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Sorgkuben 
– ett enkelt verktyg 
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Marjon Verboom från 
Holland har skapat ett 
sätt att konkretisera 
sorg och förlust.
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Många människor tycker det är svårt att tala 
om sorg. Både sin egen och andras. Då kan 
det vara skönt med ett verktyg som ger stöd 

och struktur till samtalet. I Nederländerna har Marjon 
Verboom  konstruerat ett sådant instrument som kall-
las Sorgkuben. Kuben har olika färger och plastfickor 
på sidorna. Sidorna representerar olika aspekter på 
sorg och förlust. 

Forskning bakom Sorgkuben
Marjon Verboom började intressera sig för hur man 
kunde skapa kommunikation kring sorg och förlust, 
när hon arbetade som stödassistent i ett boende. Hon 
gick en masterutbildning och fördjupade sig i olika 
teoretiska modeller kring sorg och sorgbearbetning. 
Det var då hon skapade sorgkuben. Till sorgkuben 
gjordes också en teorikurs om sorg och sorgbearbet-
ning för att ytterligare stärka personalen att känna att 
de kan och vågar tala om sorg med klienterna. 

Nu arbetar Marjon som forskare på ett företag som 
ger stöd till personer med intellektuell funktionsned-
sättning. 

– När jag började min forskning värvade jag en 
grupp klienter och deras familjer, assistenter, peda-
goger, chefer och själavårdare, berättar hon. Vi träf-
fades var tredje månad i ett år. Dessutom gjorde jag 
tre fallstudier.

Under arbetets gång blev det klart för Marjon att 
sorgkuben kunde användas på olika sätt. Ordet ”kli-
ent” byttes ut mot ”person” och ordet ”assistent” byt-
tes mot ”stöd”. Det gör kuben och metoden mer till-
gänglig för vilken sorgeprocess som helst och tydlig-
gör också att stöd kan ges och se ut på olika sätt. 

– Tanken med kuben är att den ska vara en hjälp 
för att sitta och prata om en sorg eller förlust som 

personen har upplevt. Man kan komplettera kuben 
med olika bilder/pictogram eller vad personen före-
drar att använda. De bilder personen väljer kan man 
stoppa in i en plastficka på kuben. Då blir samtalet 
tydligare för personen. 

Kan användas av personalen
Kuben kan också användas för att tydliggöra i teamet 
hur vi ser på sorg, förlust och sorgebearbetning. Ex-
empelvis kan var och en gå igenom de olika frågorna 
med en viss klient i fokus för att sedan jämföra hur 
man har svarat. Det kan tydliggöra olika uppfattning-
ar och sätt att se på saker. Teamet kan också göra en 
genomgång av sig själva för att se hur de hanterar 
sorg.

– Självklart har det stor betydelse för hur bekväm 
man själv känner sig när man ska ge stöd till en klient 
som har sorg. En assistent som känner sig mycket osä-
ker och obekväm ger ofta ett sämre stöd till klienten.

Sorgkuben har vunnit ett pris på 10 000 euro som 
ska användas av Sorg- och förlustteamet vid Amerpo-
ort för att utveckla kursen och sprida den vidare i Ne-
derländerna.  

Avslutningsvis frågar jag vad det bästa med verktyget 
är:

– Det bästa med sorgkuben är enkelheten. Det tog 
mig tre år att gå från forskning och teori till det här 
enkla verktyget. Jag hade inte klarat det utan att ha 
jobbat praktiskt som assistent i många år. De klienter 
jag jobbade med har lärt mig hur viktigt det är att ska-
la ner och göra saker enkla och lättbegripliga. Först 
då blir det en riktig kommunikation och ett riktigt 
användbart verktyg.

Kia Mundebo.

Marjon Verboom upptäckte, när hon arbetade 
som stödassistent på ett stödboende för perso-
ner med intellektuell funktionsnedsättning, att 
många hade svårt att bearbeta sina upplevelser 
av sorg och förlust. 
Foton: Ineke Oostveen.

  Sorgkuben – ett enkelt verktyg 
                 för att bearbeta sorg och förlust
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Lila sida: Support/Stöd
Vad behöver jag?

Vem kan du vända dig till?
Hur kommunicerar du (talat språk, teckenspråk, 
pictogram, foton eller annat)?
Vad hjälper dig förstå det som har hänt?
Vad kan hjälpa dig att uttrycka dina känslor?
Vilka aktiviteter kan hjälpa dig?
Vad/Vilka/ saker gör ditt liv värdefullt?

Man kan förstås använda sig av de olika stegen och 
manualen utan kub. Särskilt om det är personalgrup-
pen som går igenom manualen och gör en analys för 
att försöka förstå en klients sorg och hur de ska kunna 
ge stöd.

Material finns att hämta här:

Manualen finns att ladda ner på engelska här:
www.amerpoort.nl/english/grief-cube.html

En kub med tryck på nederländska eller engelska 
kan beställas här:
www.senso-care.nl/rouwkubus.html

Eller kan du beställa en helt vanlig kub och göra 
egna bilder här:
https://funkamera.se/motorik-lek/mjuk-tarning/

I samtal med en person med intellektuell funktions-
nedsättning är det ofta värdefullt att kunna konkretise-
ra det man talar om. Kuben är tänkt att hjälpa till med 
detta. Den kan kompletteras med bilder som man 
vid behov kan stoppa in i plastfickorna på 
sidorna av kuben. 

Kuben kan användas som en tärning som man kas-
tar och svarar på frågorna slumpvis. Eller så tar man 
frågorna i den följd man tycker passar bäst.

Svara kort på följande frågor. Hoppa över frågor som 
du inte har svar på.

Gul sida:  Person
Vem är jag?

Hur skulle du beskriva dig själv med bara några få ord?
Vilken sorts familj kommer du ifrån?
Vilka förluster har du varit med om?
Vilka människor är viktiga för dig?
Vilka saker eller aktiviteter är viktiga för dig?
Vad har du för tro eller syn på världen?

Blå sida: Händelse
Vad har hänt?

Vilken sorts förlust är det?
Hur mycket av händelsen var du med om?
Hur påverkade det dig?
Vad har förändrats för dig?
Vilka frågor har du?

Röd sida: Känslor
Vad känner jag?

Vilken/vilka känslor har du; ilska, rädsla, sorg, lycka eller 
annan känsla?
Hur visar du dina känslor?

Grön sida: Beteende
Hur beter jag mig?

Vad har ändrats i ditt beteende?
Hur hanterar du förlusten?

Orange sida: Mening/betydelse
Vad betyder detta för mig?

Vad kommer du att sakna?
Vad betyder förlusten för dig?

Så här kan du använda kuben:


