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Sammanfattning 

Bakgrund: Att förlora ett barn är det värsta tänkbara som kan ske i livet. Sorgen som 

kommer med förlusten är tid- och energikrävande. Många förlustdrabbade 

föräldrar klarar av hanteringen av sorgen vid förlusten, men många 

föräldrar gör det inte. Klarar föräldrarna inte av att hantera sorgen finns 

risken för en långdragen sorgereaktion/kronisk sorg. Detta kan leda till 

sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan har kunskap om detta område för att kunna sätta in 

relevanta resurser. 

Syfte: Syftet var att utforska hur föräldrar hanterar sin sorg efter förlusten av ett 

barn. 

Metod: Litteraturöversikt är metoden som används för detta arbete. Databaser som 

användes för datainsamlingen var CINAHL Complete, PubMed, Nurse and 

Allied Health Database och PsychInfo. De tio vetenskapliga artiklarna som 

framkom i sökningarna har analyserats enligt Fribergs analysmetod där 

likheter och skillnader studerats i hur föräldrar hanterar sorgen efter 

förlusten av ett barn. 

Resultat: Resultatet redovisar de fyra teman som framkom i analysen av datan. 1) 

Stöd; 2) Bevara minnet av barnet; 3) Skapa ett nytt vardagsliv; 4) Att vila i 

sin tro: mening och acceptans. I dessa fyra teman redovisas ytterligare 

underteman för att förtydliga resultatet. 

Diskussion: I diskussionen hanteras resultatet med annan litteratur. Vikten av ett gott 

stöd och socialt nätverk vid en förlust. I diskussionen redogörs även 

symboler och ritualens påverkan på människan efter en förlust och 

meningen med att förlora en nära relation och att kunna acceptera döden. 

Sist redovisas genusskillnader i relation till hantering av sorg. I 

diskussionen implementeras teorin pendlingsmodellen av Stoebe och 

Schut. 

Nyckelord: Förlust, föräldrar, sorg, coping, litteraturöversikt. 

  



  
 
 

 

Abstract 

Background: The loss of a child is the most devastating bereavement a parent can 

experience. The grief that comes with the loss is both time and energy-

consuming. Many parents can cope with the grief that arises, however 

some parents do not. If the bereaved parents cannot cope with the grief 

they run the risk of developing long-term/chronic grief. The mental illness 

caused by the sorrow can lead to absence from work for the bereaved 

parents. It is therefore important that nurses have a good understanding of 

this subject in order for them to be able to take the best course of action. 

Aim: The aim of this study is to explore how parents cope with their grief after 

the death of their child. 

Method: 
This study is a literature review. The databases that were used for the data 

collection were CINAHL Complete, PubMed, Nurse and Allied Health 

Database and PsycInfo. The ten scientific articles found in the searches 

performed were analyzed by using Friberg´s method of analysis where 

similarities and differences in how bereaved parents cope with the grief 

was examined 

Results: The result is presented in four themes that were discovered in the data 

analysis. 1) Support; 2) Embalm the memory of the child; 3) Create a new 

daily life; 4) Rest in belief: meaning and acceptance. 

Discussion: In the discussion, the result is compared to other literature. When 

experiencing bereavement the social support is significant. The effects of 

Symbols and rituals on bereaved people are presented, as is the meaning 

found in the loss of a close relationship and being able to accept death. 

Finally, gender differences in coping with grief are described. Dual 

Process model of coping by Stroebe and Schut is implemented in the 

discussion. 

Keywords: Bereavement, parents, grief, coping, literature rewiev. 
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Inledning 

Men du andas ej mer, munnen som blivit så liten är tyst, så stilla. Så sent som igår, så sent som 

idag lovade jag du snart skulle slippa all värk, att du skulle få sova i fred. Du sover, mitt barn, 

och andas ej mera (Ekner, 1974 s. 46).  

År 2016 dog 554 barn och ungdomar upp till 19 år i Sverige (Socialstyrelsen, 2017). Många 

av de föräldrar till barn som avlider kommer sjuksköterskor att möta i vården, deras sorg, 

ilska och lidande när det värsta tänkbara har skett. Det är då vår uppgift som sjuksköterskor 

att lindra lidandet, som är en av de fyra ansvarsområdena för professionen (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Arbetet med att lindra detta lidande kan bl.a förekomma inom 

pediatriken. Det är i dagsläget inte endast sjuksköterskor med specialistexamen inom barn och 

ungdom som jobbar på pediatriska avdelningar. Med ett växande antal sjuksköterskor, som ej 

innehar en specialistutbildning, på pediatriska avdelningar blir bristen på expertis stor. Det är 

dock inte enbart inom pediatriken sjuksköterskor kommer att möta föräldrar som förlorat ett 

barn. I vissa situationer kommer dessa föräldrar som är drabbade av förlust vara patienter i 

vården. Det kan förekomma överallt, inom psykiatrin, medicinavdelning eller på en 

kirurgavdelning.  

     Hanteringen av sorg intresserar oss då sorg är något vi mött i tidigare i 

verksamhetsförlagda utbildningar. Det är också något vi kommer att få möta framöver som 

sjuksköterskor och som medmänniskor. Den största tänkbara sorgen är förlusten av ett barn, 

därav väcktes intresset om hur föräldrar hanterar detta. Detta är en litteraturöversiktsstudie om 

sorg, sorgen när en förälder förlorat ett barn. 

 

Bakgrund 

Att förlora ett barn 

Att förlora ett barn beskrivs som den svåraste förlusten en individ kan erfara (Sanders, 1980). 

Föräldrar till ett barn som avlidit visar sig sörja i högre utsträckning än individer som upplevt 

andra förluster. Titus och de Souza (2017) förklarar att barnets ålder då denne avled inte hade 

någon betydelse för föräldrarnas sorg. De menar att föräldrarna sörjer lika mycket och med 

lika hög intensitet oavsett barnets ålder. Det visade sig även att samtliga förlustdrabbade 

föräldrar var överens om att deras barns död var det värsta de upplevt. En anledning till att 

denna förlust upplevs som den största kan vara att barn är en personlig skapelse och ses som 

odödlig av föräldrarna (Costello & Tinder-Brook, 2000). Enligt Socialstyrelsens (2017) 

statistik om dödsorsaker framkommer det att de vanligaste anledningarna till dödsfall bland 
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barn 2016 var medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (106 st). Även 

tumörer (49 st) och yttre olycksfall (92 st) var orsaker till varför barn upp till 19 år dog. 

     I vården av ett svårt sjukt barn pekar många föräldrar på betydelsen av kommunikation 

mellan dem och personalen (Gurková, Andraščíková & Čáp, 2014). Att som förälder bli 

informerad om barnets behandlingar och prognos hjälpte dem att ha kontroll över sitt svårt 

sjuka barn. När föräldrarna slutligen mottar beskedet att barnet inte längre vårdas kurativt, 

uppstår känslokonflikter mellan önskan att få bevara barnet vid liv och viljan att låta barnet 

“gå vidare” (Kars et al. 2011). Detta framkom oavsett vart i sjukdomsförloppet barnet befann 

sig. Denna obalans mellan önskan och viljan var starkt relaterad till föräldrarnas förmåga att 

hantera känslor av förlust. I de flesta fall var slutligen den dominerande känslan föräldrarna 

upplevde att de inte kunde låta barnet dö, då livet skulle bli meningslöst utan hen.  

     Hade barnet råkat ut för en traumatisk död i form av en olycka så kände ofta dessa 

föräldrar att de ville se barnet trots de skador barnet fått (Garstang, Griffiths, Sidebotham, 

2014). Det fanns dock föräldrar som inte valde att se sitt barn en sista gång, eftersom att de 

ville bevara bilden av sitt barn oskadat, vilket ledde till att föräldrarna istället föreställde sig 

att skadorna var värre än de egentligen var.  

     Vårdpersonal på sjukhus vittnar om att de, förutom på det barn som är döende, behöver 

fokusera på föräldrarna vid tidpunkten för ett barns död (Costello & Tinder-Brook, 2000). De 

behöver ge föräldrarna stöd i deras sorg när deras barn avlider. Många inom vården menar 

dock att det finns svårigheter som vårdgivare att bemöta föräldrarna i deras förlust då de 

själva kan vara känslomässigt involverade. Anledningen till att det kan vara svårt för 

vårdpersonalen att själva distansera sig från sorgen efter ett barns död kan vara relaterat till att 

en sådan bortgång inte faller sig naturlig för någon. 

 

Sorg 

Sorgen och dess process 

Enligt Grip (1991) beskrivs begreppet sorg som en naturlig känsla och en av de största gåvor 

som människan tilldelats. Sorgen hjälper en individ att hantera förluster i livet, stora som små. 

Sorgen förknippas oftast med förlust av en person likt vid ett dödsfall eller en avslutad 

relation med någon som står en nära. När förlusten är betydande för en individ blir följden 

sorg. En sorgeprocess startar efter varje betydande förlust, oavsett vad förlusten består av 

(Fyhr, 2008). Förlusten kan vara konkret och synlig. Det kan vara att förlora någon som en 

individ håller kär, en kroppslig funktion eller sitt jobb. Det kan även vara något osynligt, likt 
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sin identitet, frihet eller en väns lojalitet. Vikten är inte hur förlusten syns utåt utan hur den 

upplevs av individen. Det är endast den drabbade som kan avgöra betydelsen av förlusten. 

    Ett vanligt förekommande ordspråk är tiden läker alla sår, men enligt Fyhr (2008) läker 

inte tid sår även om de kan kännas blekare med tiden. En sorgebearbetning kräver både fysisk 

och psykisk energi under läkningsarbetet, därför tar sorgearbetet tid. Det som är mest 

krävande under detta arbete är de starka känslor som blommar upp. Besvikelse, känslan av att 

ens önskan inte blivit uppfylld, är sorgens effektivaste känsla och är ofta anledningen till att 

sorgebearbetningen kan ta tid. Människan behöver tid till att stärka sig själv efter varje 

besvikelse. Detta eftersom besvikelse är smärtsamt och en individ klarar inte av att hantera för 

mycket psykisk påfrestelse under en lång period. En annan anledning till att sorgen kan ta tid 

är att individen inte kan släppa taget om det förlorade förrän nytt hopp och mening funnits. 

Grundmönstret i sorgeprocessen är lika för alla människor. Förutsättningarna för att bearbeta 

sin sorg är dock olika hos varje individ. Denna olikhet kan bero på att varje enskild individ 

bär på sin egen ryggsäck fylld med en unik levnadshistoria, unika upplevelser samt olika yttre 

och inre förutsättningar för att hantera sorg. Människor kan därför värdera en förlust olika 

vilket har en betydelse i sorgearbetet.  

     Drömmar och förväntningar som gått förlorade i samband med förlusten organiseras om 

under en sorgeprocess (Fyhr, 2008). Processen ska då ge en verklighetstrogen grund för 

drömmar om framtiden, en grund som inte bygger på det som gått förlorat utan på den nya 

verkligheten. De tidigare drömmarna måste då omvärderas och göra plats för nya drömmar. 

 

Obearbetad sorg 

Unresolved grief, som kan översättas till obearbetad sorg kan ge långsiktiga konsekvenser för 

både individ och samhälle (Lannen, Wolfe, Prigerson, Onelov & Kreicbergs, 2008). Bearbetas 

inte sorgen, kommer den ligga kvar under ytan. Sorgen tar i dessa fall massor av energi från 

personen (Fyhr, 2008). Föräldrar som inte bearbetat sorgen efter förlusten av sitt barn kan 

löpa högre risk för psykisk ohälsa, lägre livskvalité, sjukskrivning och svåra sömnproblem än 

de föräldrar som bearbetat sin sorg (Lannen et al., 2008).  

     Kronisk sorg är en förlängd sorgereaktion av förlusten (Lennéer Axelson, 2010). 

Problemet som uppstår vid en kronisk sorg är att starka känslor inte tynar ut. En kronisk sorg 

innebär att den är ihållande i minst sex månader och leder till försämrad psykosocial funktion 

eller nedsatt fungerande till att klara av vardagen. Några symtom som kännetecknar kronisk 

sorg är att inte kunna acceptera inträffandet av döden, känsla av meningslöshet, orkeslös, en 

daglig smärta och längtan efter den avlidne. Omkring 10–15 procent av de individer som 
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sörjer drabbas av kronisk sorg. Oftast då efter en traumatisk död som tillexempel vid ett barns 

bortgång.  Dessa förlustdrabbade föräldrar löper mellan 20–70 procent av den tidigare 

nämnda procenten (10–15 procent) risk av att drabbas av svår kronisk sorg (Ibid, 2010). 

 

Sjuksköterskans ansvarsområde 

Sjuksköterskans ansvarsområde är omvårdnad, vilket omfattar både det vetenskapliga 

kunskapsområdet och det patientnära arbetet (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Det 

vetenskapliga kunskapsområdet utgår från en humanistisk människosyn, vilket definieras som 

kunskap om människan, dennes utveckling, hälsa och välbefinnande i samband med födsel, 

ohälsa, lidande och död. Sjuksköterskan har inom sitt ansvarsområde även ett ansvar att stödja 

och främja aktiviteter hos det nätverk som är involverat i patientens vård (Mieleis, 2011). I 

detta nätverk ingår familj och vänner. Sjuksköterskan har enligt Svensk sjuksköterskeförening 

(2014) fyra ansvarsområden. Sjuksköterskan har det primära ansvaret att belysa de personer 

som är i behov av vård. Sjuksköterskan skall uppvisa professionella värden som 

respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet. I de fall där patientens, 

familjens och allmänhetens hälsa är hotad, ska sjuksköterskan ingripa på ett lämpligt sätt för 

att skydda dessa individer. 

 

Problemformulering 

Det finns idag forskning kring sorgearbete och även föräldrars sorg vid förlusten av ett barn. 

Trots detta finns det många förlustdrabbade föräldrar med obearbetad sorg. Det är viktigt som 

sjuksköterska att fånga upp dessa föräldrar som sörjer och tidigt kunna sätta in relevanta 

resurser för att undvika risken för obearbetad sorg. Obearbetad sorg kan leda till psykisk 

ohälsa, lägre livskvalité och sjukskrivningar. Detta kan i sin tur leda till en kronisk sorg, vilket 

förlustdrabbade föräldrar har större risk att drabbas av. I sjuksköterskans profession ingår det 

att kunna bemöta de sörjande och lindra deras lidande. För att kunna bemöta krävs kunskap. 

Kunskap om komplexiteten vid förlusten av ett barn. Genom ökad förståelse om hur föräldrar 

hanterar sin sorg kan sjuksköterskan stödja dessa i deras bearbetning, som gör att föräldrar 

lättare ska kunna hantera sorgen efter förlusten. 

 

Syfte/Frågeställningar 

Syftet var att utforska hur föräldrar hanterar sin sorg efter förlusten av ett barn. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Dual Process model of coping- Pendlingsmodellen 

Teorin om pendlingsmodellen beskriver, på ett övergripande plan, hur individer bearbetar sin 

sorg (Stroebe & Schut, 2010). Modellen går ut på att det finns två stadier i bearbetningen av 

sorg, det förlustorienterade stadiet och återuppbyggnadsstadiet (Stroebe & Schut, 1999). 

Dessa två stadier pendlar (Eng: oscillation) personen i sorg mellan för att kunna hantera 

livssituationen. I det förlustorienterade stadiet (Eng: loss-oriented) bearbetar personen sorgen 

i det hen har förlorat. Det sker då en copingprocess där individen hanterar tankar och känslor 

kring relationen, framtidsplaner och sig själv. Återuppbyggnadsorienterad coping (Eng: 

restoration-oriented) är det stadie där personen som sörjer bygger upp sin identitet, sitt sociala 

liv eller nya relationer efter förlusten. En pendling mellan att hantera sorgen i förlusten och 

bearbetningen att bygga upp sig själv i den nya livssituationen skapar balans. Balansen är 

nödvändig för att personen i sorg ska kunna hantera förlusten, men även för att denne ska få 

en paus och återvända till sitt nya vardagsliv.  

     Coping, som är grunden till modellen innebär att individen hanterar ett tillstånd som 

ändrats eller skadats och handlingar som går på rutin inte längre fungerar (Stroebe & Schut, 

2010). Vid negativa händelser ska coping kunna hjälpa till att minska smärtan. Några vanligt 

förekommande copingstrategier är gråt, omvärdering och tankar på den som dött. En person 

som har många typer av copingstrategier har bättre förutsättningar att hantera livet när 

negativa förändringar sker. Coping har visat sig vara effektiv, inte bara för att lindra lidandet 

utan även för de fysiska och psykiska besvären en förlust kan leda till. 

     Pendlingmodellen av Stoebe och Schut valdes då den ansågs vara passande för denna 

litteraturöversikt som utforskar hur föräldrar hanterar sorgen efter förlusten av sitt barn. 

 

Metod 

Design 

Föreliggande studie är utarbetad efter Fribergs (2017) sätt att utforma en litteraturöversikt. En 

litteraturöversikt hjälper till att kartlägga samt ge ett helikopterperspektiv över den kunskap 

som redan finns kring ett område. I en sådan översikt blir de vetenskapliga artiklarna 

insamlade och därefter kategoriserade i vilka skillnader och likheter de har med varandra. 
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Datainsamling 

Sökningarna i denna litteraturöversikt har gjorts i fyra olika databaser. Databaserna som 

använts är “CINAHL complete”, “Nursing & Allied Health Database”, “PsycINFO” och 

“PubMed”. Sökorden som användes i databassökningarna var grief, bereavement, 

experiences, parent, coping, prospective studies och child death/loss/mortality (Bilaga 1). 

Sökorden har kombinerats och använts på flera olika sätt med booleska termer som AND och 

OR. Genom att använda booleska termer kan sökorden kombineras och ett urval för datan 

skapas (Östlundh, 2017). Vissa sökord har använts som en trunkering. Detta för att möjliggöra 

träffar som omfattar ordets alla böjningar (Ibid, 2017). Några av de sökord som användes var 

MeSH-termer och därmed ämnesord i artiklarna. Viss datainsamling har även gjorts via en 

manuell sökning då relevanta artiklar har hittats i andra vetenskapliga artiklars referenslista. 

 

Urval 

I valet av artiklar gjordes en avgränsning på att bara använda de artiklar som hade studerat 

föräldrar till barn som var upp till 19 år. Inget geografiskt urval gjordes i studien då det inte 

ansågs relevant för syftet. Däremot var alla artiklar tvungna att vara skrivna på engelska eller 

svenska för att kunna analyseras.  

     Vid alla databassökningar gjordes valet att enbart ha med vetenskapligt granskade och 

publicerade artiklar (peer reviewed). I vissa sökningar i databaserna PsycINFO och Nursing 

& Allied Health Database gjordes en avgränsning med full text då det annars blev ett för stort 

sökresultat för att kunna granskas. Att inte avgränsa med årtal var ett val som gjordes då det 

inte ansågs relevant, eftersom förlusten av ett barn genom tiderna alltid ansetts vara den 

största sorgen en förälder kan erfara.  

     Artiklarna valdes först ut utifrån sin rubrik och huruvida nyckelorden svarade mot syftet. I 

de artiklar som verkade svara mot syftet lästes abstraktet sedan igenom och där gjordes ett 

ytterligare urval av de som var relevanta. Ifall de hade ett relevant abstrakt för syftet lästes 

hela artikeln igenom där ett sista urval gjordes, huruvida artikeln fortfarande matchade syftet 

eller inte. Efter det sista urvalet inkluderades tio artiklar (bilaga 2). 

 

Analysmetod 

Som analysmetod användes Fribergs analysmodell i tre steg (Friberg, 2017). I första steget 

lästes artiklarna som valts ut till studien igenom ett flertal gånger. Detta för att förstå 

innehållet korrekt. Samtidigt sammanfattades artiklarna för att underlätta nästa steg i 
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processen. I det andra steget dokumenterades artiklarna i en översiktstabell. I denna tabell 

överfördes allt det som ansågs vara relevant för studiens syfte, vilket Friberg (2017) menar 

ger en god tydlighet för nästa steg i analysen. Steg tre i analysmodellen var att identifiera 

gemensamma nämnare och skillnader i de utvalda artiklarna. Efter steg tre underlättade 

färgkodning sedan organiseringen och sammanställningen av de artiklar med gemensamma 

nämnare. Dessa artiklar delades sedan in i olika termer (teman) med övergripande 

gemensamma områden baserade på likheter i innehåll. Dessa teman redovisas som rubriker i 

resultatet. All använd data redovisas i två matriser. Bilaga 1 redogör för de träffar som 

framkommit vid de valda sökorden i flera databaser. I bilaga 2 redovisas de valda artiklarna 

samt deras resultat. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Sandman och Kjellström (2013) skriver om tre villkor en studie måste uppfylla för att få 

titulera sig etisk. Det första villkoret är värdefulla och väsentliga frågor, vilket betyder att 

forskningsområdet ska leda till ny kunskap och kunskap som är väsentligt för samhället. Det 

andra villkoret är god vetenskaplig kvalité, vilket betyder att studien ska gå att genomföra och 

inte leda till något lögnaktigt resultat. Det tredje och sista villkoret är att studien ska ha 

genomförts på ett etiskt sätt, det kan till exempel betyda att deltagarnas identitet behålls dold 

eller att alla deltagare har rätten att hoppa av studien när de själva behagar. Artiklarna i denna 

litteraturöversikt redovisar ett etiskt godkännande, vilket innebär att de genererar ett högt 

vetenskapligt värde (Wallengren & Henricson, 2012). 

     I och med att många vetenskapliga artiklar och viss kurslitteratur är skrivna på engelska 

finns det en risk vid översättning att engelska ord får en annan innebörd på svenska. Detta har 

funnits med i åtanke när artiklarna analyserats. Med respekt för de vetenskapliga 

artikelförfattarnas resultat har en noggrann referenshantering utförts. Under arbetets gång med 

litteraturöversikten har ett öppet och objektivt förhållningssätt i största mån tillämpats. 

 

Resultat 

Analysen genererade fyra stycken huvudteman som belyser föräldrarnas sätt att hantera sin 

sorg efter förlusten av deras barn. Dessa teman är Stöd, Bevara minnet av barnet, Skapa ett 

nytt vardagsliv och Att vila i sin tro: mening och acceptans. Dessa fyra teman har sedan delats 

upp i fler underteman. 
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Stöd 

Stödjande nätverk 

Förlustdrabbade föräldrar fann det lättare att hantera sorgen i samtal med familj, vänner och 

stödgrupper (Barrera et al., 2007; Cacciatore & Raffo, 2011; Mammone D’agostino, Berlin-

Romalis, Jovcevska & Barrera, 2008; Reilly, Huws, Hastings & Vaughan, 2008; Stevenson et 

al., 2017; Thompson et al., 2011; Vega, Soledad Rivera & González, 2014). För att kunna 

hantera sorgen var det viktigt att inte hålla den inom sig, att prata om den och inte vara rädd 

för att dela med sig av sina känslor (Thompson et al., 2011). Det var genom att prata med 

andra som känslor och tankar om förlusten kunde bearbetas och lättare hanteras, vilket i 

förlängningen gjorde att föräldrarna inte kände sig känslomässigt isolerade (Barrera et al., 

2007; Thompson et al., 2011). Att få tala om sitt döda barn gjorde att de band föräldrarna 

hade till sitt barn stärktes och gynnade läkningsprocessen i sorgen. De föräldrar som förlorat 

ett barn kände sig inte lika ensamma i upplevelsen när de befann sig i en stödgrupp där det 

fanns andra föräldrar som erfarit samma förlust (Barrera et al., 2007; Cacciatore & Raffo, 

2011; Mammone D’agostino, Berlin-Romalis, Jovcevska & Barrera, 2008; Reilly, Huws, 

Hastings & Vaughan, 2008; Stevenson et al., 2017; Thompson et al., 2011; Vega, Soledad 

Rivera & González, 2014). Genom att samtala med personer som genomgått samma trauma 

kunde även föräldrarna finna en gemenskap och känna sig förstådda. Föräldrarna upplevde att 

de kunde öppna upp sig och inte vara rädda för att bli dömda. Stödgrupperna var en säker och 

trygg zon för föräldrarna att uttrycka sig fritt. De kunde skratta utan att bli missförstådda 

samtidigt som andra förlustdrabbade föräldrar var en värdefull källa av stöd. Då det endast var 

de som förstod exakt hur de kände (Reilly, Huws, Hastings & Vaughan, 2008).  

     Det fanns vissa föräldrar som ville tala om förlusten ensamma med en professionell istället 

för att tala i stödgrupper (Mammone D’agostino, Berlin-Romalis, Jovcevska & Barrera, 

2008). Dessa menade att deras sorg var privat och alldeles för känslig och ville därmed inte 

dela med sig av den till flera andra. De flesta föräldrar upplevde dock större fördelar med 

stödgrupper. De menade att det inte bara var det stöd från personer som hade varit med om 

samma förlust som hjälpte, utan också att stödgrupperna gav dem modet att våga ta kontakt 

och prata med andra människor. Det var också en trygghet att kunna bygga upp en social krets 

med personerna i stödgruppen, vilka de kunde vända sig till när det behövdes.  

     De föräldrar som hade varit inskrivna på sjukhus med sitt svårt sjuka barn under en längre 

tid var ofta i behov av att fortsätta ha kontakt med sjukhuset eller att direkt bli kopplade till en 

stödgrupp när barnet hade avlidit (Mammone D’agostino, Berlin-Romalis, Jovcevska & 
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Barrera, 2008). I och med att dessa föräldrar under en längre tid hade bott på sjukhuset och 

blev utskrivna i samma sekund som barnet dog, upplevde de två förluster. Därmed gjorde 

fortsatt kontakt med någon från sjukhuset eller stödgruppen det lättare för föräldrarna att börja 

hantera förlusten av deras barn. 

     Att få stöd från familj och vänner var viktigt för föräldrarnas hantering av förlusten i 

vardagen (Barrera et al., 2007; Thompson et al., 2011). Mammorna i förlustdrabbade familjer 

sökte då till stor del stöd hos nära vänner medan papporna lutade sig mer mot sin partner 

(Thompson et al., 2011). Mammorna behövde vidare ofta vara nära familj och vänner, samt 

ha kvar kontakten med barnets tidigare vänner (Parker & Dunn, 2011). Denna kontakt och 

vänskap hjälpte dem att hantera sin förlust och fortsatt känna sig knutna till sitt förlorade barn. 

Att från vänner och familj få kramar, leenden samt oväntade meddelanden hjälpte även 

mammorna att hantera sorgen. Detta eftersom de då kände att någon tänkte på dem och deras 

barn. 

     Det var viktigt för föräldrarna i förlustdrabbade familjer att den familj och de vänner de 

sökte stöd hos och samtalade med var känslomässigt involverade (Reilly, Huws, Hastings & 

Vaughan, 2008). Var familj eller vänner inte känslomässigt involverade upplevde föräldrarna 

det som svårt att öppna upp sig utan att känna sig dömda vilket försvårade sorgebearbetningen 

av förlusten. Detta var något som ofta ledde till att förlustdrabbade mammors vänskaper 

byttes ut efter barnets död då de fann nya vänner från stödgrupper. 

     Det var enligt mammorna viktigt att som familj våga prata med varandra och utomstående 

för att hitta sätt att stödja familjens behov vid hanteringen av sorgen (Reilly, Huws, Hastings 

& Vaughan, 2008). Detta för att de skulle få frid, eller ett lugn, i familjen. I vissa familjer 

kunde föräldrarna uttrycka att de kände ett visst ansvar för att bära resten av familjen vidare 

och ta hand om resterande familjemedlemmar (Thompson et al., 2011; Vega, Soledad Rivera 

& González, 2014). Exempelvis kände de föräldrar som hade fler barn i familjen ofta ett 

behov av att hjälpa dessa barn i deras hantering av förlusten av deras syskon. Föräldrarna 

fokuserade i dessa fall på att engagera sig i föräldraskapet och stödja sina barn (Alam, 

Barrera, D’Agostino, Nicholas & Schneiderman, 2012; Bergstrasser, Inglin, Hornung & A. 

Landolt, 2015; Reilly, Huws, Hastings & Vaughan, 2008). 

