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Abstrakt 
 

Att bemöta någon som förlorat en närstående, är för många något komplicerat. Om dessutom 

den drabbade förlorat ett barn, blir svårigheterna än större. Studiens syfte var att få ökad 

förståelse för föräldrars sorgprocess efter ett barns död. Detta sett ur både drabbade föräldrars 

perspektiv och perspektivet hos personer som arbetar med sörjande. Studien avgränsades till 

att gälla föräldrar som mist tonårsbarn. Vårt empiriska material inhämtades via självbiografier 

och intervjuer. Vi intervjuade både personer som i sitt yrke kommer i kontakt med föräldrar 

som mist barn och föräldrar som själva mist barn. Vid analysen använde vi oss av 

meningskoncentrering. Resultatet åskådliggör hur sorgprocessen kan se ut hos olika personer, 

vad de berörda informanterna uppgett som viktigt och vad de saknat. Studiens slutsatser är att 

sorgprocessen pågår under längre tid än vad omgivningen tror. Stöd till sörjande bör erbjudas 

från samhällets sida och vara individuellt anpassat. Viktigt att komma ihåg är att sorg gör ont, 

både i kropp och själ.  
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1. Inledning 
”Vad vore det värsta som skulle kunna hända dig? ” 

”Att någonting hände mitt barn...” 

De flesta föräldrar funderar någon gång på vad som är det värsta som skulle kunna hända 

dem. Vi tror att flera av föräldrarna tänker i samma tankebanor som vi gett uttryck för ovan. 

Faktum är att det i Sverige årligen dör omkring 700 barn och unga människor i åldrarna 0–19 

år (Socialstyrelsens statistikdatabas, 2009). Många av de barn och unga människor som 

avlider, har fortfarande sina föräldrar kvar i livet. För de föräldrar som förlorar sitt barn, 

besannas de flesta föräldrars värsta mardröm. 

Föräldrar som förlorar sina barn går alla igenom en sorgprocess. Vi föreställer oss att 

sorgprocessen kan variera, men gemensamt är att det är en läkningsprocess (Fyhr, 1999, 

s. 23). Psykiatern Johan Cullberg (2003a, s. 44) skriver emellertid att många föräldrars sorg 

över sina döda barn förblir oavslutad. Vi funderar på hur en livslång sorg kan gå ihop med 

omgivningens förväntningar på den sörjande. Hos oss väcker det många frågor som 

exempelvis om drabbade föräldrar får utrymme att ge uttryck för sin sorg, om de möts av en 

förstående omgivning och om de får det stöd som de behöver. Vår erfarenhet är att det är lätt 

att dela glädje med en annan människa, men att det inte är lika självklart att dela någons sorg. 

Tidigare generationers vanor och rutiner att möta människor i sorg har till stor del gått 

förlorad i dagens samhälle (Fyhr, 1999, s. 17). Vi vill påstå att människor i allmänhet tycker 

det är besvärligt att möta människor i sorg. Orden räcker inte alltid till, för vad säger man 

egentligen till någon som just har förlorat sitt barn? Detta kan leda till att drabbade föräldrar 

blir isolerade och får bära sorgen i ensamhet. Mot bakgrund av detta finner vi det angeläget att 

genomföra en studie för att söka större förståelse kring sorgprocessen efter förlusten av ett 

barn och för att undersöka vad som kan vara ett stöd i processen. 

1.1. Problemformulering 

Ett barns död väcker alltid starka känslor. I samband med dödsfallet eller den närmaste tiden 

efter upplever föräldrar som förlorat sitt barn ofta ett starkt deltagande från omgivningen. 

Omgivningens deltagande minskar emellertid i takt med att veckorna och månaderna passerar 

(Fyhr, 1999, s. 42). En slags förväntan inträder på att föräldrarna skall sluta sörja och återgå 

till vardagen igen. Det stöd som erbjuds från vänner, bekanta och personer som arbetar med 

sörjande upplevs ofta som otillräckligt. Många drabbade föräldrar erfar att omgivningen visar 

dålig förståelse för att förlusten av ett barn följs av en lång sorgprocess. De möts med 

oförståelse som i många fall grundar sig i en okunskap om sorgprocessen. Drabbade föräldrar 
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ger också uttryck för bestörtning över att personer som arbetar med sörjande vid upprepade 

tillfällen har misslyckats med att tillhandahålla ett ändamålsenligt stöd. En del av de drabbade 

föräldrarna upplever att det finns en diskrepans mellan det stöd de önskar och det stöd de kan 

få. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att få ökad förståelse för föräldrars sorgprocess efter ett barns död. Detta sett 

ur både drabbade föräldrars perspektiv och perspektivet hos personer som arbetar med 

sörjande: 

• Vad upplevde föräldrarna som stödjande? 

• Vilket stöd saknade föräldrarna? 

• Vilket stöd anser personer som arbetar med sörjande föräldrar vara ändamålsenligt? 

2.1. Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa vår studie till svenska förhållanden. Detta då det svenska 

samhällssystemet samt den så kallade svenska modellen särskiljer Sverige från andra länder 

(Halvarson, Lundmark och Staberg 2003, s. 18). I den svenska modellen finns framförallt ett 

utmärkande drag som vi anser vara av vikt och därmed motivera vår avgränsning, det starka 

samhället. Detta innebär i korthet att Sverige, till priset av ett högt skattetryck, har utvecklade 

välfärdsreformer och en stor offentlig sektor (a. a. s. 19). I Sverige har staten ett övergripande 

ansvar för medborgarnas välfärd till skillnad från mer konservativa eller liberala stater. Vår 

uppfattning är att den svenska modellen har präglat svenska förhållanden inom sjukvården, 

social service samt i viss mån även hur vi medborgare förhåller oss till varandra. Vi är 

medvetna om att det finns länder som påminner om Sverige vad gäller uppbyggnaden av 

samhällssystemet, exempelvis våra nordiska grannländer. Dock räds vi att jämställa svenska 

förhållanden med förhållandet i andra länder. Detta då vi saknar tillräcklig kunskap om hur 

rådande samhällssystem har påverkat förhållandena i dessa länder. Vår bedömning är således 

att vi inte kan använda artiklar skrivna av utländska författare, baserade på studier gjorda i 

andra samhällssystem, då dessa inte är direkt tillämpbara på svenska förhållanden. 

Följaktligen har vi uteslutande valt att använda oss av litteratur avseende svenska 

förhållanden i vår studie. Vidare behandlar vår studie endast barn som varit i, eller omkring, 

tonåren vid tillfället för sin död. Detta för att föräldrarna och barnet skulle ha hunnit utveckla 

en längre tids ömsesidig relation. Av den anledningen har vi exkluderat spädbarnsdöd, 

missfall och dödsfall hos små barn. Då självmord ofta kan ha ytterligare dimensioner 

avgörande för sorgprocessen, valde vi även att exkludera dessa i vår studie. 
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3. Disposition 
Uppsatsens disposition har karaktären av en så kallad lineär disposition, vilket innebär att den 

följer det traditionella upplägget för en forskningsrapport (Backman, 2008, s. 67). I 

uppsatsens början introduceras ämnet, följt av syfte och frågeställningar . Efter den inledande 

delen görs en presentation av de tre teoretiska referensramarna vi har använt oss av: coping, 

kristeori och sorgteori. Därefter följer metoddelen i vilken vi, förutom själva metoden, även 

redogör för urval och tillvägagångssätt vid insamling av empiri samt tillvägagångssätt vid 

analys. Då vi har haft två olika grupper av informanter, redovisas resultatet av vår empiri i två 

kapitel. I dessa delar presenteras varje informant var för sig. I följande kapitel återfinns analys 

där empirin har bearbetats och strukturerats i temana coping, sorgprocess samt likheter och 

skillnader mellan de två informantgrupperna. Därefter följer diskussion. Diskussionen är 

uppdelad i stycken om coping, sorgprocess, metodologisk reflektion och slutord.  

Uppsatsen har två författare. Följande delar vi har skrivit var för sig. Carina har skrivit 

sammanfattning och kapitlet om bakgrund. I metoddelen har Carina skrivit urval, etiska 

övervägningar samt reliabilitet och validitet. I resultatdelen har Carina skrivit om Ebba Posse, 

Sverker om sonen Christian, Christina om sonen Nicklas och Sofi om dottern Frida.  

Jenny har skrivit kapitlet om inledning och teoretisk referensram. I metoddelen har Jenny 

skrivit ingress, vetenskapsteoretiska övervägande, val av metod och tillvägagångssätt vid 

insamling, bearbetning och analys av empiri. I resultatdelen har Jenny skrivit om Anders 

Magnusson, Ashraf El-Khabiry, Yvonne Jonsson, Tord om sonen Joel och Olle om sonen 

Svante. Övriga delar har vi skrivit tillsammans.  
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4. Metod 
Inledningsvis var vår avsikt med studien att få en ökad förståelse för sorgprocessen efter 

förlust av barn, sett enbart ur drabbade föräldrars perspektiv. Vi avsåg att via 

självhjälpsgrupper eller intresseföreningar ta kontakt med drabbade föräldrar som kunde tänka 

sig att ställa upp på intervju. Efter många överläggningar, ställde vi oss dock tveksamma till 

om det vore etiskt försvarbart att inleda en kontakt med drabbade föräldrar, få dem att dela 

med sig av något högst personligt och känslosamt, för att sedan riskera att inte kunna avsluta 

kontakten på ett bra sätt. Vi befarade att den tid som fanns inom ramen för denna studie inte 

skulle vara tillräcklig för att hantera kontakten med föräldrarna på ett etiskt försvarbart sätt. 

Då vi vägde nyttan av vår studie, mot riskerna, insåg vi att det fanns andra sätt att uppnå 

syftet. Valet föll på att använda självbiografiska böcker som informanter. Vi skulle istället 

ställa våra frågor till litteraturen. I samband med detta bestämde vi oss också för att försöka få 

en djupare förståelse för sorgprocessen genom att göra en triangulering (Neuman, 2006, 

s. 150), det vill säga följa sorgprocessen sett ur två olika perspektiv, drabbade föräldrars och 

personer som arbetar med sörjande. Av orsaker som anges i kapitlet om urval, 4.3.3, har vi 

också utökat det empiriska materialet genom att intervjua två föräldrar tillika författare till 

självbiografier. 

Presentationen av det empiriska resultatet i kapitel 7 och kapitel 8 gjordes informant för 

informant. Alternativet hade varit att redan i resultatredovisningen dela in empirin i teman. 

Detta valdes dock bort då det var svårt att bibehålla ett grepp om tidsperspektivet, vilket vi 

tyckte var viktigt. Vi valde medvetet att göra en omfattande resultatpresentation då vi tror att 

det är nödvändigt för att uppnå syftet om en ökad förståelse för sorgprocessen.  

4.1. Vetenskapsteoretiska överväganden  

Vår ambition med studien är att förmedla och tolka informanternas sanning utifrån deras egna 

erfarenheter. Studien är därför inspirerad av ett relativistiskt synsätt som för oss innebär att 

inget enskilt synsätt är mer sant än ett annat (Neuman, 2006, s. 94). Vi tror således ej att det 

finns en allmängiltig, objektiv kunskap, utan att företeelser kan betraktas på olika sätt. Vår 

uppfattning är att kunskap uppstår i vissa kontexter och därmed också kan vara giltiga i dessa 

kontexter, trots att de inte nödvändigtvis behöver vara giltiga i alla sammanhang. Vidare 

kommer studien att påverkas av hermeneutisk ansats. Hermeneutiken erkänner att det finns 

flera sätt att se världen på (Ödman, 2007, s. 15). Ett fenomen kan ses i olika kontexter och ur 

olika aspekter. Vid tolkning av ett fenomen eller insamlad empiri är vår roll som forskare, 



14 

med våra olika bakgrunder, också betydelsefull då varje tolkning föregås av förutfattade 

meningar eller vissa förväntningar (Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994, s. 59).  

4.2. Val av metod 

Vår avsikt är att få fördjupad förståelse för sorgprocessen. Vi försöker komma nära det som 

undersöks och vara lyhörda för det unika i varje fall. Vi är inställda på att det finns likheter 

och likaså individuella skillnader. Enligt Neuman (2006, s. 157) är det utmärkande för 

kvalitativ forskning att förmedla och tolka informanternas sanning utifrån deras egna 

upplevelser och förståelse. Kvalitativ metod används med fördel i studier som liksom vår går 

ut på att få djupare kunskap, vilket ligger väl i linje med vår ambition med studien. Vi är 

följaktligen inte ute efter att kunna dra generella slutsatser eller finna statistisk information. 

Med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar, har vi således valt en kvalitativ metod då 

det är den mest ändamålsenliga metoden. 

I studien använder vi oss av en bred teoretisk referensram bestående av tre olika teorier: 

coping, kristeori och sorgteori. Det empiriska resultatet relateras sedan till de teoretiska 

perspektiven med avsikten att se om teorierna kan ge en djupare förståelse för föräldrarnas 

sorgprocess. Då vi växelvis använder oss av teori och empiri, kan vår studie sägas vara 

inspirerad av en abduktiv ansats (a. a. s. 98). 

4.3. Urval  

I vår studie har vi använt oss av två olika grupper av informanter: personer som arbetar med 

sörjande och föräldrar. Som framgår av den fortsatta presentationen av urvalsförfarandet, har 

vi dock använt två olika tillvägagångssätt för att inhämta empiri av två av 

föräldrainformanterna. Nedan följer en presentation av hur urvalet från varje källa har gått till. 

Då empirin från föräldrarna har inhämtats på två olika sätt, har vi av pedagogiska skäl valt att 

presentera föräldragruppen under egna rubriker, sköntlitteratur/självbiografier och intervjuade 

föräldrar. 

4.3.1. Personer som arbetar med sörjande 
Vi har vänt oss till olika personer och organisationer som kan vara särskilt intressanta för vår 

studie, utan att ställa krav på representativitet för alla liknande organisationer enligt purposive 

sampling (Neuman, 2006, s. 222). Vid purposive sampling vänder vi oss som forskare till en 

person på en organisation som besitter mer specifika kunskaper i det ämne vi avser att 

undersöka. Denne person kan sedan hänvisa oss till vilka vi skulle kunna intervjua. På grund 

av detta vet vi som forskare inte om urvalet är representativt eller inte. 
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Vi intervjuade fyra personer som på olika sätt arbetar eller kommer i kontakt med sörjande 

föräldrar. Vi valde två informanter från olika religiösa samfund, en informant från privat 

sektor, en informant från Stockholms läns landsting. Svenska kyrkan är sedan flera år 

separerad från den svenska staten. Trots detta är det vår uppfattning att det fortfarande är 

många som, möjligen av tradition, vänder sig till kyrkan i svåra stunder. Av den 

anledningen vände vi oss till Stockholms stift, där en samordnare hänvisade oss till en 

församlingskurator verksam i Stockholm. Då islam är den näst största religionen i Sverige 

(Lundmark, 2007, s.141), valde vi att även intervjua en muslimsk representant; en informatör 

verksam vid Stockholms Moské. För att bredda vårt urval valde vi även att intervjua en 

person ifrån ett privat företag. Personen vi intervjuade är grundare av och verkställande 

direktör för Svenska Institutet för Sorgbearbetning. Många föräldrar som förlorat sitt barn 

kommer i det akuta skedet i kontakt med sjukvårdspersonal. Vi fann det således angeläget att 

intervjua en person som möter föräldrar i detta skede, varför vi valde att intervjua en kurator 

verksam vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. 

4.3.2. Skönlitteratur/självbiografier 
Vi sökte i olika biblioteksdatabaser, Libris och på Internet, för att finna relevant litteratur för 

vår studie. Litteraturen vi var intresserade av var svenska självbiografier skrivna av föräldrar 

som mist ett barn. Vi använde oss av litteratur där föräldrar som kommit en bit i sin 

sorgprocess har beskrivit sina upplevelser. Att intervjua föräldrarna direkt var tveksamt 

utifrån ett etiskt perspektiv och därför valde vi att istället använda skönlitteratur som 

empirikälla. Med anledning av det stora antalet träffar valde vi även att exkludera biografier 

gällande dödfödda barn och missfall. Av de böcker som tycktes passa vårt syfte och dessutom 

var tillgängliga på olika bibliotek i Stockholmsområdet, valdes tjugo böcker ut och lästes. Av 

dessa tjugo böcker valdes sex stycken ut för att ingå i vår studie. Dessa sex var de som mest 

behandlade sorgprocessen efter dödsfallet. De sex böckerna var: 

• Hon dog min Frida (Piehl, 2004). Boken beskriver sorgprocessen hos en mamma som 

förlorade sin 17-åriga dotter i en akut hjärtsjukdom, helt utan förvarning. 

• ...och skorna står kvar... (Bladh, 2006). Boken handlar om en mamma som ställer 

frågan: Hur överlever man sitt barns död? Christinas 12-åriga son blev påkörd och 

dödad i en cykelolycka. 

• Pappa! Svante är död! (Bergman, 2001). I boken beskriver pappan hur livet har 

gestaltat sig efter att han miste sin 17-årige son i en trafikolycka. 
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• Inte trodde jag att Svante skulle vara död så länge! (Bergman, 2006). I denna andra 

bok beskriver pappan hur sorgprocessen har fortsatt efter det att första boken gavs ut. 

• Inuti sorgen, berättelsen om Joel (Andersson, 2004). En pappa beskriver livet efter att 

ha förlorat sin son i leukemi. Sonen dog 14 år gammal efter ett och ett halvt års kamp 

mot sjukdomen. 

• ...så var leken förbi... (Norén, 1998). En pappa skriver om sin son som avled precis 

innan han fyllde 15 år. I tre år levde han med rabdomyosarkom, som är en form av 

cancer som angriper mjukdelar i kroppen, innan han till slut avled. 

4.3.3. Intervjuade föräldrar 
Under arbetets gång kom vi i samband med köp av självbiografier i kontakt med två stycken 

föräldrar som talat och skrivit mycket om sina erfarenheter offentligt. Olle Bergman är 

ordförande i föreningen Febe, ett nätverk för föräldrar som har mist barn. Sofi Piehl är 

journalist på Norrtelje Tidning och har i krönikor delat med sig av sina upplevelser av 

förlusten av dottern till sin läsekrets. De har båda tidigare medverkat vid intervjuer i studier 

liknande vår. Då de personligen verkade intresserade av att dela med sig av sina erfarenheter 

till oss, tog vi tillfället i akt och frågade om vi fick genomföra intervjuer med dem, vilket båda 

två accepterade. Detta gjordes i förhoppningen att få en än djupare förståelse samt för att få 

kompletterande information.  

4.4. Tillvägagångssätt vid insamling, bearbetning och analys av empiri  

I vår studie har vi använt olika empirikällor. I tabell 4:1 finns en sammanställning över våra 

informanter som arbetar med sörjande. Dessa informanter fick vid intervjutillfället frågor 

indelade i temana bemästring av sorg, strategier i sorgbearbetning och stöd. Intervjuguiden 

fogas med uppsatsen som bilaga 1. 

Tabell 4:1 Empirinsamligsmetod i förhållande till varje informant, personer som arbetar med 
sörjande 

Informant Profession  Intervju 

Ashraf El-Khabiry  Informatör Stockholms Moské Stockholms Moské den 4 mars 2009 
Anders Magnusson  Grundare Svenska Institutet för 

Sorgbearbetning 
Svenska Institutet för Sorgbearbetning 
den 10 mars 2009. Innan intervjun med 
Anders Magnusson lyssnade vi på hans 
två timmar långa föredrag om 
sorgbearbetning. 

Ebba Posse  Kurator och legitimerad 
psykoterapeut på Karolinska 
Universitetssjukhuset i Huddinge 

Karolinska Universitetssjukhuset i 
Huddinge den 18 mars 2009 

Yvonne Johnsson  Socionom, f.d. församlingskurator Fjällgatan 23b den 31 mars 2009 
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I tabell 4:2 finns en sammanställning av våra föräldrainformanter. Dessa informanter fick vid 

intervjutillfället frågor indelade i samma teman som de som arbetar med sörjande. 

Intervjuguiden fogas med uppsatsen som bilaga 2. Som framgår av intervjuguiderna ställdes i 

princip samma frågor till föräldrarna som till de personer som arbetar med sörjande. 

Formuleringen av frågorna skiljde sig dock beroende på till vem frågan ställdes.  

 
Tabell 4:2 Empirinsamligsmetod i förhållande till varje informant, föräldrar 
Informant Litteratur Genomförda intervjuer  

Olle Bergman, förälder 
och ordförande i FEBE 

Bergman, Olle (2001). Pappa! Svante är 
död! Bromma: Mälaröbörsen Förlag AB. 
Bergman, Olle (2006). Inte trodde jag att 
Svante skulle vara död så länge! 
Stockholm: Bergman & Bergman. 

Kista kyrka den 5 mars 2009 

Sofi Piehl, förälder och 
journalist 

Piehl, Sofi (2004). Hon dog min Frida. 
Gullunge: Författaren. 

I Sofis hem i Gullunge den 11 mars 
2009 

Tord Andersson Andersson, Tord (2004). Inuti sorgen. 
Berättelsen om Joel. Umeå: 
Barncancerföreningen Norra 

X 

Sverker Norén Norén, Sverker (1998). … så var leken 
förbi… Stockholm: Barncancerfondens 
publikationsserie nr 8 

X 

Christina Bladh Bladh, Christina (2006). … och skorna 
står kvar… Ort: Författaren.  

X 

 

Under rubrikerna personer som arbetar med sörjande, skönlitteratur och intervjuade 

föräldrar redogörs sedan närmre för hur insamlingen har gått till, samt hur empirin har 

bearbetats. 

4.4.1. Personer som arbetar med sörjande 
Inför intervjuerna förberedde vi oss genom att sammansälla en intervjuguide som Kvale 

(1997, s. 121) benämner som halvstrukturerad. Detta innebär att intervjuguiden innehåller en 

översikt över de ämnen som skall tas upp, samt förslag på ett antal underfrågor. 

Intervjuguiden sändes på förhand till de informanter som önskade förbereda sig inför 

intervjun. Vid intervjusituationen användes guiden som en form av checklista för att försäkra 

oss om att alla ämnesområden behandlades. De informanter vi intervjuade bad vi om tillåtelse 

att, vid behov efter intervjuns avslutande, få ta kontakt med i syfte att ställa kompletterande 

eller förtydligande frågor. Alla tillfrågade ställde sig positiva till detta. Samtliga intervjuer 

registrerades som ljudfiler på två mobiltelefoner. 

Intervjun med Anders Magnusson på Svenska Institutet för Sorgbearbetning utmärkte sig 

då vi innan intervjun deltog i en två timmar lång föreläsning om metoden. Föreläsningen gav 
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oss information om resonemanget kring utvecklingen av metoden samt även en mer fyllig bild 

av hur metoden tillämpas i praktiken.  

Kvale (1997, s. 155) anser att intervjuer bör transformeras till text då det är en form som 

lämpar sig bättre för analys. Vi började således arbetet med att transkribera ljudfilerna till 

text. Syftet med transkriberingen var, förutom att förenkla vid analysen, att vara till hjälp för 

att komma ihåg vad som sades vid intervjun samt för att ge ett allmänt intryck av 

intervjupersonens åsikter. För att göra texten mer lättläslig, valde vi ibland att omformulera 

eller koncentrera ett uttalande. Vår uppfattning är dock att innebörden av uttalandet är 

detsamma som ursprungsuttalandet. 

Intervjucitat bör återges i en läsbar skriftlig form (a. a. s. 241). De citat som finns i 

uppsatsen har därför redigerats något i sin ursprungliga form. Detta har skett i syfte att 

förenkla för läsaren. Vi anser dock att citatens innebörd kvarstår även efter redigering.  

Då de transkriberade intervjuerna var omfattande, valde vi att analysera insamlad data med 

hjälp av meningskoncentration. Kvale definierar (1997, s. 175-178) meningskoncentration 

som att informanternas berättelser sammanfattas i en mer koncis struktur och form. Avsikten 

är att meningskoncentrationen skall förenkla avdelningen av empirin i naturliga 

meningsenheter för att sedan vidareutveckla dessa i olika huvudteman. Vi tror att 

meningskoncentrering kan bidra till att ge en tydlig bild av vad informanterna själva anser 

vara viktigt i intervjun, vilket ligger väl i linje med studiens vetenskapsteoretiska mål. 

4.4.2. Skönlitteratur/självbiografier 
Vi valde att bearbeta all litteratur på samma sätt oavsett om litteraturen senare kompletterades 

med en fördjupande intervju eller ej. Bearbetning av litteratur gjordes genom att vi ställde 

våra frågor, som finns i intervjuguiden avsedd för föräldrar/författare (bilaga 2), till 

litteraturen. Rent praktiskt läste vi först igenom varje bok och satte minneslappar vid text som 

vi tyckte stämde överens med de frågor vi var intresserade av. Vid en andra genomläsning 

skrevs anteckningar. Anteckningarna delades sedan grovt in temana sorgprocess, coping, 

existentiella frågor och stöd. Tanken var från början att göra en resultatredovisning baserad på 

teman. Vid en preliminär sammanställning av de tematiserade anteckningarna, ansåg vi dock 

att empirin lämpade sig bättre att presentera sorterat efter informant istället för i teman. Vår 

bedömning är att läsaren på detta sätt får ett bättre sammanhang samt en nöjsam och mer 

lättläst resultatredovisning. 
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4.4.3. Intervjuade föräldrar 
Vad gäller förberedelser inför intervjuer, transkribering, användning av citat och analys, 

användes samma tillvägagångssätt som beskrivs i kapitel 4.4.1. Det faktum att vi intervjuade 

föräldrar vars berättelser vi också hade tillgång till i bokform, innebar att vi hade tillgång till 

ett rikligt empiriskt underlag. Självbiografierna bearbetades på samma sätt som anges i 

kapitel 4.4.2. De transkriberade utskrifterna användes som komplement till de självbiografiska 

böckerna. Från början var vi inte säkra på att empirin som inhämtades vid intervjutillfällena 

skulle komma att användas i studien. Dock noterade vi att transkriberingarna blev ett redskap 

som underlättade tolkningen av empirin, då de bidrog till att lyfta fram händelser som 

föräldrarna upplevde som viktiga i sorgprocessen. Utskrifterna utgjorde också en tillgång som 

kompletterade och i vissa fall förklarade vissa händelser som beskrevs i självbiografierna. I 

resultatredovisningen har vi inte gjort skillnad på om empirin är inhämtad från 

självbiografierna eller direkt från föräldern. I de fall empirin har hämtats från litteraturen 

anges detta enligt gängse hänvisningsmetod.  

4.5. Etiska övervägningar 

Vid genomförandet av studien har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). För att uppfylla 

informations- och samtyckeskravet gav vi inför intervjuerna informanterna muntlig 

information beträffande studiens syfte, innehåll och genomförande. De fick vidare 

information om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin 

medverkan. De som önskade fick de etiska övervägandena tillsända via e-post i god tid före 

intervjuerna. Vid intervjutillfället gavs informanten även en skrivelse kring de etiska 

överväganden vi gjort (bilaga 3). Vi gick tillsammans igenom innehållet i skrivelsen. 

Informanterna fick möjlighet att ställa frågor och reservera sig mot innehållet, innan de gav 

skriftligt samtycke till sitt deltagande. 

I enlighet med konfidentialitetskravet har uppgifterna som informanterna lämnat 

behandlats konfidentiellt, och otillgängligt för obehöriga. Anteckningar och ljudinspelningar 

kommer att förstöras efter det att uppsatsen har blivit godkänd. Våra informanter intervjuas 

antingen i egenskap av professionsutövare eller i egenskap av föräldrar som förlorat sitt barn. 

Efter övervägning om det fanns behov av att skydda föräldrarnas identiteter, är vår 

uppfattning att så ej är fallet. Vi motiverar vårt ställningstagande med stöd av att föräldrarna 

vi intervjuat, har skrivit böcker om sina barns död och därmed själva valt att offentliggöra 

sina berättelser. Med hänsyn till detta är vår bedömning att studiens karaktär och de uppgifter 
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som framkommit, inte är av sådan känslig art att det föreligger behov att skydda 

informanternas identiteter. Informanterna har på förfrågan inte invänt mot detta. Ingen av de 

intervjuade har på förfrågan önskat att få ta del av vårt material innan eller efter bearbetning. 

Däremot har vi erbjudit alla som vi intervjuat att få en kopia av den färdiga uppsatsen. I 

enlighet med nyttjandekravet kommer, de av informanterna lämnade uppgifterna, endast att 

användas för studiens ändamål. Uppgifterna kommer således inte att användas eller utnyttjas 

för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Uppsatsen kommer att finnas 

tillgänglig på Ersta Sköndal högskolas bibliotekshemsida. 

Enligt lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (EPL), behöver 

vår studie i egenskap av C-uppsats på högskolenivå ej prövas av Etikprövningsnämnden. Då 

informanterna lämnat sitt samtycke till deltagandet, är etikprövning enligt EPL ej nödvändig. 

4.6. Reliabilitet och validitet  

För att uppnå så hög reliabilitet som möjligt spelades våra intervjuer in som ljudfiler på två 

mobiltelefoner. Vi spelade in intervjuerna för att fullt ut kunna koncentrera oss på 

informanten men ändå dokumentera allt som sades. (Kvale, 1997, s. 147). Vid varje intervju 

deltog vi båda som intervjuare. Den ena av oss hade huvudansvar för intervjufrågorna och den 

andra förde löpande minnesanteckningar. För att kunna genomföra givande intervjuer med så 

hög reliabilitet som möjligt var vi som intervjuare väl pålästa och förberedda. Vi strävade 

efter att få informanterna att ge så utförliga och genuina svar som möjligt. Något som 

dessutom kan påverka en intervjus reliabilitet är i vilken miljö den genomförs (Neuman, 2006, 

s. 411). Av den anledningen har informanterna själva fått välja plats där intervjun skall äga 

rum. Detta i syfte att informanten skall känna sig trygg och bekväm. 

Som informanter valde vi dels föräldrar som själva förlorat barn, dels personer som i sin 

profession kommer i kontakt med dessa föräldrar. Denna triangulering medförde att vi erhöll 

möjlighet att undersöka sorgprocessen från fler perspektiv (Neuman, 2006, s. 149), vilket kan 

ha en positiv inverkan på studiens reliabilitet. 

I intervjusammanhang handlar validitet om att intervjuundersökningarna verkligen 

undersöker det som var avsett att undersökas (Kvale, 1997, s. 85). Inför våra intervjuer 

förberedde vi oss noga på vilka frågor vi skulle ställa. Efterlevnaden säkerställdes 

kontinuerligt under intervjuerna, genom att vi följde en intervjuguide. Alla frågor som ställdes 

under intervjuerna var kopplade till studiens syfte och frågeställningar (Kvale, 1997, s. 215). 
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5. Bakgrund 
I detta kapitel presenterar vi hur vi har förhållit oss till tidigare forskning. Då vår studie är 

hermeneutisk inspirerad, tycker vi det är viktigt att nämna något om vår förförståelse. Således 

följer ett kort underkapitel rörande detta.  

5.1. Tidigare forskning  

Databaserna vi sökte i för att finna relevant forskning gällande vår forskningsfråga var 

Academic search elite, Pub Med, Cinahl, Medline, Diva, PEP och SveMed+. Av tabell 5:1 

framgår vilka databaser, sökord och artiklar vi använde oss av vid en genomgång av tidigare 

forskning. 

Tabell 5:1 Översikt på gjorda databassökningar  
Databas Sökord Antal 

träffar 
Använda 
artiklar 

Namn på artikel 

Academic 
search elite 
 

Grief death Sweden 
Support death child Sweden                 

      8 
     11 
      

 
      1 
 

*”Words that made a 
difference, communication in 
bereavement.” 

Pub Med Grief 
Grief child 
Grief child death 
Grief child support death 
Grief child support death 
Sweden 
Grief child death Sweden 
Grief death Sweden 

7373 
1929 
1021 
  541 
     
    13 
    13 
    35  

 
 
 
 
 
 
       2 

*Parental Grief After Losing 
a Child to Cancer. 
*In the aftermath of teenage 
suicide. 
 

Cinahl Grief death Sweden     18        1  *Parental Grief After Losing 
a Child to Cancer 
 

Medline Grief death Sweden    35        0  

Diva Sorg död       0        0   

PEP Grief death child Sweden     17        0  

SveMed+ Sorg död barn 
 

    16        4 *När ett barn dör -
erfarenheter från en 
sorgmottagning. 
*Symboler och riters 
betydelse vid ett barns död. 
*Hoppet och vanmakten. Att 
möta existentiella frågor i 
samband med barns sjukdom 
och död. 
*Existentiell vånda i samband 
med barns sjukdom och död. 

 

Med hänvisning till studiens avgränsning begränsade vi oss till Sverige och svenska 

förhållanden. Inklusionskriterierna var således att artiklarna skall beröra föräldrarnas 

sorgprocess under svenska förhållanden och vara skrivna på engelska eller svenska. 
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Exklusionskriterierna var artiklar gällande dödfödda barn, föräldrar som förlorat barn genom 

missfall eller barn som på annat sätt avlidit under graviditeten eller under förlossning. En del 

artiklar handlade om barns sorg vilket inte heller var relevant för vår studie. Efter vidare 

analys av de utvalda åtta artiklarna, exkluderades även studien gällande självmord. 

Anledningen till detta var att vi fann att sorgprocessen efter självmord hos barn har en egen 

specifik problematik hos de efterlevande. De artiklar som valdes ut av oss lästes igenom 

noggrant. I tabell 5:2 presenterar vi de artiklarna vi fann mest intressanta och relevanta för vår 

studie och dess syfte. Samtliga artiklar behandlar sorgprocessen hos föräldrar och stöd från 

omgivningen.  

Tabell 5:2 Valda artiklar 
 “Words that made a difference”: Communication in bereavement, (Holmberg, 2007). Rapporten är en studie 
skriven av en kvinna som vårdat sin cancersjuke son. Moderns sorgsymptom under det första året efter 
dödsfallet beskrivs och även stödet som hon upplevt sig få beskrivs i denna narrativa fallstudie. Resultatet av 
studien pekar på behovet av att anpassa stöd till sörjande efter deras eget individuella behov. 
 
Parental Grief After Losing a Child to Cancer: Impact of Professional and Social Support on Long-Term 
outcomes. (Kreicbergs, Lannen, Onelov & Wolfe, 2007). Studien handlar om huruvida föräldrar någonsin kan 
acceptera förlusten av sitt barn och om professionellt eller socialt stöd underlättar sorgprocessen över tid. 
Studien är en kvantitativ studie där 449 svenska föräldrar som förlorat sina barn fyra till nio år tidigare, via en 
enkät svarat på frågor gällande deras sorgbearbetning. Resultatet visar att föräldrar som haft någon att dela sina 
problem med under barnets sjukdomstid samt haft tillgång till professionellt stöd, haft större chans till att 
bearbeta sorgen. 75 % av föräldrarna uppger att de helt eller åtminstone till stor del har gjort det. 
När ett barn dör – erfarenheter från en sorgmottagning. (Gyllenswärd, 2004). Göran beskriver en del av sina 
erfarenheter från Mottagningen för sörjande i Stockholm. Han beskriver vikten av att möta föräldrar där de är 
och att det ofta är många personer i det döda barnets omgivning som drabbas av sorg. 
 
Symboler och riters betydelse vid ett barns död. (Eriksson, 2004). Bernt är sjukhuspräst och har lång erfarenhet 
av etiska och existentiella frågor samt krishantering. I denna utvalda artikel beskriver han behovet av att våga 
samtala, även om det som är svårt. Han menar att vi behöver öva mer på detta. De flesta vill undvika lidande, 
smärta och död men samtidigt kan vi inte bortse från dessa realiteter. Bernt förklarar även vikten av ritualer och 
ceremonier och vad de kan bidra till i sorgprocessen. Som exempel kan bland annat nämnas, att göra det 
overkliga verkligt, markera övergången mellan liv och död och att ge struktur åt kaos. Enligt Bernt hjälper riten 
oss att leva i en splittrad verklighet. 
 
Hoppet och vanmakten, att möta existentiella frågor i samband med barns sjukdom och död. (Björklund & 
Eriksson, 1997). Dessa två sjukhuspräster skriver en artikel om de existentiella frågor som oundvikligen väcks 
när ett barn dör. Författarna beskriver vikten av att inge hopp, där det tillsynes kan var omöjligt att förmedla 
hopp. De menar att personer i sorg steg för steg behöver ta sig in i verkligheten igen. Utan verkligheten kan 
hoppet inte få fäste. Författarna skriver att det viktiga i mötet med föräldrar i sorg inte är vad vi säger, utan vad 
vi låter dem säga till oss. 
 
Existentiell vånda i samband med barns sjukdom och död. (Björklund, 2004). Lars är själavårdare och 
sjukhuspräst. Han beskriver i denna artikel vikten av att förhålla sig till de existentiella frågorna på ett annat sätt 
än att besvara dem. Han resonerar vidare över den existentiella våndans utmaning. Enligt Lars ligger inte 
lösningen på de existentiella frågorna i själva svaret, utan i närvaron. 
 

 

Sammanfattningsvis berör artiklarna människors sorgprocess efter att de har förlorat ett barn.  

I tidigare forskning har således vikten av individanpassat stöd tagits upp. Betydelsen av stöd 

från nätverk och professionella, även över tid, förekomsten av funderingar kring existentiella 
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frågor och möjligheten att få tid att förbereda sig för förlusten kan enligt tidigare forskning 

vara andra stora delar i sorgprocessen. Vad vi däremot saknar i tidigare forskningen är en 

helhetsbild av föräldrarnas upplevelse av sorgprocessen, samt om det finns en diskrepans 

mellan föräldrarnas syn på sorgprocessen och den syn som personer som arbetar med sörjande 

kommer i kontakt med. Vår ambition är att denna studie skall kunna bidra till att fylla den 

kunskapsluckan. 

5.2. Förförståelse 

Ödman (2007, s. 26) skriver att människor alltid har en förförståelse av det som tolkas. 

Tolkningar görs av en individ, vid en bestämd plats och tidpunkt. Förförståelsen kan ses som 

det bagage vi har tillskansat oss tidigare i livet. Vi som skriver denna uppsats går således in i 

skrivprocessen med vår egen förförståelse, varför vi tycker det är relevant att skriva något om 

oss själva och vår egen erfarenhet av det ämne uppsatsen behandlar. 

Jenny: Jag kom i mitt tidigare arbete vid några tillfällen i kontakt med föräldrar som 

förlorat sitt barn. Efter att ha samtalat med dessa föräldrar väcktes en förundrad över hur till 

synes handlingskraftiga dessa föräldrar var, trots att de befann sig mitt i sorgen. Tankar 

väcktes också kring hur svårt det var att bemöta dessa föräldrar på ett adekvat sätt. Min 

förförståelse inför detta uppsatsskrivande säger mig att förlusten av ett barn är en av de största 

sorgerna som kan drabba en människa. 

Carina: Jag har genom min sons tidigare livshotande sjukdom på nära håll sett hur svårt 

människor har att tala om sorg och död. Då min son under lång tid vårdades på sjukhus där 

andra barn även avled, vet jag av egen erfarenhet hur svårt det är att hantera känslor och 

agerande vid barns död. Även samhällets ibland bristande förmåga att erbjuda stöd har 

upplevts. Tilläggas bör att sonen i allra högsta grad lever och mår bra idag. Även om tanken 

på att något av mina barn skulle kunna dö har varit närvarande, vet vi alldeles säkert inte hur 

det känns, förrän vi själva har drabbats. 
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6. Teoretisk referensram  
Förlusten av ett barn är en mycket svår livshändelse. För att få en djupare förståelse för 

föräldrarnas sorgprocess har vi utgått från tre teoretiska referensramar: coping, kristeori och 

sorgteori. Nedan följer en kort introduktion till de olika teorierna och en motivering till varför 

vi har valt att ha med dem i studiens teoretiska referensram. 

Coping är en teori om hur människor upplever och hanterar svåra livshändelser. I 

copingbegreppet diskuteras även stödet från omgivningen och religion som en resurs, vilket är 

relevant i vår studie då de kan utgöra viktiga delar i sorgprocessens förlopp. 

Kristeorin är utvald då förlusten av en nära anhörig ofta kan utlösa en traumatisk kris 

(Fyhr, 1999, s. 28). Oavsett vad som utlöser en kris, vittnar många författare eller iakttagare 

om en frapperande likhet i förloppet. Det ter sig därför naturligt att dela in krisen i några olika 

naturliga stadier (Cullberg, 2003b, s. 144). Kristeorin hjälper oss att strukturera tiden efter 

barnets död. 

Den traumatiska krisen och sorg ses ibland som en process. Trots att de är nära 

sammankopplade med varandra, finns väsentliga skillnader (Fyhr, 1999, s. 28). Med hänsyn 

till detta har vi kompletterat vår teoretiska referensram med sorgteorin. En traumatisk kris 

drabbar psyket tvärt och fullständigt. I en frisk sorgprocess fördelas sorgarbetet i mindre bitar, 

där varje bit inväntar sin tur innan den bearbetas. Personer i en traumatisk kris förlorar 

tillfälligt kontrollen över jagfunktioner, varför dessa ofta behöver hjälp med att tillgodose 

grundläggande basala behov och fatta beslut inför den närmaste framtiden. En person i en 

frisk sorgprocess kan också behöva hjälp, dock bör hjälpen ges på ett sätt som inte ersätter de 

egna besluten, utan istället stöttar dem. En långvarig traumatisk kris pågår ofta betydligt 

kortare tid än en okomplicerad sorgprocess. Med hänsyn till nämnda aspekter kräver sorg och 

kris olika bemötande.  

6.1. Coping 

Det engelska begreppet coping kan på svenska närmast ges betydelsen bemästring (Brattberg, 

2008, s. 33). Då coping är ett så pass använt begrepp, kommer vi fortsättningsvis att använda 

den engelska benämningen. 

6.1.1. Definition coping 
Coping betecknar det sätt en person använder för att hantera livssvårigheter. Lazarus och 

Folkman, refererade i Brattberg (2008, s. 36), definierar coping som kognitiva (tankemässiga) 

och beteendemässiga ansträngningar för att hantera yttre och inre krav som överstiger 
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individens förmåga. 

6.1.2. Copingförmåga 
Varje person har en inbyggd förmåga att hantera stressfyllda och känslomässiga kriser. Denna 

förmåga grundläggs redan i barndomen och förblir därefter relativt stabil. Det är dock möjligt 

att utveckla förmågan till coping (Brattberg, 2008, s. 37). Det är copingförmågan som avgör 

en persons möjlighet att ta sig igenom en påfrestande händelse i livet. Trots att man kan se 

bättre eller sämre coping, är det viktigt att komma ihåg att en copingstrategi faktiskt kan vara 

bra i en situation, men verkningslös i en annan (a. a. s. 41).  

Reaktionsmönstret vid en påfrestande händelse kan beskrivas enligt följande. En persons 

copingresurser fungerar som ett referenssystem vilket bedömer och hanterar olika händelser. 

De åtgärder en person vidtar för att hantera en svår situation, kallas copingstrategier. Varje 

person använder sig normalt av flera olika copingstrategier i flera olika kombinationer. 

Copingstrategierna är långsiktiga, övergripande tillvägagångssätt som vanligtvis delas in i 

problemfokuserad coping, känslofokuserad coping och undvikande strategier. 

Copingstrategierna delas i sin tur in i planmässiga tillvägagångssätt, det vill säga metoder. Det 

finns kognitiva metoder och beteendemetoder. I tabell 6:1 nedan ges konkreta exempel på 

vilka handlingar eller tankar som kan ingå i grupperna copingresurser, copingstrategier och 

copingmetoder. Tabellen är en bearbetning av Brattbergs modell (2008, s. 34). 

Tabell 6:1 Konkreta exempel på vad som kan avses med olika copingbegrepp 
Copingresurser Copingstrategier Copingmetoder 
Inre copingresurser 
Tankar, tolkning, känslor, 
affekthantering, beteenden och 
styrning, fokusering, 
personlighetsfaktorer, självtillit, 
självkänsla, egenmakt, känsla av 
sammanhang, energi, personlig 
kontroll, problemlösningsförmåga, 
förmåga att hantera relationer 
 
Yttre copingresurser 
Hjälpmedel, familj 
vänner, kultur, religion,  
arbete, ekonomi 
sjukvård, själavård, rehabilitering 

Problemfokuserad coping 
Uppgiftsorienterad, samla 
information, fatta beslut, planera, 
lösa konflikter, ändra 
omständigheterna, anpassning 
 
Känslofokuserad coping 
Hantera och kontrollera känslor, 
ändra reaktionsmönster, 
omtolkning, förlåtelse, försoning, 
acceptans, anpassning, söka socialt 
stöd 
 
Undvikandestrategier 
Förnekande, distansering, flykt i 
arbete, droger, alkohol, läkemedel 
m.m. 

Kognitiva metoder 
Resignation, analys, positivt 
tänkande, nytänkande, skapa 
förändringsplan 
 
Beteendemetoder 
Emotionell avstängning, 
emotionell avlastning, emotionellt 
skrivande, mindfulness-träning, 
energiknackning 
(självhjälpsmetod), söka hjälp 
 

Not. Från Brattberg, Gunilla (2008, s. 34). Att hantera det ohanterbara. Stockholm: 
Värkstaden.  
 

Målsättningen med copingprocessen är att minska fysisk, emotionell och psykologisk stress 

vid påfrestande händelser eller dagliga irritationsmoment. Personer som genomgår en lyckad 
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copingprocess har goda chanser att få ökad självtillit som leder till en förbättrad förmåga att 

hantera kriser senare i livet. Personer som inte har tillräckliga copingresurser löper risk att 

drabbas av psykiska problem.  

6.1.3. Aktiv och passiv coping  
Då en individ utsätts för påfrestande händelser i livet, försöker denne bemöta, bemästra och 

anpassa sig till den stress och det yttre och inre hot som händelsen medför (a. a. s. 36). 

Copingen delas in i två delar, aktiv och passiv coping. Aktiv coping innebär att bemästringen 

sker på en medveten nivå. Passiv coping innebär att bemästringen sker som en omedveten 

process. I tabell 6:2 ges exempel på vilka handlingssätt som är vanliga vid aktiv respektive 

passiv coping. Tabellen är sammanställning av Brattbergs beskrivning (2008, s. 36) av aktiv 

och passiv coping.  

Tabell 6:2 Typiska beteenden på aktiv/passiv coping 
Typiska beteenden/kännetecken  

Aktiv coping Passiv coping 

Flexibelt, ändamålsenligt, verklighetsanpassat och 

framåtinriktat beteende. Konstruktivt, problemlösande 

och positivt tänkande. 

Ofta destruktivt, undvikande och katastroftänkande. 

Exempel 

Målorienterad coping innebär att försök att minska 

stressorn och/eller konsultera andra för att få hjälp 

med hanteringen. 

Minska ansträngningarna att försöka hantera den 

stressande händelsen, dagdrömma, önsketänka, 

försöka att undvika stressorn, regrediera, vänta på 

mirakel, älta och ägna sig åt självanklagelser eller 

missbruk. 

Not. Från Brattberg, Gunilla (2008, s. 34). Att hantera det ohanterbara. Stockholm: 
Värkstaden.  

6.1.4. Förändring efter påfrestande livshändelse 
Förändring efter en påfrestande livshändelse innebär ofta en slitsam process. Anpassning 

(ackommodation) är en process där individen anpassar sina önskemål efter omständigheterna 

(a. a. s. 35). I de fall där omständigheterna inte går att ändra, är anpassning det enda 

hälsofrämjande alternativet. Anpassningen innebär att den påfrestande livshändelsen är 

integrerad i individens identitet. Ny kunskap och nya erfarenheter tillåts att påverka den 

gamla tankestrukturen och förändra den. Positiv, det vill säga lyckad, coping leder till 

anpassning. Lyckas en person nå anpassning har man accepterat det som har hänt och kan 

värdesätta tillgångarna mer än att sörja förlusterna. Om arbetet med anpassning blir större än 

en person klarar av, leder detta till sammanbrott. Försvar är en mekanism som aktiveras för 

att skydda personen från ångest och skada. 
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6.1.5. Faktorer som påverkar copingresultatet  
Avgörande för resultatet av en förändringsprocess är självtillit och egenmakt (a. a. s. 63). En 

individ som tror på sig själv och sin egen förmåga att kunna lösa problem och hantera känslor 

har bättre förutsättningar för att kunna genomgå en lyckad förändringsprocess. Individens 

personlighet tillsammans med självkänsla, självförtroende och socialt stöd är av stor vikt för 

förmågan till coping. Individer som dessutom har en förmåga att se en mening i vad som 

händer har också lättare att begripa sammanhanget och får därmed lättare att hantera till synes 

oförbätterliga situationer. I tabell 6:3 ges exempel på faktorer som kan bidra till ett positivt 

respektive negativt copingresultat . Tabell 6:3 är en sammanställning av Brattbergs (2008, 

s. 63) syn på vad som påverkar en förändringsprocess.  

Tabell 6:3 Faktorer som påverkar copingresultatet 
Faktorer som påverkar copingresultatet 

Positiva copingresultat Negativa copingresultat 
Acceptans, hoppfullhet, självtillit, självkänsla, 
egenmakt, socialt stöd, social aktivitet, kreativitet, 
målinriktning, aktiva copingmetoder, hälsofokuserad 
coping, egenvård, fysisk aktivitet, mindfulnessträning, 
progressiv muskelavslappning och engagemang. 

Hög stressnivå, psykosocial stress, hjälplöshet, rädsla, 
förnekande, undvikande beteende, ambivalens, 
negativa tankebanor, katastroftankar, önsketänkande, 
skuldbeläggning, negativ självkritik, depression, 
beroende/missbruk, hög ångestnivå, passiva 
copingmetoder, förnekande, sjukdomsfokuserad 
coping, sjukvård, fysisk inaktivitet och oengagemang. 

Not. Från Brattberg, Gunilla (2008, s. 63). Att hantera det ohanterbara. Stockholm: 
Värkstaden.  

6.2. Kristeori 

6.2.1. Definitioner kris  
Ordet kris har den egentliga betydelsen avgörande förändring. Cullberg (2003a, s. 41) 

definierar psykiskt kristillstånd som ”ett tillstånd man befinner sig i om man råkat in i en 

livssituation där ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att 

man skall bemästra den aktuella situationen”. Ett psykiskt kristillstånd kan i sin tur delas in i 

utvecklingskriser, vilket är kriser som kan sägas tillhöra det normala livet, och traumatiska 

kriser. En traumatisk kris definieras som ”individens psykiska situation vid en yttre händelse 

av sådan art och grad att han upplever sin fysiska existens, sociala identitet och trygghet eller 

andra livsmål allvarligt hotade”. 

6.2.2. Krisens styrka och påverkan på funktionsförmågan 
Upplevelsen av en kris kan ha olika grader av styrka, vilket även innebär olika grader av 

störning för den personliga funktionen. Caplan, refererad i Cullberg (2003b s. 144), har en 

egen modell på krisstyrka och grad av funktionsnivå. I figur 6:1, som är en bearbetning av 

Caplans modell, åskådliggörs indelningen. Ju starkare upplevelse av kris, desto sämre 
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problemlösningskapacitet. Vid mindre starka kriser räcker det att använda vanlig 

problemlösningskapacitet. Är inte detta tillräckligt kan ett tillstånd av ineffektivitet inträda. 

Vid de två starkaste graderna av psykisk kris, räcker inte människans egna resurser till vilket 

enligt ovan definition innebär att ett psykiskt kristillstånd har inträtt. 

Vanlig 

problemlösningskapacitet 

Mobilisering av inre och 

yttre resurser

Ineffektivitet 

Psykiskt sammanbrott 

med personlighets-

desorganisering

 

Figur 6:1 Caplans indelning av krisstyrka och grad av funktionsnivå. Från Kris och 
utveckling av Johan Cullberg, 2003, s. 144, Stockholm: Natur och Kultur. 

 
Med hänsyn till denna studies syfte, anser vi det viktigt att vidareutveckla beskrivningen av 

den traumatiska krisen. Detta då förlusten av ett barn vanligtvis innebär en traumatisk kris för 

de drabbade föräldrarna. 

6.2.3. Den traumatiska krisens förlopp 
Vid okomplicerade traumatiska kriser utvecklas ofta ett naturligt läkningsförlopp. Enligt 

Cullbergs (2003a, s. 44) kristeori kan krisförloppet delas in i fyra faser. Vi vill dock poängtera 

att indelningen görs av praktiskt-terapeutiska och pedagogiska skäl. Faserna har olika 

karaktärsdrag, men alla som upplever en traumatisk kris går inte igenom alla fyra faser. Ibland 

kan också någon av faserna saknas eller vara invävd i en annan fas. De fyra faserna bör inte 

betraktas som en statisk modell, utan snarare som en orienteringshjälp i krisförloppet. 

I det första akuta skedet ses ofta en chockfas (Cullberg, 2003b, s. 146). Chockfasen, som 

varar allt från ett ögonblick till några dygn, innebär ofta att individen håller verkligheten från 

sig och därmed har svårt att ta in vad som hänt. Vissa blir paralyserade, medan andra reagerar 

ytterst häftigt genom att till exempel skrika eller paniskt klänga på människor. En del tycks på 

ytan vara lugna, men bakom den lugna fasaden råder kaos. Medvetandet är ofta grumlat vilket 

gör att många har svårt att ta till sig information i detta skede. Vid tillstånd av exempelvis 
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långvarig sjukdom förekommer det att krisen börjar stegvis, varför någon egentlig chockfas 

aldrig ses. 

Efter en litet ögonblick eller någon dag går chockfasen över i en mindre kaotisk fas, 

reaktionsfasen (a. a. s. 147) Händelsen som utlöste krisen måste integreras med verkligheten. 

Smärtan efter händelsen som orsakade krisen bryter fram och måste bearbetas. För många 

individer blir detta så smärtsamt att dennes försvarsmekanismer aktiveras, hos vissa är dessa 

av primitiv karaktär. Försvarsmekanismer är de omedvetna psykiska reaktionssätten som 

syftar till att minska upplevelsen av och medvetandet om hot och fara för jaget (a. a. s. 148). 

Regression, förnekelse, rationalisering, isolering och undertryckande är vanliga exempel på 

försvarsmekanismer. Svaren på frågan om varför någonting har inträffat speglar ofta magiska 

föreställningar som kan dyka upp. Exempelvis kan en förälder uppfatta sitt barns död som ett 

straff för tidigare begångna handlingar. Det är vanligt att individer som förlorat en närstående 

har hela sitt psyke inställt på att ”hålla kvar” den döde vilket tar sig uttryck i fantasier. Det 

förekommer också att individer omedvetet försöker förneka verkligheten. Under denna fas är 

det vanligt med sömn- och aptitrubbningar. Vissa flyr smärtan med hjälp av alkohol eller 

lugnande mediciner. Chock- och reaktionsfasen utgör tillsammans den del som räknas till den 

traumatiska krisens akuta fas vilken pågår mellan fyra och sex veckor. Innehållet i de akuta 

faserna kan vara värdefullt på så sätt att det stegvis hjälper den drabbade individen att 

konfronteras med den ofta smärtfulla verkligheten. 

Efter chock- och reaktionsfasen kommer den tredje fasen, bearbetningsfasen. Från att ha 

varit helt upptagen av händelsen, kan den drabbade nu börja se framåt. Bearbetningsfasen 

pågår under ett halvt till ett år efter händelsen som orsakade traumat. 

Den fjärde och sista fasen, nyorienteringsfasen, innebär att den drabbade har lärt sig leva 

med det förgångna. De som har lyckats arbeta sig igenom krisen kan uppleva att nya intressen 

ersätter gamla och att svikna förhoppningar har bearbetats. Cullberg (2003b, s. 157) beskriver 

det förgångna som ett ärr som alltid kommer att finnas, men som inte behöver hindra 

livskontakten. En genomgången kris är en del av livet, inte något som skall glömmas eller 

förminskas. Många får också uppleva att händelsen som utlöste krisen får nya betydelser 

längre fram i livet. Nyorienteringsfasen pågår resten av livet. 

6.3. Sorgteori 

Enligt Fyhr (1999, s. 23) startar en sorgprocess efter varje väsentlig förlust. Förlusten skapar 

ett psykiskt sår, vilket sorgen har till uppgift att bearbeta och läka. Termen sorgarbete används 

som benämning på denna läkningsprocess. 
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Ett typiskt kännetecken för sorgprocessen är att den inte går att sätta allmängiltiga 

tidsramar kring (a. a. s 28). Det finns allt för många individuella skillnader som påverkar 

sorgprocessen såsom hur förlusten gick till, betydelsen av förlusten, tillgängliga psykiska 

resurser och omgivningens förmåga att omge den sörjande med trygghet. En sörjande person 

kan ibland förstå och bemästra en situation, vilket innebär att denne ej befinner sig i en 

psykisk kris enligt definitionen i 6.2.1. Trots detta kan känslorna ta längre tid på sig att 

erkänna förlusten än vad förståndet gör.  

En sorgprocess startar när individen är intellektuellt medveten om förlusten. I figur 6:2 

sammanfattas sorgprocessen i fyra delar. Varje del har sina karakteristika känslolägen. Figur 

6:2 är egenhändigt skapad, inspirerad av Fyhrs kapitel om sorgprocess i översikt (1999, 

s. 181-192). Sorgen genomsyras ofta av tankar på förlorade förhoppningar och 

framtidsdrömmar samt minnen av gemensamma upplevelser. En del av sorgarbetet hos 

personer som förlorat en närstående, kan således genomsyras av att drömmarna inte längre är 

realistiska. I sorgens början är den sörjande förtvivlad och har svårt att tro på det inträffade. 

Stor känslighet för omgivningens beteende är vanligt. Den sörjande strävar efter att återfinna 

det förlorade. I en frisk sorgeprocess upphör den sörjande gradvis att tänka på det som 

förlorats och en långsam tillvänjning av verkligheten tar vid. Verkligheten tränger undan 

drömmen om det som förlorats. Detta leder till att drömmen om det förlorade krossas och 

tillvaron löses upp. Innan den sörjande har hunnit skapa en ny tillvaro råder förvirring och 

strukturlöshet. Det är ofta smärtsamt att tvingas in i ett nytt liv. Sörjande som inte lyckas med 

detta kan antingen leva som om det förlorade finns kvar, i det förgångna, eller genom att 

tränga undan förlusten i medvetandet. Då den sörjande gång på gång har pendlat mellan 

orealistiskt hopp och klarsynthet, återupplivat minnena av det som förlorats och funnit en ny 

dröm om framtiden kan tillvaron börja byggas upp igen. Skräck, vrede, besvikelse, förtvivlan 

och vanmakt är vanliga känslor som kan ha upplevts i sorgprocessen. 
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2. Det egentliga sorgearbetet 
•Upprepade besvikelser när 
drömmen kolliderar med 
verkligheten
•Förtvivlan
•De känslomässiga banden 
(”drömtrådarna”) som är 
knutna till det förlorade 
klipps av
•Besvikelse (sorgarbetets 
effektivast arbetande känsla)

4. Tillvaron byggs upp igen.
•Delvis i samband med 
bilden av den tidigare 
verkligheten
•Delvis i samband med den 
nya verkligheten

1. Sorgens början 
•Längtan efter det förlorade 
och protest mot att det tas 
ifrån den sörjande
•Gråt och vrede
•Rop på hjälp – och 
avvisande
•Anklagelser och 
otacksamhet
•Känsla av hotande fara
•Glapp mellan känsla och 
förstånd 

3. I skarven mellan det som 
varit och det som ännu inte 
finns.
•Grunden för tillvaron är 
borta
•Drömmarna har inte längre 
något mål
•Framtiden ”finns inte”
•Rastlöshet
•Depression 

 

Figur 6:2 Kännetecken för skeden i sorgprocessen. Från Hur man möter människor i sorg av 
Gurli Fyhr, 1999, s. 181-192, Stockholm: Natur och Kultur. 

 
Sorgarbetet kan ta mycket lång tid. Fyhr säger (a. a. s 191): ”Helt och hållet blir vi inte av 

med en förlust som har gjort ett stort ingrepp i livet, även om förlusten sörjs så långt som det 

är möjligt. Förutom alla andra förluster som följer i dess spår, stannar till slut ändå ett vemod 

kvar”. 
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7. Resultat - personer som arbetar med sörjande 
I detta kapitel presenteras resultatet från vårt empiriska material från våra informanter som i 

sitt dagliga arbete arbetar med sörjande. Kapitlet inleds med resultatet från intervjun med 

Anders Magnusson. Därefter följer resultatet från intervjun med Ebba Posse och Ashraf El-

Khabiry. Slutligen redovisas resultatet från intervjun med Yvonne Jonsson.  

7.1. Anders Magnusson, grundare Svenska Institutet för Sorgbearbetning  

Anders Magnusson är grundare av Svenska Institutet för Sorgbearbetning, nedan kallat SIFS. 

Anders är civilekonom i botten, men har genom egna och andras erfarenheter samt 

litteraturinhämtning införskaffat lärdomar om sorg.  

Om sorg säger Anders: ”För mig finns bara en sanning när det gäller sorg. All sorg är unik”. 

På frågan om vad som är det bästa ändamålsenliga stödet för en förälder som förlorat sitt barn, 

svarar han:  

En fungerande metod är det bästa stödet. Det här är den mest konkreta, verkningsfulla metoden som jag 
har stött på. Vi har haft terapeuter och sådana som gått kursen och de är extremt imponerade av den här 
metoden också. 

Anders erfarenhet av vad som är ett bra bemötande kan liknas vid ett hjärta med öron utan 

mun. Han poängterar att ett dylikt bemötande inte är bearbetning på lång sikt, men att det är 

positivt med ett bemötande där folk inte värderar eller kommer med intellektuella 

kommentarer. Sorgbearbetning vid förlust av barn kan och bör enligt Anders göras tidigare än 

vad folk tror: 

Initialt kommer jag att vara 100 % påverkad av förlusten. Förr eller senare, det är olika för olika personer, 
kommer jag att få ett ansvar för min reaktion på min påverkan. Det är det jag kan förändra. Jag brukar 
göra en jämförelse med en fysisk skada. Om man bryter benet - hur länge skall man vänta innan man går 
och söker hjälp? Om man känslomässigt håller på att förblöda, hur länge skall man vänta då innan man 
går och får hjälp. Tills man mår bättre, eller? Om tiden hjälper, då skulle man ju inte behöva gå till 
läkaren heller. 

Anders berättar att i metoden Sorgbearbetning – ett handlingsprogram för känslomässig 

läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster, som lärs ut på SIFS, betonas att sorg är 

en normal och naturlig reaktion på förlust av något slag. Detta innebär att de känslor som 

upplevs är normala och naturliga. Anders menar att det problemskapande är att människor har 

socialiserats till att tro att de känslor som upplevs i en sorg är onormala och onaturliga. Vidare 

anser han att människor är dåligt förberedda på att hantera sina andra förluster och dåligt 

förbereda på att hjälpa andra att hantera förluster. Sorgbearbetningen hjälper till att lära ut hur 

förluster och förändringar kan hanteras. Anders poängterar att sörja inte handlar om trasiga 

hjärnor, utan om brustna hjärtan. Det betraktas därför inte som verkningsfullt att försöka läka 

hjärtat med hjälp av huvudet, d.v.s. med intellektuellt korrekta kommentarer, som är 
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känslomässigt ovidkommande. Kommentarer som ”tiden läker alla sår, håll dig bara 

sysselsatt, var stark” är exempel på intellektuella kommentarer som förringar de naturliga och 

normala känslorna som uppstår i en sorg. Detta leder till att den sörjande ofta blir 

känslomässigt isolerad. 

Anders berättar att sorgbearbetningen går ut på att sorgen skall läkas genom att den 

sörjande fattar en rad små och korrekta beslut. Strategier som att arbeta, träna, skriva eller ta 

till alkohol eller psykofarmaka ses som tillfälliga lättnader i sorgen, dock utan läkande 

effekter. Sorgen skall istället förlösas, då oförlöst sorg ses som något av känslomässig natur 

som ej har kommunicerats. En förlösning av sorgen innebär att den känslomässiga 

kommunikationen fullbordas. En fullbordan av den känslomässiga kommunikationen skall 

vara verbaliserad och riktad till motparten, hörd av en levande människa och fullbordad med 

ett avsked. Metoden ger de sörjande verktyg att fullborda den känslomässiga relationen och 

därmed kunna få läkning. Sammanfattningsvis går sorgbearbetningen ut på att utforska 

relationen, identifiera tankar och känslor, formulera det som inte blev sagt och fullborda 

kommunikationen. Anders menar att sorgbearbetningen inte gör att man aldrig kommer att 

vara ledsen eller känna sorg: ”Man kan känna sorg, saknad, och vara glad och så vidare, men 

man har inte koncentrationssvårigheterna, energiförlusten och ältandet längre. Mer energi här 

och nu är det som brukar vara mest allmängiltigt när det gäller resultat”. 

7.2. Ashraf El-Khabiry, Stockholms Moské 

Ashraf El-Khabiry är informatör på Stockholms Moské. Han förefaller ha förberett sig mycket 

noga inför vårt besök. Varje fråga vi ställer besvaras i en av honom förbestämd ordning och 

svaret kopplas alltid till en berättelse, så kallad hadith. Ashraf berättar att islam ger muslimer 

ett allomfattande system som rör i princip allt; tankar, känslor och beteende. Koranen, islams 

heliga skrift, är uppbyggd av hadither. Det finns tre olika hadither, någonting som profeten 

har sagt, gjort eller varit med om. I de tusentals hadither som finns vilar kunskap kring olika 

aspekter i livet. För en muslim gäller det att omsätta texterna i haditherna till en levande 

situation och därmed få vägledning. 

Ashraf beskriver människans syn på framtiden som oviss, det enda vi säkert vet är att vi 

skall dö. En muslim uppfattar det här livet, eller döden, som en bro mellan två liv. Vi lever nu 

och skall fortsätta leva vidare i livet efter detta. Gud prövar människan med gott och ont. 

Glädje och sorg är en del av vår natur. Gud belastar inte människan med mer än vad vi klarar 

av, men vi skall bära de belastningar vi klarar av. 
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Det finns positiv och negativ sorg. Föräldrar som förlorar sitt barn blir naturligtvis ledsna 

och känner en sorg. Ashraf menar att ju starkare kärlek som hysts för den avlidne, desto mer 

sorg i hjärtat. Detta är naturligt och en positiv sorg. Risken finns dock att sorgen omvandlas 

till negativ sorg som kan leda till handlingsförlamning, försämrad hälsa eller oförmögenhet att 

älska sin nästa. Sorgen över det som förlorats i kombination med rädsla för framtiden, kan bli 

till ett fängelse för en människa, andra kallar det depression. För muslimer är det en plikt att 

dela sorg och glädje med sina bröder och systrar. För troende muslimer som förlorar ett barn 

ger religionen, liksom vid andra situationer i livet, ledning i hur föräldrarna själva och 

omgivningen skall förfara. När en person har dött, berättar Ashraf att muslimer först läser 

koranen och ber Gud att förlåta den döde. Hela kroppen tvättas från topp till tå och 

parfymeras. Kroppen täcks och tas sedan till moskén där en speciell bön bes. Så många som 

möjligt skall delta i bönen. Efter bönen följer de som har möjlighet, inte bara anhöriga eller 

bekanta, den döde till graven och deltar i begravningsprocessen. Ashraf berättar vidare: 

Man beklagar sorgen i högst tre dagar. Inte mer. De drabbade människorna har levt i en svår situation. 
Man vill inte bli påmind om det. Såren och sorgen är djupa. Man får många gäster men orkar kanske inte 
laga mat. Under de tre dagarna är det en islamsk tradition att grannarna tar hand om familjen, ser till att 
de får mat och så. Grannarna är enligt islam som släktingar. 

Ashraf berättar vidare att muslimer skall fortsätta ställa upp för varandra och att detta är något 

som gärna görs. Han poängterar dock att sorgen inte skall beklagas efter tre dagar, men att 

detta inte innebär att de sörjande föräldrarna ska sluta prata om det barn de förlorat. Det är 

helt naturligt att vilja prata om den älskade personen som dött. Troende muslimer finner stöd i 

att den som dött har gått vidare till livet efter detta, något som de också kommer att göra. 

Ashraf säger: 

Glädje och sorg får inte överdrivas. Man skall tacka Gud för det goda man fått och bemöta prövningar 
med ståndaktighet och tålamod. Det är naturligt att sorgen trycker på så att man fäller tårar. Att skrika och 
gråta, det är inte naturligt. Här finns balans.  

Vidare säger Ashraf att föräldrarna kan uppleva dubbla känslor i sorgen. De är dels lyckliga 

för att barnet kommer till pardiset, samtidigt som de har sorg för att de inte kommer att se 

barnet mera i det här livet. Han säger också att det är naturligt för föräldrar som förlorat barn 

att känna lite dåligt samvete. Lite dåligt samvete över saker som gjorts på ett sätt, men som 

föräldrarna i efterhand önskade skulle ha gjorts annorlunda. Det dåliga samvetet får 

människan att reflektera och försöka bli bättre i fortsättningen. 

Rätt tro och rättfärdiga handlingar går enligt islam parallellt med vägen till paradiset. 

Muslimer som haft rätt tro och gjort rättfärdiga handlingar för Guds skull läser 

trosbekännelsen innan de dör. Det sista en människa gör i livet är viktigt. Föräldrar vars barn 

som har dött en plötslig död, kanske oroar sig för att barnet i dödsögonblicket inte hann säga 
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trosbekännelsen. Det finns då möjlighet för föräldrarna att be Gud om förlåtelse å vägnarna 

för den man älskar. Föräldrarna kan göra rättfärdiga handlingar för Guds skull och be att dess 

belöning tillkommer det döda barnet. 

Tron är en fast övertygelse. Ashraf tror inte att föräldrar som förlorat sina barn riskerar att 

tappa sin tro. Han tror dock att tron i perioder kan bli svagare, vilket han menar kan vara 

jobbigt för dem som drabbas då det innebär att de ifrågasätter sin tidigare fasta övertygelse. 

”Att ändra tro, det är det absolut sista man kan förändra”, säger Ashraf. 

I Stockholms Moské finns inga stödgrupper för människor som förlorat sina nära. Ashraf 

tror inte heller att en troende muslim söker professionell hjälp för att bearbeta sin sorg. Det 

finns dock alltid möjlighet att gå till moskén för att få prata med någon. 

7.3. Ebba Posse, kurator på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge 

Ebba Posse arbetar sedan 2001 som kurator på barnhematologen på Karolinska 

Universitetssjukhuset i Huddinge. På barnhematologen kommer Ebba bland annat i kontakt 

med barn som skall stamcellstransplanteras. Merparten av dessa barn transplanteras till följd 

av blodcancer, det vill säga leukemi. Transplantationen är ofta en följd av att ingen annan 

behandling varit verksam eller att det har uppstått recidiv i sjukdomen. Detta innebär att Ebba 

möter många dödssjuka barn och deras föräldrar. Vid stamcellstransplantation vårdas 

personen länge på sjukhus, ofta flera månader. 

Ebba uppger att föräldrar reagerar väldigt olika när deras barn blir svårt sjuka och sedan 

avlider. Hon poängterar dock att hon, genom att hon oftast kommer i kontakt med föräldrarna 

redan under sjukdomstiden, hinner utveckla en relation till dem. Detta underlättar hennes 

stödkontakter efter dödsfallet. Ebba berättar att i de fall det är möjligt och önskvärt har hon en 

vidare kontakt med föräldrarna även efter att barnet dött. Ibland remitterar hon även personer 

vidare till annan kurator, vårdcentral eller sorgmottagning. Hon menar att det måste till en 

personlig bedömning för varje tillfälle, men just genom att ha utarbetat en relation till 

föräldrarna kan beslut om hur man närmar sig föräldrarna fattas utifrån deras egen 

konstitution och personlighetsstruktur. 

Hit kommer ju alla människor, alla religioner, kulturer och traditioner. Hur ser nätverket ut, man kanske 
har ett gott nätverk och har folk man kan prata med. Men det är viktigt just när barnet dör, om det dör här 
på sjukhuset, att finnas där. Alltså vikten av att ha upparbetat en kontakt tidigare, så att man ändå blir en 
kontakt och en okej självklar person som finns där. 

På sjukhuset finns ett kapell som är neutralt, det vill säga inte knutet till någon särskild 

religion. I detta kapell kan man ta avsked av sitt barn och vid dessa tillfällen är i regel kurator 

närvarande. Ebba brukar ofta betona vikten av att inte ha någon brådska med alla praktiska 

beslut till föräldrarna. ”Det är inte särskilt bråttom att fatta alla beslut som följer på ett 
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dödsfall. Det finns tid och det viktiga är att det blir bra. Att ni får som ni vill ha det. Ge er tid 

att tänka. Det som känns OK imorgon kanske inte känns OK i övermorgon”. Det enda 

undantaget från denna uppmaning är enligt Ebba om det finns någon religiös eller kulturell 

anledning till att ha bråttom. 

De basala behoven hos föräldrarna blir däremot ofta åsidosatta. Därför är det viktigt att 

fråga om föräldrarna har fått någon mat, om de behöver något att dricka eller om de har fått 

sova något. Det är också viktigt i kontakten med föräldrarna att upprepat förklara att det är 

adekvat att reagera på sitt sätt. 

Vidare berättar Ebba att det kan vara en brist att en kuratorsklinik normalt är bemannad 

under kontorstid, måndag till fredag. Många personer har funderingar, tankar och starka 

känslor på nätterna, och då finns det inte paramedicinsk personal att tillgå. Vid de fallen där 

barnet också dör under natten eller under en helg, finns det ingen sådan personal att tillgå. En 

del personer vill ha kontakt direkt i chockfasen, en del inte. Ebba betonar även här att det kan 

vara lättare om en relation till familjerna har byggts upp innan dödsfallet. På frågan om 

föräldrarna brukar uppge att de saknat något stöd svarar Ebba: 

De märker att nätverket runt omkring förändras. Dem de trodde skulle finnas där hör plötsligt inte av sig, 
medan dem man inte trodde kliver fram och frågar hur det är. Det tycker jag är en ganska vanlig 
kommentar här. Man kan kanske känna sig förbannad och orkar inte träffa vissa för att det blir som om 
man måste trösta dem istället för tvärt om. 

