagt.  

Følgende underspørsmål er utviklet:  

a) Har de sørgende vurdert risikoer?  

Med utgangspunkt i Hovdes tre kartlagte utfordringer: informasjonsspredning, kritisk 

tankegang og viktigheten av likes, vil det bli vurdert hvor vidt de sørgende har gjort 

rede for og vurdert dem.  

b) Har de sørgende lært noe av prosessen?  

Ved å se på hvordan de sørgende har benyttet seg av Facebooks muligheter, men også 

møtt utfordringer, vil det bli undersøkt om de har lært noe av prosessen og/ eller 

utviklet seg som mennesker.  

c) Hvilke positive og negative opplevelser har deres digitale sorg ført med seg?  

Ved å se på hvilke opplevelser de sørgende sitter igjen med etter egne valg og 

handlinger ønskes det å forstå fenomenet digital sorg ytterligere. 

d) Finnes det et tydelig etisk rammeverk de sørgende følger?  

Dette underspørsmålet er nært knyttet til problemstillingen. Ved hjelp av tre normative 

etiske rammeverk: utilitarisme, dydsetikk og omsorgsetikk, vil det bli undersøkt 

hvilken/hvilke ramme(r) de sørgende følger. De tre etiske rammeverkene vil bli 

presentert nærmere i kapittel 2.  

1.2 Teoretisk rammeverk 

Studien bygger på teoretiske rammeverk som kan deles inn i tre kategorier. Disse er 1) Sorg, 

2) Sosiale medier og Facebook og 3) Etikk. Bakgrunnen for dette ligger i ønske om å forstå 

ytterligere hvordan sorg har blitt digitalisert gjennom sosiale medier og Facebook, mens 

etikken er lagt på bakgrunn av ønsket er å utvikle veiledende retningslinjer for fremtidens 

sørgende. Sorg, sosiale medier og Facebook er blitt brukt som rammeverk i tidligere studier 

(Brubaker, Hayes, og Dourish 2013, Hård Af Segerstad og Kasperowski 2015, Marwick og 

Ellison 2012), men felles for dem alle er at de i liten grad inkluderer etikken. Det ønsker jeg å 

gjøre noe med gjennom denne studien.  



5 

 

Studiens teoretiske rammeverk vil bli lagt frem og diskutert ytterligere i kapittel 2, men videre 

følger en kort innføring i de tre teoretiske rammeverk-kategoriene:  

1.2.1 Sorg 

Sorg har eksistert så lenge mennesker har mistet noen de er glade i, men hvordan vi uttrykker 

sorgen har endret seg som følge av samfunnsutviklingen (Hovde 2016, 2, Walter 2014). Sorg 

i den vestlige verden har hatt som tradisjon å være privat og blitt delt med nærmeste 

relasjonsomkrets som venner og familie. I dag er det derimot blitt mer vanlig å dele og 

uttrykke sorg og død i en digital sfære med betraktelig flere mennesker enn kun de nærmeste 

(Christensen og Gotved 2015, 1). Professor i dødsstudier, Tony Walter, tar for seg denne 

utfordringen med utgangspunkt i samfunnsutviklingen delt inn i fire ulike epoker. Disse vil bli 

lagt frem og presentert i kapittel 2, avsnitt 2.1.1 (Walter 2014).  

1.2.2 Sosiale medier og Facebook 

Sosiale medier med Facebook i spissen har endret måten vi uttrykker sorgen på (Christensen 

og Gotved 2015, 2-4, Marwick og Ellison 2012, 378, Statista 2018). Det er ikke bare sorg 

som blir delt på de digitale plattformene, men generelt små og store, hverdagslige og 

monumentale hendelser i livet (Papacharissi 2012, 1989). Det er sosiale medier og Facebooks 

egenskap skalerbarhet som gjør dette mulig. Skalerbarhet kan defineres som den enkelte 

brukers mulighet til å skape et egenprodusert innhold som videre kan deles med andre 

brukere. De andre brukerne kan da respondere gjennom likes og kommentarer, og det blir 

med det en effektiv og fleksibel to-veis-kommunikasjon. Forståelsen av egenskapen er 

utviklet av den amerikanske forskeren danah boyd kartla i 2015 (Aalen 2013, 116, Baym 

2010, 9, Boyd 2015, 11-12, Marwick og Ellison 2012, 381). Skalerbarhet gjør det med andre 

ord mulig å dele tanker og følelser med mange mennesker samtidig etter noens bortgang og 

deretter motta raskt respons gjennom likes og kommentarer (Dijck 2013, 203-204, Hovde 

2016, Christensen og Gotved 2015, Marwick og Ellison 2012, Walter 2014).  Begrepet 

skalerbarhet vil bli benyttet ved flere anledninger i den følgende oppgaven og diskutert 

ytterligere i kapittel 2 i relasjon med teori om sosiale medier.  

Som tidligere nevnt i kapittel 1 er det gjennomført studier som har benyttet seg av sorg, 

sosiale medier og Facebook som teoretisk rammeverk i søken etter å forstå fenomenet digital 

sorg. Spesielt tre tidligere studier er interessante å se på i forhold til inspirasjon og forståelse, 
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som tar for seg hvordan Facebook blir brukt som plattform for sorg og død, og digitalisering 

av noe tungt og vanskelig. De tre sentrale vil kort bli presentert nedenfor, før de blir nærmere 

diskutert i kapittel 2.  

Tidligere studier om sorg, sosiale medier og Facebook  

Forskningen omkring digital sorg relativt nytt, men forståelsen av viktigheten rundt 

opplysning har økt betraktelig de siste årene (Christensen og Gotved 2015, 2). Tidligere 

studier omkring død og sorg bygger på teoretiske rammeverk om sorg og sosiale medier, med 

fokusområde på hvordan vår uttrykkelse av sorg og død har endret seg som følge av internett 

og sosiale medier (Christensen og Gotved 2015, 2). Av tidligere studier er det spesielt tre som 

står sentrale i relasjon til denne oppgaven og studien. Den første studien er hentet fra Alice 

Marwick og Nicole B. Ellison. De samlet inn data fra 37 minnesider på Facebook i 2012 for å 

se hvordan sosiale mediers egenskaper spilte inn på sorg og død formidlet gjennom 

minnesider (Marwick og Ellison 2012). Diskusjon av resultater og funn vil bli gjort rede for i 

kapittel 2, avsnitt 2.3. Den andre studien er hentet fra Jed R. Brubaker, Gillian R. Hayes og 

Paul Dourish. I 2013 gjennomførte de en amerikansk kvalitativ studie hvor de intervjuet 

personer i alderen 24-57 år for å se hvordan de opplevde Facebook i sammenheng med død og 

sorg (Brubaker, Hayes, og Dourish 2013). I likhet med den første studien blir også funn og 

resultater fra denne studien diskutert i kapittel 2, avsnitt 2.3 og 2.4.1. Den tredje og siste 

studien er gjennomført av Ylva Segerstad og Dick Kasperowski, og hvordan de i 2015 

utforsket foreldre som har mistet barn og deres bruk av lukkede Facebook-grupper i sorgen 

(Hård Af Segerstad og Kasperowski 2015). Funn og resultater fra studien blir diskutert i 

kapittel 2, avsnitt 2.3. 

Som nevnt bygger de overnevnte studiene på teoretisk rammeverk omhandlende sorg og 

sosiale medier, og hvordan teknologi og digitaliseringen har ført med seg endringer i hvordan 

sorgen uttrykkes (Christensen og Gotved 2015, 2). I 2016 ble det derimot publisert en studie 

som omhandlet det samme, men som igjen bidro med innspill fra et nytt teoretisk rammeverk, 

nemlig etikken. Studien er gjennomført av Astrid Linnea Løland Hovde og funn og resultater 

bygger på 10 dybdeintervjuer av etterlatte samt egne observasjoner (Hovde, 2016). Hovdes 

studie kan forstås som et nytt gjennombrudd innen dødsstudier, og en viktig bidragsyter til en 

videre forståelse av hva som er rett og galt innenfor digital sorg. Det er kartlagte funn fra 
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Hovde denne oppgaven og studien tar utgangspunkt i, og nedenfor følger ytterligere 

beskrivelse av Hovdes studie og hvordan hennes kartlagte funn ligger til grunn for denne.  

Ett verdifullt bidrag innen dødsstudier  

I 2016 publiserte Astrid Linnea Løland Hovdes sin gjennomførte studie om digital sorg hvor 

hun forsket på de etterlattes oppleve av Facebook-bruk etter å ha miste noen nære (Hovde 

2016). Hovde gjennomføre analyse, kartlegger funn og diskuterer hvordan noen finner det 

positivt, mens andre negativt i forhold til flere utfordringer. Hovde setter konkrete ord på 

utfordringene og diskuterer dem i lys av et etisk rammeverk. De tre utfordringene er 

informasjonsspredning, kritisk tankegang og viktigheten av likes (Hovde 2016, 108-111). Hun 

legger oss frem en siste som bunner ut i mulig press fra samfunnet om å dele, men det er de 

tre overnevnte som blir forstått som de mest sentrale (Hovde 2016, 108-111). Hovde bidro 

med denne kartlegging til å skape en bevisstgjøring rundt forståelsen av etikk i digital sorg, og 

viktigheten av å forsøke å minske utfordringene som er å finne.  

Denne oppgaven og studien benytter seg av Hovdes tre etiske utfordringer i søken etter å 

skape veiledende retningslinjer innen digital sorg. De tre utfordringene vil bli presentert og 

diskutert ytterligere i kapittel 2, avsnitt 2.4. Som grunnmur for forståelsen av utfordringene og 

hvordan de bør møtes ligger etikken sentralt som rammeverk. På bakgrunn av det vil det 

videre følge en innføring av hva etikk er og hvordan forståelsen av dette vil bli brukt videre i 

oppgaven. I tillegg vil sitater og informasjon gitt fra Hovdes informanter bli gjengitt i denne 

oppgaven. De vil bli referert til på samme måte som i Hovdes studie, gjennom pseudonymer 

for deres virkelig navn formidlet i hermetegn, for å sikre anonymitet (Hovde 2016, 28).  

1.2.3 Etikk 

Etikk kan forstås som læren av moral og hva som er rett og galt (Filosofi «Etikk» 2018, Sando 

2008). Etikk er veiledende retningslinjer som hjelper oss mennesker å ta rette valg for å oppnå 

ønskede mål, men retningslinjene er ikke nødvendigvis punktvise lister vi følger, men heller 

iboende normer som ligger i oss (Cambridge Dictionary, s.v. «moral compass», lest 05.april 

2018, de Lazari-Radek og Singer 2014, 15, Filosofi «Etikk» 2018). Hva som oppfattes som 

rett og galt varierer dermed fra person til person og fra samfunn til samfunn (Filosofi «Etikk» 

2018). 
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Som nevnt i innledningsavsnittet er det så vidt meg kjent ingen regler eller retningslinjer for 

digital sorg. Den norske psykologforeningen definerer sorg som «en personlig og høyst 

individuell opplevelse» (Psykologforening 2011), og med utgangspunkt i denne forståelsen er 

det heller ikke mulig å kartlegge retningslinjer basert på en allmenn forståelse og opplevelse. 

Likevel er det mulig å se fellestrekk og mønstre blant de digitale sørgende, som bunner ut i 

deres iboende norm. Ved å kartlegge de sørgendes iboende norm er det mulig å se hvordan 

utfordringene innen digital sorg er møtt på godt og vondt, og ta utgangspunkt i dette for å 

kunne utvikle veiledende retningslinjer. 

For å kunne kartlegge denne iboende normen hos de sørgende trengs det etiske rammeverk 

som hjelpemidler. Forskningen bygger derfor på tre etiske etikker, både eldre og nye. Disse er 

utilitarisme, dydsetikk og omsorgsetikk, og ønske er å kunne plassere de sørgendes handlinger 

og valg i relasjon med én eller flere av disse. De tre etiske retningslinjene vil bli diskutert 

nærmere i kapittel 2, avsnitt 2.5. 

1.3 Denne studiens bidrag  

Studien ønsker å belyse viktigheten av å forstå digital sorg som et økende fenomen, og derav 

behovet for å utvikle retningslinjer som kan bidra til å minske kartlagte utfordringer. 

Facebook er en kanal for ytring, og som bruker har vi i teorien anledning og mulighet til å 

publisere hva enn vi vil. I kontekst av død og sorg er dette skummelt, men ved å belyse og 

være oppmerksom på konsekvenser av handlingen kan Facebook fungere som et støtteverktøy 

i en tung og vanskelig tid. Ønsket er derfor å videreføre Hovdes viktige funn fra 2016, 

opplyse den enkelte bruker og samfunnet for øvrig, og være en døråpner for videre forskning 

innen dødsstudier og etikk. Det er likevel viktig å presisere at selv om konkrete forslag og 

oppsett til etiske retningslinjer blir presentert avslutningsvis i kapittel 7 er disse likevel ikke 

generaliserbare eller ferdig utviklet da de bunner ut i begrenset forskning med et skjevt utvalg 

respondenter. I tillegg er det ingen tidligere studier som funn herifra kan sammenlignes med. 

Likevel skaper studien en overordnet forståelse av etikken sett i lys av digital sorg, som videre 

forskning kan ta tak i.  
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1.4 Metodebruk for forskningen 

For å kartlegge de sørgendes iboende norm med ønske om å finne ut hva som er rett og galt 

har jeg benyttet meg av en kvantitativ metodisk tilnærming, og derav en digital 

spørreundersøkelse. Dette valget bunner ut i samtaler og anbefalinger fra tidligere dødsstudie-

forsker Hovde, som selv forsket i 2016. Dette valget blir nærmere presentert i kapittel 3.  

Den digitale spørreundersøkelsen ble utviklet og produsert gjennom Universitetet i Oslos 

nettskjemaer, med sikret anonymitet og ingen lagring av IP-adresser. Målgruppen til 

undersøkelsen var personer i alle aldre som har benyttet seg av Facebook for å sørge. Det ble 

derfor naturlig å dele spørreundersøkelsen digitalt på Facebook sammen med et 

informasjonsskriv. Både undersøkelsen og informasjonsbrevet ble utviklet på norsk da ønsket 

målgruppe var personer fra Norge. Spørreundersøkelsen ble gjort offentlig og delt på egen 

brukerprofil, samt offentlige grupper med tillatelse fra administrasjonene. Deretter fulgte en 

såkalt snøball-effekt hvor andre Facebook-brukere delte undersøkelsen.  

Totalt 241 personer deltok i undersøkelsen som var tilgjengelig og åpen på nett i en måned. 

Fra 01.november 2017 til 01.desember 2017. I tillegg, som Facebooks egenskap skalerbarhet 

gir mulighet for, var det også mulig å frivillig respondere på innlegget. Mange engasjerte seg 

og la igjen kommentarer, og flere ble oppfattet som verdifulle for studien. Etter samtykke fra 

NSD og de som hadde kommentert er derfor noen av kommentarene gjengitt i 

diskusjonskapitlene 5 og 6, både som sitater og i diskusjon. Analysen av funnene er gjort ved 

hjelp av statistikkverktøyene Excel og SPSS.  

Mer informasjon som de metodiske valgene, etiske utfordringer og forskningsdesign blir 

presentert i kapittel 3.    

1.5 Oppgavens oppbygging 

Oppgaven er delt inn i syv kapitler.  

Kapittel 1 inneholder bakgrunn for oppgaven, dens problemstillinger og introduksjon til teori 

og metode. I kapittel 2 blir teorien presentert gjennom de tre kategoriene: sorg, sosiale medier 

og Facebook, og etikk. Kapittel 3 inneholder forklaring, begrunnelse og utvikling av den 

kvantitative spørreundersøkelsen som ligger til grunn for studien. I kapittel 4 presenteres funn 

fra undersøkelsen gjennom tabeller og diagrammer, som videre blir diskutert i lys av 



10 

 

oppgavens underspørsmål i kapittel 5. I kapittel 6 blir oppgavens to hovedspørsmål besvart 

før det siste og syvende kapittelet inneholder konklusjon og veien videre.   
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2 Teori  

2.1 Sorg 

Sorg og død er for mange et vondt og vanskelig tema. Likevel er det å oppleve og miste noen 

og den påfølgende sorgen som følger en av de mest naturlige fasene i livet. Den norske 

psykologforeningen definerer sorg som «en personlig og høyst individuell opplevelse» 

(Psykologforening 2011) og videre forklarer Austegard og Tobiassen sorg som «et bredt 

spekter av psykologiske reaksjoner» som kan forstås som «en følelsesmessig normalreaksjon 

på tap» (Austegard og Tobiassen 2014, 1). Flertallet av de som opplever sorg betegner 

prosessen som svært krevende og utmattende, men samtidig noe de ikke ville vært foruten. 

Sorgprosessen kan nemlig forstås som den etterlattes mulighet og anledning til å ta et mentalt 

farvel med den avdøde, slik at livet kan fortsette videre selv om det ikke vil bli det samme 

(Austegard og Tobiassen 2014, 3). 

Den norske psykologforeningen definerer som nevnt sorg som en individuell opplevelse, men 

det kan samtidig trekkes fellestrekk ut fra det. Basert på en individuell opplevelse ligger ulike 

reaksjoner og måter å takle sorgen på til grunn (Austegard og Tobiassen 2014, 7). Tross 

denne individuelle oppfatningen av sorgprosessen utviklet Dr. Kübler-Ross i 1969 en fem-

stegs modell av sorg som innebar en felles forståelse av følelsesmessige progresjoner 

kategorisert kronologisk som den sørgende måtte igjennom. Disse fem stadiene var: 

fornektelse, sinne, forhandlinger, depresjon og aksept. Stadiene ble utviklet etter forskning på 

dødssyke mennesker, de overlevende og de etterlatte (Rosenberg 2012, 8). Modellen ble møtt 

med diskusjon og kritikk da mønstret Kübler-Ross la frem ikke nødvendigvis gjelder alle, 

som bidrar til å underbygge den norske psykologforeningens forståelse av sorg (Rosenberg 

2012, 8, Psykologforening 2011). Likevel kan det som nevnt finnes fellestrekk og mønstre 

blant de sørgende, og spesielt sjokk rett etter å ha mistet noen nære kan være vanlig blant 

dere. Dette fellestrekket vil bli presentert og diskutert nærmere senere i kapitelet, i avsnitt 

2.4.2.  

.  
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2.1.1 Sorg i endring 

Sorgen i seg selv har kanskje ikke endret seg, men hvordan vi uttrykker den har gjennomgått 

en forandring på bakgrunn av samfunnsforandringer. Tony Walter, professor i dødsstudier, tar 

for seg hvordan sorgen har endret seg i boken New Review of Hypermedia og videre i 

kapittelet New mourners, old mourners: online memorial culture as a chapter in the history of 

mourning (Walter 2014). Walter tar for seg endringene ved å dele det inn i fire tidsepoker og 

faser: 1) Den felles sorgen i den pre-industrielle tiden, 2) Den private sorgen under den 

industrielle revolusjonen, 3) Den offentlige sorgen i årsskifte 1900/2000-tallet, og 4) Dagens 

digitale sorg.  

I den pre-industrielle tiden forklarer Walter sorgen som felles, gjennom betegnelsene familie- 

og samfunnssorg. Med dette mener han at sorgen som fant sted før 1900-tallet var felles og at 

det ble sørget sammen i grupper da dødsfall inntraff. Denne måten å uttrykke sorg på bunner 

ut i hvordan samfunnet var bygd opp, av grupper på hundre til to hundre personer som levde 

tett på hverandre hver eneste dag (Walter 2014, 11). Det å bli sett og hørt på denne tiden var 

nærmest uunngåelig og bidro til å skape mange gode stunder, men bøy samtidig på 

utfordringer. Basert på forskning i dag og kritikk av Kübler-Ross sin modell, fikk ikke 

mennesker i dette samfunnet anledning til å prosessere og takle sorgen individuelt, slik man 

kanskje har behov for da noe såpass vanskelig og sårt inntreffer (Walter 2014, 11).  

Den felles opplevelsen av sorgen og hvordan den ble uttrykt forandret seg på 1900-tallet som 

følge av den industrielle revolusjonen. De tette samfunnene som tidligere hadde levd på 

hverandre ble minimalisert og splittet da arbeid, hjem og andre hverdagslige ærender ble 

geografisk separert fra hverandre. Walter forklarer endringen av samfunnet og sorgen ved 

hjelp av begrepene fra felles til privat (Walter 2014, 11). Da et dødsfall inntraff var 

situasjonen ofte slik at de etterlatte bodde i ulike byer eller kontinenter. Denne geografiske 

splittelsen bunner ut i hvor arbeidsplassene var å finne, i denne tiden en arbeidsplass som ikke 

lenger besto av tette relasjoner. Da de sørgende og etterlatte dro på jobb var det mindre 

sannsynlig at medarbeidere kjente eller visste om den personen som hadde gått bort, og selv 

om de kunne være der som støtte var det likevel annerledes. Sammenlignet med sorgen i den 

pre-industrielle tiden fikk den sørgende nå mulighet til å sørge individuelt, men på den andre 

siden var det vanskeligere å bli sett og hørt av andre. Følelser som ensomhet, isolering og 

depresjon økte, og rådgivning og gruppeterapi ble mer vanlig (Walter 2014, 12).  
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På slutten av 1990-tallet tredde den offentlige sorgen frem igjen ved hjelp av nye verktøy som 

massemedia og internett. Tross tilbakefall til den offentlige sorgen var det ikke «vanlige» 

mennesker det ble sørget felles om, men heller kjendiser og personer som hadde mistet livene 

sine i tragiske ulykker eller hendelser. Under denne perioden oppsto det diskusjoner i 

samfunnet hvor vidt det var riktig eller galt å sørge offentlig om mennesker man ikke kjente 

eller hadde relasjoner til. Noen hadde en iboende norm om at sorg var privat og kun burde 

inkludere mennesker i nære bånd og relasjoner, mens for andre var det helt naturlig å sørge 

offentlig over personer de ikke var nært knyttet til (Walter 2014, 13).  

Etter massemedia og internett har sosiale medier kommet på banen og bidratt til å endre 

uttrykkelsen av sorgen ytterligere, mye på bakgrunn av den digitale egenskapen skalerbarhet. 

Skalerbarhet kan forstås og defineres som brukerens mulighet til å produsere et eget innhold, 

gjennom blant annet tekst, bilde eller video, som kan deles til et potensielt stort digitalt 

publikum, som deretter kan respondere på innholdet og innlegget gjennom likes eller 

kommentarer (Aalen 2013, 116, Baym 2010, 9, Boyd 2015, 11-12, Marwick og Ellison 2012, 

381). I kontekst av digital sorg velger mange å hedre og minnes den avdøde på denne måten 

(Baym 2010, 9, Christensen og Gotved 2015, 3). Dette har ført med seg et endret forhold 

mellom den sørgende, den sørgende og andre og den sørgende og døden (Walter 2014, 13). 

Muligheten til å nå et stort antall mennesker forbi den nærmeste gruppen har med andre ord 

ekspandert. Sosiale medier kan forstås som et digitalt fellesskap hvor private følelser og 

tanker deles, og det å sørge på nettet kan dermed forstås som en konvergent mellom privat og 

offentlig sorg (Walter 2014, 14). 

2.2 Sosiale medier og Facebook 

World Wide Web fikk sitt gjennombrudd tidlig på 1990-tallet og bidro til å skape en helt ny 

verden av kommunikasjon gjennom interaktivitet mellom brukere. Uten å måtte ta hensyn til 

geografiske avstander, som tidligere hadde vært en sentral utfordring, kunne brukere av 

internett nå dele både informasjon, bilder, lyd og videoer med hverandre, og videre gi respons 

på det som hadde blitt delt (Walter et al. 2012, 3).  

 

I 2004 ble Facebook lansert, som i dag det største og mest populære sosiale mediet av dem 

alle (Christensen og Gotved 2015, 3). I januar 2018 hadde plattformen over 2.2 billioner 

aktive brukere verden (Statista 2018). Sosiale medier er et større begrep for nettsider eller 
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mobile applikasjoner som definert av Marwick og Ellison gir individet mulighet til å 

konstruere en offentlig eller semi-offentlig profil hvor man utvikler en liste over venner man 

interagerer og deler innhold med (Marwick og Ellison 2012, 380). Sosiale medier er sosiale, 

laget for å dele og skape interaksjon mellom brukerne basert på det virkelige liv (Christensen 

og Gotved 2015, 3).  

Hva brukerne deler i dag er langt mer private hendelser enn tidligere. Facebook har endret seg 

fra å være en plattform for underholdning til å bli en utleverende sfære hvor brukere deler 

både livets gode og dårlige hendelser, både hverdagslige til monumentale opplevelser 

(Brubaker, Hayes, og Dourish 2013, 152, Christensen og Gotved 2015, 3). Død og sorg er 

blant de raskt økende monumentale hendelsene som flere velger å dele digitalt gjennom 

sosiale medier, i stor grad Facebook (Brubaker, Hayes, og Dourish 2013, 152).  

2.3 Hvorfor velger noen å dele sorg digitalt?  

Facebooks mulighet til å produsere eget innhold og dele det med mange som igjen kan gi 

respons er en viktig faktor for at flere velger å dele sorgen digitalt. Å uttrykke sorg, både 

tanker, følelser, og minne og hedre de avdøde, på internett og sosiale medier bidrar til flere 

goder og muligheter for de sørgende, og samfunnet for øvrig. Sett i et samfunnsperspektiv 

bidrar deling og åpenhet om død og sorg på sosiale medier – som er blitt en del av vår 

hverdag – til å minske skummelheten rundt det, bringe det frem i lyset og redusere den 

tabubelagte oppfattelsen (Brubaker, Hayes, og Dourish 2013, 160, Walter et al. 2012, 18). På 

et individuelt nivå er det både praktiske goder som følger ved å dele sorg og død digitalt, samt 

muligheten til å føle seg sett og hørt av flere i en tung og vanskelig tid, uten å måtte bruke for 

mye tid og energi på det. Forskning på feltet har økt (Hård Af Segerstad og Kasperowski 

2015, 5) og nedenfor følger tre konkrete eksempler på studier som har kartlagt grunner for 

hvorfor flere velger å dele på nett.  

Den første studien er gjennomført av Marwick og Ellison i 2012 (Marwick og Ellison 2012). 

Ved hjelp av en kvantitativ metodisk tilnærming hentet de inn datamateriale fra 37 minnesider 

på Facebook for å se hva som ble delt og hvordan brukerne benyttet seg av mulighetene 

plattformen ga dem. Det ble her kartlagt fordelen av å dele den praktiske informasjonen 

digitalt, som informasjonen om at dødsfall hadde inntruffet og videre informasjon om 
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begravelse. Den praktiske informasjonen ble delt til mange samtidig, som bidro til at de 

etterlatte sparte tid og energi i en ellers krevende tid (Marwick og Ellison 2012, 386, 387). 

Den andre studien er gjennomført av Ylva Segerstad og Dick Ksperowski i 2015 (Hård Af 

Segerstad og Kasperowski 2015). Med kombinasjon av flere metoder: spørreskjema, 

intervjuer og informasjon hentet fra lukkede Facebook-grupper, kartla de grunner for hvorfor 

noen velger å dele sorgen på nettet. Respondentene og utvalgspersonene var foreldre som 

hadde sørget på Facebook etter å ha mistet sine barn. Den viktigste grunnen for valgt deling 

var Facebooks mulighet til å danne lukkede grupper bestående av flere mennesker i samme 

situasjon som kunne møtes på tvers av geografiske avstander og snakke om opplevelser, 

erfaringer, tanker og følelser. Det fungert og opplevdes som trøst, og lukkede grupper for 

publikum var kjent var en trygghet for de sørgende (Hård Af Segerstad og Kasperowski 2015, 

1).  

Den tredje studien er gjennomført av Astrid Linnea Løland Hovde i 2016. Hun gjennomførte 

en kvalitativ studie hvor hun intervjuet 10 personer om deres opplevelser rundt bruken av 

Facebook etter å ha mistet noen nære (Hovde 2016). Her ble det kartlagt flere grunner til at 

informantene hadde søkt til nettet. Facebook ble forklart som et trygt, hjelpsomt og godt sted, 

som bidro til at den sørgende ikke følte seg alene i sorgen (Hovde 2016, 31, 50, 65). I tillegg 

ble det kartlagt viktigheten av Facebooks egenskap skalerbarhet, å produsere eget innhold 

som kan deles med mange og deretter få respons på. Dette var den viktigste faktoren for at de 

sørgende ikke følte seg alene, da andre ga respons på det som ble delt. Denne mulighet ga 

videre følelsen av at de som delte følte de hjalp flere i samme situasjon med å være åpen og 

ærlig. Med andre ord oppleves Facebook som en felles sørgeplass hvor det var mulig å bli sett 

og hørt i en tung tid, og hvor de sørgende hjalp hverandre (Hovde 2016, 66-69).  

2.4 Utfordringer rundt digital sorg på Facebook 

Det overnevnte avsnittet tar for seg goder og muligheter som følger ved å dele sorg digitalt, 

kartlagt ved hjelp av tidligere studier. På den andre siden har tidligere studier også kartlagt 

utfordringer og mulige risikoer som kan oppstå ved å sørge digitalt. Blant de mest sentrale 

studiene som legger frem dette finner vi studien gjennomført av Astrid Linnea Løland Hovde 

i 2016. Her kartlegger hun og vektlegger tre konkrete og etiske utfordringer som er å finne i 

digital sorg, basert på informasjon og funn fra 10 dybdeintervjuer, samt egne observasjoner 
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(Hovde 2016, 108-111). De tre kategoriserte utfordringene er: informasjonsspredning, kritisk 

tankegang og viktigheten av likes. Hver av utfordringene vil bli forklart og diskutert i 

avsnittene nedenfor i nevnt rekkefølge. Gitt informasjon fra Hovdes 10 informanter vil bli 

gjengitt ved bruk av fiksjonsnavn presentert i hermetegn, slik det ble i Hovdes studie. Dette 

for å sikre anonymitet (Hovde 2016, 33).  

2.4.1 Informasjonsspredning 

Informasjonsspredning er det første av totalt tre utfordringer presentert av Hovde i kontekst 

digital sorg (Hovde 2016, 108-111). Begrepet informasjonsspredning på Facebook kan 

forklares som muligheten for individer å dele informasjon med et stort antall mennesker, også 

kalt skalerbarhet av danah boyd (Aalen 2013, 116, Baym 2010, 9, Bakshy et al. 2012, 519, 

Boyd 2015, 11-12, Marwick og Ellison 2012, 381). Sorgforsker Atle Dyregrov forklarer at 

informasjonsspredning i kontekst av digital sorg er en av de største utfordringene, fordi det 

fører med seg at mange blir informert om dødsfall gjennom Facebook (Hovde 2016, 2). Selv 

om Hovde var blant de første som tok for seg utfordringen i en konkret grad, har utfordringen 

og risikoer som følger blitt diskutert tidligere av andre forskere. Brubaker, Hayes og Dourish 

diskuterte i 2013 informasjonsspredning basert på hvordan to av deres informanter hadde 

opplevd og blitt oppmerksom og informert om dødsfall gjennom Facebook (Brubaker, Hayes, 

og Dourish 2013, 156,157). De som hadde opplevd det forklarte det som vanskelig, aller mest 

det å se den andres sorg, få det så tett innpå, og ikke vite hvordan man selv skal reagere eller 

respondere på det (Brubaker, Hayes, og Dourish 2013, 157). Det er samme 

bakgrunnsinformasjon som ligger til grunn for Hovdes konkretisering av utfordringen. To av 

hennes informanter, “Mia” og “Elisabeth”, opplevde det samme som informantene i Brubaker, 

Hayes og Dourishs studie. “Mia” mistet broren sin og flere av hennes familiemedlemmer fant 

ut om dødsfallet via Facebook, mens “Elisabeth” fortalte om hvordan foreldrene måtte ringe 

henne og fortelle om brorens dødsfall før de fikk anledning til å si det ansikt til ansikt på 

bakgrunn av redsel for at hun skulle bli informert gjennom Facebook, da dødsbudskapet 

allerede var spredt der av noen andre (Hovde 2016, 108).   

Informasjonsspredning og skalerbarhet gjør det mulig å dele et innlegg på Facebook og spre 

det ut til et potensielt stort publikum (Bakshy et al. 2012, 519). Hvem publikummet er og 

størrelsen på den bunner ut i den enkelte brukeres personverninnstillinger. Innstillingene kan i 

hovedsak stilles til å være offentlig, hvor innlegg i teorien kan deles med alle, mens en semi-



17 

 

offentlig profil begrenser det til de brukeren kobler seg til som da blir digitale venner. Denne 

innstillingsmuligheten vil bli forklart nærmere i neste avsnitt.   

Personverninnstillinger på Facebook 

Definert av Marwick og Ellison gir Facebook individet mulighet til å konstruere en offentlig 

eller semi-offentlig profil og derav utvikle en liste over venner man kan interagere og dele 

innhold med (Marwick og Ellison 2012, 380). Det er med andre ord individet selv som 

bestemmer hvem innhold skal spres til - gjennom personverninnstillinger. Denne funksjonen 

kaller Alice E. Marwick og danah boyd for «tilgangskontrolliste-modellen» (Marwick og 

boyd 2014, 1053-1054) som innebærer at brukeren selv skal kunne ha kontroll over hvem 

som har tilgang til delt informasjon. Brukeren har grovt sett to valgmuligheter, åpen eller 

lukker profil, eller som tidligere brukte begreper offentlig eller semi-offentlig profil. Med en 

åpen og offentlig profil har alle brukere av Facebook tilgang til innhold som deles, mens med 

en semi-offentlig profil er det egendefinerte personer som har tilgang, hovedsakelig andre 

brukere det har blitt dannet digitale vennskap. Det er også mulig å gjøre slike innstillinger på 

de enkelte innleggende.  

Hvordan brukere av Facebook velger å stille inn sine personverninnstillinger varier fra person 

til person. Danah boyd og Eszter Hargittai gjennomførte i 2010 en studie omhandlende hvem 

som bryr seg om personverninnstillinger på Facebook. Her kom det tydelig frem ulikheter i 

blant annet kjønn, hvor kvinner i større grad velger å ha semi-offentlige profiler og menn 

offentlig (Boyd og Hargittai 2010, 12). I følge sosialpsykolog Irwin Altman varierer 

oppfatningen av personverninnstillinger mye på bakgrunn av faktorene miljø og kulturelle 

mekanismer (Altman 1977, 82).  

Tross Alice E. Marwick og danah boyd kartlagte «tilgangskontrolliste-modellen», som bunner 

ut i brukerens egen makt til å ha kontroll over delt innhold (Marwick og boyd 2014, 1053-

1054), legger andre personer frem underliggende utfordringer rundt personverninnstillinger. 

Professor Bernhard Debatin uttaler seg om hvordan Facebook, og andre sosiale medier for 

øvrig, er utilstrekkelig, slurvete og villedende i deres innstillinger (Debatin 2011, 55). Det er 

en utfordring i seg selv å kartlegge de ulike funksjonene og begrensningene brukeren kan 

gjennomføre, og videre legger professor van Dijck frem at det er lett å tro man selv har 

kontroll over hvem innhold deles med, men at dette i mange tilfeller ikke stemmer (Dijck 

2013, 201).  
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For å oppnå kontroll over hvem innlegg deles med er det derfor mest gunstig å ha en semi-

offentlig profil, hvor innlegg i hovedsak deles med digitale venner. Likevel er det store 

sannsynligheter for at antall digitale venner er et større antall enn det det ville vært i det 

virkelige liv. Denne risikoen, som er å finne under utfordringen informasjonsspredning, vil bli 

diskutert i neste avsnitt.  

Antall venner på Facebook 

Med en semi-offentlig profil deles innlegg og innhold med de andre brukerne det er innledet 

digitale vennskap med. Disse personene er ofte venner fra det virkelige liv, samtidig som 

Facebook gir mulighet til ekspandere dette antallet i stor grad. Det er her utfordringen og 

risikoen ligger i kontekst av informasjonsspredning, for selv om brukeren endrer 

personverninnstillingene sine til å ha en semi-offentlig bruker er deles innlegg likevel, i 

mange tilfeller, med et stort antall mennesker.  

Evolusjonspsykolog Robin Dunbar mener at hjernen vår setter en grense for hvor mange 

vennskap vi klarer å pleie og hvor mange individer vi har kapasitet til å bry oss om (Dunbar 

2010, 4, Lu et al. 2017, NRK 2016). I følge hans teori finnes det en grense på 150 venner, 

både i virkeligheten og på nett. Videre forklarer han hvordan mellom-menneskelige forhold 

kan inndeles i fem kategorier: Dunbar mener vi har fem intime venner, 15 bestevenner, 50 

gode venner, 150 venner, 500 bekjente og 1500 personer vi kan kjenne igjen (Dunbar 2010, 4, 

Lu et al. 2017, NRK 2016). Med Dunbars forståelse av et maksimalt antall på 150 venner 

oppstår det utfordringer da en Facebook-bruker i gjennomsnitt har 500-1000 venner (Dunbar 

2010, 4, Lu et al. 2017, NRK 2016). I kontekst av digital sorg kan dette videre forstås som at 

det blir vanskelig for den sørgende å tenke klart og konkret over de antall mennesker over 150 

som blir eksponert for innholdet som blir delt. Med et gjennomsnitt på 500-1000 digitale 

venner på Facebook sier det seg selv at det dannes et fellesskap med personer fra ulike 

kontekster og settinger, som videre har ulike tanker og oppfatninger om hva som er rett og 

galt. Denne kollapsen av ulike mennesker fra forskjellige kontekster kalles for kontekst 

kollaps, og begrepet og videre utfordringen vil bli forklart nærmere i neste avsnitt.  
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Kontekst kollaps 

Med et gjennomsnittlig antall på 500-1000 Facebook-venner, fører dette med seg en 

sammenkobling av mennesker fra ulike settinger og kontekster. I ett og samme digitale rom 

på Facebook betyr dette at det kan befinne seg både foreldre, besteforeldre, tidligere og 

nåværende jobbkollegaer, sjefer, kjæreste og ekskjæreste, barndomsvenner, bekjente og gode 

venner, for å nevne noen (Aalen 2013, 109-110, Brubaker, Hayes, og Dourish 2013, 161). Det 

koblingen av mennesker bidrar til å ødelegge en klar kontekst, og derfor er det dette som 

kalles for kontekst kollaps.  

I det vanlige liv kan vi ofte justere oppførsel etter setting, men dette er utfordrende på 

Facebook. I det virkelige liv er det sjeldent så mange ulike kontekster samlet på ett og samme 

sted, mens på Facebook bidrar ofte sammensetningen av et så stort antall forskjellige 

mennesker med seg umuligheten av å tilfredsstille alles behov og ønsker. Det er ofte 

vanskelig å sjonglere de ulike sfærene, og det kan skape diskusjoner når det er snakk om 

deling av død og sorg, hvor ulike mennesker har ulike tanker om hva som er rett og galt 

(Aalen 2013, 110-111).  

Oppsummering  

Informasjonsspredning kan forstås som en paraplyterm, med underrisikoer som 

personverninnstillinger, antall venner og kontekst kollaps. Hovde kartlegger utfordringen i sin 

studie fra 2016, hvor hun også referer til sorgforsker Atle Dyregrov som mener dette er en av 

de største risikoene omkring digital sorg (Hovde 2016, 2). Informasjonsspredning på nett, 

eller skalerbarhet som det også kan kalles, kan forstås som nettbrukerens mulighet til å 

publisere et eget innhold som deles med et potensielt stort publikum, hvor publikumet videre 

kan respondere på det (Aalen 2013, 116, Bakshy et al. 2012, 519, Baym 2010, 9, Boyd 2015, 

11-12, Marwick og Ellison 2012, 381). Hvem publikummet er bunner ut i den enkelte brukers 

personverninnstillinger. Det er brukeren selv, personen som velger å dele innlegg, som stiller 

inn hvem det skal deles med. Brukeren kan da velge mellom en offentlig profil, hvor 

innlegget i teorien kan deles med alle, eller en semi-offentlig profil hvor innlegg i hovedsak 

deles med digitale venner. For å ha kontroll over personer innlegg deles med, spesielt i 

kontekst av digital sorg, er det mest gunstig å ha en semi-offentlig profil, men det er likevel 

risikoer å finne. Risikoen ligger i at gjennomsnittlig antall venner på Facebook ligger på 500-

1000 venner, men ifølge psykolog Robert Dunbar klarer vi bare å fokusere på og bry oss om 
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150 av dem. Med et stort antall venner som har ulike tanker og oppfatninger om hva som er 

rett og galt, plassert sammen under et tak, oppstår det utfordringer og denne 

sammensmeltningen av mennesker fra ulike kontekster kalles for kontekst kollaps. Det er med 

andre ord flere utfordringer og risikoer å finne under Hovdes kartlagte informasjonsspredning, 

og for å kunne minske disse legger denne studien avslutningsvis frem mulige veiledende 

retningslinjer for fremtidens digitale sørgende, basert på funn og analyser. Dette blir gjort i 

syvende og siste kapittel. Men før den tid er det nødvendig å belyse Hovdes andre kartlagte 

utfordringer. Den andre er kritisk tankegang, eller mulig mangel på den, og det vil bli 

diskutert og presentert i avsnittet nedenfor.  

2.4.2 Kritisk tankegang 

Kritisk tankegang er den andre av totalt tre utfordringer presentert av Hovde i kontekst av 

digital sorg (Hovde 2016, 108-111). Det finnes flere definisjoner av begrepet kritisk 

tankegang. Psykolog Robert Sternberg definerer det som de mentale prosessene, strategiene 

og representasjonene folk bruker til å løse problemer, ta beslutninger og lære nye konsepter 

(Sternberg 1986, 1). Robert Hugh Ennis, ledende forsker innen utvikling av kritisk tankegang-

tradisjonen, definerer begrepet som en reflekterende tekning hvor fokuset ligger i å bestemme 

hva vi skal tro eller gjøre. Han formulerer de kritiske tenkningene av klarhet, fokus, total 

situasjon, grunner, informasjon, alternativer, selvbevissthet, åpenhet, forsiktighet, ikke-

skepsis og bruk av evner. Denne informasjonen er hentet fra Alec Fishers oppsummering og 

sammendrag av Ennis’ verk Critical Thinking fra 1996 (Fisher 2000, 48). 

Hovde kartlegger kritisk tankegang, nærmere bestemt muligheten for manglende kritisk 

tankegang, i kontekst av digital sorg. Dette bunner ut i tanker og refleksjoner gjengitt av fire 

av hennes informanter. De kartla hvordan egen sorg etter dødsfall av noen nære ble delt på 

Facebook uten involvering av kritisk tankegang og forståelse over mulige risikoer og 

konsekvenser. “Mia”, ei av informantene, ble selv sjokkert da hun under intervjuet med Hovde 

gikk gjennom tidligere innlegg hun hadde delt på egen Facebook-side omhandlende sin 

avdøde bror. Hun kunne ikke huske å ha delt det hun hadde og forklarte det med at hun høyst 

sannsynlig var i sjokk etter dødsfallet (Hovde 2016, 109).  
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“I never felt I was in a state of shock, but when I look at what I’ve written now, I (pause) 

wow. I was on another planet. I don’t even remember writing this (looking at her phone). 

Poems and lyrics and stuff. I have no recollection of this whatsoever! Even when he had been 

dead six months, I still don’t remember writing this. The posts are very long, very personal. I 

used it in a very therapeutic way. I don’t do that anymore”.    

- “Mia” 2015 (i Hovde, 2016, 109).  

“Mia” angret ikke på delingen, men hadde ikke gjort det igjen. Utfordringen ved å dele 

samtidig som å være i sjokk er at ingen forteller deg hva som er for personlig og ikke på 

Facebook (Hovde 2016, 109). For med Facebooks egenskap skalerbarhet, som gir mulighet til 

å dele og spre innhold til et potensielt stort publikum, er det nærmest for sent å fjerne 

innlegget etter det er publisert da det allerede har nådd ut til mange (Hovde 2016, 109).  

Flere kan oppleve å være i sjokk etter å ha mistet noen. Dette kan føre til minsket kritisk 

tankegang dersom det er ønskelig å dele på nettet. Førstemanuist i teologi ved Universitet i 

Oslo, Birgitte Lerheim, har uttalt seg om at nye medier gir ny praksis og det er derfor lett å 

miste kontrollen når sorgen bryter løs (Swang 2015). Å oppleve sjokk etter et dødsfall kan 

forklares som kroppens måte å beskytte seg mot smerte på (Grief and Sympathy “What Is 

Shock? - Shock Symptoms After a Bereavement” 2018). 

To andre av Hovdes informanter, paret “Aron” og “Bianca”, delte mye på Facebook etter å ha 

mistet eget barn. Etter intervju med Hovde ble det lagt frem at paret ikke tenkte kritisk verken 

før eller etter deling. De hadde ikke vurdert mulige utfordringer over delingen, og der “Mia” 

reflekterte over egen delt sorg under intervjuet med Hovde og konkluderte med at hun hadde 

vært i sjokk, var “Aron” og “Bianca” fortsatt usikre på egne tanker og handlinger. Denne 

kartlagte mangelen på kritisk tankegang var en viktig faktor for Hovdes kartlagte utfordring 

(Hovde 2016, 110).  

Kritisk tankegang i kontekst av digital sorg bunner ut i hvor klar og selvbevisst den sørgende 

er da personen velger å dele død og sorg på nett, for da det først publiseres og deles er det 

nærmest for sent å fjerne det da det allerede er spredt ut til mange. Funn fra Hovdes studie og 

innspill fra andre fagpersoner viser at mange kan oppleve sjokk i nær tid etter et dødsfall har 

inntruffet, i tillegg til en rekke andre ukjente og vanskelige følelser, som kan føre med seg at 

det er utfordrende å tenke klart ved deling på Facebook. Det er også vist at ikke alle ønsker å 

bruke energi på å tenke tilbake på egne valg og handlinger, som kan bunne ut i at det er 

energikrevende og utmattende å tenke tilbake på opplevde følelser i en vond tid. På bakgrunn 
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av dette er det viktig og nødvendig for de som velger å sørge på nettet i fremtiden å ha noen 

etiske veiledende retningslinjer å kunne forholde seg til, som kan fungere som en støttespiller 

og verktøy i å tenke klarere og vurdere konsekvenser, på bakgrunn av at det kan være 

minsket. Forslag til etiske retningslinjer blir presentert i syvende og siste kapittel.  

Den tredje og siste utfordringen kartlagt av Hovde er viktigheten av likes og respons for den 

som velger å dele død og sorg på nett. Nedenfor følger utdyping og diskusjon av dette.   

2.4.3 Viktigheten av likes og respons 

Viktigheten av likes og respons er den tredje og siste utfordringer presentert av Hovde i 

kontekst av digital sorg (Hovde 2016, 108-111). Likes kan defineres som den tekniske 

muligheten brukere av Facebook har til å gi respons på innlegg som deles. Under innlegg kan 

brukere også kommentere med ord, bilder og annet dersom ønskelig. Hovdes kartlegging av 

denne utfordringen bunner ut i informasjon fra hennes informanter, om hvordan det å motta 

likes og respons på egen delt sorg ble viktig og var en stor innspillende faktor for deres valg 

og handlinger, da likes ble en måte å få støtte, oppmerksomhet og omsorg på i en vanskelig 

og tung tid. Men i noen tilfeller kunne det bli for viktig og dersom den sørgende ikke mottok 

nok respons og antall likes ble det oppfattet personlig mot sorgen (Hovde 2016, 57, 82, 97). 

“Sophie”, en av Hovdes informanter, forteller hvordan hun gradvis ble avhengig av likes, og 

hvordan avhengigheten og behovet for oppmerksomhet i en vanskelig tid til slutt ble så viktig 

at det ikke var bra for henne (Hovde 2016, 110). Marwick og Ellison kartla også i deres studie 

fra 2012 utfordringen og risikoen ved å bli for avhengig av likes. Å motta antall likes ble i de 

mest ekstreme tilfellene nærmest en kamp uttrykt gjennom kommentarer på minnesider: “I’m 

not going to bed until this page gets 1000 likes” og “We can do it. She deserves this much 

support!”. Likes ble med andre ord et symbol på hvor mye personen som hadde gått bort 

betydde for de etterlatte (Marwick og Ellison 2012, 386).  

Tidligere studier viser at likes har blitt en viktig del av vårt digitaliserte samfunn, og selv om 

disse studiene ikke fokuserer på likes i kontekst av digital sorg kan de likevel brukes som 

eksempler på betydningen av likes i samfunnet for øvrig. Anne Zell og Lisa Moeller 

gjennomførte i 2018 en studie omkring likes (Zell og Moeller 2018). De kartla funnet om at 

desto mer respons ett innlegg fikk, desto viktigere opplevedes det og ble husket lengre. De 

fant videre ut at antall likes og respons kan bidra til økt velvære, selvtillit og glede hos den 
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som deler (Zell og Moeller 2018, 27). Stavrositu og Sundar kartla i 2012 hvordan forholdet og 

relasjonen mellom den som deler og den som responderer styrkes og videre hvordan denne to-

veis kommunikasjonen bidrar til et blomstrende digitalt fellesskap. Funnet om et blomstrende 

digitalt fellesskap ved hjelp av respons ble også kartlagt av Hovde i 2016 (Hovde 2016, 102, 

Stavrositu og Sundar 2012). Professor Sonja Utzs data fra 2015 viste derimot ikke en like 

positiv tilnærming til likes, respons og utfall, og hun legger frem at likes ikke bidrar til å øke 

tilknytning mellom den som deler og de som responderer (Utz 2015).  

De overnevnte studiene og deres funn viser tydelige kontraster, som videre kan forstås med at 

viktigheten av likes varierer fra person til person. For å ta denne diskusjonen videre ønsker 

denne oppgaven og studien å kartlegge hvilke likes som er viktige og hvilke som er ikke, for å 

komme nærmere målet om å utvikle veiledende retningslinjer.  

Det er ulike kartlagte funn og resultater om hva likes betyr og viktigheten av det. Det er 

likevel mulig å presisere at likes er viktig i kontekst av digital sorg, for det å få respons fra 

andre bidrar til å øke følelsen av å bli sett og hørt, og å være i et fellesskap. Utfordringen 

ligger i at viktigheten av respons og likes blir for stor, og begynner å trekkes paralleller til 

viktigheten av egen sorg og betydningen av den avdøde. Denne studien ønsker å kartlegge 

ytterligere hvilke likes som er viktig, eventuelt ikke like viktig, og betydningen av det, i søken 

etter å utvikle veiledende retningslinjer.  