 

Vara stöd åt andra 

De förlustdrabbade föräldrarna, främst mödrar, kände ett behov av att få hjälpa och stötta 

andra som förlorat ett barn. Stöttandet av andra tvingande även dessa föräldrar att gå framåt i 

hanteringen av förlusten. När föräldrarna fick hjälpa andra med att bearbeta sorgen hölls även 
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minnet av deras egna barn vid liv (Vega, Soledad Rivera & González, 2014). Dessa föräldrar 

kände även att deras erfarenheter var fördelaktiga eftersom de kunde hjälpa andra föräldrar 

som varit med om liknande trauman (Mammone D’agostino, Berlin-Romalis, Jovcevska & 

Barrera, 2008; Parker & Dunn, 2011; Reilly, Huws, Hastings & Vaughan, 2008; Vega, 

Soledad Rivera & González, 2014). Vissa föräldrar såg det som ett uppdrag de fått av sitt 

förlorade barn att hjälpa andra som behövde deras stöd (Vega, Soledad Rivera & González, 

2014). Att ge tillbaka till andra förlustdrabbade föräldrar gav även det döda barnets liv en 

meningsfullhet (Stevenson et al., 2017; Vega, Soledad Rivera & González, 2014). Det deras 

barn hade lärt dem skulle de använda för att hjälpa andra. De drabbade föräldrarna uttryckte i 

dessa fall återigen att det var skönt att inte behöva förklara hur de kände, då alla visste och 

förstod varandra vilket hjälpte hanteringen av sorgen (Reilly, Huws, Hastings & Vaughan, 

2008). 

  

Bevara minnet av barnet 

Som tidigare nämnts var att samtala och berätta om minnen av deras förlorade barn ett sätt för 

många föräldrar att hantera förlusten och bevara bandet med det avlidna barnet (Alam, 

Barrera, D’Agostino, Nicholas & Schneiderman, 2012; Bergstrasser, Inglin, Hornung & A. 

Landolt, 2015; Parker & Dunn, 2011; Riley, LaMontagne, Hempworth & Murphy, 2007). 

Dessa föräldrar berättade att de alltid kommer att älska sitt barn och att genom deras samtal 

hölls barnet “vid liv”. Vissa föräldrar uttryckte även att de kunde se sitt döda barn i dess 

syskon, både utseendemässigt och personlighetsmässigt och detta ledde till ett bevarat minne 

av det förlorade barnet (Parker & Dunn, 2011). Mammorna i studien förklarade att deras 

avlidna barn ständigt påminde dem om hur de skulle leva tack vare personligheten barnet 

hade haft. De uttryckte bland annat att barnet hade lärt dem vad kärlek är (Cacciatore & 

Raffo, 2011). 

     Att bevara minnen från det förlorade barnet var värdefullt för att kunna hantera förlusten 

för flertalet föräldrar (Stevenson et al., 2017; Thompson et al., 2011). Föräldrarna ville i dessa 

fall ha kvar barnets ägodelar och fotografier. Tid spenderad vid barnets ägodelar hjälpte då 

föräldrarna att hantera sorgen (Parker & Dunn, 2011). Trots att det i många fall hjälpte var det 

svårt för de flesta föräldrar att se saker som barnet använt under dennes levnadstid. De 

föräldrar som även hade vårdat sitt sjuka barn i hemmiljö hade ofta gjort förändringar i 

hemmet för att underlätta vården. Dessa föräldrar ansåg det vara svårt att veta var de skulle 

göra av alla dessa saker. Det var en kamp i att balansera de starka känslorna kring förlusten 
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och önskan om att bevara barnets minne (Stevenson et al., 2017). En tid efter barnets död 

kände vissa föräldrar däremot att de ville skänka bort en del saker som barnet haft under livet, 

detta för att kunna ge mening till andra mer behövande (Alam, Barrera, D’Agostino, 

Nicholas, Schneiderman, 2012; Reilly, Huws, Hastings & Vaughan, 2008; Stevenson et al., 

2017; Vega, Soledad Rivera & González, 2014). Detta givande ledde till att föräldrarna 

upplevde att de gav barnets död ett större syfte. 

     Ett sätt för föräldrar att hantera deras förlust var att finna symboler kring dem som 

symboliserade deras döda barn (Cacciatore & Raffo, 2011; Parker & Dunn, 2011; Stevenson 

et al., 2017). Det kunde vara att de kände deras barns närvaro när de såg en fjäril. Det kunde 

även vara att föräldrarna tatuerade in sitt barns namn, eller rakade av håret i symbol för deras 

barns död. Vissa föräldrar upplevde till och med att deras barn trädde fram i drömmar. 

Symbolerna gav föräldrarna tröst i att deras barn fanns med dem.  

     Vanligt förekommande sätt att hantera förlusten var att skapa ritualer kring barnet 

(Bergstrasser, Inglin, Hornung & A. Landolt, 2015; Stevenson et al., 2017). Det kunde vara 

ritualer som att gå till gravplatsen varje kväll, fira årsdagar, eller att starta insamlingsfonder i 

barnets namn, i syfte att främja forskning inom den sjukdom barnet avlidit av. Papporna 

berättade till exempel att en tid efter förlusten kändes deras arbete inte meningsfullt (Alam, 

Barrera, D’Agostino, Nicholas & Schneiderman, 2012). Papporna ville i dessa fall arbeta 

aktivt med något som kunde hedra det bortgångna barnets minne. 

 

Skapa ett nytt vardagsliv 

Att vara aktiv 

Ett sätt att hantera sorgen var genom att vara aktiv, gå tillbaka till vardagen, arbeta och 

sysselsätta sig (Barrera et al., 2007; Parker & Dunn, 2011; Reilly, Huws, Hastings & 

Vaughan, 2008). Många föräldrar upplevde att de genom att vara aktiva hade kontroll över sin 

sorg (Barrera et al., 2007). Ett sätt att, vara aktiv, gå vidare i livet och få en paus i sorgen var 

att fokusera på att återvända till de vardagliga rutinerna föräldrarna haft innan barnets död 

(Barrera et al., 2007; Bergstrasser, Inglin, Hornung & A. Landolt, 2015). Det var främst 

papporna som upplevde att gå tillbaka till arbetet hjälpte dem att hantera sorgen (Alam, 

Barrera, D’Agostino, Nicholas & Schneiderman, 2012; Stevenson et al., 2017). Aktiviteter 

likt att gå på bio, baka bröd och åka till semesterstugor uttryckte dock både mammorna och 

papporna inte kändes desamma som när deras barn fanns i livet. I början upplevde föräldrarna 

att dessa aktiviteter var energikrävande, men när de kommit till den punkt att de kunde utföra 
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dessa utan känslovågor av sorg som sköljde över dem kände föräldrarna en känsla av lättnad 

(Barrera et al., 2007). Ju längre tid det gått efter dödsfallet, desto mer aktiviteter hade 

föräldrarna utfört, vilket hjälpt dem hantera sorgen. De kunde tänka på annat än förlusten av 

sitt barn och fortsätta med livet genom att fortsatt verka i sociala sammanhang (Parker & 

Dunn, 2011). Detta ledde i sin tur till att föräldrarna kunde hantera den verklighet de levde i 

efter förlusten. Däremot undvek föräldrarna att vara i sammanhang som framkallade negativa 

känslor vilket kunde leda till sämre hantering av förlusten. Exempelvis situationer när andra 

personer talade negativt om förälderns agerande då detta framkallade obehagliga känslor. 

Andra sammanhang som kunde vara problematiska efter förlusten var t.ex. att umgås med 

andra barn för de föräldrar som inte hade fler barn. Detta eftersom det kunde generera känslor 

likt avundsjuka, ilska eller en önskan om att få ta dessa föräldrars plats då de hade förlorat sin 

roll som förälder (Barrera et al., 2007).  

     Att motionera var även något som hjälpte föräldrarna att hantera sorgen (Mammone 

D’agostino, Berlin-Romalis, Jovcevska & Barrera, 2008; Parker & Dunn, 2011; Reilly, Huws, 

Hastings & Vaughan, 2008). Genom att vara fysiskt aktiv fick de en paus från att sörja samt 

att de fick mer energi och ork. 

 

Nytt fokus 

Planering av framtiden gjorde att de förlustdrabbade föräldrarna fick en paus i sitt sörjande 

och fick annat att tänka på vilket hjälpte i hanterandet av förlusten (Bergstrasser, Inglin, 

Hornung & A. Landolt, 2015). Genom att planera framtiden fokuserade de på att de skulle 

leva livet till det yttersta då de lärt sig att livet kan vara kort (Thompson et al., 2011). Detta 

kunde t.ex. handla om framtidsplanerna som att flytta till en ny bostad (Bergstrasser, Inglin, 

Hornung & A. Landolt, 2015; Reilly, Huws, Hastings & Vaughan, 2008). Även att planera för 

framtida barn var ett sätt för föräldrar att hantera sorgen och gå vidare, speciellt i de fall där 

barnet som dog var i spädbarnsålder och familjen precis hade börjat en familjebildning. I 

familjer där de fanns överlevande syskon, la mammorna mer än papporna sitt fokus på dessa 

barn (Alam, Barrera, D’Agostino, Nicholas & Schneiderman, 2012; Bergstrasser, Inglin, 

Hornung & A. Landolt, 2015; Reilly, Huws, Hastings & Vaughan, 2008). Genom att nu flytta 

sitt fokus till dessa barn och aktivera dem hjälpte det mammorna att hantera förlusten. 
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Att vila i sin tro: mening och acceptans 

Att inte ha en mening med barnets död visade sig vara svårt att hantera (Alam, Barrera, 

D’Agostino, Nicholas & Schneiderman, 2012; Reilly, Huws, Hastings & Vaughan, 2008; 

Stevenson et al., 2017). Det gjorde att många föräldrar la meningen med barnets död i tron på 

Gud eller en annan andlighet. Genom att ha en tro på Gud och kunna be om att få möta barnet 

i himlen igen hjälpte det föräldrarna att hantera förlusten (Alam, Barrera, D’Agostino, 

Nicholas & Schneiderman, 2012; Thompson et al., 2011). Det gav föräldrarna ett lugn att de 

“visste” att de skulle få möta sitt barn igen. De visste även att barnet var väl omhändertaget av 

Gud samt tidigare förfäder som dött. Genom att kunna be till Gud kände föräldrarna då att de 

hade fortsatt kontakt med sitt förlorade barn, vilket hjälpte dem att hantera sorgen (Parker & 

Dunn, 2011). De förlustdrabbade föräldrarna menade att de inte kunde kontrollera barnets död 

och därmed fanns det inget annat än att lita på att Gud tog hand om deras barn (Alam, 

Barrera, D’Agostino, Nicholas & Schneiderman, 2012). 