2.4.4 Veien videre mot å kartlegge etiske retningslinjer 

Etter å ha presentert, kartlagt og diskutert Hovdes tre utfordringer lagt frem i hennes studie fra 

2016 er veien videre å forstå hvordan de digitale sørgende har møtt disse utfordringene, på 

godt og vondt. De sørgendes valg og handlinger reflekterer deres iboende normer, naturlige 

følelser som kan forklares som vårt moralske kompass. Tre etiske rammeverk vil bli brukt for 

å kunne forstå de sørgendes handlinger sett i lys av etikken, og disse vil bli gjort rede for i 

neste avsnitt.  
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2.5 Etikk – vår iboende norm 

“I’m sure I have (pause) but I, (pause) I would never, I would not, like, I would not (pause) 

tell people in detail about how she died. Or, I would never write very personal things. I think I 

have a norm inside me, so I don’t sit down to think about what to write or not. It’s just 

something inside. I don’t know, I haven’t really thought about it”.   

- “Lily” 2015 (i Hovde 2016, 94-95)  

“Lily”, en av Hovdes informanter, forteller i sitatet over hvordan hun i stor grad ikke hadde 

tenkt over egen delt sorg, men at hun likevel hadde en iboende norm i seg som hjalp henne 

med å ta valg (Hovde 2016, 94-95). Begrepet iboende norm kan forstås som menneskers 

etiske veileder eller moralske kompass. Det er en følelse vi sitter inne med som forteller oss 

hva som er rett og galt i ulike situasjoner hvor valg må tas. Den iboende etiske følelsen og 

normen bunner ut i verdiforståelse gjennom familie, venner og miljø (Cambridge Dictionary, 

s.v. «moral compass», lest 05.april 2018, de Lazari-Radek og Singer 2014, 15, Filosofi 

«Etikk» 2018). Tidligere dødsstudier har i liten grad fokusert på de sørgendes iboende norm 

som ligger til grunn for deres valg og handlinger. Denne studien ønsker derimot å være en 

bidragsyter i utviklingen av en etisk forståelse for fenomenet digital sorg og på bakgrunn av 

det utvikle veiledende gode og etiske retningslinjer for å unngå utfordringer, risikoer og 

konflikter. De sørgendes iboende norm blir derfor en sentral del som må kartlegges for å 

oppnå dette målet, og som grunnleggende rammeverk i dette tilfellet finner vi da etikken.  

Begrepet etikk kan forstås som læren av moral, hva som er rett og galt (Filosofi «Etikk» 2018, 

Sando 2008,). Etikk inneholder normer og prinsipper som hjelper og veileder oss i våre 

handlinger. Normene kan variere fra samfunn til samfunn og person til person, samt også 

endres over tid (Filosofi «Etikk» 2018). Spesielt i kontekst av død og sorg kan normene og 

tankene om hva som er rett og kalt variere, som på mange måter kan forstås i sammenheng 

med den norske psykologforeningens oppfattelse av sorg: at den er individuell 

(Psykologforening 2011). Det er likevel mulig å kartlegge fellestrekk blant de sørgende, både 

da det kommer til normer og tanker. Dette kan gjøres ved å bruke flere ulike etiske teorier 

som rammeverk, og se om de sørgendes kartlagte norm, tanker og handlinger kan plasserer i 

én eller flere av disse. I avsnittene nedenfor følger en nærmere presentasjon av de tre og 

hvordan de kan forstås i kontekst av digital sorg.  
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2.5.1 Utilitarisme 

Utilitarisme har en lang tradisjon og historie. Denne etikkforståelsen kan kategoriseres som 

klassisk, utviklet av den engelske filosofen Jeremy Bentham, som levde fra 1748 til 1832 

(Stoltz «Jeremy Bentham»). Etter hans tid videreførte John Stuart Mill den etiske tradisjonen, 

før den nådde sitt høydepunkt i 1874 ved hjelp av filosofen Henry Sidgwick publiserte verk 

‘The Methods of Ethics’ (Schultz 2015). 

Formålet i denne etiske tradisjonen er å maksimere både nytte og lykke. Utilitarismen kan 

også beskrives som en konsekvensetikk, siden det er konsekvensene av handlingen som 

bestemmer om nytten er maksimert eller ikke. Å bidra til at en konsekvens av handling gir 

størst mulig lykke for flest mulig mennesker er ikke kun moralsk obligatorisk, men også 

lovgivende, og dersom målet nås er mennesket moralsk riktig (Christians 2007, 114). 

Utilitarister antar at det er et sett av hensyn som bestemmer hva det er moralsk riktig å gjøre, 

og at gledene kan måles gjennom varighet og intensitet (Christians 2007, 113-114). Ingenting 

er lagt over til tilfeldighetene, og valg er regelbasert og bindene for å oppnå perfeksjon eller 

fortreffelighet for å unngå smerte og søke glede - som det eneste absolutte i verden (Sagdahl 

«Utilitarismen», Stoltz «Jeremy Bentham»). Som nevnt er det konsekvensene av handlingen 

som kreves i vurderingen av maksimal nytte, og ikke motivene eller karaktertrekkene til 

personene som utfører dem. Med andre ord kan vi da si at eksempelvis tyveri, selvmord eller 

svik i seg selv ikke er feil, men at de blir feil dersom konsekvensene av handlingene er mindre 

produktive enn alternativene. I kontekst av digital sorg betyr dette av konsekvensene av valg 

og handlingene som gjennomføres skal være gode, både på individnivå og for flest mulig 

mennesker utover det.  

Utfordringen med utilitarismen ligger i det å vurdere konsekvenser av handlinger. På 

bakgrunn av det kan utilitarismen ses på å ha kortsiktige fordeler, med som kan føre til mulige 

langsiktige negative konsekvenser. Å vite resultater av en handling på lang sikt er nærmest 

umulig å forutse, og vi har ikke verktøy til å forstå hvordan ting vil utspille seg i fremtiden 

(Christians 2007, 120). I kontekst av digital sorg er det vanskelig å vite hvordan ting vil bli å 

utarte seg dersom man velger å dele innlegg og innhold på nettet. Men tross utfordringer og 

mangler er utilitarisme likevel en attraktiv og kraftig etikk. Den krever ikke en tro på Gud 

eller et univers av naturlige normer da den moralske handlingen frigjør mennesket fra nettopp 

dette. Utilitarismen er en bakkenært etikk, forankret i vanlige menneskers motivasjon for å 

unngå smerte og oppnå glede (Christians 2007, 115). 
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2.5.2 Dydsetikk 

Dydsetikk har i likhet med utilitarismen er lang tradisjon og historie. Et annet likhetstrekk er 

dydsetikk som moraletikk, med formål om å oppnå riktig handling. Forskjellen er at der 

utilitarismen bygger på lover og regler for å oppnå moralske gode handlinger, bunner 

dydsetikken ut i selve menneskets karakter og dydene som ligger bak for å oppnå gode 

moralske handlinger og et godt liv (Sagdahl «Dydsetikk», Vallor 2016, 17-18). I sin bredeste 

forstand kan begrepet dyd oversettes til det å oppfylle en særegen funksjon. Den mest sentrale 

forståelsen av dydsetikk er å finne etter Aristoteles, som oppfattet moralske dyder til å være 

en tilstand av en persons karakter (Vallor 2016, 18-19).  

Dyd er det sentrale begreper og den viktige forståelsen i denne etikkmoralen. Dyder er ikke 

gaver gitt ved fødselen og de kan heller ikke undervises i enkel forstand. De blir dyrket, basert 

på engasjement gjentatte ganger omkring samme type praksis. En dydig person må kultivere 

seg, som fører til bevissthet, og effektive og begrunnende gode valg. Den dydige tilstanden 

kommer gradvis fram fra vanlige og engasjert praksis og studier av rette handlinger (Vallor 

2016, 18-19). Dyder er ikke nødvendigvis alltid vellykket dyrket, da det avhenger av en rekke 

tilknyttende faktorer. Personen som utfører handlingen må ha gode modeller og læremestre å 

se opp til, normer og kulturens lover må være gode, personen må ha en grunnleggende 

motivasjon, og kognitive og emosjonelle ressurser. Til slutt kommer faktoren om det 

praktiske miljøet gir tilstrekkelige muligheter for oppmuntring og tilbakemelding for personen 

å lære av mulig fiasko. Ekte dyd handler om å handle rett for sin egen del, evnen til å dømme 

godt i nye moralske omstendigheter, samt en helhetlig forståelse av det som er verdt å sikte på 

i livet (Vallor 2015, 109-110).  

Dyder kan være mange, men i kontekst av digital sorg som denne studien fokuserer og forsker 

på er det valgt ut fem ulike. Disse er ærlighet, selvkontroll, empati, omsorg og 

medmenneskelighet. De fem dydene er valgt ut på bakgrunn av inspirasjon fra filosof 

Shannon Vallor og hennes kartlegging av viktige dyder som blir utfordret på bakgrunn av 

teknologi og digitalisering, samt egen personlig opplevelse kartlagt i introduksjonskapittelet 

(Vallor 2016, 118). I de neste avsnittene følger en innføring av de fem ulike dydene og hva de 

innebærer: 

1. Ærlighet er en av de mest kulturelt universelle dydene. Denne dyden karakteriserer en 

person som ikke bare er tilbøyelig til å konsekvent fortelle sannheten, men som også har lært 
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å forstå sannheten i relevante sosiale miljøer. Nesten ethvert samfunn kan kategorisere og 

oppfatte forskjellen på en ærlig og uærlig person, og dersom et mellommenneskelig 

relasjonsbånd skal kunne blomstre finnes det en forventning av ærlighet (Vallor 2016, 120, 

121). Utfordringen som oppstår på bakgrunn av digitalisering og sosiale medier er linken og 

koblingen mellom ærlighet, informasjon og kommunikasjon. Hvordan ting blir formidlet, 

fortalt, hvordan og i hvilken kontekst. I tillegg oppstår utfordringen om hvordan andre 

forventer å møte denne ærligheten i en digitalisert verden. Det er derfor snakk om hvor ærlig 

vi bør være, kan være i et åpent digitalisert samfunn (Vallor 2016, 121).  

2. Selvkontroll innebærer både forståelsen av selvbeherskelse og bevissthet knyttet til 

ønske om bevisst dyrkning av handling (Vallor 2016, 123). Videre kan det forklares som 

evnen til å styre ens egne følelser, oppførsel og lyster i et samfunn. Samfunnet har endret seg 

som følge av digitalisering og sosiale medier, og det kan i flere tilfeller være vanskelig å styre 

de overnevnte punktene (Vallor 2016, 124). Sosiale medier er plattformer for ytring, men i 

kontekst av digital sorg kan det om tidligere nevnt i avsnitt 2.4.2 oppstå utfordringer i 

tankegang om dyrkning av handlinger. På den andre siden kan en god dydig person, ved flere 

gjentatte ganger og praksiser av digital sorg utvikle sterkere selvkontroll.  

3. Empati er evnen til å kunne sette seg inn i andres følelsesliv og ha en følelsesmessig 

bekymring og sympati for andre, både da det gjelder smerte, glede og sorg, for å nevne noe 

(Vallor 2016, s.132). I den fysiske verden kan empati ofte finne sted på bakgrunn av en 

psykisk oppfattelse av andre følelser, men i en digitalisert verden er dette en utfordring. Det er 

derfor i noen sammenhenger vanskelig å føle empati da det er mer utfordring i å oppfatte den. 

Likevel blir det ofte i kontekst av digital sorg formidlet mer eksplisitt og konkret av den 

sørgende, men hvilke følelser de andre rundt i det digitale fellesskapet opplever kan bli en 

utfordring å forstå (Vallor 2016, 137).  

4. Omsorg er evnen til å kunne bry seg om andre mennesker. I dagens digitaliserte 

samfunn er det en dyd å kunne være oppmerksom, ansvarlig og følelsesmessig responderende 

på andre mennesker, og personlige kunne møte behovene til hverandre. Likevel er dette en 

utfordring da et digitalt samfunn som Facebook innebærer mange ulike mennesker med ulike 

behov (Vallor 2016, 138).  

5. Medmenneskelighet er evnen til å kunne se andre mennesker. Denne dyden er utviklet 

etter egen opplevde presentert i innledningskapittelet, basert på hvordan andre personer så 

meg og videre hvordan jeg så dem i relasjon til egen delt sorg.  
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2.5.3 Omsorgsetikk 

Omsorgsetikk er en nyere etikk sammenlignet med de to overnevnte retningene. Der hvor de 

andre tradisjonene bunner ut i klare normer og regler for moralske beslutninger er 

omsorgsetikken en motpart til denne, hvor følelser og tilknytning til dem er viktige faktorer 

for å gjennomføre gode handlinger. Omsorgsetikken gir plass til og gjør rede for menneskets 

følelser som faktorer i etisk tenkning, i relasjon med andre (Pettersen 2006, 153, Sandnes 

2011). 

Omsorgsetikken springer ut fra tanker hentet fra moralpsykologen Carol Gilligan og hennes 

feministiske teori. Gilligan publiserte i 1982 boken ‘In a Different Voice’, som vakte stor 

interesse, spesielt blant feminister. Boken vakte stor interesse, mye på grunn av Gilligans 

oppgjør mot den mannsdominerte moralske teorien som innebar at kvinner var mindre 

moralske utviklet enn menn. Gilligan avviste denne oppfattelsen og la til at kvinner verken er 

underlegne kognitivt eller moralsk, men har andre normer de følger. Gilligan kartla seg selv 

som forbundet med andre mennesker, i motsetning til menn som ofte ser på seg selv som 

uavhengige av andre. Og mens menn har rettferdighet som en viktig norm har kvinner omsorg 

(Pettersen 2006, 152-153). 

Det er de relasjonelle følelsene som ligger i fokus i omsorgsetikken, og da følelser som 

omsorg, kjærlighet, intimitet, samarbeid og empati (Pettersen 2006, 154). Det er de helhetlige 

sosiale relasjonene som er fremtredende i stedet for privilegerte eksterne regler og 

kalibreringer. Den gode moralen bunnet ut i valg og handlinger som kan forklares som nære 

til beinet, skapende og kroppslige, og den menneskelige omsorgen som moralsk 

beslutningstaker. I omsorgsetikken er det de relasjonelle følelsene og omsorgen til nære 

relasjoner som står aller mest sentralt. Samtidig er denne faktoren også det som har skapt 

splid og kritikk i tradisjonen.  

Fokuset på omsorg og relasjon blant de nære forholdene, som familie og venner, har ført til 

diskusjon om diskrimineringen mellom grupper og personer. Dette bunner ut i tanken om at 

omsorgsetikken tar mer hensyn til de som står nære enn bekjente og fjerne. Bekjente og fjerne 

kan kateogoriseres som «de andre», og «de andre» kan bli glemt i valg og handlinger, som 

igjen kan bidra til å skape utfordringer og risikoer. Tross mange diskusjoner er det likevel 

viktig å påpeke at teorien er ny og at det fortsatt er behov for mer presis filosofisk fremstilling 

(Pettersen 2006, 153).  
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2.5.4 Oppsummering av etikk og de tre ulike retningene  

Etikk kan forstås som læren av moral og hva som er rett og galt. Det er etikken som må tas 

utgangspunkt i, i søken etter å utvikle veiledende etiske retningslinjer for digital sorg. Vi 

bærer alle på en moral, en iboende norm, som hjelper oss å ta de riktige valgene. Vår iboene 

norm, moralske kompass, er ikke en lovbok med regler vi følger, men en naturlig følelse vi 

har fra vi er små som utvikler seg gjennom miljø, familie og venner. Dette innebærer ulike og 

individuelle moralske oppfatninger og iboende normer, men det er likevel mulig å finne felles 

mønstre og trekk blant individer ved hjelp av etiske teorier og rammeverk.  

Ved hjelp av tre etiske teorier og rammeverk ønsker denne studien og oppgaven å kartlegge 

de digitale sørgendes iboende norm basert på hvilke valg og handlinger de har gjort, og 

hvordan de har møtt utfordringene presentert og diskutert i avsnitt 2.4. Basert på dette vil det 

utvikles veiledende retningslinjer som fremtidens digitale sørgende kan benytte seg av. De tre 

etiske teoriene og rammeverkene oppgaven tar utgangspunkt i er utilitarisme, dydsetikk og 

omsorgsetikk.  

Utilitarismen er en klassisk etikk med hensikt og formål å maksimere nytte og lykke. Dette 

målet baserer seg på konsekvensen av handlingen som gjennomføres, med ønske om å skape 

størst mulig lykke for flest mulig. Denne tanken er i utilitarismen ikke bare moralsk riktig, 

men også lovgivende. Utilitarismen er en bakkenær etikk, men utfordringen ligger i å vite 

konsekvensene av en handling på lang sikt. 

Dydsetikk innebærer forståelsen av at en riktig og moralsk god handling gjennomføres av en 

dydig person. En dydig person er en person som har gode dyder relevant i den praksisen 

handlingen gjennomføres. Begrepet dyd kan oversettes til en persons egenskap, og dyder er 

ikke gitt ved en persons fødsel, men utvikles på bakgrunn av ulike faktorer. Faktorene er å 

gjennomføre samme praksis flere ganger, kultivere seg, ha gode modeller å se opp til, 

motivasjon, og ressurser for å skaffe seg det. I kontekst av digital sorg er det fem dyder som 

er sentrale, etter inspirasjon fra psykolog Shannon Vallor og egen opplevelse presentert i 

introduksjonskapitelet. Disse fem er ærlighet, selvkontroll, empati, omsorg og 

medmenneskelighet.  

Omsorgsetikk gjør rede for at moralske riktige handlinger blir gjort ved hjelp av følelser, aller 

størst omsorgen til nære relasjoner som familie og venner. Det er den etiske tenkningen og 

helhetlige sosiale relasjonen som ligger i bunn for en god moral. Denne etikken ligger nært til 
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beinet, skapende og kroppslig, med som nevnt de nære relasjonene som viktige faktorer. Det 

er samtidig her utfordringen også ligger, at det er de nære relasjonene som blir prioritert 

høyest og de andre «glemt».  

Veien videre  

I søken etter å utvikle etiske retningslinjer for digital sorg er det gjennomført en kvantitativ 

anonym spørreundersøkelse gjennomført på nett som baserer seg på de tre teoretiske 

rammeverkene som er blitt presentert og diskutert i dette kapittelet: 1) Sorg, 2) Sosiale medier 

og Facebook, og 3) Etikk. Utarbeidelse, valg og handlinger i prosessen, forskningsdesign, 

etiske utfordringer og gjennomføring vil bli kartlagt og presentert i neste kapittel.  
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3 Metode 

Denne studien tar utgangspunkt i to problemstillinger utarbeidet og utviklet ved hjelp av 

oppgavens store spørsmål: Hva er rett og galt i digital sorg?  

De to problemstillingene lyder som følger:   

1. Hvordan handler de sørgende på Facebook? 

2. Hvilke etiske tankerammer og valg har de sørgende gjort på Facebook? 

De overnevnte problemstillingene har to ulike funksjoner. Den første problemstilling ønsker å 

kartlegge hvem de sørgende er, deres generelle forhold til Facebook og hvordan de har brukt 

plattformen til å dele sorgen. Den andre problemstilling ønsker å kartlegge de sørgedes tanker 

og refleksjoner i etterkant av egen delt sorg på Facebook. Problemstillingene er som nevnt 

utviklet med utgangspunkt i studiens overordnede ønske å finne ut hva som er rett og galt i 

digital sorg, med videre ønske om å utvikle etiske retningslinjer basert på de sørgendes 

iboende norm som ligger til grunn for deres valg, handlinger og møte med utfordringer. Totalt 

har 241 menn og kvinner tatt del i undersøkelsen, personer i alderen 18-60 + år.   

Dette kapittelet presenterer den metodiske tilnærmingen som er benyttet for å finne svar på 

studiens problemstillinger. Den valgte metoden er en kvantitativ spørreundersøkelse og dette 

kapittelet og de følgende avsnittet vil gjøre rede for dette valget, presentere 

forskningsdesignet, diskutere etiske spørsmål og utfordringer, legge frem en detaljert 

kartlegging av hele prosessen og vurdere forskningens kvalitet.   

3.2 Forskningsdesign og etikk 

Forskningsdesign 

Basert på flere innspillende faktorer ble det bestemt at en kvantitativ spørreundersøkelse var 

den beste fremgangsmåten å innhente data på sett i lys av oppgavens problemstillinger. En 

viktig faktor var samtale med Astrid Linnea Løland Hovde, forsker av studien denne 

oppgaven bygger videre på, som har blitt nevnt tidligere i oppgaven, i kapittel 2. Hovde hadde 

i sin studie benyttet seg av kvalitative intervjuer, som bidro til nye muligheter, men også 

utfordringer. Blant hennes største utfordringer var rekruttering av informanter, å være i en 
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forskerrolle på et såpass sårbart tema, og informantenes påkjenning ved å utlevere seg ansikt-

til-ansikt til en ukjent person. Disse faktorene spilte inn på valget om å gjennomføre en 

kvantitativ anonym spørreundersøkelse, hvor det kan være enklere å rekruttere respondenter, 

det er lettere for meg som forsker å sitte litt i bakgrunnen på et sårbart tema, og de etterlatte 

slipper å utlevere seg om tunge og tøffe stunder til en ukjent person. I tillegg er koblingen 

mellom etikk og digital sorg ikke forsket på i tidligere studier, så vidt meg kjent, og derfor var 

det viktig å få en overordnet forståelse av koblingen og se det i ett større bildet, noe en 

kvantitativ tilnærming bidrar til (Østbye et al. 2013, 26, 135-136).  

Den kvantitative metodiske tilnærmingen ble tilrettelagt gjennom et anonymt digitalt 

spørreskjema. Spørreskjemaet delt inn i fire kategorier: 1) Demografiske spørsmål, 2) 

Brukermønster på Facebook, 3) Personlig sorg på Facebook, og 4) Ettertanker og refleksjoner 

rundt egen digital sorg. Spørreundersøkelsen ble delt på Facebook og bakgrunnen for den fire-

delte inndelingen blir forklart i avsnittene nedenfor med utgangspunkt i oppgavens to 

problemstillinger.   

De tre første kategoriene 1) Demografiske spørsmål, 2) Brukermønster på Facebook, og 3) 

Personlig sorg på Facebook er utarbeidet og utviklet på bakgrunn av oppgavens første 

problemstilling. Problemstillingen stiller spørsmålet: «Hvordan handler de sørgende på 

nettet?», og for å finne svar på det er det nødvendig å forstå hvem de er som personer, deres 

generelle forhold til Facebook og hvordan de har benyttet seg av plattformen i egen delt sorg. 

Totalt innebærer denne delen 14 spørsmål utarbeidet ved hjelp av teori fra sorg, sosiale 

medier og Facebook. Denne teorirammen ble kartlagt og diskutert i kapittel 2, avsnitt 2.1 og 

2.2.  

Den siste kategorien 4) Ettertanker og refleksjoner rundt egen digital sorg, er utarbeidet og 

utviklet på bakgrunn av oppgavens siste problemstilling: «Hvilke etiske tankerammer og valg 

har de sørgende gjort på Facebook?». Ønsket og tanken bak denne kategoriseringen er å 

kartlegge de sørgendes valg og handlinger rundt egen delt sorg, og derav deres iboende norm, 

som videre kan kodes til én eller flere av de etiske tankerammene presentert i kapittel 2, 

avsnitt 2.6.  De tre etiske tankerammene er utilitarisme, dydsetikk og omsorgsetikk, og for å 

finne ut hvilke som er mest i tråd med de sørgendes iboende norm ble det i denne kategorien 

utviklet åtte spørsmål utviklet som påstander, hvor respondentene skulle plassere seg selv og 

egen delt sorg ved hjelp av en skala som gikk fra helt enig-delvis enig-nøytral-delvis uenig-

helt uenig. En slik del av en undersøkelse kalles for en holdningsundersøkelse (Østbye et al. 
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2013, 135-136) og de åtte påstandene er utviklet på bakgrunn av Hovdes kartlagte 

utfordringer presentert i kapittel 2, avsnitt 2.4. Disse er informasjonsspredning, kritisk 

tankegang og viktigheten av likes. Nedenfor følger en presentasjon av de åtte påstandene 

respondentene ble presentert for og hvilke etiske teorier de er kodet til:  

1. Jeg vurderte positive og negative sider og meg selv og andre før jeg sørget på nettet  

             →  Utilitarisme (med hint fra omsorgsetikken) 

2. Jeg vet bedre hva jeg skal si og gjøre offline/online etter å ha sørget på nettet  

            → Dydsetikk (med hint av utilitarisme) 

3. Jeg tror min åpenhet på nett har hjulpet flere i samme situasjon  

            → Utilitarisme  

4. Facebook og dens muligheter ga meg et bedre liv tross en tung tid  

           → Dydsetikk (med hint fra utilitarismen)  

5. Min digitale sorg hjalp meg å bli bedre kjent med meg selv og mine verdier  

           → Dydsetikk. 

6. Å sørge på nett hjalp meg å knytte sterkere bånd til familie og nære venner  

           → Omsorgsetikk  

7. Å få respons fra familie og nære venner var en viktig grunn for at jeg valgte å 

dele sorgen min på Facebook  

           → Omsorgsetikk  

8. Å sørge på nettet har hjulpet meg å bli mer (svaralternativer 1 = lite og 5 = mye): 

• Ærlig  

• Sevkontrollerende 

• Empatisk  

• Omsorgsfull 

• Medmenneskelig  

 

      → Dydsetikk (med hint fra omsorgsetikk gjennom dydene empati, omsorg og 

medmenneskelighet)  

 

Etiske tanker og valg i studien 

Ovenfor mine respondenter har jeg forsøkt å etterfølge viktige etiske retningslinjer innenfor 

kvalitative studier. Dette er konfidensialitet, klarhet rundt konsekvenser av deltakelse i 

studien og tilretteleggelse for å unngå minst mulige utfordringer ved gjennomført 

internettstudie. Det har blitt gjennomført nøye etiske vurderinger gjennom hele 

forskningsprosessen og konfidensialitet og anonymitet har blitt sikret blant respondentene 
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gjennom manuell innstilling under utvikling av spørreskjemaet og klare retningslinjer fra 

kontaktperson til verktøyet. Det har gjennom hele prosessen vært viktig for meg å få tillitt fra 

respondentene gjennom troverdighet basert på anonyme spørsmål, og med mulighet til å 

kontakte meg dersom det var ønskelig og eller nødvendig. Dette ble gjort ved å legge ved 

kontaktinformasjon i informasjonsskrivet som ble delt sammen med spørreundersøkelsen. I 

informasjonsvedlegget var det også tydelig skrevet at det var mulig og når som helst trekke 

seg fra undersøkelsen dersom det var ønskelig (UiO «Nettskjema» 2018b, Østbye et al. 2013, 

37, 151). De gjengitte sitatene i oppgaven er direkte sitert, men anonymisert, etter 

godkjenning fra NSD og samtykke fra respondentene som har kommentert (NSD «Krav til 

samtykke» 2017a, Østbye et al. 2013, 35-36). Etter standard krav fra NSD er innhentede data 

slettet 10.mai 2018 (NSD «Hva må jeg informere om?» 2017b).  

3.3 Studiens prosedyre  

Studiens digitale spørreskjema ble utviklet og produsert ved hjelp av Universitetet i Oslos 

digitale nettskjemaer (UiO, «Hva er nettskjema» 2018a). Som student ved Universitetet i Oslo 

er dette et gratis tilbud og enkelt verktøy å bruke ved kvantitativ forskning. I tillegg gir 

verktøyet mulighet til å publisere undersøkelsen på ønskede plattformer. Nettskjemaet hadde 

ingen begrensninger på antall mulig svar og ga tilgang både fra nettleser, datamaskin og 

mobiltelefon (UiO, «Hva er nettskjema» 2018a). Viktig for meg under produksjon av 

undersøkelsen, som også er anbefalt og normbasert av NESH i «Forskningsetiske 

retningslinjer for forskning på internett: personopplysninger, konfidensialitet og 

anonymisering» (2014), var sikret anonymitet og konfidensialitet blant respondentene. Etter 

samtaler med kontaktpersoner knyttet til nettskjemaet ble klare innstillingsinformasjon rundt 

dette gitt. Full anonymitet ble sikret ved å huke av for at personinformasjon ikke skulle lagres 

under fanen «innstillinger». Et annet viktig aspekt for å sikre anonym var min rolle som 

forsker og hvordan jeg utviklet skjemaet. Dette innebar at jeg var nødt å utvikle lukkede 

spørsmål, slik at respondentene ikke kunne ha mulighet til å kommentere eller gi fra seg 

informasjon som kunne være gjenkjennbart og bli koblet til deres identitet.  

To kodebøker ble utviklet i relasjon til spørreskjemaet. Dette for å gjøre det enklere å 

analysere og kartlegge funn, som igjen gjør det mulig å svare på oppgavens to 

problemstillinger (Østbye et al. 2013, 165). Nettskjemaverktøyet som ble brukt ga mulighet til 

å automatisk fylle ut en kodebok til alle de inndelte kategoriene, men det krevde en egen 
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kodebok tilknyttet siste del av spørreskjema som omhandlet etikk. Her ble spørsmålene kodet 

til de tre ulike etiske teoriene oppgaven brukes som rammeverk, for å kartlegge de sørgendes 

iboende norm. Begge kodebøkene er lagt med som vedlegg, og er å finne under Vedlegg C og 

Vedlegg D. 

Det ble deretter gjennomført en pilot-studie før endelig publisering av ferdig utviklet 

spørreskjema. Bakgrunnen for dette valget bunner ut i ønsker om å kartlegge hvor vidt 

spørsmålsformulering, antall spørsmål og kodebok var i tråd med ønsket funn. Tre 

respondenter som tidligere hadde delt sorg på nettet gjennomførte undersøkelsen og kom ble 

konstruktive tilbakemeldinger på noen av spørsmålsformuleringene som førte med seg små 

endringer før det ble delt på Facebook (Østbye et al. 2013, 147, 153).  

Det ferdig utviklende spørreskjemaet ble delt på Facebook 1.november 2017. Det ble delt på 

egen Facebook-side sammen med informasjonsskriv som informerte om studien, hva den 

innebar og at den var frivillig, men at dersom det var ønskelig å delta måtte respondentene 

være over 18 år og ha delt egen privat sorg på Facebook (Østbye et al. 2013, 152). 

Informasjonsskriv på Facebook er lagt ved som vedlegg og er å finne under Vedlegg A. 

Bakgrunnen for valget om å dele på egen Facebook-side bunner ut i inspirasjon fra tidligere 

nevnt studie i kapittel 2. Denne studien er gjort av Brubaker, Hayes og Dourish, hvor de i 

2013 benyttet seg av en såkalt snøballeffekt for innhenting av utvalget (Brubaker, Hayes, og 

Dourish 2013, 154). Dette innebærer at andre brukere av Facebook kan dele mitt innlegg slik 

at det blir spredt til et enda større publikum. Den viktigste grunnen for dette valget bunner ut i 

ønske om å rekruttere mange respondenter for å innhente mønstre og et helhetlig bilde. For å 

kunne få et helhetlig bilde er det viktig å skape variasjon blant respondentene, og ved hjelp av 

en snøball-effekt ble dette mulig da ulike personer fra ulike kontekster og settinger valgte å 

dele og videreformidle budskapet til egne venner. Jeg har selv en semi-offentlig profil på nett, 

et begrep diskutert i avsnitt 2, men valgte å gjøre innlegget med spørreundersøkelsen offentlig 

slik at publikummet kunne bli betydelig større. I tillegg til å publisere på egen brukerprofil om 

ble delt videre gjennom snøball-effekten kontaktet jeg administrasjonen til noen spesifikt 

utvalgte åpne sider og grupper på Facebook med medlemmer som har opplevd død og sorg, 

og medlemmer som interesser seg for digitalisering og sosiale medier. Etter tillatelse fra to av 

dem ble spørreundersøkelsen også delt der. Den ferdige utviklende undersøkelsen er å finne 

under Vedlegg B.  
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Etter delt spørreundersøkelse på nett har engasjementet vært stort. Facebook gir mulighet for 

to-veis-kommunikasjon som kan foregå både under innlegget som er delt og personlig til den 

som deler. Flere valgte å legge igjen frivillige kommentarer under innlegget om personlige 

opplevelser rundt sorg på nett, samt tilbakemeldinger på forskningen. I tillegg mottok jeg som 

forsker flere private meldinger som kun ble delt med meg. Flere av responskommentarene ble 

oppfattet som verdifulle med ønske om å ha de med i studien som datamaterialet. Dette for å 

underbygge og understreke kvantitative funn. Det ble derfor sendt inn meldeplikt til NSD med 

vedlagt samtykkeskjema som skulle videresendes direkte og signeres av personene det var 

ønskelig å gjengi kommentarene til. Engasjementet var ikke kun stort i den digitale verden, 

men også i det virkelige liv. Venner og bekjente kom bort til meg ved flere anledninger og 

delte tanker og erfaringer rundt fenomenet. Med andre ord viser dette engasjementet 

viktigheten av å forstå og forske på digital sorg, for det har blitt en viktig og sentral del i 

manges liv, både på individuelt nivå, men også samfunnet generelt.  

Etter en måned ute på nett ble undersøkelsen avsluttet 1.desember 2017. Det kunne da 

dokumenteres svar fra 241 personer. Svarene ble automatisk kjørt ut i en web-rapport ved 

hjelp av Nettskjemaverktøyet. Datamatrisen som inneholdt alle enkeltpersonenes svar ble så 

konvertert til Excel slik at funnene kunne bli presentert gjennom mer iøynefallende grafiske 

fremstillinger (Østbye et al. 2013, 170). I tillegg ble svarene konvertert til SPSS, forkortelse 

for Statistical Package for the Social Sciences, et program for statistiske beregninger som gjør 

det mulig å se korrelasjon mellom handlinger og valg, og demografi.  

På bakgrunn av korrelasjon mellom valg, handlinger og demografiske faktorer er det kjønn 

som har blitt fokusert på i oppgaven for å finne ut hvilke etiske tankerammer som ligger til 

grunn hos de sørgende. Bakgrunnen for dette valget er at funnene omkring kjønn innebar et 

tydeligere og mer interessant forskjell, sammenlignet med faktorene alder og utdanning. 

Ønsket med undersøkelsen er å kunne innhente seg en overordnet forståelse av hvem de 

sørgende er og hvordan de har handlet med etikk som rammeverk, og på bakgrunn av at dette 

ikke er forsket på tidligere ble det naturlig å fokusere på den mest tydelige korrelasjonen. 

Dette funnet var ikke ventet, men ønskelig. Det er samtidig viktig å påpeke at funn i 

korrelasjon og sammenligning mellom menn og kvinner ikke er representativt for samfunnet 

for øvrig og kan heller ikke generaliseres da det bygger på en skjev fordeling. Likevel er det 

mulig å få et overordnet innblikk i mønstre og kjennetegn, og det er det oppgaven har fokusert 

på. Faktoren utdanning er ikke fokusert på i det hele tatt da flertallet av respondentene har 
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høyere utdanning, og i resultater om bruksmønstre på Facebook blir også alder presentert, 

men som nevnt ligger hovedvekten på kjønn i denne studien.  

Etter standard krav fra NSD er innhentede data slettet 10.mai 2018 (NSD «Hva må jeg 

informere om?» 2017b). 

Funn fra undersøkelsen vil bli presentert i kapittel 4 og diskutert sammen med oppgavens 

underspørsmål i kapittel 5, før det blir videreført til kapittel 6 for oppgavens problemstillinger 

blir svart på.  

3.3.1 Muligheter og utfordringer i prosedyren  

Ved kvantitativ metodologisk tilnærming og derav en digital spørreundersøkelse har det 

oppstått både muligheter og utfordringer i studieprosedyren.   

Det er flere gode fordeler ved bruk av digital kvantitativ metode. Det er lett å rekruttere 

respondenter og analysere svarene umiddelbart uten å måtte gå gjennom manuell koding 

(Østbye et al. 2013, 138). Gjennom rekruttering på Facebook er det lettere å nå en større 

gruppe antall mennesker uten geografiske utfordringer, hvor besvarelsene kan samles hurtig 

og raskt, som ekspanderes ytterligere ved hjelp av snøball-metoden. Ved å ha en åpen 

undersøkelse på Facebook kan også respondentene selv velge tidspunkt det passer dem å 

svare, og som anonym respondent kan også antall besvarelser øke i kontekst av et vanskelig 

og sårt tema.  

Likevel er det å rekruttere gjennom Facebook en utfordring da det kommer til utvalget. 

Utfordringen ligger i liten kontroll på hvem som tar del i undersøkelsen, som ofte kan føre til 

skeivhet i deltakelse, spesielt mellom kjønn og alder. Utfordringen blir å få utvalget 

representativt (Østbye et al. 2013, 152-153). I dette tilfellet ble utvalget skeivt, med en større 

andel kvinnelige respondenter enn menn. Tallbasert skaper dette forskjeller, men det er 

likevel mulig å se på mønstre i svarene ved hjelp av linjediagram. Dette er gjort og blir 

presentert i kapittel 4.  

Som forsker har du heller ikke full kontroll på hvorvidt og i hvilken grad respondentene 

forstår innholdet og konsekvensene av deltakelse ved spørreskjema da formidling og 

kommunikasjon foregår over nett (NESH 2014). For å møte denne utfordringen har jeg 
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forsøkt i høyest mulig grad å være klar og tydelig i vedlagt informasjonsskriv, både i det delte 

innlegget på Facebook, samt i selve spørreskjemaet.  

En annen utfordring med kvantitative spørreskjemaundersøkelser er utforming av 

spørsmålene. For å unngå vanskelige spørsmål og derav utfordring ved å svare på den er alle 

spørsmålene i undersøkelsen lukkede. Dette for å sikre anonymitet, men også gjøre det 

enklere for respondentene å svare på spørsmålene med et bestemt presisjonsnivå (Østbye et al. 

2013, 144-146). En annen utfordring i spørsmålsutformingen er type spørsmål, i denne 

sammenhengen retrospektive og holdningsformulerte. Retrospektive spørsmål er spørsmål 

som innebærer at respondenten må tenke tilbake en stund, i dette konteksten hvordan de har 

valgt å dele sorg på nettet og hvordan de opplevde det. Hukommelsen kan spille dem et puss 

(Østbye et al. 2013, 140). Deres meninger kan også være ustabile og svarene igjen bli påvirket 

av situasjonen de er i nå (Østbye et al. 2013, 154). Spørreskjemaets siste del 4) Ettertanker og 

refleksjoner rundt egen digital sorg, innebærer holdningsspørsmål. Spørsmålene er kodet til 

etiske teorier for å gjøre det enklere å kartlegge, men den største utfordringen ligger i hvordan 

respondentene svarer på slike spørsmål (Østbye et al. 2013, 142-144). Etiske spørsmål kan 

føre med seg sosialt akseptable svar fra respondentene, som innebærer at uansett hva de 

mener, vil de fleste forsøke å gi et sympatisk bilde av seg selv ved å avgi moralske eller 

politisk korrekte svar (Østbye et al. 2013, 148). Spesielt i kontekst av død og sorg kan dette 

være utfordrende da det er mange ulike meninger om hva som er rett og galt, og en 

konsekvens kan da bli at respondentene bevisst ikke velger å fortelle hele sannheten hvis de 

vet at valg, handlinger, tanker og følelser kan skape konflikter. En annen løsning for å unngå 

å skape konflikter i svarene er å svare såkalte «på midten»-svar. For å unngå at respondentene 

mest mulig velger disse svaralternativene er spørsmålene utviklet med ønske om å fremstilles 

mest mulig objektivt, samtidig tydelig og klare. I tillegg kan anonymiteten bidra til at flere tør 

å dele mer da svarene ikke knytter seg til deres identitet. Det har blitt gjennomført en 

pilotstudie som tre personer tar tatt del, og som etter fullført undersøkelse responderte med 

konstruktive tilbakemeldinger på hva som kunne og burde endres slik at det endelige 

resultatet ble best mulig, tross mulig utfordring som ligger i mulig tap av hukommelse. 
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3.4 Forskningskvalitet 

3.4.1 Pålitelighet og gyldighet 

I en kvantitativ digital og anonym spørreundersøkelse er det som vist i avsnittet over både 

muligheter og utfordringer å finne. Dette spiller inn på studiens pålitelighet og gyldighet, også 

kalt reliabilitet og validitet.  

Påliteligheten og gyldigheten til studien er både god og dårlig. Undersøkelsen har rekruttert 

totalt 241 personer og skapt stort engasjement både digitalt og i den fysiske verdenen. På 

bakgrunn av en offentlig deling på Facebook er respondentene personer fra ulike steder, i 

ulike aldre. Undersøkelsen var åpen i måned og bidro muligens til å minske terskelen for 

respondenter å ta del i undersøkelsen da de kunne ta del da det måtte passe dem. I tillegg kan 

rekrutteringen ha økt på bakgrunn av sikret anonymitet på et sårt og vanskelig tema. På 

bakgrunn av et stort antall utvalg, tross noe skjev fordeling i kjønn, er det mulig å danne seg 

et helhetlig bilde og forståelse av de sørgendes handlingsmønstre og tanker, og derav koble 

dette opp mot etikken (Østbye et al. 2013, 26). Likevel er det vanskelig å sikre påliteligheten 

av innhentende data, spesielt data omhandlende de etiske spørsmålene. Det kan ha vært en 

utfordring for respondentene å svare på disse spørsmålene da de ikke alltid selv er 

oppmerksomme på egne normer. Det er det kanskje ikke alle som har tatt seg tid til å forstå 

ene tanker og normer under gjennomføring av undersøkelsen. Dette kan ha ført til at spesielt 

holdningsspørsmål om tanker og refleksjoner ble besvart nøytralt, som igjen gjør det mer 

utfordrende å analysere og svare på oppgavens problemstilling.  

Et annet viktig aspekt som svekker oppgavens pålitelighet er at det, så vidt meg kjent, ikke 

finnes tidligere gjennomførte studier å sammenligne med omkring digital sorg og etikk. 

Tidligere studier har fokusert på sorg og sosiale medier, og disse studiene har blitt brukt som 

rammeverk og hjelpemiddel til å forstå fenomenet. Som nevnt i kapittel 2 er det spesielt fire 

tidligere studier som har stått sentrale: Den første er Marwick og Nicole B. Ellison 

kvantitative studie fra 2012 om død og sorg formidlet gjennom minnesider på Facebook og 

bruken av dens egenskaper (Marwick og Ellison 2012). Den andre er Jed R. Brubaker, Gillian 

R. Hayes og Paul Dourish kvalitative studie fra 2013 om hvordan Facebook oppleves i 

sammenheng med død og sorg (Brubaker, Hayes, og Dourish 2013). Den tredje er Ylva 

Segerstad og Dick Kasperowski studie fra 2015 med bruk av både kvalitative og kvantitative 
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metoder om hvordan foreldre opplever å miste barna sine formidlet gjennom lukkede grupper 

på Facebook (Hård Af Segerstad og Kasperowski 2015), og den fjerde er Astrid Linnea 

Løland Hovdes kvalitative forskning fra 2016 om hvordan det oppleves for de etterlatte at 

Facebook blir brukt som en plattform å sørge på, med mye fokus på etikk (Hovde 2016).  

Da det ikke finnes tidligere gjennomført forskning konkret rettet mot digital sorg og etikk 

ønsker denne studien å gjøre noe med det, og bidra til fremtidig kvalitet innenfor feltet. Denne 

studien ønsker å være en døråpner for fremtidige studier, og derfor er prosedyren og valg blitt 

konkret gjengitt og forklart for å øke kvaliteten. Jeg har hele veien forsøkt å ha et bevisst og 

klart forhold til mine valg og videre vært åpne om dem.  

Oppgavens gyldighet har blitt sikret ved hjelp av flere faktorer. For å sikre oppgavens 

gyldighet har jeg som forsker lest meg nøye opp på fenomenet og innhentet meg god teoretisk 

kunnskap til å kunne undersøke den i praksis. Som forsker har jeg også diskutert temaet med 

familie, venner og andre for å få dypere forståelse for ulike synspunkter som igjen ha bidratt 

til større forståelse for digital sorg.  

Jeg mener å ha gjennomført tilstrekkelig arbeid med undersøkelsen, både før, under og etter, 

og håper og tror at funnene kan være viktig for forståelsen av digital sorg i fremtiden.  
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4 Funn 

I dette kapittelet presenteres alle funn fra den kvantitative digitale og anonyme 

spørreundersøkelsen delt på Facebook. Funnene er presentert gjennom tabeller, figurer og 

diagrammer. I likhet med spørreundersøkelsens er også fremstillingen av funnene delt inn i 

fire kategorier: 1) Demografiske spørsmål, 2) Brukermønster på Facebook, 3) Personlig sorg 

på Facebook og 4) Ettertanker og refleksjoner rundt egen digital sorg. Den fjerde og siste 

kategorien ettertanker og refleksjoner rundt egen digital sorg er igjen delt inn i to kategorier. 

Den første er tanker og refleksjoner i relasjon med seg selv, og den andre tanker og 

refleksjoner i relasjon med andre. I kapittel 5 vil de kartlagte funnene bli brukt for å diskutere 

oppgavens underspørsmål presentert i kapittel 1, før det i kapittel 6 vil bli diskutert 

problemstillingene.   

4.1 Demografi  

Demografi er den vitenskapelige betegnelsen på befolkningen, dens sammensetning og 

størrelse på et gitt tidspunkt (Solerød og Tønnessen «Demografi»). Totalt deltok 241 

respondenter i spørreskjemaundersøkelsen som var åpent fra 1.november til 1.desember 2017 

på Universitetet i Oslo sine nettskjema-sider. Som diskutert i metodekapittelet 3 er en av 

utfordringene med digital og anonym rekruttering kontroll over utvalget. 

Kjønn 

Tabell 1 viser utvalget fordelt på variabelen kjønn. 77,2% av respondentene er kvinner og 

22,8% menn. Dette bidrar til å skape en skjev fordeling. Likevel er det mulig å få en forståelse 

over likheter og ulikheter mellom kjønnene ved å se på mønstre i linjediagram. Dette vil bli 

presentert senere i dette kapittelet.   

 

 

 

 

 

Tabell 1: Utvalget fordelt på kjønn 

Svar Antall Prosent 

Mann 55 22,8 % 

Kvinne 186 77,2 % 
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Alder 

Tabell 2 viser forskjell i alder blant de 241 respondentene. Respondentene fikk seks ulike 

alderskategorier å velge mellom i spørreskjemaet. Den størst representeerte aldersgruppen er 

21-29 år med en andelsprosent på 38,2%. Like etter, med en andel på 28,2%, finner vi 

aldersgruppen 30-39 år, og deretter 40-49 år på 20,3%. Aldersgruppen over 50 er lite 

presentert i utvalget, i likhet med de under 20 år.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Utvalget fordelt på alder 

 

Utdanning 

Den siste demografiske faktoren respondentene ble presentert for i spørreskjemaet var 

utdanning. Tabell 3 viser oss at nesten halvparten av respondentene, med en andel på 47,7%, 

har fullført tre eller flere år på Høgskole og/eller Universitet. Det kommer også frem at 35,3% 

har fullført ett-tre år med høyere utdanning. Til sammen har derfor 83% gjennomført ett eller 

flere år med høyere utdanning.  

Svar Antall Prosent 

Grunnskole 4 1,7 % 

Videregående skole 37 15,4 % 

1-3 år på Høgskole/Universitet 85 35,3 % 

3 år eller mer på 
Høgskole/Universitet 

115 47,7 % 

Tabell 3: Utvalget fordelt på utdanning 

 

Svar Antall Prosent 

18-20 7 2,9 % 

21-29 92 38,2 % 

30-39 68 28,2 %  

40-49 49 20,3 % 

50-59 17 7,1 % 

60 eller eldre  8 3,3 % 
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4.2 Brukermønster på Facebook  

Facebook er for mange blitt en hverdagslig aktivitet, og derav å dele innhold og informasjon. 

Nedenfor vises tabeller om brukernes generelle handlingsmønstre på Facebook, med ønske 

om å forstå deres forhold til plattformen da respondentene i studien har til felles å ha søkt dit i 

kontekst av sorg og død. Gjennom diagrammer blir det presentert likheter og ulikheter med 

utgangspunkt i de demografiske faktorene kjønn og alder. Faktoren utdanning er ikke tatt det 

da den innebærer lite variasjon i bruksmønstre.  

Antall år på Facebook 

Tabell 4 viser antall år respondentene har vært på Facebook. 99,2 % av utvalget har hatt 

Facebook i 5 år eller mer. Ingen i utvalget har nylig opprettet Facebook, og kun 0,8 % har hatt 

det i 2-4 år. Med andre ord er flertallet av utvalget godt kjent med Facebook.   

Svar Antall Prosent  

0-1 år 0 0 % 

2-4 år 2 0,8 % 

5 år eller mer 239 99,2 % 

Tabell 4: Antall år på Facebook 

Gjennomsnittlig daglig tidsbruk på Facebook  

Tabell 5 viser respondentenes gjennomsnittelige daglig tidsbruk på Facebook. Flertallet 

bruker rundt 30-60 minutter på Facebook hver dag. Samtidig skiller det ikke mye i 

prosentandel mellom denne gruppen og gruppen som har svart 1-2 timer. En annet interessant 

funn er at det er større prosentandel totalt som har svart at de bruker 2 timer eller mer, enn 30 

minutter eller mindre.  
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Svar Antall Prosent 

30 minutter eller mindre 37 15,4 % 

30-60 minutter 86 35,7 % 

1-2 timer 75 31,1 % 

2 timer eller mer 43 17,8 % 

Tabell 5: Gjennomsnittlig daglig tidsbruk på Facebook 

 

Ved hjelp av linjediagrammet nedenfor er det mulig å se et mønster i likheter og/eller 

ulikheter i fordelingen av menn og kvinners daglige tidsbruk på Facebook. Den vertikale 

aksen viser antall respondenter og den horisontale viser tid i minutter og timer. Både flertallet 

menn og kvinner har svart at de i gjennomsnitt bruker 30-60 minutter daglig. Dette er tydelig 

ved at den høyeste kurven i linjediagrammet er å finne på dette alternativet. Samtidig er det en 

større andel kvinner enn menn som har svart at de bruker 1-2 timer. De kvinnelige 

respondentene bruker med det mer tid enn menn på Facebook på daglig basis.  

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1: Tid på Facebook hver dag: menn 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.2: Tid på Facebook hver dag: kvinner 
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Figur 6 viser daglig tidsbruk på Facebook daglig fordelt mellom alder. Den vertikale aksen 

viser antall respondenter og den horisontale viser de ulike aldersgruppene. Her ser vi at i 

aldersgruppen 30-39 år er det flest som svarer at de bruker 1-2 timer daglig på Facebook, 

mens i aldersgruppen 21-29 svarer flertallet av de bruker 30-60 minutter. I aldersgruppene 

over 40 år varer flertallet at de bruker 30-60 minutter daglig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.3: Tid på Facebook hver dag: alder 

Hyppighet av deling på Facebook 

Tabell 6 viser hvor ofte respondentene deler noe på Facebook. Begrepet deling er definert ut 

fra hva de deler av innhold fra egen brukerprofil som kan være både tekst, bilde, 

statusoppdatering eller annet. Den største andelsprosenten på 38,6 % svarte at de deler noen 

ganger i måneden. Ved å se på fordelingen av tallene nedenfor er det tydelig at flere av 

respondentene deler heller sjeldnere enn hyppigere.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6: Hyppighet av 

deling på Facebook 

 

Svar Antall Prosent 

Flere ganger om dagen 4 1,7 % 

En gang om dagen 11 4,6 % 

Noen ganger i uken 50 20,7 % 

Noen ganger i måneden 93 38,6 % 

Noen ganger i året 74 30,7 % 

Aldri 9  3,7 % 
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Linjediagrammet 6.1 og 6.2 viser forskjeller blant menn og kvinner i hyppighet av 

informasjonsdeling på Facebook. Den vertikale aksen viser antall respondenter og den 

horisontale viser de ulike hyppighetsalternativene. Mønsteret i linjediagrammet viser at 

flertallet menn og kvinner deler noen ganger i året. Det er også tydeligere variasjon blant 

menn enn kvinner, hvor de mannlige respondentene deler både noen ganger i uken, noen 

ganger i måneden og noen ganger i året. Det er ingen menn som deler flere ganger om dagen, 

mens fire kvinner har svart at de gjør. 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.1: Hyppighet i informasjonsdeling: menn 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.2: Hyppighet i informasjonsdeling: kvinner  

 

Diagram 6.3 viser hyppighet av publisering fordelt på ulike aldersgruppene. Ut ifra dette 

diagrammet leses det at de eldre aldersgruppene publiserer hyppigere enn de yngre på 

Facebook. Spesielt aldersgruppen 50-59 er aktive i publiseringshyppigheten, og skiller seg ut 

fra de andre gruppene med å svare at de deler noe en gang om dagen. Bakgrunnen for funnet 

om at de eldre publiserer hyppigere enn de yngre på Facebook kan bunne ut i det bredere 

spekteret av sosiale medier bruken hos de yngre aldersgruppene, mens de eldre fokuserer på 

Facebook.  
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Diagram 6.3: Publiseringshyppighet på Facebook: alder 

Personverninnstillinger på Facebook 

Hvem respondentene deler sine innlegg med bunner ut i deres personverninnstillinger. Tabell 

7 viser at den største andelen respondenter på 81,3 % deler innlegget med venner. Dette betyr 

at de har en semi-offentlig profil. Samtidig velger 11,2 % av respondentene å ha en offentlig 

profil som betyr at innlegg kan deles med og spres ut til alle brukere av Facebook.  

Svar Antall Prosent 

Offentlig  27 11,2 % 

Venner 196 81,3 % 

Bestemte venner 13 5,4 % 

Bare meg 0 0 % 

Vet ikke 0 0 % 

Annet  5 2,1 % 

Tabell 7: Personverninnstillinger på Facebook   
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Sektordiagram 7.1 og 7.2 viser hvordan de mannlige respondentene har svart på spørsmålet 

om personvern sammenlignet med de kvinnelige. Ut ifra sektordiagrammet ser vi at flertallet i 

begge kjønn velger å dele kun med venner og ha en semi-offentlig profil. Likevel er det en 

større andel av de mannlige respondentene som velger å ha offentlig profil. Noen av de 

kvinnelige respondentene har også valgt egendefinerte personverninnstillinger.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.1: Personverninnstillinger: menn                      Figur 7.2: Personverninnstillinger: kvinner   

 

Figur 7.3 viser fordelingen av personverninnstillinger på Facebook i ulike aldersgrupper. Den 

vertikale aksen viser antall respondenter og den horisontale viser de ulike aldersgruppene. I 

alle gruppene dominerer alternativet «venner»; at innholdet som blir delt blir delt med kun 

venner. Likevel er det mer vanlig i alderen 40-49 å ha en offentlig profil. Videre kan dette 

funnet forstås som at de eldre menneskene, som er mer aktive enn de yngre sett i figur 6.3, er 

mindre bekymret over sine personverninnstillinger.  
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Figur 7.3: Personverninnstillinger på Facebook: alder 

Antall venner på Facebook 

Flertallet av respondentene svarte at de deler innlegg med venner. Refererer til figurene i 

avsnittet over.  

Tabell 8 viser at 42,3 %, den største andelen av respondentene, har 501-1000 venner. Deretter 

er det vanligere å ha 251-500 venner enn 1001-5000.   

Svar Antall Prosent 

0-50 2 0,8 % 

51-250 23 9,5 % 

251-500 69 28,6 % 

501-1000 102 42,3 % 

1001-5000 45 18,7 % 

Tabell 8: Antall venner på Facebook  

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

18-20 21-29 30-39 40-49 50-59 60 eller eldre

PERSONVERNINNSTILINGER  PÅ 
FACEBOOK: ALDER

Offentlig Venner Bestemte venner Bare meg Vet ikke Annet



50 

 

Linjediagrammet 8.1 og 8.2 viser forskjell i antall venner fordelt på kjønn. Den vertikale 

aksen viser antall respondenter og den horisontale viser antall venner. Ved hjelp av 

linjemønsteret ser vi at de mannlige respondentene har i det store bildet flere venner på 

Facebook enn de kvinnelige. Flertallet menn har 501-1000 venner, mens kvinner har jevnere 

fordelingen mellom antall grupper 251-500 og 501-1000.  

 

          

 

 

 

 

Figur 8.1: Antall Facebook-venner: menn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8.2: Antall Facebook-venner: kvinner 

 

Diagrammet 8.3 viser antall venner hos de ulike aldersgruppene. Den vertikale aksen viser 

antall respondenter og den horisontale aksen vise de ulike aldersgruppene. Punktene i 

fargeskalaen nedenfor viser antall venner. I alle aldersgruppene har flertallet svart 501-1000 

venner, bortsett fra i gruppen 60 år eller eldre hvor svaralternativet 51-250 venner veier 

tyngst. Dette viser at de yngre respondentene ofte har flere venner enn de eldre. Sett sammen 

med figur 7.3 kan en mulig korrelasjon være at de eldre ikke bryr seg like mye om 

personverninnstillingene da de i gjennomsnitt har færre venner enn de yngre.  
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Tabell 8.3: Antall venner på Facebook: alder 

Angret på Facebook-innlegg 

Respondentene fikk spørsmål om de noen gang hadde angret på et innlegg på Facebook. 

Denne bunner ut i Hovdes kartlagte utfordring kritisk tankegang og minsket mulighet for å 

angre på et innlegg da det allerede er spredt ut til mange gjennom egenskapen skalerbarhet. 

Dette gjelder ikke kun i kontekst av digital sorg, og det ble derfor undersøkt på et generelt 

grunnlag.  

Tabell 9 viser at hele 67,6 % av respondentene har angret på noe de har delt og derav også 

fjernet det.  

Svar Antall Prosent 

Nei 63 26,1 % 

Ja, angret 15 6,2 % 

Ja, angret og fjernet 163 67,6 % 

Tabell 9: Angret på innlegg på Facebook 
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4.3 Personlig sorg på Facebook 

Etter å ha kartlagt respondentenes generelle forhold til Facebook og deres bruksmønstre 

spisser dette avsnittet seg inn på respondentenes egne digitale sorg på Facebook. Her er det 

hentet inn fakta om hvem de har sørget over og hvordan. Datamaterialet og funnene blir 

presentert gjennom tabeller og figurer.  

Relasjon til den avdøde 

Tabell 10 viser at 64,5 % har valgt å sørge over noen de anser å ha svært nær relasjon til. 

Deretter er det tydelig at relasjonen kategoriserer som nær eller ganske nær. Ut ifra dette leses 

det at flertallet respondenter har svart på spørreskjema med utgangspunkt i en nær avdød.  

Svar Antall Prosent 

Svært nær 154 64,2 % 

Nær 28 11,7 % 

Ganske nær 30 12,5 % 

Bekjent 25 10,4 % 

Annet 3 1,2 % 

Tabell 10: Relasjon mellom respondent og den avdøde  
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Hvor og hvordan sorgen er delt på Facebook  

Alle respondentene har valgt å dele egen sorg på Facebook, men det er videre interessant å se 

hvor på plattformen og hvordan. Begge spørsmålene ble presentert i spørreskjemaet som 

flervalgsspørsmål, hvor respondenten fikk mulighet til å velge flere svaralternativer.  

Tabell 11 viser hvor på Facebook respondentene har valgt å uttrykke sin sorg. 75,9 %, har 

valgt å dele gjennom egne brukerprofiler. Deretter følger alternativet med å dele på den 

avdødes profil, som 33,2 % har svart.  

Svar Antall Prosent 

Egen brukerprofil 183 75,9 % 

Den avdødes 
profil 

80 33,2 % 

Minneside 42 17,4 % 

Lukket gruppe 27 11,2 % 

I chatten 30 12,4 % 

Annet 17 7,1 % 

Tabell 11: Hvor på Facebook sorgen er uttrykt 

 

Tabell 12 viser hvordan respondentene har valgt å uttrykke egen sorg på Facebook. Som vist i 

tabell 11 har de fleste valgt å dele gjennom egen brukerprofil, og i tabellen nedenfor leses det 

at tekst og bilde er mest vanlig. Likevel kan også tekst og bilde gå innunder altenrativet 

statusoppdatering, som kan være en innspillende faktor på hvorfor dette også er populært 

blant de sørgende.   

Svar Antall Prosent 

Status 119 49,4 % 

Emoji 36 14,9 % 

Tekst 139 57,7 % 

Minneside 31 12,9 % 

Bilde 137 56,8 % 

Annet 22 9,1 % 

Tabell 12: Hvordan sorgen er delt på Facebook 
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Hyppighet av digital sorg på Facebook 

I tabell 6 ble respondentens generelle forhold til Facebook delt og derav hyppighet i 

informasjonsdeling.  

I tabell 13 nedenfor vises resultater fra respondentens hyppighet rundt deling av digital sorg. 

Ingen av respondentene valgte å dele hver dag, og 50,6 % har delt kun en gang. Deretter har 

28,2 % svart at de deler årlig, som kan innebære deling på spesielt høytidelige dager.   

 

 

 

 

 

 

Tabell 13: Hvor ofte sorgen ble uttrykt på Facebook  

Viktigheten av likes 

Tabell 14 viser viktigheten av likes blant studiens respondenter. Den største andelen på totalt 

66,8 % svarte at likes var lite eller ikke viktig for dem i sorgprosessen. En prosentandel på 

17,4 % mente derimot at det var viktig.  

 

 

 

 

Tabell 14: Viktighet av likes på Facebook under sorgprosessen  

 

 

Svar Antall Prosent 

Hver dag 0 0 % 

Flere ganger i 
uken 

10 4,1 % 

Noen ganger i 
måneden 

21 8,7 % 

Årlig 68 28,2 % 

Kun delt en gang 122 50,6 % 

Annet 20 8,3 % 

Svar Antall Prosent 

Veldig viktig 9 3,7 % 

Ganske viktig 29 12 % 

Viktig 42 17,4 % 

Lite viktig 68 28,2 % 

Ikke viktig 93 38,6 % 
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4.4 Ettertanker og refleksjoner rundt egen digital 

sorg  

Den siste delen av det digitale og anonyme spørreskjemaet delt på Facebook tar for seg 

respondentenes tanker og refleksjoner i etterkant av egen delt sorg. Det er denne delen som er 

utviklet med utgangspunkt i etikken som teoretisk rammeverk. Respondentene ble i 

spørreundersøkelsen presentert for åtte ulike påstander med svaralternativene helt enig, delvis 

enig, nøytral, delvis uenig og helt uenig. Deres oppgave var å plassere egne tanker, valg og 

handlinger basert på svaralternativene i forhold til påstandene. De åtte påstandene 

respondentene ble presentert for kan deles inn i to kategorier: påstander i relasjon med seg 

selv og påstander i relasjon med andre. Bak hver påstand blir det gjengitt hvilke etisk 

rammeverk de ulike tilhører, som vist i kapittel 3, avsnitt 3.2.  

Videre i dette avsnittet er funnene lagt frem ved hjelp av tabeller og linjediagrammer. 

Funnene er presentert på et generelt nivå mellom med utgangspunkt i svar fra alle 

respondentene, men også likheter og ulikheter blant kjønn. De demografiske variablene alder 

og utdanning er ikke vurdert da resultatene ikke viste store forskjeller, noe kjønn derimot 

gjorde. Det er likevel viktig å påpeke at utvalget er skeivt i forhold til kjønn, da 77,2 % er 

kvinner 22,8 % er menn. Funnene nedenfor er derfor ikke nok kvalitetssikret til at de kan 

generaliseres, men bidrar likevel til å få en oversikt over likheter/ulikheter, tross at det kan 

oppfattes som en overordnet forståelse og helhetlig bilde gjennom tall og statistikk.  

Den vertikale aksen i avsnittets diagrammer viser antall respondenter og den horisontale 

viser de ulike enighetsgradene: 1= Helt enig, 2 = Delvis enig, 3 = Nøytral, 4 = Delvis enig,  

5 = Helt uenig. 

I relasjon med seg selv  

Av totalt åtte påstander presentert for respondentene i spørreskjemaet er fire av dem utviklet 

for å se hvor vidt respondentene har utviklet seg som individer og eller blitt kjent med seg 

selv etter å ha delt personlig og privat sorg på nettet.  
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Påstand 1: Jeg vet bedre hva jeg skal si og gjøre offline/online etter å ha sørget 

på nettet (dydsetikk, noe utilitarisme)   

Tabell 15 viser hvor respondentene plasserer seg i forhold til påstanden «Jeg vet bedre hva jeg 

skal si og gjøre offline/online etter å ha sørget på nettet». Over halvparten av respondentene, 

52,7 %, stiller seg nøytrale til dette. Samtidig viser tabellen hvordan en større total 

andelsprosent er delvis enig eller helt enig i påstanden sammenlignet med andelsprosentene 

som har svart delvis uenig og helt uenig.  

«Jeg vet bedre hva jeg skal si og gjøre offline/online etter å ha sørget på nettet» 

Svar Antall Prosent 

Helt enig 19 7,9 % 

Delvis enig 44 18,3 % 

Nøytral 127 52,7 % 

Delvis uenig 17 7,1 % 

Helt uenig 34 14,1 % 

Tabell 15: Lært bedre hva jeg skal si offline/online  

 

Ved hjelp av figurene nedenfor og linjemønstret seg vi at flertallet av både de mannlige og 

kvinnelige respondentene har plassert seg på svaralternativ 3 - nøytral. Med andre ord er det 

likheter i svarmønsteret blant kjønn til påstand 1.  

 

Figur 15.1: Lært bedre hva jeg skal si offline/online: menn og kvinner.  

Påstand 2: Facebook og dens muligheter ga meg et bedre liv tross en tung tid 

(dydsetikk, noe utilitarisme)  

Tabell 16 viser hvordan respondentene forholder seg til påstanden «Facebook og dens 

muligheter ga meg et bedre liv tross en tung tid». 30,3 %, som er den største andelsprosenten, 

har stilt seg delvis enige i påstanden basert på egne erfaringer og opplevelser. Likevel har 

27,8 % stilt seg nøytrale og 22 % har svart at de er helt uenige.  
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«Facebook og dens muligheter ga meg et bedre liv tross en tung tid» 

Svar Antall Prosent 

Helt enig 13 5,4 % 

Delvis enig 73 30,3 % 

Nøytral 67 27,8 % 

Delvis uenig 35 14,5 % 

Helt uenig 53 22 % 

Tabell 16: Hvordan Facebook har hjulpet i prosessen rundt digital sorg  

Sammenlignet med påstand 1 leses det i figurene og linjemønstrene nedenfor en ulikhet 

mellom de mannlige og de kvinnelige respondentene. Flertallet av de mannlige respondentene 

valgte å stille seg nøytrale til påstanden ved å velge svaralternativ 3, men flertallet av de 

kvinnelige respondentene svarte alternativ 2, om viser at de er delvis enige i påstanden.  

 

 

Tabell 16.1: Hvordan Facebook har hjulpet i prosessen rundt digital sorg: menn og kvinner 

Påstand 3: Min digitale sorg hjalp meg å bli bedre kjent med meg selv og mine 

verdier (dydsetikk)  

Tabell 17 presenterer hvordan respondentene stilte seg til påstanden «Min digitale sorg hjalp 

meg å bli bedre kjent med meg selv og mine verdier». 32,4 % stilte seg nøytrale, mens 29,9 % 

svarte at de var helt uenige. Samtidig svarte 22 % av de var delvis enige. Dette tyder på store 

forskjeller i oppfatninger blant respondentene.  

«Min digitale sorg hjalp meg å bli bedre kjent med meg selv og mine verdier» 

Svar Antall Prosent 

Helt enig 11 4,6 % 

Delvis enig 53 22 % 

Nøytral 78 32,4 % 

Delvis uenig 27 11,2 % 

Helt uenig 72 29,9 % 

Tabell 17: Personlig utvikling etter digital sorg på Facebook 
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I likhet med påstand 1 leses det gjennom figurene og linjemønsteret nedenfor at svaralternativ 

3 – nøytral og 5 -helt uenig er mest utbredt blant både de mannlige og de kvinnelige 

respondentene. Det er likevel mulig å lese ut fra linjediagrammet at de kvinnelige 

respondentene i større grad enn menn har svart alternativ 2 – delvis enig.  

 

Tabell 17.1: Personlig utvikling etter digital sorg på Facebook: menn og kvinner 

Påstand 4: Å sørge på nettet har hjulpet meg å bli mer... (dydsetikk, noe 

omsorgsetikk) 

Den siste påstanden i kategorien ettertanker og refleksjoner i relasjon med seg selv inneholder 

flere underspørsmål. Respondentene fikk presentert påstanden «Å sørge på nettet har hjulpet 

meg å bli mer…» før de ble presentert for dydene ærlig, selvkontrollerende, empatisk, 

omsorgsfull og medmenneskelig. Bakgrunnen og ønsket for denne påstanden var å kartlegge 

hvorvidt de digitale sørgende hadde opplevd, eventuelt ikke opplevd, å utvikle én eller flere 

dyder og egenskapen. For å finne svar på dette ble det for hver dyd presentert en tallskala med 

tallene 1 til 5, hvor 1 tilsvarte ingen utvikling og 5 tilsvarte stor utvikling. Respondentenes 

oppgave var dermed å plassere seg på nummer 1, 2, 3 4, eller 5 på de fem forskjellige 

tallskalaene ut ifra egen oppfatning av utvikling.  

Figur 18 viser hva de 241 respondentene har svart i forhold til utvikling av egenskaper og 

dyder. Felles blant dem alle er vektlegging av plasseringen 1, som tilsvarer ingen utvikling og 

3, som kan tolkes som et «midt-på-svar». Flertallet av respondentene føler dermed at de ikke 

har utviklet noen av egenskapene etter å ha prosessert deres sorg digitalt på Facebook. I 

tillegg har mange av respondentene valgt svaralternativ 3, som blir en slags nøytral mellomvei 

blant alle valgmulighetene. Likevel leses det ut ifra figuren er mønster blant de tre siste 

egenskapene: empati, omsorg og medmenneskelighet. Men det menes at det er tydelig flere av 

respondentene som er positive til det og dermed har svart at de kan ha utviklet disse 

egenskapene.   
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Figur 18: Utvikling av egenskaper etter digital sorg på Facebook 

 

Videre er det interessant å se på fordelingen av svarene blant de mannlige og de kvinnelige 

respondentene, for å kunne se om det finnes likheter og/eller ulikheter. Dette blir presentert 

gjennom linjediagrammer fordelt på fem ulike egenskapene og dydene: ærlighet, selvkontroll, 

empati, omsorg og medmenneskelighet.  

Den vertikale aksen i denne påstandens diagrammer viser antall respondenter og den 

horisontale viser de ulike gradene av utvikling: 1= lite og 5 = mye.  

Ærlighet (dydsetikk) 

Den første egenskapen respondentene ble presentert for var ærlighet. Figur 18.1 viser mønster 

i responsen blant de mannlige og kvinnelige respondentene, og det er ganske likt mellom 

dem.  De fleste har plassert seg innenfor svaralternativ 1 eller 3, lite eller verken eller.  

 

Figur 18.1: Utvikling av ærlighet: menn og kvinner 
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Selvkontroll (dydsetikk) 

Figur 18.2 viser hvordan menn og kvinner ser på deres utvikling av egenskapen selvkontroll 

etter å ha sørget på nettet. Linjediagrammet viser et likt mønster blant menn og kvinner. 

Flertallet hos begge kjønn har svart nummer 1, lite utvikling. Etter der stiller de fleste seg på 

nummer 3.  

 

Figur 18.2: Utvikling av selvkontroll: menn og kvinner 

Empati (dydsetikk/omsorgsetikk) 

Figur 18.3 viser hvordan menn og kvinner stiller seg rundt påstanden om det å sørge på nettet 

har gjort dem mer empatiske. I motsetning til egenskapene ærlighet og selvkontroll, hvor 

menn og kvinner har hatt et likt svarmønster, blir det her presentert ulike mønstre i 

linjediagrammet. Flertallet menn har svart nummer 3, som kan oppfattes som et verken eller 

svar. Videre har menn svart nummer 1, lite. Forskjellen med kvinner er at flere har valgt å 

svare 4, som viser at de føler de har utviklet mer empati etter å ha sørget på nettet.  

 

Figur 18.3: Utvikling av selvkontroll: menn og kvinner 
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Omsorg (dydsetikk/omsorgsetikk) 

Figur 18.4 baserer seg på egenskapen omsorg, og hvordan menn og kvinner stiller seg til 

utviklingen av denne. I likhet med egenskapen empati i tabell 18.3 har menn og kvinner 

samme mønster. Menn har i hovedsak svart 3, som er verken eller, eller 1 som er lite. Dette er 

også dominerende hos kvinner, men samtidig er det en større andel kvinner som har svart 4. 

Dette kan tyde på at de kvinnelige respondentene føler i større grad de har blitt mer 

omsorgsfulle etter deres digitale sorg.  

Figur 18.4: Utvikling av omsorg: menn og kvinner 

Medmenneskelighet (dydsetikk/omsorgsetikk) 

Figur 18.5 viser resultatet i den siste spurte egenskapen blant respondentene i påstand 4, om 

de ser på seg selv som mer medmenneskelig etter deres digitale sorg. Menn har gjennom 

spørsmål om utvikling i alle egenskapene svart med samme mønster, enten 1 eller 3, som er 

lite eller nøytral. Kvinner derimot er i likhet med menn i samme mønster her, men samtidig 

mer positive til utviklingen og derav en større andel som velger svaralternativ 4.  

 

Figur 18.5: Utvikling av medmenneskelighet: menn og kvinner 
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I relasjon med andre  

Av totalt åtte påstander presentert for respondentene i spørreskjemaet er fire av dem utviklet 

for å se hvordan respondentene har forhold seg til andre før og etter deres digitale sorg.  

Påstand 5: Jeg vurderte positive og negative sider for meg selv og andre før 

jeg sørget på nettet (utilitarisme, noe omsorgsetikk)  

Tabell 19 viser hvordan respondentene stilte seg til påstanden «Jeg vurderte positive og 

negative sider for meg selv og andre før jeg sørget på nettet». 46,1 % responderte at de var 

enige i påstanden. 16,6 % stilte seg nøytrale, men ut ifra prosentfordelingen leses det at 

flertallet av respondentene er enige i påstanden.  

«Jeg vurderte positive og negative sider for meg selv og andre før jeg sørget på 

nettet» 

Svar Antall Prosent 

Helt enig 111 46,1 % 

Delvis enig 50 20,7 % 

Nøytral 40 16,6 % 

Delvis uenig 16 6,6 % 

Helt uenig 24 10 % 

Tabell 19: Kritisk tankegang før digital sorg på Facebook 

 

Figur 19.1 viser hvordan menn og kvinner stilte seg ulikt til påstanden over. Flere menn enn 

kvinner stilte seg nøytrale til påstanden ved å velge svarkategori 3. I tillegg er det en større 

andel menn enn kvinner som stilte seg helt uenige til påstanden. Kvinner derimot var mer 

positive og enige i utsagnet.  

 

Figur 19.1: Kritisk tankegang før digital sorg på Facebook: menn og kvinner 
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Påstand 6: Jeg tror min åpenhet på nett har hjulpet flere i samme situasjon 

(utilitarisme)  

Tabell 20 viser hvordan respondentene forholdt seg til påstanden «Jeg tror min åpenhet på 

nett har hjulpet flere i samme situasjon». 35,5 % var delvis enige i utsagnet, mens 32,8 % 

stilte seg nøytrale. Ut ifra fordelingen av prosenter leses det likevel at flere er enige enn 

uenige i utsagnet.  

«Jeg tror min åpenhet på nett har hjulpet flere i samme situasjon» 

Svar Antall Prosent 

Helt enig 34 14,1 % 

Delvis enig 85 35,3 % 

Nøytral 79 32,8 % 

Delvis uenig 19 7,9 % 

Helt uenig 24 10 % 

Tabell 20: Åpenhet rundt digital sorg på Facebook 

 

Figur 20.1 viser forskjell i svarmønster mellom menn og kvinner i påstand 6. Flere menn enn 

kvinner stiller seg nøytrale til påstanden, mens flertallet kvinner svarte at de var delvis enige i 

utsagnet.  