     Många av de föräldrar som förlorat sitt barn uttryckte att det fanns en anledning till att just 

deras barn dog (Thompson et al., 2011; Vega, Soledad Rivera & González, 2014; Stevenson 

et al., 2017; Parker & Dunn, 2011). Barnet var menat för någonting annat än livet på jorden 

(Cacciatore & Raffo, 2011; Reilly, Huws, Hastings & Vaughan, 2008; Stevenson et al., 2017; 

Thompson et al., 2011; Vega, Soledad Rivera & González, 2014). Föräldrarna uttryckte att 

deras barn hade ett större syfte likt att sprida glädje och mod till andra under den tid barnet 

fanns i livet. Det fanns även de föräldrar som menade att deras barns liv upphörde för att hen 

skulle slippa smärta och lidande (Stevenson et al., 2017; Thompson et al., 2011; Vega, 

Soledad Rivera & González, 2014). 

 

Diskussion 

Diskussionen består av två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen beskrivs styrkor och svagheter, samt förklaring till varför vissa val har 

gjorts i litteraturöversikten. I resultatdiskussionen diskuteras litteraturöversiktens resultat mot 

annan litteratur. Pendlingsmodellen av Stroebe och Schut, implementeras för att ge en djupare 

förståelse för föräldrarnas hantering av sorg. 

 



 
 14 (32) 

 

Metoddiskussion 

Hela litteraturöversikten har skrivits tillsammans av båda uppsatsskrivarna. Uppsatsskrivarna 

har godkänt vartenda ord som är skrivet, allt för att det ska vara ett gemensamt arbete som 

båda är nöjda med och kan stå för. Vilket gör uppsatsen till ett noggrant utfört arbete.  

     I litteraturöversikten gjordes inget medvetet geografiskt urval. Detta på grund av att 

litteraturöversikten inte handlar om vårdstrukturer som ofta kan skilja sig från land till land. 

Dock upptäcktes det att artiklarna som framkom vid databassökningarna till stor del var från 

Amerika och Europa. Detta har vinklat resultatet något då kristendomen främst är 

dominerande i dessa världsdelar. Hade det funnits mer forskning i andra länder/världsdelar 

med annan tro på andlighet hade troligtvis resultatet kunnat se annorlunda ut. Att ha ett större 

geografiskt urval med olika infallsvinklar på bland annat andlighet hade berikat 

litteraturöversikten. Det går därför inte att generalisera resultatet för alla förlustdrabbade 

föräldrar i Sverige då det är ett mångkulturellt land. En trolig delförklaring till varför det inte 

finns lika mycket forskning kring föräldrars hantering av sorg efter en förlust av ett barn i 

andra delar av världen kan dels handla om att det inte pratas om döden i alla kulturer. Det kan 

också handla om att det är ett relativt nytt forskningsområde. Att forskningsområdet är relativt 

nytt märktes också i databassökningarna då det inte krävdes någon avgränsning av årtal. 

Genom att ha artiklar från både 1980 och 2017 styrker det faktum att påståendet, att förlora ett 

barn är det värsta som kan ske, gäller både nu och då. 

     I sökträffarna i de olika databaserna upptäcktes det att det fanns ett ytterst litet urval kring 

artiklar med endast pappor med i studien. Detta kan ge en svaghet i resultatet kring hur 

pappor hanterar sin sorg. Flertalet studier med endast mammor fanns dock att tillhandahålla. I 

denna litteraturöversikt nämns endast kön likt man och kvinna. Detta på grund av att all 

forskning som kring detta ämne endast förhåller sig till de två biologiska könen. 

     I en studie som ligger till grund för resultatet beskrivs både föräldrars och syskons sätt att 

hantera förlusten av ett barn. Artikeln togs med i studien då det var lätt att urskilja vad 

föräldrarna hade uttryckt och vad syskonen hade uttryckt kring förlusten. Vilket gjorde det lätt 

att exkludera syskonens upplevelser.  

     Sökorden som använts har varit en pågående process under hela datainsamlingen. 

Sökningar måste revideras och analyseras flertalet gånger enligt Östlundh (2017) som menar 

att detta krävs för att sökningen ska bli så optimal som möjligt för studiens syfte. Under 

processen, där många abstrakt lästes igenom, har nya begrepp utvunnits som sedan använts i 

kommande sökningar. Under analysen lästes 40 vetenskapliga artiklar (se bilaga 1) men 
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endast tio valdes ut till resultatet. Under urvalsprocessen gallrades de 30 artiklarna bort på 

grund av brist på vetenskaplig kvalité eller saknat relevant innehåll för litteraturöversiktens 

syfte. Det gjordes fler sökningar i databasen CINAHL Complete då det i de andra databaserna 

framkom artiklar som redan valts ut.  

     För att få en ökad förståelse för resultatartiklarna, om de svarade mot syftet och hur de 

skulle kunna implementeras i litteraturöversikten, lästes de igenom flertalet gånger och 

diskuterades muntligt. Resultatartiklarna granskades och analyserades sedan av båda 

uppsatsskrivarna, vilket ökar tillförlitligheten för resultatet i denna litteraturöversikt. Alla 

utvalda artiklar i resultatet har varit skriva på engelska, vilket har gjort att uppsatsskrivarna 

emellertid har blivit tvungna att slå upp ord som inte förståtts i ordlexikon vilket kan innebära 

en risk för direkt översättning och en förändring av innebörden. 

     Teman och underteman konstruerades allteftersom data analyserades. Benämningarna för 

underteman omformulerades och diskuterades under tidens gång innan de slutgiltiga 

rubrikerna fastställdes. Tidigt in i analysen av resultatartiklarna uppdagades det fyra teman 

som var tydliga och återkommande. Detta gjorde att det fanns en risk för att inte kunna 

förhålla sig öppet till nya upptäckter av teman. Dock har det inte upplevts som ett problem 

senare i litteraturöversikten då alla resultatartiklar, andra artiklar och litteratur i 

resultatdiskussionen är homogena. Då litteraturen som uppdagats är likvärdiga ger det en 

större trovärdighet till resultatet i denna studie. 

 

Resultatdiskussion 

Socialt nätverk som stöd 

I denna litteraturöversikts resultat framkommer det att socialt stöd i form av vänner, familj 

eller stödgrupper ansågs vara viktigt för att kunna hantera sorgen efter förlusten av ett barn. I 

en studie som belyser änklingar och änkors välmående framkom det att socialt stöd efter en 

förlust av en partner hade betydelse (Ha & Ingersoll-Dayton, 2011). Resultatet visade att 

änkor och änklingar som hade ett stort och bra socialt nätverk/stöd genererade lägre 

sorgesymtom (t.ex. ilska, depression, förtvivlan) än de som inte hade det. 

Litteraturöversiktens resultat visar också på att det dock fanns svårigheter för föräldrar att få 

stöd av människor som inte var emotionellt involverade. Istället för att hjälpa dem att hantera 

sorgen belyser denna litteraturöversikt på att det gjorde det motsatta, vilket även Dyregrov 

(2006) styrker. Dyregrov (2006) redogör vad ett “gott stöd” till förlustdrabbade kan vara. Ett 

“gott stöd” kunde handla om att berätta för den förlustdrabbade att hen fanns där för dem och 
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att de gärna lyssnade om de ville prata. De ska hjälpa den förlustdrabbade att sätta ord på 

deras känslor kring sorgen. Detta skulle sedan hjälpa den sörjande till att lättare hantera 

sorgen. Som stödpersoner undvek de att ge råd till förlustdrabbade om de inte till fullo kunde 

förstå dem. Det fanns nämligen då risk för att de skulle ge råd som togs emot fel eller inte 

passade den förlustdrabbade. Att agera som “gott stöd” är att förhålla sig till de 

förlustdrabbade föräldrarna fenomenologiskt, med andra ord fånga föräldrarnas förståelse av 

sin upplevelse/erfarenhet. De fanns då där som en spegel för personerna att kunna reflektera 

sin sorg mot. Att prata med någon om förlusten framkom i denna litteraturöversikts resultat 

som en viktig faktor i hanteringen av förlusten. Detta styrker även Dyregrov och Dyregrov 

(2008) att flertalet kvinnor belyser betydelsen av detta. Att ha någon som lyssnade på dem när 

de talade om minnen, tankar och upplevelser kring förlusten. Kvinnorna berättade att de inte 

kände något krav på att få svar eller råd från sina vänner när de pratade, bara att ha någon som 

inte kräver någonting tillbaka. Förlustdrabbade föräldrar har uttryckt att de till stor del 

upplevde stöd och gott bemötande från vårdpersonal efter förlusten av sitt barn (Gijzen, 

L´Hoir, Boere-Boonekamp & Need, 2016; Garstang, Griffiths & Sidebotham, 2014). Detta 

stöd karaktäriserades av att vårdpersonal återkopplade till föräldrarna en tid efter barnets död 

genom hembesök eller telefonkontakt. Föräldrarna upplevde även att de var bekväma med att 

höra av sig till vårdpersonalen för frågor och funderingar efter barnets död. 

     Stödgrupper där alla som medverkade hade varit med om liknande händelse beskrivs i 

litteraturöversiktens resultat som en viktig faktor för att kunna hantera sorgen. I alla olika 

typer av förluster är stödgrupper där personer med liknande erfarenhet medverkar något som 

upplevs positivt (Dyregrov & Dyregrov, 2008). Dyregrov och Dyregrov (2008) stödjer 

uppsatsens resultat i att förlustdrabbade som medverkat i en stödgrupp upplever en lättnad av 

att inte behöva förklara sina känslor. Detta då alla närvarande förstår hur de känner. De 

förlustdrabbade upplever sig själva mer avslappnade då de vågar gråta, men även skratta utan 

att någon blir obekväm eller missförstår dem. Varför många förlustdrabbade inte söker stöd 

på egen hand handlar många gånger om frånvaron av energi. Sorgen tar så pass mycket energi 

vilket gör att de förlustdrabbade inte finner orken till att söka stöd. 

     Teorin, pendlingsmodellen, handlar i det förlustorienterade stadiet om att den 

förlustdrabbade är i direkt kontakt med sin sorg (Stroebe & Schut, 1999). I det 

förlustorienterade stadiet bearbetade föräldrarna sin sorg kring det förlorade genom att tala 

med andra om barnets bortgång. Att tala med andra om sina tankar, känslor och få gråta ut är 

coping strategier som minskar smärtan (Stroebe & Schut, 2010). Det stöd som ges av familj 

eller vänner, kan handla om att följa med de förlustdrabbade på ritualer (Dyregrov & 
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Dyregrov, 2008). Som tidigare nämnt i resultatet, kan detta handla om att gå till gravplatsen 

eller fira årsdagar. Det kan också handla om stöd genom att hjälpa den förlustdrabbade att 

vara aktiv, som att gå på bio, träna eller äta middag tillsammans med denne. Kopplat till 

teorin, pendlingsmodellen, hjälper det sociala nätverket den förlustdrabbade att vara i 

återuppbyggnadsstadiet (Stroebe & Schut, 1999). Detta genom att den förlustdrabbade ska få 

en paus i sitt sörjande och få tänka på en ny framtid, ny identitet eller ingenting alls. 

 

Symboler 

Det framkommer i litteraturöversiktens resultat att många förlustdrabbade föräldrar hanterar 

sorgen genom att finna symboler för det döda barnet Colman (2010) beskriver att det är den 

otänkbara frånvaron som påverkar människan att utveckla en förmåga att skapa symboler. När 

någon dör försvinner dennes närvaro objektivt, dock stannar känslorna kring relationen kvar 

(Romanoff & Terenzio, 1998). Symboler hjälper många förlustdrabbade med att ha något 

fysiskt att förhålla sina känslor kring. Symboliska föremål tjänar i huvudsak till att 

representera den förlorade eller relationen till den förlorade. Genom att fortsatt ha ett band 

med den bortgångne kan övergången från fokus på det förflutna till framtiden underlättas 

(Stroebe & Schut, 1999). Dock menar Stroebe och Schut att det krävs mer forskning kring hur 

band till den avlidne påverkar den förlustdrabbade positivt samt även hur dessa kan påverka 

negativt. De menar att det kan finnas en risk att det blir en förlängd sorg (Lennéer Axelsson, 

2010). 

 

Meningen med barnets död 

I litteraturöversiktens resultat framkom det att föräldrar som inte fann mening med barnets 

död hade svårare att hantera sorgen. I en annan studie om föräldrar som förlorat sitt barn 

visade det sig att föräldrar som förlorat sitt barn i en våldsam död (suicid och mord) hade det 

svårare att finna mening med förlusten, jämfört med de föräldrar som förlorat sitt barn i en 

icke-våldsam död (sjukdom) (Lichtenthal, Neimeyer, Currier, Roberts & Jordan, 2013). 

Chapple, Swift & Ziebland (2011) beskrev att Gudstroende personer som förlorat en 

närstående i en våldsam död, hade det svårare att förstå varför Gud tog denne ifrån dem. 

Dessa personer hade en tro på att Gud straffade de onda och inte de goda. Vilket gjorde det 

svårt för de närstående att hantera och acceptera dödsfallet då de tyckte att den avlidne var 

god. Dödsfallet av deras närstående ledde i dessa fall snarare till att de började tvivla på Gud i 

kontrast med resultatet i denna litteraturöversikt där föräldrarna fann mening i tron. 
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Svårigheten med acceptans och den upplevda meningslösheten av förlusten ledde till 

sorgesymtom likt ilska och frustration, som i litteraturöversikts bakgrund beskrivs risken för 

att hamna i en obearbetad sorg när svåra sorgesymtom håller sig kvar (Lannen et al., 2008). 

Svåra sorgesymtom uppstår ofta då det inte går att pendla mellan stadierna och därmed fastna 

i antingen det förlustorienterade- eller återuppbyggnadsstadiet (Stroebe & Schut, 2010). Den 

komplicerade sorgen sprungen ur en traumatisk förlust kan därmed sägas bero på att de 

förlustdrabbade har svårt att pendla mellan de två stadierna (Stroebe & Schut, 2010). Har den 

förlustdrabbade en saknad av coping från återuppbyggnadsstadiet förklarar Stroebe och Schut 

det som en risk för kronisk sorg.  

     Att finna mening med barnets död kan sätta den förlustdrabbade föräldern i både 

återuppbyggnadsstadiet och förlustorienterade stadiet (Stroebe & Schut, 2010). Medelst 

copingstategier som handlar om att släppa taget om den förlorade men samtidigt bevara ett 

band hjälper den förlustdrabbade att sörja i det förlustorienterade stadiet. En tro på Gud eller 

annan andlighet kan även på andra sätt vara till hjälp eftersom ett fortsatt band till barnet som 

tidigare nämnt får föräldern att känna en trygghet i att barnet blir väl omhändertaget. Genom 

att finna meningen i en tro på Gud eller annan andlighet kan de förlustdrabbade föräldrarna 

även hamna i återuppbyggnadsstadiet. Då tron eller en ny mening kan få den förlustdrabbade 

att forma en ny framtid och hjälpa dem att gå vidare i livet. 

 

Genus 

Det framkommer i litteraturöversiktens resultat att mammorna belyser vikten av att ha socialt 

stöd runt omkring sig efter förlusten. Det framkommer dock att papporna vill till 

mestadels luta sig mot sin partner eller vara för sig själva. I en studie av Wood och Milo 

(2001), berättade papporna att de kände ett bristande stöd av vänner och familj då dessa inte 

riktigt visste hur de skulle hantera pappornas sorg. De berättade även att när de var ensamma 

så brast sorgen ut. Även det faktum att det finns en socialisation av könsroller i samhället kan 

vara en bidragande faktor till detta bristande stöd som papporna upplevde (Connell, 2009). 

Redan vid födseln delas de två könen in i man och kvinna, vilka sedan ska ha olika 

förväntningar på sig av samhället. Förväntningarna av män är att de ska vara maskulina, vilket 

innebär att de ska vara starkare, tuffare och mer krävande. Kvinnorna, å andra sidan, ska vara 

feminina vilket enligt normen innebär att vara passiv, tillmötesgående och även mer attraktiv. 

Senare i livet ska männen lära sig köra bil, ha arbete samt försörja, medan kvinnorna 

förväntas lära sig laga mat och vara duktiga på relationer. Detta påstående kan vara en av 

anledningarna till varför familj, vänner och samhället överlag upplever det som svårare att 
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stödja papporna i sorgen efter förlusten av ett barn. Då samhället har byggt upp normer som 

säger att män är starkare och tuffare än kvinnor (Connell, 2009). Det framkommer i 

litteraturöversiktens resultat att papporna i större utsträckning än mammorna återvände till 

arbetet. I Wood och Milo (2001) förklarade papporna att den upplevelse de fick av samhället 

var den könsnorm som cirkulerade. Därför tillät de sin maka att sörja emotionellt i hemmet 

medan de själva återgick till arbetet. 

     Enligt Stroebe och Schut (2010) och Wijngaards-de Meij et al. (2008), fanns det skillnader 

mellan kvinnor och mäns sörjande. Kvinnor befann sig oftare i det förlustorienterade stadiet 

och uttryckte sin sorg mer. Män befann sig mer i återuppbyggnadsstadiet där de aktivt 

engagerade sig med praktiska problem som kommit i och med förlusten. Det är viktigt att 

notera att även om kvinnorna är mer förlustorienterade och männen är 

återuppbyggnadsorienterade brukar det generellt ändå fungera bra trots de olika stadier de 

befinner sig i (Stroebe & Schut, 2010). Om den ena partnern befinner sig i en extrem 

ytterlighet i det ena stadiet, kan detta dock framkalla problem i hantering av förlusten 

tillsammans. Mamman kan då till exempel tro att pappan sörjer mindre än dem istället för att 

tro att de bara hanterar det på ett annat sätt. Det beror på det stora avståndet mellan de stadier 

av förlusthantering de befinner sig i. 

 

Kliniska implikationer  

Det är av vikt att personalen som varit involverad vid barnets vård fångar upp föräldrarna och 

har fortsatt kontakt med dessa efter barnets död då det hjälper föräldrarna i deras bearbetning 

av sorgen. Via en fördjupad kunskap och förståelse för föräldrarnas sätt att hantera förlusten 

av ett barn, som denna litteraturöversikt belyser, skulle vårdpersonalen kunna utveckla sätt att 

stödja föräldrar i deras hantering av sin sorg. Personalen ska sedan kunna hjälpa dessa 

föräldrar med copingstrategier för att bearbeta sorgen på bästa sätt. Pendlingsmodellen som 

Stroebe och Schut tagit fram kan även den hjälpa vårdpersonalen att se vad föräldrarna har för 

copingstrategier i förlusten och sedan uppmuntra föräldrarna i att pendla mellan de olika 

stadierna. Eftersom teorin kan visa vilket eller vilka stadier i modellen föräldrarna befinner 

sig i kan detta leda till att vårdpersonalen kan avgöra om det behövs sättas in resurser för 

föräldrar som inte längre pendlar mellan stadierna och riskerar att fastna. 

     I resultatet i denna litteraturöversikt lyfts betydelsen av att finna meningen med barnets liv 

och död. Detta för att föräldrarna lättare ska kunna hantera förlusten. Meningen fann 
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föräldrarna oftast via en tro på Gud. Som vårdpersonal kan det vara betydande att ha kunskap 

kring detta för att kunna erbjuda föräldrar ett religiöst stöd likt en sjukhuspräst eller Imam. 

     Stödgrupper, familj och vänner var viktiga delar i hur föräldrar hanterar förlusten av ett 

barn. Dessa stöd väger tungt i hur föräldrar klarar av denna förlust. Det är inte enbart 

sjuksköterskan som kan stödja i en sorg efter förlusten av ett barn. Närstående, andra 

förlustdrabbade föräldrar och samhället har en stor roll i hur dessa föräldrar klarar av att 

hantera sorgen. Genom att bjuda in till stödgrupper, samtala om det förlorade barnet eller vara 

med och fira årsdagar kan det ge ett enormt stöd och vara faktorer som hjälper de 

förlustdrabbade föräldrarna att hantera sorgen. Vårdpersonal har även en viktig roll i att 

berätta för föräldrarnas vänner och nätverk, om tillfälle finns, vikten av att stödja 

förlustdrabbade föräldrar i att uttrycka sin sorg, men också att ägna sig åt att vara aktiv och 

hitta nya fokus.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Idag finns det ingen arbetsmodell för vårdpersonal att utgå ifrån för att hjälpa förlustdrabbade 

föräldrar att hantera sin sorg. Fortsatt forskning och framtagande av en arbetsmodell hade 

kunnat minska risken för att de förlustdrabbade föräldrarna ska hamna i obearbetad sorg. 

Något som i sin tur, som tidigare nämnt, kan leda till långvarig/kronisk sorg. En arbetsmodell, 

likt de 6 S:n i palliativ vård (Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2012), att arbeta 

utifrån för att skapa en så bra vård som möjligt och förhindra ohälsa. En arbetsmodell hade 

även kunna hjälpa vårdpersonal att känna sig tryggare i bemötandet av de förlustdrabbade. 

     I metoddiskussionen beskrivs att det finns mer forskning utifrån förlustdrabbade mammors 

perspektiv på hantering av sorg. Det framkommer i litteraturöversiktens resultat att män oftast 

befinner sig i återuppbyggnadsstadiet och mer sällan i det förlustorienterade stadiet. Mer 

forskning utifrån pappornas perspektiv hade möjligen kunnat hjälpa de förlustdrabbade paren 

att förstå varandras hantering av sorgen bättre. Enligt Stroebe och Schut (2010) så är den mest 

optimala sorgehanteringen då individen har förutsättningarna att pendla mellan de olika 

stadierna i modellen. Denna tanke har väckt en nyfikenhet hos uppsatsskrivarna vilka gärna 

ser att det forskas mer kring huruvida papporna möter och hanterar sorgen eller om de 

förtränger den.  

     Som tidigare nämnt i denna litteraturöversikts diskussion uppmärksammas det att mer 

forskning krävs om hur bandet till det förlorade barnet påverkar den förlustdrabbade. I denna 

litteraturöversikts resultat beskrivs fördelarna med att bevara bandet till det förlorade barnet 
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genom symboler, dock uppkom inga negativa faktorer. Därför föreslås fortsatt forskning i 

huruvida bandet och symboler till det förlorade barnet påverkar föräldrarna negativt. 

     Det framkommer i metoddiskussionen att de flesta studierna kring förlusten av ett barn var 

utförda i Amerika och Europa. I dessa delar av världen är kristendomen den dominerande 

religionen. Därför framträdde en undran hos uppsatsskrivarna hur föräldrar i länder där en 

annan trosuppfattning framträder, eller i de länder där det sällan talas om döden, hanterar 

förlusten av ett barn.  

 

Slutsats 

Syftet med litteraturöversikten var att utforska hur föräldrar hanterar sin sorg efter förlusten 

av ett barn. Resultatet i litteraturöversikten visade att stödet var en viktig faktor då föräldrar 

som hade någon att prata med som förstod deras sorg lättare kunde hantera förlusten. Dock 

var det främst mödrar som upplevde stödets betydelse. Att bevara minnet av det döda barnet 

var en annan faktor av betydelse då de fick föräldrarna att minnas, vilket tröstade dem i deras 

sorg. Bevara minnet kunde föräldrarna göra via att tala om det förlorade barnet, skapa ritualer 

eller symboler. Att vara aktiv och återgå till den nya vardagen var en annan strategi som var 

något som, främst, förlustdrabbade pappor uttryckte hjälpte dem hantera sorgen efter deras 

barns död. Genom att få en paus från sorgen fick de energi till att bearbeta den. Slutligen var 

att finna mening med barnets liv samt död en viktig del i hanteringen av sorgen för 

föräldrarna. Med rätt copingstrategier för den individuella förlustdrabbade går det att hantera 

även den värsta tänkbara sorgen.   
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Bilaga 1. Sökmatris  

 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Begränsningar Antal lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Valda artiklar till resultat, se bilaga 
2. 

Cinahl 

Complete 
 

 

 

 

 

MH coping AND MH bereavement AND 

MH Parents AND MH child mortality 
7  
20171030 

Peer reviewed 4 2 0  

Cinahl 

Complete 
“Bereavement experiences” AND coping 12 

20171030 
Peer reviewed 3 2 1 

“‘When Your Child Dies You Don’t Belong 

in That World Any More’ – Experiences of 

Mothers Whose Child with an Intellectual 

Disability has Died” 

Cinahl 

Complete 
Grief AND prospective studies AND 

parents 
35 
20171030 

Peer reviewed 6 4 1 
“A qualitative study of advice from bereaved 

parent and sibling” 
 

Cinahl 

Complete 
MH breveament AND MH grief AND 

MH parents AND child mortality  
18 
20171030 

Peer reviewed 8 4 1  
“Dyadic coping of parents after the death of 

a child” 
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Cinahl 

Complete 
MH parents AND MH bereavement AND 

coping* AND grief AND (“child death 

OR “child loss” OR “loss of a child” OR 

“death of a child”) 

36 
20171030 

Peer reviewed 
engelska 

13 9 1 
“Patterns of parental bereavement following 

the loss of a child and related factors*” 

Cinahl 

Complete 
Manuell sökning 2 

20170131 
Peer reviewed 2 2 1 

“When grief turns into love: understanding 

the experience of parents who have revived 

after losing a child due cancer” 

Cinahl 

Complete 
Manuell sökning  1 

20171030 
Peer reviewed 1 1 1 

“Bereavement experiences of mothers and 

fathers over time after the death of a child 

due to cancer” 

Nursing & 

Allied Health 

database 

Parent* AND bereavement AND grief 

AND coping* AND child loss 
10 
20171030 

Peer reviewed 4 2 0 

Nursing & 

Allied Health 

database 

Parent* AND bereavement AND child 

loss 
53 
20171030 

Peer reviewed 
Full text 

7 3 2 
“Bereaved parents’ perspectives on their 

needs” 
och  
“An exploration of lesbian maternal 

bereavement” 
 

PsycINFO MH grief OR MH bereavement AND 
parents AND child mortality 

47  
20171030 

Peer reviewed 2 2 0 

PsycINFO MH bereavement AND MH grief AND 

MH parents AND MH coping  
93 
20171030 

Peer reviewed  
Full text  
engelska 
 

11 6 1 
“the continued lived experience of the 

unexpected death of a child” 

PubMed Parents* AND Grief* AND 

Bereavement* AND Coping*  
54 

20171030 

 
9 3 1  

“Understanding how bereaved parents cope 
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with their grief to inform the services 

provided to them” 

 

MH= Använts som MeSH-termer i sökningen 

*= Trunkering 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

 

 

 

Författare Titel År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod 
(Urval och datainsamling, 
analys) 

Resultat 

Alam, R., Barrera, M., 

Dágostino, N., 

Nicholas, D B., & 

Schneiderman, G. 

Bereavement 

experiences of 

mothers and fathers 

over time after the 

death of a child due to 

cancer 

2012, Kanada 
Death studies 
 

Studera långsiktig förlust hos 

mammor och pappor där deras 

barn gått bort i cancer.  

Design: Retrospektiv studie och kvalitativ 

intervjustudie.  
Urval: 31 förlustdrabbade föräldrar. 18 mammor och 
13 pappor som förlorat sitt barn i cancer.  
Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer. Med 6 

öppna frågor utgicks intervjuerna ifrån. Dessa 
transkriberades. 
Analys: De inspelade intervjuerna transkriberades 

ordagrant. Sedan analyserades datan med kvalitativ 
analysmetod och hjälpa av programmet NVivo. En 

utvald utomstående fick läsa igenom all data och 

analysen som genomförts och ge ett uttalande om det 
som framkommit var sammanhängande. Även en 

mamma och pappa i studien fick läsa igenom 

analysen och ge sitt utlåtande om datan hade förståtts 
på rätt sätt. 

Resultatet redovisas genom sex teman som 

framkom vid analys av data. Det var 1. 

attityder till sysselsättning och arbete, 2. 
sorgereaktion, 3. hantering av sorg och 

förlust, 4. relation med överlevande barn 

(syskon till det döda barnet), 5. 
kommunikation med make/maka och 6. 

relation med andra familjemedlemmar.  

Barrera, M., 
Mammone D’agostino, 

N., Schneiderman, G., 
Tallett, S., Spencer, L., 

& Jovcevska, V. 

Patterns of parental 

bereavement 

following the loss of a 

child and related 

factors* 

2007, Kanada 
Death studies 

Studera föräldrars mönster efter 
förlusten av ett barn som dött i 

cancer, hjärtsjukdom, 
hjärnhinneinflammation och 

drunkning. 

Design: Retrospektiv studie med mixad metod. 
Kvalitativ, grounded theory.  
Urval: 20 engelsktalande förlustdrabbade föräldrar 
deltog 
Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer och 

standardiserade frågeformulär gjordes 19 månader 
efter förlusten av ett barn. De använde standard-

frågeformulär vid depression och sorg. 
Analys: Två oberoende forskare analyserade datan 
enligt grounded theory, för att kunna förhålla sig och 

jämföra datan med metoden. 

Resultatet identifierade tre “förlust-mönster” 
majoriteten av föräldrarna hade. 1. 

intergrerad av sorg, 2. konsumeras av sorg, 3. 
minimal sorg. I dessa tre mönster fann de 

teman, egenskaper i de olika sorgerna, 

hanteringen av sorgerna och faktorer som 
kunde relateras till sorgen. I dessa teman tog 

de upp olika faktorer som var bra eller 

mindre bra vid hanteringen av sorgen. 

Bergstraesser, E., 

Inglin, S., Hornung, R., 

& Landolt, M. 

Dyadic coping of 

parents after the death 

of a child 

2015, Schweiz 
Death studies 

Studien förklarar sorgeprocessen 

hos föräldrar efter kroniskt sjuka 

barns död. Fokus på dyadisk 
hantering.  

Design: Retrospektiv studie. Studien hade en mixad 

metod-design. 
I resultatet framkom det att förlustdrabbade 

föräldrar/par som delade känslor, tankar och 

bandet till barnet hjälpte dem att arbeta 
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Urval: Studien gjordes på 23 förlustdrabbade par (46 

föräldrar) som hade haft mycket vård och stöd under 

barnets livstid.  
Datainsamling: Genom intervjuer och 

frågeformulär.  
Analys: Intervjuerna transkriberades ordagrant och 
analyserades med kvalitativ analysmetod av Inglin, 

S. och tre forskarassistenter. Den kvalitativa 

analysen kodades och framträdande teman dök upp. 
Frågeformulären sammanställdes i deskriptiv 

statistik.  

igenom sorgen tillsammans men också 

separat.  

Cacciatore, J., & 

Raffo, Z. 
An exploration of 

lesbian maternal 

bereavement 

2010, USA 
National 
Association of 

social workers 

Studien vill belysa samkönade 

pars förlust av ett barn. 
Design: Retrospektiv studie och fallstudie. 
Urval: Sex stycken homosexuella förlustdrabbade 
mammor. 
Datainsamling: Semistrukturerande intervjuer med 

öppna frågor utfördes. 
Analys: Intervjuerna transkriberades ordagrant och 

analyserades kvalitativt med hjälp av programmet 

“in vivo codes”.  

Resultatet i studien visar på hur de 

förlustdrabbade mammorna hanterade sorgen. 
Stöd var en viktig faktor. Dock fanns det 

svårigheter för de homosexuella mammorna i 

sociala sammanhang då de kände sig 
utdöma.    

Mammone D’agostino, 

N., Berlin-Romalis, D., 
Jovcevska, V., & 

Barreea, M. 

Bereaved parents’ 

perspectives on their 

needs 

2008, USA 
Palliative and 
supportive care 

Studien undersöker föräldrars 

perspektiv på förlust-tjänster/stöd 
från barnsjukvård- cancercenter. 

Design: Grounded theory. 
Urval: Studien gjordes på en fokusgrupp med sju 
förlustdrabbade föräldrar. 
Datainsamling: Med öppna frågor hade de 

diskussioner om deras syn på om tjänster/stöd kunde 

vara hjälpfullt tidigt i förlusten. Diskussionen i 

fokusgruppen spelades in. 
Analys: Transkriberades ordagrant och analyserades 
med kvalitativ analysmetod, med hjälp av 

programmet NVivo.  

I resultatet framkom det att stöd från 

sjukhuset var nödvändigt efter förlusten av ett 
barn som legat inskriven en längre tid. Även 

att prata med andra som har varit med om 

samma förlust och ha fortsatt kontakt med 

personalen på sjukhuset hjälpte dem i 

läkningsprocessen efter barnets död. 

Parker, B., & Dunn, K. The continued lived 

experience of the 

unexpected death of a 

child 

2011, USA 
Death studies 

Undersöka erfarenheterna av 

familjer som mött en plötslig 

förlust av ett barn. 

Design: Retrospektiv studie och kvalitativ 

longitudinell studie.  
Urval: Sex förlustdrabbade mammor som 9 år 
tidigare hade deltagit i deras tidigare studie “The 

lived experience of the unexpected death of a child”. 
Datainsamling: Intervjuer utifrån 4 bestämda frågor. 
1. Vad har hjälpt dig att hantera förlusten? 2. Vad har 

inte hjälpt dig hantera förlusten? 3. Har tiden hjälpt 

dig att hantera förlusten? 4. Sörjer du fortfarande 

eller har du accepterat förlusten? 
Analys: Den kvalitativa analysmetoden började 
redan vid intervjuerna då det togs anteckningar vid 

sidan av. Sedan analyserade 2 granskare 

den  insamlade datan och kodade den för teman och 

De sex teman som identifierades var 

relaterade till att beskriva hjälpsamma 

copingstrategier som mammorna hade använt 
sig av. De teman var 1) positiv övertygelse, 

2) tron, evig kärlek, 3) minnen som är 

behagliga, socialt involverad, 4) vara i 
kontakt.  
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kategorier. En jämförelse med all analys gjordes 

sedan.  
 

Reilly, D., Huws, J., 

Hastings, R., & 

Vaughan, F. 

‘When your child dies 

you don't belong in that 

world any more’- 
experiences of mothers 

whose child with an 

intellectual disability has 
died 

2008, UK 
Journal of 

applied 
research in 

intellectual 

disabilities 

Syftet med studien är att fokusera 

på mammors erfarenheter efter 

förlusten av ett barn.  

Design: Kvalitativ retrospektiv studie.   
Urval: Nio mammor till barn som dött med 

funktionshinder. 
Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer.  
Analys: Intervjuerna transkriberades ordagrant och 

analyserades med kvalitativ analysmetod enligt 
“Interpretative Phenomenological analysis” (IPA) 

De fem teman som datan resulterades i var 

förlust, finna fördelar, hantering/ coping, 

källa till stöd och medicinsk relation. Det var 
hjälpsamt att få stöd av andra föräldrar som 

varit med om samma förlust.  

Stevenson, M., Achille, 
M., Liben, S., Proulx, 

M-C., Humbert, N., 

Petti, A., Macdonald, 
M-E., & Cohen, S-R. 

Understanding how 

bereaved parents cope 

with their grief to 

inform the services 

provided to them 

2017, Kanada 
och USA 
Qualitative 

health research 

Studien vill undersöka hur 
föräldrar upplever sin sorg första 

året efter förlusten av deras barn 

och hur förlust-samtal kan följas 
upp och hjälpa föräldern efter 

barnets död.  

Design: Retrospektiv studie. Grounded theory. 
Urval: 21 förlustdrabbade föräldrar deltog som 

förlorat sitt barn för 1-5 år sedan.  
Datainsamling: Intervjuer. 
Analys: Intervjuerna transkriberades ordagrant och 

analyserades enligt, grounded theory. Stevenson 

jämförde sedan de teman han fått ut mot teorier, 
modeller och tidigare forskning kring hur föräldrar 

hantera förlusten av ett barn. 

Det skapades fyra teman som beskrev det 
positiva och negativa i dessa kategorier. 1. 

Individuell erfarenhet av coping av sorgen, 2. 

Coping i social kontext, 3. Coping och hjälp 
av stöd-tjänster, 4. Tid och timing.  

Thompson, A., Miller, 

K., Barrera, M., 

Davies, B., Foster, T., 
Jo Gilmer, M., Hogan, 

N., Vannatta, K., & 

Gerhardt, C. 

A qualitative study of 

advice from bereaved 

parent and sibling 

2010, USA 
Journal of 

social work in 
end-of-life & 

palliative care 

I studien undersöker författarna 

råd från familjer som förlorat ett 

barn i cancer.  

Design: Retrospektiv studie. Pågående longitudinell 

studie med mixad metod-design. 
Urval: 65 föräldrar ochn 39 syskon som förlorat sitt 
barn/syskon i cancer. 
Datainsamling: Frågeformulär och intervjuer. 

Intervjuerna var semistrukturerade och hade öppna 
frågor. 
Analys: Datan med kvalitativ analysmetod och 

sedan kodades i scheman. 

Resultatet redovisades i tre teman. 1. Råd 

fokuserat på tiden innan barnet har dött.  2. 

Råd fokuserat på tiden strax efter barnet dött. 
3. Råd fokuserat på den förlängda framtiden 

efter en längre tid sedan barnet dött.  

Vega, P., Soledad 

Rivera, M., & 
González, R. 

When grief turns into 

love: understanding 

the experience of 

parents who have 

revived after losing a 

child due cancer 

2014, Chile 
Journal of 
pediatric 

oncology 
nursing 

Syftet med studien är att förstå den 

levda erfarenheten som hjälper 
pappor och mammor att återhämta 

sig efter förlusten av ett barn i 
cancer.  

Design: Retrospektiv studie. Kvalitativ 

fenomenologisk metod användes i studien. 
Urval: Tre förlustdrabbade pappor och fem 

förlustdrabbade mammor som förlorat sitt barn i 
cancer. 
Datainsamling: Intervjuer. 
Analys: Intervjuerna transkriberades ordagrant. 
Författaren analyserade varje intervju med 

fenomenologisk analysmetod. Sedan valdes tre 

deltagare ut för att läsa igenom analysen och 
godkänna den.   

Analyserna mynnade ut i resultatet som 

bildade tre kategorier. 1. Övergång från att 
överleva till att återuppliva sig själv, 2. 

Tillskriva en känsla och mening för barnets 
liv, ångesten och barnets död, 3. hjälpa andra 

genom egna erfarenheter.   

 