 

Figur 20.1: Åpenhet rundt digital sorg på Facebook: menn og kvinner 
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Påstand 7: Å sørge på nett hjalp meg å knytte sterkere bånd til familie og nære 

venner (omsorgsetikk) 

Tabell 21 viser hvordan respondentene stilte seg til påstanden «Å sørge på nett hjalp meg å 

knytte sterkere bånd til familie og nære venner».  Flertallet, med en andel på 37,3 %, var 

delvis enige i påstanden. Likevel er det ikke en alt for stor andelsprosent som skiller de som er 

positive til de som er negative. 21,2 % har svart at de er helt uenige i påstanden.  

 

Tabell 21: Relasjonsbygging på Facebook etter digital sorg 

Figur 21.1 viser hvordan de mannlige og kvinnelige respondentene stiller seg til påstanden. 

Mønsteret er ganske likt mellom kjønnene, men i stor grad stiller flere menn seg nøytrale til 

påstanden. Flertallet av begge kjønn valgte svaralternativ 2 som viser at de er delvis enige.  

 

Figur 21.1: Relasjonsbygging på Facebook etter digital sorg: menn og kvinner 
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Påstand 8: Å få respons fra familie og nære venner var en viktig grunn for at 

jeg valgte å dele sorgen min på Facebook (omsorgsetikk) 

Tabell 22 viser svarene til respondentene omhandlende påstanden: «Å få respons fra familie 

og nære venner var en viktig grunn for at jeg valgte å dele sorgen min på Facebook».  

29,9 % var delvis enige, mens 20,7 % var helt uenige. Med andre ord er det her store 

variasjoner i respondentens tanker og refleksjoner i etterkant av deres digitale sorg.  

Tabell 22: Viktighet av respons på Facebook fra familie og nære venner 

 

Figur 22.1 viser hvordan menn og kvinner forhold seg til den overnevnte påstanden. Flertallet 

blant begge kjønn svarte at de var delvis enige i utsagnet. Flere av de mannlige respondentene 

stilte seg derimot nøytrale til utsagnet sammenlignet med de kvinnelige.  

 

Tabell 22.1: Viktighet av respons på Facebook fra familie og nære venner 

 

I dette kapittelet har funn fra den kvantitative digitale og anonyme spørreundersøkelsen blitt 

presentert ved hjelp av tabeller, figurer og diagrammer. I neste kapittel vil funnene bli brukt 

for å svare på studiens underspørsmål.  

«Å få respons fra familie og nære venner var en viktig grunn for at jeg valgte å dele 

sorgen min på Facebook» 

Svar Antall Prosent 

Helt enig 40 16,6 % 

Delvis enig 72 29,9 % 

Nøytral 40 16,6 % 

Delvis uenig 39 16,2 % 

Helt uenig 50 20,7 % 
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5 Diskusjon av oppgavens 

underproblemstillinger  

Funnene fra kapittel 4 vil bli brukt i dette kapittelet for å diskutere og svare på studiens 

underspørsmål. Underspørsmålene er utviklet for å hjelpe til i søken etter svar på studiens to 

problemstillinger og lagt frem i introduksjonskapittelet. De vil bli gjengitt nedenfor.  

Dette kapittelet er med andre ord første steg i retningen for å finne svar på problemstillingene 

som vil bli diskutert i kapittel 6.  

Nedenfor følger en oversikt over oppgavens to problemstillinger med påfølgende 

underspørsmål:   

1. Hvordan handler de sørgende på Facebook? 

a) Hvem er de sørgende?  

b) Hvordan er respondentenes generelle forhold til Facebook? 

c) Hvordan har de valgt å dele sin sorg?  

 

2. Hvilke etiske tankerammer og valg har de sørgende gjort på Facebook?  

 

d) Har de sørgende vurdert risikoer?  

e) Har de sørgende lært noe av prosessen? 

f) Hvilke positive og negative opplevelser har deres digitale sorg ført med seg?  

g) Finnes det et tydelig etisk rammeverk de sørgende følger?  

 

Videre følger diskusjon av underspørsmålene:  

5.2 Hvordan handler de sørgende på Facebook?  

5.2.1 Hvem er de sørgende?  

Totalt 241 respondenter deltok i spørreundersøkelsen. 22,8 % av disse var menn, og 77,2 % 

var kvinner. Av disse var den største andelen i aldersgruppen 21-29 år, men like etter fulgte 
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aldersgruppen 30-39. 83 % av respondentene har ett eller flere år på Høgskole og/eller 

Universitet. 

5.2.2 Hvordan er respondentenes generelle forhold til Facebook? 

Flertallet av respondentene har hatt Facebook i 5 år eller mer. 51,1 % bruker Facebook i 60 

minutter eller mindre, mens de resterende 48,8 % bruker i 1 time eller mer. Det er personer i 

aldersgruppen 30-39 år som bruker mest tid på Facebook når de først er inne, men like bak 

kommer aldersgruppen 20-29 år. Kvinner bruker i gjennomsnitt mer tid per dag enn menn.  

Flertallet av respondentene publiserer innlegg noen ganger i måneden. Det er en tydeligere 

vanligere å publisere blant kvinner enn menn, og noen av dem publiserer også innlegg daglig. 

Det er større variasjoner i publiseringshyppighet blant de mannlige respondentene. Flertallet 

av menn har svart at de publiserer noen ganger i måneden, men like etter kommer det frem at 

det publiseres både noen ganger i uken og noen ganger i året. De eldre publiserer hyppigere 

enn de yngre.  

Yngre voksne bruker Facebook for kortere øyeblikk flere ganger om dagen, mens de eldre er 

sjeldnere inne, men bruker lengre tid da de først er der.  

81,3 % av studiens respondenter har semi-offentlige profiler hvor innlegg deles med venner, 

mens 11,2 % har offentlige profiler. Brukeren velger selv personverninnstillingene til egen 

profil basert på hvem de ønsker å dele innleggene med (Marwick og Ellison 2012, 380). Flere 

menn enn kvinner velger å ha offentlige profiler. Den gjennomsnittlige Facebook-bruker, 

basert på svar fra studiens respondenter, har 501-1000 venner. De mannlige respondentene 

har flere antall venner enn de kvinnelige.  

5.2.3 Hvordan har de valgt å dele sin sorg?  

For nærmest 60 % av respondentene er det flere år siden de sørget over tapet av noen på nett. 

16,6 % sørget over noen som nylig gikk bort. Dette spørsmålet ble også brukt som et 

kontrollspørsmål for å få respondentene til å tenke enda en gang igjennom om de var klare for 

å ta del i studien. 64,2 % svarte at de sørget over noen som sto de svært nær, og 24,2 % svarte 

nær eller ganske nær.  
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Flertallet av respondentene har valgt å dele sorgen gjennom egen brukerprofil på Facebook, 

hvor innholdet i hovedsak er presentert gjennom tekst og/eller bilder. Over halvparten har kun 

delt én gang, og 28,2 % av respondentene deler årlig.  

5.3 Hvilke etiske tankerammer og valg har de 

sørgende gjort på Facebook?  

5.3.1 Har de sørgende vurdert risikoer?  

Med utgangspunkt i Hovdes tre kartlagte utfordringer vil det nedenfor diskuteres hvor vidt de 

sørgende har gjort rede for og vurdert dem før delt sorg (Hovde 2016, 108-111). De tre 

utfordringene er informasjonsspredning, kritisk tankegang og viktigheten av likes.  

Informasjonsspredning 

En av utfordringene Hovde trekker frem er informasjonsspredning. Begrepet 

informasjonsspredning kan forklares som muligheten individet har for at et egenprodusert 

innlegg og innhold kan spres ut til mange samtidig, og deretter motta respons på det (Bakshy 

et al. 2012, 519). Denne utfordringen og følgende risikoer ble presentert og diskutert i kapittel 

2, avsnitt 2.4.1.  

Respondentene i denne studien ble stilt flere spørsmål om hvorvidt de har vurdert risikoer i 

form av informasjonsdeling. Det første omhandler om de bevisst har vurdert 

personverninnstillingene sine. Danah boyd og Eszter Hargittai kartla i sin studie fra 2010 at 

kvinner i større grad velger å begrense profilen sin enn menn (Boyd og Hargittai 2010, 12). 

81,3 % av denne studiens respondenter svarte at de har en semi-offentlig profil, mens 11,2 % 

svarte at de har en offentlig. Med en offentlig profil kan i teorien alle andre brukere se innlegg 

og informasjon som deles. Av de 11,2 % er det en mye større andel menn som har offentlig 

profil, som betyr et likt resultat sammenlignet med boyd og Hargittais studie. Tross dette 

funnet har likevel flertallet en semi-offentlig profil hvor innhold er begrenset til å bli spredt ut 

til kun venner i hovedsak. Med andre ord har flertallet av respondentene vurdert risikoen 

informasjonsspredning, til tross for at de mannlige respondentene utgjør en større risiko enn 

de kvinnelige da flere har offentlige profiler.  
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Tross risikovurdering omkring personverninnstillinger, er det likevel andre risikoer å finne. 

Disse er antall venner og deretter mulig kontekst kollaps blant disse, som diskutert i kapittel 

2, avsnitt 2.4.1. Evolusjonspsykologen Robin Dunbar mener at hjernen vår setter en grense 

for hvor mange vennskap vi klarer å pleie å gjøre rede for, og setter en teoretisk grense på 150 

venner. Dette antallet gjelder både i det virkelige liv og på nettet (Dunbar 2010, 4, Lu et al. 

2017, NRK 2016). Den gjennomsnittlige Facebook-bruker, basert på denne studiens 

respondenter, har 501-1000 venner. Tross en semi-offentlig profil, hvor innlegg kun spres til 

venner, viser likevel dette tallet omkring antall venner at innlegget spres til mange. Basert på 

Dunbars forskning er det umulig for den enkelte bruker å pleie alle disse og forstå deres 

ønsker, behov, tanker og opplevelser av det som deles. I tillegg er det store sannsynligheter 

for at disse menneskene kommer fra ulike settinger og kontekster. Det kan være nær familie 

som foreldre og besteforeldre, tidligere og nåværende jobbkollegaer, sjefer, kjæreste, 

ekskjæreste, for å nevne noen (Aalen 2013, 109-110, Brubaker, Hayes, og Dourish 2013, 

161). Når alle disse ulike menneskene samles på ett sted, men blir utfoldet for samme type 

informasjon, kalles det kontekst kollaps. Med så mange ulike mennesker samlet på ett sted, og 

i kontekst av digital sorg, er det umulig å unngå ulike oppfatninger og tanker om hva som er 

rett og galt (Aalen 2013, 109-110).  

Det er med andre ord risikominskende å ha en semi-offentlig profil, men det er også viktig å 

være oppmerksom på antall venner og hvem de er.  

En annen viktig faktor innunder informasjonsspredning som utfordring er hyppighet av 

deling, samt rask deling etter et dødsfall hvor det er viktig å vurdere ulike sider og 

konsekvenser. Respondentene i studien er til vanlig ikke svært aktive med å dele innlegg, og 

flertallet har delt sorg kun én gang. Noen velger også å dele årlig på spesielle dager. Likevel 

kan den ene delingen som er kartlagt i funnene forstås å være relativt raskt etter et dødsfall har 

inntruffet. To av Hovdes informanter, “Elisabeth” og “Mia”, gjengitt gjennom pseudonymer 

som beskrevet i kapittel 2, avsnitt 2.4, opplevde utfordringen ved at informasjon om død og 

sorg deles nærmest for raskt på nettet etter noen har gått bort (Hovde 2016, 108). Av denne 

studiens respondenter svarte derimot 46,6 % at de hadde tenkt over og vurdert positive og 

negative sider før de valgte å dele og spre informasjonen, både for seg selv og for andre. 

Likevel er det noe oppsiktsvekkende at 16,6 % stiller seg nøytrale til vurdering av 

konsekvenser, i større grad menn enn kvinner.  
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Kritisk tankegang 

Den andre utfordringene Hovde trekker frem er kritisk tankegang, eller mulig mangelen på 

den i en vond og vanskelig tid etter å ha mistet noen nære og kjære. Psykolog Robert 

Sternberg definerer begrepet kritisk tankegang som de mentale prosessene, strategiene og 

representasjonene folk bruker til å løse problemer, ta beslutninger og lære nye konsepter 

(Sternberg 1986, 1), mens Robert Hugh Ennis definerer begrepet som en reflekterende 

tekning hvor fokuset ligger i å bestemme hva vi skal tro eller gjøre, som nevnt i Fishers 

oppsummering vedrørende Ennis’ verk (Fisher 2000, 48). En av grunnene til at den kritiske 

tankegangen minskes i kontekst av digital sorg kan bunne ut i at mange velger å søke til 

Facebook raskt etter dødsfallet av noen nære, da følelsene er vanskelig å kontrollere. Tross 

kritikk av Kübler-Ross’ modell som innebærer fem stadier i en sorgprosess (Løken 2016, 

Rosenberg 2012, 8), med sjokk det første kartlagte stadiet, kan det likevel ligge en sannhet i 

det. Å oppleve sjokk etter et dødsfall kan for mange stemme, noe det gjorde for “Mia”, en av 

Hovdes respondenter, som diskutert i kapittel 2, avsnitt 2.4.2. Dette forklarte hun i intervju 

med Hovde og forteller at hun fant det vanskelig å tenke kritisk over egne handlinger (Hovde 

2016, 109).  

I denne studiens spørreundersøkelse ble det ikke kartlagt hvorvidt de sørgende var i sjokk da 

de valgte å dele sorgen på nettet. Det som ble kartlagt var Facebooks skalerbarhet på generelt 

grunnlag (Aalen 2013, 61, Hård Af Segerstad og Kasperowski 2015), og om respondentene 

noen gang hadde angret på noe de hadde delt og deretter endt opp med å fjerne det. Av 241 

respondenter svarte 67,6 % at de hadde angret på et delt innlegg på Facebook som førte til at 

de valgte å fjerne det. Dette var som nevnt ikke stilt spesifikt mot deres digitale sorg, men 

viser likevel at det å tenke kritisk før man deler informasjon er utfordrende for flere av 

respondentene på Facebook.  

Et annet interessant funn rundt kritisk tankegang er funnet av en mer likegylden holdning fra 

respondentene. 52,7 % stilte seg nøytrale til om de har lært bedre hva de skal si og ikke si 

offline og online. De fleste stilte seg også nøytrale til om de har utviklet mer selvkontroll etter 

deres digitale sorg. Et tydelig mønster viser likevel at de mannlige respondentene i større grad 

enn kvinner stiller seg nøytrale til spørsmål rundt kritisk tankegang. Kvinner tar oftere 

tydeligere standpunkt og er samtidig mer positive til vurdering av handlinger og refleksjoner i 

etterkant. Dette funnet kan trekkes paralleller til Hovdes funn fra 2016, og hvordan noen av 

hennes informanter også uttrykte en nøytral tilnærming til digital sorg (Hovde 2016, 110). 
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Viktigheten av likes 

Den tredje og siste utfordringene Hovde trekker frem er viktigheten av likes for de sørgende. 

Likes kan defineres som den tekniske muligheten brukere av Facebook blir tilbudt som gir 

dem mulighet til å kommentere og formidle deres tanker rundt delt innlegg. Det kan 

responderes gjennom likes og kommentarer med innehold av blant annet ord, bilder og 

videoer. Zell og Moeller kartla i deres studie fra 2018 at likes er viktig og kan føre til bedre 

velvære, glede og selvtillit hos den som deler innlegg, noe som kan være viktig i en 

sorgprosess (Zell og Moeller 2018, 27). I Hovdes studie fra 2016 fortalte respondentene 

“Lily”, “Aron” og “Bianca”, gjengitt etter pseudonymer av Hovde, hvordan likes og respons 

opplevdes som en støtte i deres digitale sorg (Hovde 2016, 66-69).  

Respondentene i denne studien har i hovedsak delt deres digitale sorg gjennom 

statusoppdatering, bilder og tekst, men i motsetning til Hovdes respondenter svarte 66,8 % at 

likes var lite viktig for dem i sorgprosessen. På den andre siden svarte derimot 29,9 % at 

responsen fra familie og nære venner var en betydelig viktig grunn for valget om å dele på 

nett, at respons og likes fra den nære relasjonsgruppen var viktig. Denne responsen kan 

forklares som en form for oppmerksomhet, som kan føre til en sterkere opplevelse av å ikke 

være alene i sorgen, men at man blir sett og hørt. Hovde snakket også om en mulig 

avhengighet rundt likes, men på bakgrunn av at respondentene i denne studien i hovedsak kun 

har delt en gang eller årlig er dette vanskelig å ta stilling til (Hovde 2016, 110). 

5.3.2 Har de sørgende lært noe av prosessen?  

Ved å se på hvordan de sørgende har benyttet seg av Facebooks muligheter til å sørge, samt 

møtt utfordringene kartlagt av Hovde, vil det nedenfor bli diskutert om den digitale 

sorgprosessen har vært en lærerik prosess, og om de sørgende har utviklet seg som 

mennesker.  

Blant påstandene omhandlende læring og utvikling hos respondentene er det et tydelig 

kjennetegn og mønster i at de blir besvart med de nøytrale svaralternativene. Flertallet av 

respondentene stiller seg nøytrale, men det er likevel mulig å kartlegge noen utviklende 

lærdommer gjort i etterkant av den digitale sorgprosessen.   

En av påstandene respondentene ble presentert for var hvorvidt de følte de hadde blitt bedre 

kjent med seg selv og sine verdier. 22 % av respondentene var delvis enige i utsagnet, mens 
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29,9 % var uenige. Dette skaper et skille mellom respondentene. Noen føler de har lært av 

prosessen, andre ikke. Spesielt kvinner mener de har blitt bedre kjent med seg selv og sine 

verdier, mens menn i større grad er negative til denne påstanden.  

Respondentene ble også presentert for fem egenskaper og dyder: ærlighet, selvkontroll, 

empati, omsorg og medmenneskelighet. De fikk spørsmål om de oppfatter å ha utviklet en 

eller flere av disse i større grad etter å ha delt personlig sorg på nett. Her er det et tydelig 

negativt mønster blant respondentene, eller en mer nøytral tilnærming. Spesielt menn velger å 

stille seg nøytrale eller svare et midt-på-svar. Kvinner svarer i hovedsak det samme på 

utviklingen av egenskapene, men mener likevel de i større grad har utviklet og lært mer om 

seg selv sett i lys av egenskapene empati, omsorg og medmenneskelighet.  

5.3.3 Hvilke positive og negative opplevelser den digitale sorgen 

ført med seg?  

Ved å se på hvilke opplevelser de sørgende sitter igjen med etter egne valg og handlinger kan 

det utvikles en sterkere forståelse av digital sorg som fenomen.  

Det er kartlagt flere positive opplevelser blant respondentene basert på egne opplevelser og 

erfaringer. 35,7 % opplevde at Facebook og dens muligheter ga dem et bedre liv tross en tung 

tid. Spesielt kvinner opplevde Facebook som en støttende plattform.  

Flere av Hovdes informanter valgte å bruke Facebook aktivt for å hjelpe andre i samme 

situasjon (Hovde 2016, 65-69). Dette ga de en god opplevelse i en tung periode. Av 

respondentene i studien var 49,4 % helt enige eller delvis enige i utsagnet om at deres åpenhet 

har hjulpet flere i samme situasjon. Med andre ord hadde nesten halvparten av respondentene 

en positiv opplevelse av delt sorg og hjelpsomhet til andre. Spesielt kvinner opplevde dette, 

mens menn i større grad stilte seg nøytrale.   

En av de største kartlagte funnene innunder positive opplevelser blant studiens respondenter 

var relasjon til familie og nære venner. Det var responsen fra denne gruppen som sto sentralt 

og viktig for mange av de sørgende, og 46,6 % opplevde også et styrkende bånd til de nære 

etter å ha delt sorgen på Facebook.  

Blant de negative opplevelsene er det vanskelig å kartlegge konkrete funn da flertallet av 

respondentene valgte å stille seg nøytrale til flere påstander.   
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5.3.4 Finnes det et tydelig etisk rammeverk de sørgende følger?  

Ved hjelp av tre etiske rammeverk: utilitarisme, dydsetikk og omsorgsetikk, undersøkes det 

her om de sørgendes valg, handlinger og tanker kan kartlegges innenfor én eller flere av disse. 

Dette gjøres for å kartlegge de sørgendes iboende norm i kontekst av digital sorg, som gir en 

forståelse for hvordan de har møtt utfordringer, både positivt og negativt, som gir videre 

mulighet til å utvikle veiledende retningslinjer.  

I tabellen nedenfor er spørreskjemaets åtte påstander lagt ved som presentert i kapittel 3. 

Disse åtte påstandene er kodet til én eller flere av de tre etiske rammeverkene. Resultatene fra 

spørreskjemaet er lagt ved, og dersom det er flere prosent enige enn uenige i påstanden er den 

kodet til positiv, som tilsvarer et poeng til den kodende etikken. Dersom det er likt mellom 

svaralternativene enige eller uenige, eller flere nøytrale eller uenige svar, er påstanden kodet 

til negativ, som fører til at den etiske rammen er ikke godkjent. Til slutt vil det bli tydelig om 

det er én eller flere av de totalt tre etikkrammene som skiller seg ut.   

 

Påstand Fordeling Etisk ramme Resultat Fordeling 
kjønn 

«Jeg vurderte 
positive og 
negative sider for 
meg selv og andre 
før jeg sørget på 
nettet» 

66,8 % enig 

16,6% nøytral 

16,6 % uenig 

Utilitarisme: konsekvens 
av handling, størst lykke 
for fellesskapet.  

Positiv Likt 

«Jeg vet bedre hva 
jeg skal si og gjøre 
offline/online etter 
å ha sørget på 
nett» 

26,6 % enig 

52,7% nøytral 

21,2% uenig 

Dydsetikk: oppfylling av 
en særegen funksjon.  

Negativ Likt 

«Jeg tror min 
åpenhet på nett har 
hjulpet flere i 
samme situasjon» 

49,9% enig 

32,8% nøytral 

17,9% uenig 

Konsekvensetikk: Et 
mål, størst lykke for 
fellesskapet 

Positiv Flest kvinner 

«Facebook og 
dens muligheter ga 
meg et bedre liv 
tross en tung tid» 

35,7% enig 

27,8% nøytral 

36,5% uenig 

Dydsetikk: et bedre liv Negativ Likt 

«Min digitale sorg 
hjalp meg å bli 

26,6% enig Dydsetikk: Bli bedre 
kjent med seg selv og 

Negativ Likt 
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bedre kjent med 
meg selv og mine 
verdier» 

32,4 % nøytral 

41,1% uenig 

sine verdier, som 
oppnås gjennom 
handling 

«Å sørge på nett 
hjalp meg å knytte 
sterkere bånd til 
familie og nære 
venner» 

46,4 % enige 

19,9 % nøytrale 

33,6 % uenige 

Omsorgsetikk: respons 
fra nær familie og 
venner 

Positiv Flere kvinner 
enn menn 

«Å få respons fra 
familie og venner 
var en viktig grunn 
for at jeg valgte å 
dele sorgen min på 
Facebook» 

46,5 % enige 

16,6 % nøytrale 

36,9 % uenige 

Omsorgsetikk: Knytte 
sterkere bånd og 
relasjoner 

Positiv Flere kvinner 
enn menn 

«Å sørge på nettet 
har hjulpet med å 
bli mer ærlig» 

Lite eller nøytral 
dominerer 

Dydsetikk: dyd: ærlig Negativ Likt 

«Å sørge på nettet 
har hjulpet med å 
bli mer 
selvkontrollerende» 

Lite eller nøytral 
dominerer 

Dydsetikk: dyd: 
selvkontrollerende 

Negativ Likt 

«Å sørge på nettet 
har hjulpet med å 
bli mer empatisk» 

Flesteparten lite 
eller nøytral, 
men mange på 
4 

Dydsetikk/omsorgsetikk: 
dyd: empatisk 

Positiv til en 
viss grad 

Flere kvinner 
enn menn 
positive 

«Å sørge på nettet 
har hjulpet med å 
bli mer 
omsorgsfull» 

Flesteparten lite 
eller nøytral, 
men mange på 
4 

Dydsetikk/omsorgsetikk: 
dyd: empatisk 

Positiv til en 
viss grad 

Flere kvinner 
enn menn 
positive 

«Å sørge på nettet 
har hjulpet med å 
bli mer 
medmenneskelig» 

Flesteparten lite 
eller nøytral, 
men mange på 
4 

Dydsetikk/omsorgsetikk: 
dyd: empatisk 

Positiv til en 
viss grad 

Flere kvinner 
enn menn 
positive 

Tabell 23: Etisk tankeramme blant respondentene 

 

Nedenfor følger en oppsummering av de åtte påstandene og de etiske resultatene:  

Påstand 1: Jeg vurderte positive og negative sider for meg selv og andre før 

jeg sørget på nettet 

66,8 % av respondentene var enige i denne påstanden. Påstanden er kodet til en utilitaristisk 

tankeramme som betyr at konsekvensen av handlingen skaper størst mulig lykke for 

fellesskapet. På bakgrunn av at flertallet er enig blir denne påstanden kodet til positiv. I tillegg 
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er det positivitet blant begge kjønn. I tillegg til et utilitaristisk perspektiv kan påstanden også 

bli forstått fra en omsorgsetikk, da den baserer seg på relasjoner og menneskelig fellesskap.  

Påstand 2: Jeg vet bedre hva jeg skal si og gjøre offline/online etter å ha sørget 

på nettet 

52,7 % av både de mannlige og kvinnelige respondentene stilte seg nøytrale til påstanden. 

Påstanden er kodet til en dydsetikk perspektiv, som innebærer at respondentene oppfyller en 

særegen funksjon etter handlingen. På bakgrunn av et nøytralt flertall er påstanden kodet med 

et negativt utfall. Et annet innspill er at dyder utvikler seg på bakgrunn av et engasjement som 

gjentas flere ganger i samme type praksis, som derav fører til bevissthet, effektive og 

begrunning av gode valg. Respondentene i studien har i hovedsak valgt å dele deres digitale 

sorg årlig eller kun en gang, som kan være en forklaring på hvorfor såpass mange velger å 

stille seg nøytrale til utsagnet.  

Påstand 3: Jeg tror min åpenhet på nett har hjulpet flere i samme situasjon 

49,9 % av respondentene var enige i denne påstanden som er kodet til utilitarisme. Dette 

bunner ut i at påstanden kan ses på som et mål som bidrar til å skape størst mulig lykke for 

fellesskapet. Påstanden er kodet til positiv. I fordelingen mellom kjønn er det flere kvinner 

enn menn som stiller seg positive til påstanden.  

Påstand 4: Facebook og dens muligheter ga meg et bedre liv tross en tung tid  

35,7 % av respondentene var enige i dette utsagnet, samtidig som 36,5 % var uenige. På 

bakgrunn av en likestilling mellom enig og uenig er denne påstanden derfor kodet til negativ. 

Påstanden baserer seg på en ramme av dydsetikk som bidrar til å gi respondentene et bedre 

liv. I likhet med påstand 2, som også var et dydsetikks spørsmål, kan den ulike fordelingen fra 

respondentene bunne ut i at praksisen av at respondentenes digitale sorg ikke er gjennomført 

nok ganger til å utvikle en særegen funksjon og derav skape et bedre liv.  

Påstand 5: Min digitale sorg hjalp meg å bli bedre kjent med meg selv og mine 

verdier  

41,1 % av respondentene var uenige i påstand 5 som er kodet til dydsetikk. Påstanden handler 

om å bli bedre kjent med seg selv og sine verdier, som oppnås gjennom en handling. Flertallet 
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var uenige og påstanden er derfor kodet til negativ. I likhet med påstand 2 og 4 kan dette 

bunne ut i at praksisen ikke er gjennomført nok ganger blant respondentene.  

Påstand 6: Å sørge på nett hjalp meg å knytte sterkere bånd til familie og nære 

venner 

46,4 % av respondentene var enige i påstanden. Derfor er påstanden kodet til positiv, og igjen 

til omsorgsetikk da den omhandler felleskap til nær relasjon. I fordelingen av kjønn er det 

tydelig flere kvinner enn menn som er positive til utsagnet.  

Påstand 7: Å få respons fra familie og venner var en viktig grunn for at jeg 

valgte å dele sorgen min på Facebook 

46,5 % av respondentene var enige i påstanden som er flertallet, og den er derfor kodet til 

positiv. Påstand 7 er i likhet med påstand 6 kodet til en omsorgsetisk tankeramme da den 

bunner ut i å knytte sterkere bånd og relasjoner i et fellesskap. I fordelingen kjønn er det 

tydelig flere kvinner enn menn som er positive til utsagnet.  

Påstand 8: Å sørge på nettet har hjulpet med å bli mer… 

Ærlig 

Blant respondentene dominerer svartalternativet lite (=1) eller nøytral (=3). Påstanden er 

kodet til dydsetikk, utvikling av dyden ærlighet, men på bakgrunn av svarene er den kodet til 

negativ. Menn og kvinner stiller likt i svarene.  

Selvkontrollerende 

Blant respondentene dominerer svaralternativet lite (=1) eller nøytral (=3). Påstanden er kodet 

til dydsetikk, utvikling av dyden selvkontroll, men på bakgrunn av svarene er den kodet til 

negativ. Menn og kvinner stiller likt i svarene.  

Empatisk 

Blant respondentene dominerer svaralternativet lite (=1) eller nøytral (=3), og den er derfor 

kodet til negativ. Likevel skiller denne seg ut da flere har valgt å svare 4 på tallskalaen. 

Påstanden er kodet til både dydsetikk og omsorgsetikk, da det å vise empati for andre kan 
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oppleves som både en dyd og en egenskap i relasjon med andre. Det er tydelig kvinner som 

har valgt å svare nummer 4 på tallskalaen, som tyder på at kvinner i større grad føler de har 

utviklet denne egenskapen i større grad.  

Omsorgsfull 

Blant respondentene dominerer svaralternativet lite (=1) eller nøytral (=3), og den er derfor 

kodet til negativ. Likevel skiller denne seg ut da flere har valgt å svare 4 på tallskalaen. 

Påstanden er kodet til både dydsetikk og omsorgsetikk, da det å vise empati for andre kan 

oppleves som både en dyd og en egenskap i relasjon med andre. Det er tydelig kvinner som 

har valgt å svare nummer 4 på tallskalaen, som tyder på at kvinner i større grad føler de har 

utviklet denne egenskapen i større grad.  

Medmenneskelig 

Blant respondentene dominerer svaralternativet lite (=1) eller nøytral (=3), og den er derfor 

kodet til negativ. Likevel skiller denne seg ut da flere har valgt å svare 4 på tallskalaen. 

Påstanden er kodet til både dydsetikk og omsorgsetikk, da det å vise empati for andre kan 

oppleves som både en dyd og en egenskap i relasjon med andre. Det er tydelig kvinner som 

har valgt å svare nummer 4 på tallskalaen, som tyder på at kvinner i større grad føler de har 

utviklet denne egenskapen i større grad.  

Konklusjon av etisk rammeverk 

Basert på tabell 23 og positive og negative utfall ser vi at utilitarisme og omsorgsetikk er 

tydeligere positive enn dydsetikk. Både menn og kvinner handler ut ifra disse etiske 

rammene, men det er et tydeligere preg av omsorgsetikk blant kvinner. Dette funnet vil bli 

diskutert nærmere i kapittel 6.  
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6 Diskusjon og redegjørelse av 

oppgavens problemstillinger 

Med materiale fra analysen i kapittel 4 og diskusjonen av underspørsmålene i kapittel 5 vil 

oppgavens to problemstillinger bli diskutert og gjort rede for i dette kapittelet.  

6.1 Hvordan handler de sørgende på Facebook? 

Studien viser at de sørgende på Facebook handler etter følelsen og ønsket av å bli sett og hørt 

i ett fellesskap – spesielt av nære relasjoner som familie, venner, kjæreste eller andre.  

Å handle etter den overnevnte følelsen er ikke ny, men stedet det søkes til for å oppnå det har 

endret seg som følge av samfunnsutviklingen, teknologien og digitaliseringen. I kapittel 2, 

avsnitt 2.1 blir det diskutert Tony Walters forståelse av sorg ved hjelp av fire tidsperioder. I 

den pre-industrielle tiden var det å bli sett og hørt av mange ikke vanskelig. Mennesket levde, 

bodde og jobbet sammen i grupper og dette bidro til en felles og offentlig sorg da dødsfall 

inntraff. Å bli sett og hørt i en vanskelig periode opplevdes derfor nærmest naturlig og lite 

utfordrende for den sørgende (Walter 2014, 11). På 1900-tallet, under den industrielle 

revolusjonen, endret samfunnet og fellesskapet seg. Bosted, arbeidsplass, familie og venner 

ble spredt til ulike områder, og da et dødsfall inntraff var ikke sorgen lenger felles. For den 

sørgende oppsto det større utfordringen knyttet til det å bli sett og hørt, og følelser som 

ensomhet og depresjon økte (Walter 2014, 11, 12). I dag er samfunnet fortsatt spredt blant 

store geografiske området, og familie, venner, jobb og trening, for å nevne noe, befinner seg 

på ulike steder. Dagens teknologi har derimot bidratt til å gi fellesskapet tilbake til individet. 

Fellesskapet har alltid vært der, men tilgangen og muligheten har nå økt som følge av 

digitaliseringen, sammenlignet med slik det var under den industrielle revolusjonen. Facebook 

utgjør det største digitaliserte fellesskapet (Christensen og Gotved 2015, 3) og det er gjennom 

dens egenskap skalerbarhet de sørgende har mulighet for å bli sett og hørt (Baym 2010, 9). 

Dette gjøres ved at den sørgende deler tanker og følelser på egen brukerprofil som kan 

responderes av andre brukere gjennom likes og kommentarer (Aalen 2013, 116, Boyd 2015, 

11-12, Marwick og Ellison 2012, 381, Walter 2014, 13).  

Det overnevnte funnet er kalkulert ut fra 241 personers digitale sorg: 77,2% kvinner og 22,8% 

menn. De er alle godt kjent med Facebook etter å ha hatt brukerprofil i fem år eller mer, og 
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tross sjelden informasjonsdeling på plattformen har de alle søkt til den digitale plattformen og 

det digitale fellesskap for å uttrykke tanker og følelser i en vond og vanskelig tid.  

Det er tidligere gjennomført forskning på viktigheten av respons for den sørgende på 

Facebook. Disse studiene er lagt frem i kapittel 2. Hovde kartla at likes er en måte å vise 

støtte og omsorg på i kontekst av digital sorg, og den sørgende opplever det som hjelpsomt og 

godt (Hovde 2016, 110). Marwick og Ellison la frem hvordan likes har blitt ett symbol på 

støtte i dagens digitale samfunn (Marwick og Ellison 2012, 386) og Zell og Moeller fant ut at 

respons kan øke følelser som velvære og glede hos den som har delt (Zell og Moeller 2018, 

27).  

Som en videreføring av de overnevnte funnene viser resultater fra denne studien at det å bli 

sett og hørt av nære relasjoner er den største og viktigste handlingskraften blant de som 

velger å dele sorg på nettet. 46,5 % av respondentene svarte at respons fra familie og nære 

venner var grunnen til at de valgte å sørge på nettet, og samme andelsprosent opplevde en 

sterkere tilknytning til de nære etter å ha vært åpne om det. Dette motbeviser Sonja Utz 

forskning og funn på at likes ikke bidrar til å øke følelsen og tilknytningen blant den som 

deler og de som responderer, funn diskutert i kapittel 2 (Utz 2015). Videre svarte 66,8 % at 

likes ikke var viktig, og i en frivillig kommentar lagt igjen av en respondent på Facebook 

utdypes det at liksene i seg selv ikke er viktig, men at de som kommer inn blir viktig, fordi de 

betyr mye. Kommentaren er gjengitt etter godkjenning av NSD og samtykke fra respondent, 

som kartlagt i kapittel 3, avsnitt 3.2, og innholdet omhandlende viktige likes kan tolkes å være 

fra nære relasjoner:  

«Likes var i utgangspunktet ikke viktig, men de liksene jeg fikk ble viktige for meg, fordi de 

betød mye».  

- Kommentar av respondent på Facebook (2018)  

I dagens vestlige verden har nærmest alle en brukerprofil på Facebook. Som brukere 

konstruerer vi vårt eget fellesskap ved å koble oss til andre brukere og dermed bli digitale 

venner. Det er normalt å danne digitale vennskap basert på hvem vi er venner med i den 

fysiske verden, hvor familie og nære venner er kan forstås som selvsagte (Marwick og Ellison 

2012, 380). Det fører til vi i en sorgprosess søker til Facebook, hvor vi kan bli sett og hørt av 

alle de nære, uten geografiske hindringer. På den andre siden danner vi også digitale vennskap 

med andre utenom de nære relasjonene, som jobbmedarbeidere, medstudenter, tidligere 
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barndomsvenner og andre (Aalen 2013, 109-110, Lu et al. 2017). Det resulterer i et fellesskap 

av ulike mennesker fra ulike settinger (Brubaker, Hayes, og Dourish 2013, 161). I kontekst av 

digital sorg bidrar dette til å skape utfordringer og vil bli diskutert senere i dette kapittelet.  

6.2 Hvilke etiske tankerammer og valg har de 

sørgende gjort på Facebook?  

De sørgende på Facebook handler i hovedsak ut fra en omsorgsetisk tankeramme, med 

innspill fra utilitarismen.  

Omsorgsetikken er det tydeligste rammeverket knyttet til valg og handlinger gjort av de 

sørgende på Facebook. Dette bunner ut i hvordan de som mister noen har en iboende tanke 

om at mennesket er forbundet med mennesket, og deretter søken etter å oppnå relasjonelle 

følelser som omsorg, kjærlighet, empati og samarbeid, og da spesielt fra de nære (Pettersen 

2006, 153). Søken etter de overnevnte følelsene er enklest og raskest mulig å oppnå på 

Facebook i dagens digitale samfunn. Fra et omsorgsetisk perspektiv finnes det ingen regler for 

hva som er rett og galt i kontekst av digital sorg, og det er søken etter den relasjonelle 

omsorgen som driver de sørgende.  

Studien viser samtidig at de sørgende ikke kun handler fra et omsorgsetisk perspektiv, men 

også utilitaristisk. Der hvor omsorgsetikken kan sammenlignes med det å handle fra hjertet, 

kan utilitarismen sammenlignes med det å handle fra hodet. Utilitarismen er bakkenær og 

rasjonell, hvor målet er å unngå smerte og oppnå lykke (Christians 2007, 114, 115). 49,4 % av 

respondentene mener deres digitale sorg har bidratt til å skape mest mulig «lykke» for 

flertallet, da det har fungert som hjelp for andre i samme situasjon. Den rasjonelle 

handlingskraften kommer frem ved at 66,8 % av respondentene mener de har vurdert positive 

og negative sider før de delte. 

Som en oppsummering ser vi at de sørgende handler på Facebook med både hjertet: 

omsorgsetikken og hodet: utilitarismen, men det er hjertet og følelsene som veier tyngst. 

Likevel er dette funn fra et overordnet perspektiv. Dette overordnende perspektivet og 

helhetlige bildet viser også forskjeller og likheter i handlingskraft blant menn og kvinner, som 

både fører til muligheter og risikoer. Dette vil bli presentert nedenfor. Det er likevel viktig å 

påpeke at funnene i neste avsnitt bunner ut fra en overordnet forståelse basert på svar fra 

forskningens respondenter, og det kan ikke generaliseres og stammer fra et noe skjevt utvalg.  
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6.2.1 Kvinner vs. menn: handlingskraft, muligheter og risikoer 

Inndelingen i kjønn og funnene nedenfor kan ikke generaliseres. Forståelsen av likheter og 

ulikheter er kartlagt fra et overordnet perspektiv og bunner ut i tall og statistikk hentet fra den 

kvantitative spørreundersøkelsen. 

Kvinners valg og tankeramme 

Kvinner handler i større grad enn menn fra et omsorgsetisk perspektiv i kontekst av digital 

sorg. Resultater fra studien kan oppfattes som noe stereotypisk da det bunner ut ifra tall og 

statistikk, men det viser likevel at majoriteten at de kvinnelige sørgende i hovedsak handler 

fra hjertet og sentralt i deres valg ligger følelser. Den mest sentrale følelsen av dem alle er 

følelsen og behovet for å bli sett og hørt i en tung og vanskelig tid, spesielt av familie og nære 

venner. Resultater fra studien viser videre at de kvinnelige sørgende føler de har oppnådd 

goder etter delt sorg, spesielt i relasjon til familie og nære venner som det oppleves å ha 

bygget et sterkere bånd til. I tillegg opplever de kvinnelige sørgende at deres digitale sorg har 

bidratt til personlig utvikling: ved å bli bedre kjent med seg selv og sine verdier, og utvikling 

av egenskaper som empati, omsorg og medmenneskelighet. Med andre ord føler de kvinnelige 

sørgende at Facebook er en god plattform å sørge på som gir dem de de søker, og mer enn det.  

Studien gir en forståelse av at de kvinnelige sørgende i stor grad er positive til åpenhet rundt 

død og sorg på Facebook. Fra et større samfunnsperspektiv kan denne åpenheten på nett bli 

forstått som en innspillende og viktig faktor for at temaet blir stadig mindre tabubelagt i den 

fysiske verden (Brubaker, Hayes og Dourish 2013, 160, Walter et al. 2012, 18).  

Tross de kvinnelige sørgendes positive opplevelser rundt digital sorg er det likevel mulige 

risikoer og utfordringer knyttet til deres valg og handlinger. Med utgangspunkt i studiens 

kvinnelige respondenter kan det forstås som at deres kritiske og rasjonelle tankegang minskes 

på bakgrunn av følelsesstyrte valg. Spesielt i nær tid etter tapet av noen er følelsene mange og 

vanskelige, og det er lett å miste kontrollen (Swang 2015). Facebook er ett fellesskap med 

flere individer, både nære relasjoner, men også «de andre» (Aalen 2013, 116, Baym 2010, 9, 

Boyd 2015, 11-12, Marwick og Ellison 2012, 381, Walter 2014, 13). En kvinnelig Facebook-

bruker har i gjennomsnitt 501-1000 venner, og selv om kvinner i stor grad tar forhåndsregler 

ved informasjonsspredning gjennom å ha semi-offentlige profiler hvor innlegg i hovedsak 

deles med kun venner, utgjør ofte denne vennegruppen en større andel av de andre enn de 
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nære (Brubaker, Hayes, og Dourish 2013, 161, Goffman 1959, 147, Marwick og boyd 2011). 

I kontekst av digital sorg kan dette skape etiske dilemmaer og utfordringer, da de kvinnelige 

sørgende kan glemme «de andre» da målet er å bli sett av «de nære». Brubaker, Hayes og 

Dourish la frem i sin studie hvordan noen finner det vanskelig å se andres sorg, spesielt når de 

ikke står i nær relasjon til den avdøde (Brubaker, Hayes, og Dourish 2013, 161, 162).  

Menns valg og tankeramme 

I likhet med resultater fra de kvinnelige respondentene kan også funn omkring de mannlige 

respondentenes valg og tankeramme oppfattes noe stereotypisk, men det er likevel presentert 

for å få en overordnet forståelse av funnene. 

Sammenlignet med kvinner handler også menn fra et omsorgsetisk perspektiv, men studien 

viser likevel at menn i større grad stiller seg nøytrale til egne valg og handlinger i kontekst av 

digital sorg. Mens kvinner på den ene siden er svært åpne om egne følelser, tanker og valg, er 

menn på den andre siden mindre åpne og selvreflekterende. Dette er ikke et nytt funn og kan 

trekkes paralleller til Hovdes forskning fra 2016 hvor hun kartla at noen stilte seg 

overraskende nøytrale, som videre ble kartlagt som et uventet funn med stor etisk utfordring 

(Hovde 2016, 110).  

Det er flere mulige risikoer knyttet til de mannlige sørgendes nøytrale handlingsramme, både 

før, under og etter delt sorg. En av de tydeligste utfordringene bunner ut i hvordan menn i 

større grad velger å ha en offentlig brukerprofil på Facebook. Et lignende funn ble også 

kartlagt av boyd og Hargittai i 2010 (Hargittai og boyd 2010). Å dele sorg og død fra en åpen 

Facebook-profil kan føre til at den digitale sorgen spres ut til et stort ukjent antall mennesker. 

Som tidligere nevnt er Facebook et samfunn og fellesskap bygd opp av ulike individer med 

ulike etiske oppfatninger, og ved spredning av privat informasjon som død og sorg til et 

potensielt ekstremt stort antall ulike mennesker øker derfor risikoen for konflikter (Brubaker, 

Hayes, og Dourish 2013, 161, Goffman 1959, 147, Marwick og boyd 2011). 

Likevel er det flere menn nå enn før som velger å være åpne om sorg og død på nett. Dette 

tolkes ut fra antall menn som har valgt å delta i denne studien, sammenlignet med Hovdes fra 

2016, som møtte utfordringer i å rekruttere mannlige informanter (Hovde 2016, 31, 32). Dette 

kan tyde på mer åpenhet hos menns følelser og tanker i kontekst av død og sorg, og dersom 

denne utviklingen fortsetter kan også bevisstheten rundt valg og handlinger øke.  
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6.3 Uventede funn 

6.3.1 De som sørger på nett handler mindre fra et dydsetisk 

rammeverk  

Den gjennomførte studien tok utgangspunkt i tre etiske teorier: utilitarisme, dydsetikk og 

omsorgsetikk. Blant 241 respondenter kom det frem at omsorgsetikken ligger til grunn for de 

sørgendes handlinger, med hint fra utilitarismen. Dydsetikken ga derimot mindre utslag.  

Fra et dydsetisk perspektiv er det overordnende målet å bli ett godt menneske gjennom 

utvikling av gode dyder (Vallor 2016, 4). Dyder er ikke medfødt, men utvikles ved å 

engasjere seg i samme type praksis gjentatte ganger (Vallor 2016, 3). I kontekst av digital 

sorg har den gjennomførte studien tatt utgangspunkt i dydene: selvkontroll, 

medmenneskelighet, ærlighet, empati, omsorg og selvkontroll.  

Studien viser at flertallet av respondentene ikke føler de har de har blitt bedre mennesker av å 

sørge. Dette funnet baserer seg på hvordan flertallet av respondentene stilte seg nøytrale til 

utviklingen av de overnevnte dydene. Det eneste funnet som skiller seg noe ut er hvordan de 

kvinnelige respondentene i større grad enn menn føler de har utviklet dydene empati, omsorg 

og medmenneskelighet. Likevel sklir dette over til kjennetegn av omsorgsetikken som 

rammeverk.  

Funnet fra dette studiet om minsket dydsetikk som rammeverk kan likevel ha annet utslag og 

variere i andre studier. Resultatet i denne studien kan bunne ut i faktoren om at flertallet av 

respondentene kun har valgt å dele én gang og dermed ikke fått praktisert de sentrale dydene 

flere ganger, noe som er nødvendig. 

6.3.2 Facebook som praktisk bruk i sorgprosessen 

Frivillige kommentarer lagt igjen under studiens spørreskjema på Facebook uttrykte mangelen 

av spørsmål som bunnet ut i respondentenes mulighet til å kartlegge årsak for delt sorg. Det 

kom tydelig frem at ikke alle velger å dele sorg for å uttrykke følelser og motta respons, men 

heller av praktiske årsaker. Dette funnet ble også kartlagt i studien gjennomført av Marwick 

og Ellison i 2012, som kartlagt i kapittel 2 (Marwick og Ellison 2012, 386, 387). Blant 

kommentarene ble det presentert Facebooks egenskap skalerbarhet, brukernes mulighet til å 
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lage et eget innhold og dele det med potensielt mange (Aalen 2013, 116, Baym 2010, 9, Boyd 

2015, 11-12, Marwick og Ellison 2012, 381). Egenskapen og verktøyet ble benyttet av de 

sørgende for å nå ut med til mange mennesker på en og samme tid for å spare tid og energi i 

en ellers krevende prosess. Facebook ble med andre ord benytte som et praktisk verktøy. 

Nedenfor følger kommentarer lagt igjen under delt innlegg på Facebook av frivillige som er 

gjengitt etter godkjenning av NSD og samtykke av respondentene, som kartlagt i kapittel 3, 

avsnitt 3.2: 

 «Vi valgte å dele budskap/sorgen på FB for å nå frem til mennesker over hele landet som har 

kjent dem. Samt for at de rundt oss skulle vite om det så raskt som mulig uten å bruke all 

energi på å ringe rundt.» 

- Kommentar fra respondent på Facebook (2017)   

«For min del var det å dele sorg på Facebook egentlig en praktisk ting. (..) Det var kanskje 

mest for at folk skulle slippe å spørre ‘Hvordan går det med faren din?’ uten at de hadde fått 

med seg at han var død.» 

- Kommentar fra respondent på Facebook (2017) 

 

Et annet kommentar uttrykte hvordan Facebook ble brukt som praktisk verktøy for å unngå 

ryktespredning blant de etterlatte og den avdøde:  

«..når ulykken var et faktum (..) og ryktet kom oss for øret (..) skjønte vi at vi ble utsatt for en 

rykteflom skapt av nysgjerrighet. Får ikke folk vite, så spekuleres det. Vi ønsket virkelig ikke 

å dele, men vi følte heller ikke for å forklare oss en-til-en. (..) Da skjønte jeg at vi ikke hadde 

delt budskapet for egen del – men for ukjentes del. Våre nærmeste visste det jo uansett..» 

- Kommentar fra respondent på Facebook (2017) 

Den gjennomførte studien har ikke tatt utgangspunkt i den praktiske delen av sorgen, ei heller 

kravene som kan stilles til den enkelte sørger, men basert på kommentarene over er det 

tydelig at det er en aktuell problemstilling.  

6.3.3  «De andre» utgjør en av de største etiske utfordringene 

«De andre» - den store gruppen individer på Facebook som ikke inngår i de nære relasjonene 

som familie, venner, kjæreste og annet - utgjør en av de største etiske utfordringene i kontekst 

av digital sorg. «De andre» kan være jobbkollegaer, gamle barndomsvenner, venner av venner 
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eller nærmest ukjente. Flertallet sørgende handler fra et omsorgsetisk rammeverk og det er 

responsen fra «de nære» som betyr noe. Med andre ord blir «de andre» nærmest glemt og ikke 

tatt hensyn til. Det kan være vanskelig å forstå hvordan denne gruppen opplever det, men som 

diskutert i kapittel 2 kartla Brubaker, Hayes og Dourish at det kan oppleves utfordrende og 

vanskelig (Brubaker, Hayes, og Dourish 2013, 161, 162). Spørsmålet videre blir da hvordan 

en slik problematikk kan løses. Dette vil bli diskutert i neste avsnitt.  

6.4 Retningslinjer for fremtidens sørgende?  

Det er krevende og utfordrende å lage en modell eller utvikle en lovbok basert på hvordan de 

sørgende bør handle på nett. Dette bunnet ut i forståelsen av Facebook som en plattform for 

ytring, hvor hvert enkelt individ selv skal kunne bestemme hva som skal deles og ikke. På den 

andre siden er det mulig å bidra med retningslinjer for de som ønsker å bruke Facebook i 

sorgen. Retningslinjer kan utvikles ved å forstå de sørgendes iboende norm og hvordan denne 

har bidratt til å ta de valg som har blitt tatt, samt møtt utfordringer på godt og vondt.  

Studien viser at den største etiske utfordringen bunner ut i «de andre» på Facebook og 

hvordan de opplever delt sorg fra noen de ikke kjenner så godt. Det her det er viktigst å 

utvikle retningslinjer. Basert på funn bør retningslinjene inneholde forståelsen og oppklaring 

for den enkelte bruker om hvem de deler innhold med, og deretter hvem av disse som kan 

kategoriseres som «de nære» og «de andre».  

I syvende og siste avsnitt blir det presentert forslag til punktvise retningslinjer for fremtidens 

sørgende med vedlagt forståelse for utforming.  

6.5 Studiens begrensninger  

Den største begrensningen i studien er at resultatene er innhentet gjennom en kvantitativ 

tilnærming og ikke tar hensyn til individuelle og personlige opplevelser. Det er derfor viktig å 

påpeke at funn og resultater presentert bygger på felles mønstre og kjennetegn. Totalen av 

respondenter på 241 personer er ikke nok til å generalisere funnene i et større 

samfunnsperspektiv, og misforholdet mellom antall kvinnelige og mannlige respondenter er 

også avvikende, som gjør at det ikke kan generaliseres og videreføres til en videre forståelse 

av likheter og/eller ulikheter i kjønn i digital sorg. Likevel bidrar studien til å danne en 

overordnet forståelse av fenomenet og etikken som ligger bak.  
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En annen utfordring og mulig begrensning er utformingen av spørsmålene i spørreskjemaet. 

Flere av spørsmålene er retrospektive, hvor respondentene selv er ansvarlig for å tenke tilbake 

til handlinger fra langt tilbake. Dette kan føre til utfordringer i hukommelse som igjen kan 

føre til feil (Østbye et al. 2013, 140). Retrospektive spørsmål kan også være en innspillende 

faktor til at flere av påstandene presentert endte i svarkategorien nøytral, spesielt blant menn. 

I tillegg kan etiske spørsmål bidra til sosialt aksepterte svar, basert på respondentens ønske 

om å være mest mulig moralsk korrekte (Østbye et al. 2013, 148).  



87 

 

7 Konklusjon  

Egen opplevelse, tidligere forskning og denne studiens oppbygging 

I 2015 valgte jeg å dele private tanker og følelser på Facebook etter min kjære bestefars 

bortgang. Jeg hadde et behov for å bli sett og hørt av mennesker rundt meg i en vanskelig tid, 

og gjennom danah boyds presenterte skalerbarhet, var dette mulig å lage et eget innhold med 

den informasjonen jeg ønsket, å dele det med flere som kunne respondere på det ved hjelp av 

kommentarer eller likes (Aalen 2013, 116, Baym 2010, 9, Boyd 2015, 11-12, Marwick og 

Ellison 2012, 381). Jeg delte en følelsesladet tekst sammen med et personlig bilde til mine 

689 digitale venner. Responsen kom raskt, og det føltes godt. Noen dager senere hadde jeg 

kommet over det største sjokket og jeg så på egen deling med nye øyne. Spørsmålene ble 

større og flere, men bunnet ut i tanken om det jeg hadde gjort og måten jeg hadde gjort det på 

var riktig. Jeg hadde tross alt delt en privat og monumental hendelse i eget personlig liv til 

både kjente, bekjente og nærmest ukjente. For hva er egentlig rett og galt i kontekst av digital 

sorg?  

Fenomenet digital sorg er relativt nytt, men forskningsfeltet har økt de siste årene. Som 

diskutert i kapittel 2 kartla Marwick og Ellison den praktiske fordelen ved å benytte seg av 

Facebook: å kunne formidle og dele et dødsbudskap til mange personer samtidig, som bidrar 

til å spare både tid og energi hos de etterlatte (Marwick og Ellison 2012, 386-387). Jed R. 

Brubaker, Gillian R. Hayes og Paul Dourish har kartlagt hvordan Facebook bidrar til å skape 

større åpenhet og mindre tabuoppfatning rundt død og sorg, da det blir formidlet gjennom 

sosiale medier som er blitt en del av vår hverdag (Brubaker, Hayes, og Dourish 2013, 160). 

Segerstad og Kasperowski viste hvordan sorg delt på nett kan bidra til å danne relasjoner og 

delte erfaringer på hvers av geografiske avstander som eller ville vært utfordrende å møte, 

som oppleves positivt for de etterlatte i en sorgprosess (Hård Af Segerstad og Kasperowski 

2015, 1). Astrid Linnea Løland Hovde kartla, som en av de siste sentrale studiene innenfor 

forskningsfeltet hvordan det oppleves for de etterlatte at sorg og død blir delt på Facebook, og 

endte opp med både muligheter og utfordringer. Av utfordringer var det spesielt 

informasjonsspredning, kritisk tankegang og viktigheten av likes som ble vektlagt (Hovde 

2016, 108), og fra et etisk perspektiv som denne studien har er det de tre kartlagte 

utfordringene som er lagt ved som sentralt rammeverk for å finne svar på hva som er rett og 

galt i digital sorg.  
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Det er utfordrende å finne svar på hva som er rett og galt i kontekst av digital sorg, men det 

kan utvikles veiledende retningslinjer for å redusere utfordringer og øke muligheter. Den 

norske psykologforeningen definerer sorg som «høyst individuelt» (Psykologforening 2011), 

men det kan på den andre siden finnes felles trekk og mønstre blant de som mister noen de er 

glad i og hvordan det kan oppleves i etterkant. Det er disse fellestrekkene som kan kartlegges 

blant de sørgende og videreføres i ønsket om å utvikle allmenne etiske retningslinjer.  

Blant fellestrekk og mønstre som kan kartlegges ligger de sørgendes iboende norm til grunn. 

De sørgendes iboende norm kan også forklares som deres moralske kompass, en naturlig 

følelse vi er født med, som utvikler seg som følge av faktorer som miljø, venner og familie, 

som forteller oss hva som er rett og galt i deres digitale sorg, og handlinger generelt 

(Cambridge Dictionary, s.v. «moral compass», lest 05.april 2018, de Lazari-Radek og Singer 

2014, 15, Filosofi «Etikk» 2018). På bakgrunn av innspillende faktorer som miljø, venner og 

familie kan normer variere fra person til person og samfunn til samfunn, men det er likevel 

fellestrekk som kan kartlegges ved hjelp av etiske rammeverk som er utviklet. Denne studien 

har benyttet de tre etiske rammeverkene utilitarisme, dydsetikk og omsorgsetikk. Disse har 

blitt diskutert i kapittel 2, avsnitt 2.5. Ved å forstå de sørgendes iboende norm som har ligget 

til grunn for hvordan de har tatt valg og handlinger, samt møtt utfordringer kartlagt av Hovde, 

er det mulig å utvikle etiske retningslinjer. På bakgrunn av den overnevnte beskrivelsen kan 

derfor denne studien forstås som en deskriptiv kartleggelse med normativt resultat.  

I søken etter å finne svar på hva som er rett og galt i digital sorg er det utviklet to 

problemstillinger for å spisse ned spørsmålet. Disse to lyder som følger:  

1. Hvordan handler de sørgende på Facebook?  

Kartlegging av kjønn, alder og utdanning hos de sørgende, deres generelle forhold til Facebook og 

hvordan de har valgt å dele sorgen digitalt.  

2. Hvilke etiske tankerammer og valg har de sørgende gjort på Facebook? 

Hvordan har de sørgendes iboende norm bidratt til å ta valg og gjennomføre handlinger i kontekst 

av digital sorg? Har de vurdert risikoer, lært noe av prosessen, og eller hatt positive og negative 

opplevelser som følge av opplevelsen?  

For å finne svar på de overnevnte problemstillingene er det blitt gjennomført en kvantitativ 

spørreundersøkelse på nett. Informasjon om denne og prosessen rundt vil bli forklart i 

neste avsnitt.  
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Studiens digitale spørreskjema og etiske valg  

En kvantitativ og anonym spørreundersøkelse delt på nett ble gjennomført for å finne svar på 

oppgavens to problemstillinger. Spørreundersøkelsen innebar totalt 24 spørsmål fordelt på fire 

kategorier. De fire kategoriene var 1) Demografiske fakta, 2) Brukermønster på Facebook, 3) 

Egen delt sorg på Facebook, og 4) Ettertanker og refleksjoner rundt egen delt sorg. De tre 

første kategoriene inneholdt spørsmål som ga svar på oppgavens første problemstilling, og 

fjerde og siste ga svar på oppgavens andre problemstilling. Den siste kategoriens spørsmål var 

utarbeidet som åtte påstander, kodet til de tre etiske teoriene utilitarisme, dydsetikk og/eller 

omsorgsetikk. Forskningen ble godkjent av NSD, og det ble gjennomført pilot-studie før 

endelig datainnsamling for å kartlegge om spørsmål og tilknyttende utviklende kodebøker 

fungerte med ønsket formål, før endelig deling på nett. Totalt 241 respondenter tok del i 

undersøkelsen, 77,2% kvinner og 22,8% menn. Undersøkelsen ble delt på egen profilprofil og 

to offentlige grupper etter godkjenning fra administrator, og deretter fulgte en såkalt snøball-

effekt hvor andre igjen delte undersøkelsen om bidro til å ekspandere innlegget ytterligere til 

et større antall publikum. Undersøkelsen er utviklet på norsk og derfor er respondentene i 

hovedsak nordmenn. Undersøkelsen lå offentlig og åpen i totalt en måned på nett, fra 

1.november 2017 til 1.desember 2017.  

Etiske valg og vurderinger har stått sentralt i hele forskningsprosessen. Det har blitt sikret 

konfidensialitet og anonymitet blant respondentene som har deltatt, og undersøkelsen har blitt 

slettet fra Facebook og nettet i etterkant. Sitater gjengitt av respondentene har blitt godkjent 

av NSD og mottatt samtykke til å gjengi i studien. Gjennom hele prosessen har 

kontaktinformasjon til forsker vært lett tilgjengelig, dersom respondenter har hatt ønske og 

eller behov for det. Etter standard krav fra NSD er innhentede data slettet 10.mai 2018 (NSD 

«Hva må jeg informere om?» 2017b). 

Svar på oppgavens to problemstillinger 

Etter gjennomført undersøkelse utviklet ved hjelp av relevant teori, og funn, analyse og 

diskusjonen av datamaterialet er det kommet frem til følgende svar på oppgavens to 

problemstillinger: 

1. Hvordan handler de sørgende på Facebook?  

Studien viser at de sørgende handler etter følelsen av å bli sett og hørt i et fellesskap, 
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spesielt av de nære relasjonene som familie og nære venner. Søken etter denne 

følelsen er ikke ny og behovet for å ikke føle seg alene har alltid vært der, men 

Facebook som plattform har gjort bidratt til muligheten om å oppnå denne raskere og 

enklere enn før.  

2. Hvilke etiske tankerammer og valg har de sørgende gjort på Facebook? 

Studien viser at valg og handlinger av de sørgende i hovedsak blir gjort ut ifra et 

omsorgsetisk perspektiv, men innspill fra utilitarismen. Dette er den iboende normen 

som ligger til grunn hos de sørgende. 

De sørgendes møte med utfordringer basert på deres iboende norm 

Basert på funnet om de sørgendes iboende omsorgsetiske norm, med innspill fra utilitarismen 

følger det nedenfor konklusjon av hvordan de sørgende har møtt utfordringene kritisk 

tankegang, informasjonsspredning og viktigheten av likes, kartlagt av Hovde.  

Kritisk tankegang er den første utfordringen presentert av Hovde (Hovde 2016, 109,110). 

Flertallet av de sørgende i undersøkelsen har kun delt sorg én gang, og mange velger da å 

søke til Facebook kort tid etter et dødsfall av noen nære har inntruffet. Rett etter et dødsfall er 

ofte flere følelser i sving, og mange kan oppleve en form for sjokk (Grief and Sympathy 

“What Is Shock? - Shock Symptoms After a Bereavement” 2018, Hovde 2016, 109, Løken 

2016, , Swang 2015). Studiens kartlagte funn er at de sørgende i hovedsak handler ut fra en 

omsorgsetisk norm, hvor følelser er en sentral og veiledende handlingsfaktor. Utfordringen 

her er at med mange følelser i sving etter å ha mistet noen kan den kritiske tankegangen 

minskes. Dette er tilfellet spesielt blant de kvinner som basert på tall og statistikk fra studien 

handler i større grad enn menn fra en omsorgsetisk ramme. Samtidig viser resultater at de 

sørgende har innspill av en utilitaristisk tilnærming, som betyr at en rasjonell handlingskraft 

også er til stede som støtter ytterligere opp en kritisk tankegang. 46,1 % av respondentene 

svarte at de vurderte positive og negative sider for seg selv og andre før de sørget på nettet. 

Likevel kommer det frem at kritisk tankegang er generell utfordring i seg selv på Facebook, 

sett i lys av egenskapen skalerbarhet. Det innebærer muligheten av å kunne dele et innlegg 

raskt og effektivt til et potensielt stort publikum som igjen kan respondere. Utfordringen 

ligger i at ved en eventuell angrende følelse er det nærmet for sent da det allerede er spredt ut 

til mange.  
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Informasjonsspredning og viktigheten av likes er de to siste utfordringen presentert av Hovde 

(Hovde 2016, 108). Informasjonsspredning kan forstås som brukernes mulighet til å dele og 

spre et innlegg til mange, og viktigheten av likes innebærer Facebooks mulighet for to-veis-

kommunikasjon slik at andre kan respondere på delt innlegg (Aalen 2013, 61, Baym 2010, 9, 

Hård Af Segerstad og Kasperowski 2015). Det kom frem i studien at likes i seg selv ikke er 

det viktigste for de sørgende, men at det er liksene og responsen fra de nære relasjonene som 

betyr noe. Dette bidrar igjen til å underbygge funnet om en omsorgsetisk iboende norm hos de 

sørgende, for det er innenfor denne rammen de nære mellom-menneskelige relasjonene som 

betyr noe. Tilbake til informasjonsspredning har 81,3 % av respondentene semi-offentlige 

profiler. Det innebære at innlegg de deler er begrenset til å bli spredt ut til de personene man 

har innledet et digitalt vennskap med, et antall som i gjennomsnitt ligger på 501-1000. Tross 

en begrenset profil ligger det likevel en utfordring i at innlegg blir spredt til så mange. Denne 

gjengen med mennesker er ofte en blanding av mennesker fra ulike kontekster som 

barndomsvenner, ekser, besteforeldre, jobbmedarbeidere og lignende (Aalen 2013, 109-110). 

Når disse møtes i samme rom oppstår det kontekst kollaps som betyr at en klar 

kontekstforståelse blir borte (Aalen 2013, 109-110).  

 

Den største etiske utfordringen innen digital sorg 

Etter å ha kartlagt hvordan de sørgende møter tre utfordringer i lys av deres iboende 

omsorgsetiske norm, med innspill fra utilitarismen, kan en overordnende forståelse av den 

største etiske utfordringen bli kartlagt. Omsorgsetikkens grunnkjerne ligger i de nære 

relasjonene, den mellom-menneskelige omsorgen, kjærligheten og respekten for familie og 

nære venner. I en vond og vanskelig tid trenger de etterlatte å bli sett og hørt for ikke å føle 

seg alene. Som diskutert i kapittel 2 økte depresjon og ensomhet på bakgrunn av geografiske 

utfordringer i den industrielle tiden, men Facebook har i dagens samfunn gjort det mulig å nå 

de viktige personene uten dette hinderet. Den overordnende utfordringen ligger da i hvordan 

fokuset blir på «de nære», men glemselen av «de andre». En Facebook-bruker har i 

gjennomsnitt 501-1000 venner som kan forstås som et digitalt konstruert fellesskap bestående 

av mange ulike mennesker fra ulike samfunn, med ulike reaksjoner, sannheter og 

konvensjoner om hva som er rett og galt i kontekst av digital sorg (Austegard og Tobiassen 

2014, 7). Men ifølge evolusjonspsykolog Robin Dunbar klarer ikke den enkelte bruker å pleie 
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og forstå mer enn 150 av disse, hvor kun av 50 av disse er de nære relasjonene (Dunbar 2010, 

4, NRK, 2018).  

Med andre ord er gruppen «de andre» mye større enn «de nære», men det er de nære fokuset 

ligger på hos den som velger å dele sorgen på nett. Det å se andres sorg, en sorg som man selv 

ikke føler man bør være en del av, er en påkjenning og en utfordring (Brubaker, Hayes, og 

Dourish 2013, 157). Digital sorg kan med denne kartlagte utfordringen skape splittelser blant 

individer og samfunn. Etiske retningslinjer kan derimot utvikles for å redusere de overnevnte 

utfordringene, og forslag til utarbeidelse av disse vil bli presentert i avsnittet nedenfor.   

Etiske retningslinjer for digital sorg  

I en paraply-formasjon står utfordringen med å ta hensyn til «de andre» øverst, med 

informasjonsspredning, kritisk tankegang og viktigheten av likes som underkategorier. 

Nedenfor følger utarbeidelse og forslag til veiledende etiske retningslinjer innen digital sorg 

basert på funn og analyse: 

1. Gå gjennom personverninnstillingene 

For å minske utfordringer og risiko bør en bruker som velger å dele personlig innhold ha en 

semi-offentlig profil. Dette betyr at innlegg som deles kun deles med bekreftede venner. 

Denne retningslinjen bunner ut i funnet om at «de andre» er den største etiske utfordringen i 

digital sorg, og utfordringsrisikoen er stor for å nå ut til mange av «de andre» ved en offentlig 

profil. Retningslinjen bunner ut i studiens funn om at omsorgsetikken er den klareste etikken 

blant de sørgende, hvor den viktige mellom-menneskelige omsorgen ligger tyngst i de nære 

relasjonene.  

2. Gå gjennom vennelisten 

Hvor mange vil du kategorisere som venner i dag? Er det noen du kan fjerne som ikke er 

sentrale lenger i ditt liv? Dette bunner ut i, i likhet med retningslinje en, funnet om «de nære» 

og «de andre» som en av de største etiske utfordringene. Vennelisten kan for mange minskes 

uten at det har noen konsekvenser, som mulig minskes etiske risikoer. Retningslinjen bunner 

ut i studiens kartlegging om at Facebook gir mulighet til å øke den digitale vennekretsen med 

både nære og fjerne, men videre studiens funn om at flertallet av de digitale sørgende handler 

fra et omsorgsetisk perspektiv som betyr at fokuset ligger på de nære relasjonene.  
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3. Skriv fra deg ett annet sted en Facebook først 

Etter å ha mistet noen nære har vi behov for å uttrykke oss. Utfordringen ligger i en mulig 

redusert kritisk tankegang da mange følelser er i spill samtidig. Ved å skrive fra seg ett annet 

sted enn Facebook først kan man gå tilbake en kort stund etterpå og med stor sannsynlighet se 

innlegget med nye øyne. Det kan da vurderes om dette bør postes på Facebook eller ikke. 

Retningslinjen bunner ut i funnet om et utilitaristisk rammeverk hos de sørgende, en 

bakkenær og rasjonell oppfatning, men som kan bli svekket på bakgrunn av kartlagte ukjente 

følelser, spesielt sjokk, i tiden etter bortgangen av noen kjente og kjære.  

4. Vurder å opprette lukkede grupper 

På bakgrunn av et stort antall venner på Facebook som innebærer både «de nære» og «de 

andre» som igjen kan bidra til kontekst kollaps, kan en mulig løsning ved ønske om å dele 

personlig innhold være å opprette lukkede grupper med medlemmer innenfor ulike kategorier. 

Likevel er dette en utfordring da det å skille nære, bekjente og andra fra hverandre ikke alltid 

er like lett. Retningslinjen bunner ut fra funnet om både et omsorgsetisk rammeverk, men med 

innspill av utilitarisme. Det er lett å fokusere på de nære med en omsorgsetisk rammeverk, 

men på bakgrunn av utilitaristisk tankegangen kan tanken om å skape størst mulig lykke for 

flest mulig personer oppnås gjennom å opprette lukkede grupper.  

5. Sett konteksten inn i det virkelige liv 

Ville du vært komfortabel med å dele innholdet du ønsker å dele på nett med mennesker i det 

virkelige liv, og eventuelt med hvor mange? Ved å se for seg konteksten i den fysiske verden 

og innholdet skrevet på en stor plakat kan det tenkes om det ville vært naturlig å henge den 

opp i bysentrum, på arbeidsplassen eller hjemme hos venner være mulig. Ved å konstruere 

settingen i den virkelige verden kan det være lettere å forstå omfanget av hvor mange 

informasjonen deles med, som igjen gjør det enklere å gå tilbake til punkt 2 og rekonstruere 

vennelisten og eget digitalt fellesskap. Retningslinjen bunner ut i funnet om et omsorgsetisk 

rammeverk, som kan bidra til å skape utfordringer med å tenke på de andre, da de nære står i 

fokus, som igjen bunner ut i utfordringene informasjonsspredning og kritisk tankegang.  

Studiens begrensninger 

Den gjennomførte studien har sine begrensninger i innhenting av data og kartlegging av funn. 

De presenterte funnene bunner ut i svar fra respondenter fra et anonymt digitalt spørreskjema 

som innebærer både retrospektive og etiske spørsmål. Det kan være utfordrende å gjøre rede 
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for handlinger og valg som er gjort for en stund tilbake da hukommelsen kan spille et puss og 

detaljer kan bli uklare. I tillegg er det ikke alltid like lett å kartlegge etiske tanker og 

refleksjoner, for vår iboende norm, vårt moralske kompass, er noe som er der, som vi ikke 

tenker mye over. Etiske spørsmål kan også bidra til sosialt aksepterte svar, på bakgrunn av 

respondentens ønske om å være mest mulig moralsk korrekte. Dette kan bidra til å skape noen 

uklare svar.  

En annen begrensning er den metodiske tilnærmingen. Den kvantitative metoden bidrar til å 

skape en større helhet og forståelse av et fenomen, men ikke fenomenet på et individuelt nivå. 

Derfor er funnene i denne studien basert på en overordnet forståelse av de som velger å sørge 

på nett og Facebook, og det har ikke blitt gjort rede for individuelle forskjeller og opplevelser.  

Så vidt jeg er kjent finnes det ingen tidligere studier som omhandler digital sorg og etikk sett i 

samme lys, og derfor er det ingen annen empiri jeg kan sammenligne denne studiens funn 

med. Dette gjør det vanskelig å vurdere studiens styrker og svakheter ytterligere, som igjen, 

sammen med den kvantitative metoden, er innspillende faktorer på at denne oppgavens funn 

ikke kan generaliseres. Ønsket er likevel at den overordnende forståelsen av digital sorg og 

etikk kan videreføres til andre studier, og derfor er metodiske valg blitt kartlagt gjennom hele 

prosessen i kapittel 3 for fremtidig forskning.  

Veien videre og fremtidig forskning 

Det er nødvendig å videreføre forskning og utvikling av de utarbeidende veiledende 

retningslinjer for fremtidens digitale sørgende. På den ene siden er dette et raskt økende 

fenomen, men på den andre siden utvikler også andre digitale plattformer seg parallelt med 

fenomenet. I april 2018 ble det kjent at Facebook har innhentet personlig og privat 

informasjon om brukerne (Yurieff 2018), som mulig kan være en utspillende faktor på at flere 

tyr til andre plattformer i digital sorg. Med denne forståelsen er det derfor nødvendig å 

kartlegge generelle retningslinjer for digital sorg, med utgangspunkt i andre plattformer og 

ikke kun Facebook som denne studien har gjort.  

Det er flere muligheter for videre forskning. En av dem er å se om det er andre etiske 

tankerammer som kan være innspillende på de sørgendes iboende norm, blant annet ved å 

kontrollere enda en gang hvordan dydsetikken utspiller seg da den i dette tilfellet ikke var 
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aktuell. En annen fremtidig studie kan være å videreutvikle retningslinjer gjennom kvalitative 

intervjuer og fokusere mer på individuelle opplevelser og handlinger.  

Studiens overordnende ønsket og mål er å kunne minske utfordringer som er å finne innen 

digital sorg, og gjøre Facebook til et godt støtteverktøy i en tung og vanskelig tid etter tapet 

av noen nære og kjære.   
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Vedlegg 

Vedlegg A: Informasjonsskriv ved delt innlegg på Facebook 
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Vedlegg B: Spørreskjema med innledende informasjonsskriv 
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Vedlegg C: Kodebok tilhørende spørreskjema 
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Vedlegg D: Kodebok tilhørende siste del av spørreskjema  
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Vedlegg E: Samtykkeskjema for kommentarer lagt igjen på Facebook 
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Vedlegg F: Godkjenning fra NSD vedrørende gjengivelse av Facebook-kommentarer 
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