Även upplevelsen och behovet av stöd tycker Ebba är oerhört individuellt. Ebba uppger att 

hon försöker förklara detta fenomen för föräldrarna, att det ser så olika ut ”Det finns inga 

genvägar genom sorgen den tar alla kringelkrokar. Jag tror det är viktigt att fara med på den 

resan”. Ebba kan ibland se hos föräldrar vars barn nyligen har avlidit, att sorgen successivt 

minskar medan saknaden istället ökar. 

Ebba tror att sorgprocessen ser olika ut hos föräldrar som haft ett dödsjukt barn och för 

föräldrar som förlorar ett barn genom olyckhändelse. Vid sjukdom har man just tid att 

utarbeta en relation med sjukvården och tankarna har hunnit snudda vid en eventuell död. Hon 

säger vidare att de teoretiska kunskaperna hon själv har om de olika faserna i sorgprocessen 

kan vara en bra grund att ha, mest i retrospekt. När hon träffar föräldrar kan hon använda det 

som spegling och återkoppling. ”Där borta fanns det ingen mening med livet. Varför skall jag 

leva för? Ingenting spelar någon roll. Du är inte där idag. Nu har du faktiskt en plan och ska 

börja plugga igen”. 

Existentiella frågor förekommer, men även det är individuellt. En del reagerar med en stor 

ilska, vilket enligt Ebba kan vara en bra copingstrategi. Att möta personer här och i nuet är 
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enligt Ebba det viktigaste men även att ”vara lyhörd i det i den mån jag klarar det och också 

rusta sig själv innan mötet”. 

Ebba säger sig med stöd av sin erfarenhet ibland kunna förutsäga hur föräldrar ska hantera 

sin sorgprocess. Redan under sjukdomstiden går det att utröna vilka inneboende 

copingstrategier föräldrarna har, både personligen och mellan varandra. 

Huddinge sjukhus erbjuder inte några stödgrupper för föräldrar som mist barn. Däremot 

kan Ebba ibland välja att hänvisa personer till olika föreningar. Hon nämner att exempelvis 

barncancerfonden erbjuder många aktiviteter. Hon uttalar sig något skeptiskt om ”Vi som 

mist”-grupper. Enligt Ebbas erfarenhet kan dessa grupper fungera mycket bra för en del, 

medan de för andra fungerar mindre bra. Hon menar att en del istället fastnar i sorgprocessen. 

Dock betonar Ebba även här att det är individuellt. 

7.4. Yvonne Jonsson, socionom och f.d. församlingskurator 

Yvonne Jonsson är socionom, diplomerad terapeut och handledare. Tidigare arbetade hon för 

Svenska kyrkan som församlingskurator. Yvonne är nu egen företagare men arbetar mycket 

riktat mot Stockholms stift. På Ersta Sköndal högskola har hon även haft en fempoängskurs i 

att möta människor i sorg. 

Yvonne kommer i kontakt med sörjande via utbildningar, föreläsningar, handledning av 

personal och via enskilda samtal med sörjande. Hon har träffat föräldrar som har förlorat barn 

i olyckor och arbetade mycket med de drabbade i tsunamikatastrofen. Hon berättar också att 

hon har egen erfarenhet av sorg då hon som liten förlorade sin mamma. Emellertid tror hon 

inte att det är nödvändigt med egen erfarenhet för att kunna hjälpa någon i sorg. Hon menar 

att man inte kan ha egen erfarenhet av allt. Istället tror hon att äkta nyfikenhet för den andra 

personen är det viktigaste. Egna erfarenheter kan vara bra, men det år då viktigt att de är väl 

genomarbetade. En risk med egna erfarenheter är också att det är lätt att ”ha förutfattade 

meningar och tro att man vet precis hur det är för en annan person”. Som professionell är det 

viktigt att ha teoretisk kunskap och veta vad en kris eller sorg innebär. ”Vad säger 

forskningen om kris och sorg? Hur brukar folk reagera? Vad är viktigt att tänka på?” 

Yvonne tror att förlusten av ett barn alltid utlöser en traumatisk kris. Hon tror att ett 

naturligt inslag för alla sörjande är att försöka skapa någon slags mening med det som hänt, 

kanske för att finna tröst i det. Många föräldrar, även de som inte hade någon gudstro, sökte 

sig till kyrkan efter förlusten av barnet. Hon tror också att många troende som normalt går i 

kyrkan, skakas i sin tro om barnet dör; ”Vad är det för mening? Hur kan Gud tillåta det här? 

Jag kan inte tro mer. De känner ibland en väldig vrede mot Gud och kanske också kyrkan”. 
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Yvonne tror att människor söker sig till kyrkan av tradition, då kyrkan förknippas med riter 

och ritualer i livets övergång. Hon berättar om en undersökning av barn som mist sina 

föräldrar. De tror att föräldrarna är i himlen och föreställer sig himlen som en vacker, härlig 

plats. I psykologiska termer handlar det om att klippa banden till den döde. Att omplacera 

honom. 

Om sorg säger Yvonne att det finns många likheter, men också stora individuella 

skillnader. 

Det beror på vem man är, vad man har med sig, vem man har mist och hur förlusten är. Men, jag tror det 
här ibland blandas ihop, att man tänker sig att sorg och kris är samma sak. Att sorgen följer krisförloppet. 
Så tycker jag många pratar om. Först är den en chock, sen en reaktion, sen en bearbetning, sedan 
återhämtning och nyorientering. Det tar liksom en bestämd tid och sen är man ute efter det. Och så ser det 
faktiskt inte ut. Det här är det största missuppfattningen. Människor blir besvikna och ledsna över att de 
inte följer det här mönstret. Omgivningen stressar på. Borde inte du vara färdig med det där? 

Yvonne tror inte att det går att bli klar med sorgen efter förlust av ett barn. Hon tror dock inte 

att sorgen behöver förlama hela livet. Det går att leva och ha sorgen parallellt. Hon liknar 

sorgen vid en sårläkningsprocess där såret läker, men lämnar ett ärr. Om stöd säger Yvonne: 

Det var någon som sade att det är väldigt få sorger som behöver stöd, men allting behöver bemötas. Det 
människor säger vara mest sårande är när de inte blir bemötta. När inte människor frågar efter den som är 
död, inte frågar hur det är. Det är många som har förlorat barn som vill prata om hur det var. Man kan ha 
roliga och trevliga minnen. Stödet skiljer sig i viss mån från det man behöver i början och längre fram. I 
början behöver man människor som är lyhörda, som kan lämna en i fred och vara när, kan komma över 
med mat och göra praktiska saker  

Yvonne tycker sig ha erfarit att de personer som det fungerar bäst för, är de som har ett 

fungerande nätverk som ställer upp och finns där. Hon menar dock att det är krävande att vara 

med människor i sorg. Alla orkar inte med det. Inte för att de är dåliga människor, utan för att 

det är så krävande. Hon anser att uppriktig nyfikenhet och att erbjuda sitt sällskap är viktigt. 

Många tycker det är läkande att vara ute i naturen, att ta sig för att göra något, gärna en fysisk 

aktivitet. För de som orkar finns det många olika sätt att ge uttryck för sorgen i någon form, 

såsom att lyssna på musik, skriva eller sjunga. 

Den hjälp Yvonne kan ge sörjande är att lyssna på när de återberättar historien. Hon tror 

att det är viktigt för att få sammanhang och göra det som hänt begripligt.  

Men det går ju inte att begripa meningen med sitt barns död. Det går inte, det finns ingen mening, men 
människor strävar ändå efter att försöka tror jag. Det här med mening, andra får ju aldrig säga att: det 
kanske finns en mening med det som sker, det är bara dumheter. Allt som sker är inte meningsfullt. 
Utifrån måste man våga säga att det var meningslöst för att hjälpa personen med det. 

Yvonne berättar att föräldrar som förlorat sina barn ofta sörjer på olika sätt, vilket kan leda till 

problem i relationen. Män har ofta en mer instrumentell sorg, vilket kan ta sig uttryck på så 

sätt att de gråter lite men istället ägnar sig att göra saker. Kvinnor har ofta en mer känslosam 

sorg. Yvonne kan hjälpa dem att försöka se varandras sorgstilar. Hon kan känna sympati för 
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de som inte kan gråta, då de ofta får omgivningarnas kommentarer om att de inte sörjer på rätt 

sätt. Särskilt vanligt är det för män. 

Yvonne tror inte att ett barns dödsfall på ett sjukhus är ett naturligt inslag. Det kan därför 

vara omgärdat av rädsla från personalens sida. Hon vill dock gärna tro att sjukhuspersonal kan 

bemöta föräldrar som förlorat barn på ett adekvat sätt. 

Däremot tänker jag att det finns mycket ilska, besvikelse och då ligger det nära till hands att sjukvården 
får ta mycket. Ibland har de gjort fel, men det kan vara lika mycket projektioner. Det kan vara ett led i 
sörjandet, att många har en väldig ilska över sjukvården och därmed inte sagt att det behöver handla om 
att sjukvården har gjort fel. Ibland kanske det kan vara det och då tänker jag att det är väldigt viktigt att 
hjälpa till att rapportera. Jag har hjälpt flera stycken att skriva anmälningar till socialstyrelsen för att få 
något granskat. 

Yvonne tror att människan har en stark förmåga att anpassa sig till svåra situationer och att 

hon lyckas hitta de krafter som behövs för att bemästra en situation. ”Men det är inte så 

säkert, alla orkar ju inte gå upp på morgonen. Det kan säkert spela in vad man har för 

ansvarsområden, vad man orkar, eller om man har stöd som puffar en”. 

Yvonne tror att det kan ligga något i gamla ordspråk som ”tiden läker alla sår” eller ”det 

bleknar”. Hon tror att det är avhängigt den copingförmåga en person har. Hon menar också att 

svåra händelser kan bli sorgens läkdon: 

Det är svårt att säga det där för att det blir som ett hån. Men det är faktiskt så att det som händer också blir 
sorgens läkdon, att man kan ompröva livet och det man har. Alltså, döden kan ju förstärka livskänslan 
också. En del människor kan säga att de har vaknat upp liksom, att livet är en gåva. Vad jag ska säga nu 
är att när man pratar om det som händer så blir det ett livsbrott och livet tar en annan väg, en annan 
riktning. Och det blir aldrig lika lätt. Det blir ju en sån situation då hela livet omprövas.  

Yvonne menar att vi lever i en särskild kultur där alla skall vara framgångsrika, lyckliga och 

styra sitt eget öde. Ett barns död vänder upp och ner på allting. Förr var människor mer 

bekanta med döden. Yvonne tror att gamla riter och ritualer som nu har fallit i glömska, var 

till stor hjälp för att klara av de uppgifterna som väntar närstående efter ett dödsfall. Hennes 

uppfattning är att människor numer är ganska lämnade i den här situationen. Enligt Yvonnes 

erfarenhet finns inget samhälleligt stöd för föräldrar som förlorar sitt barn. Stöd finns bara om 

det är många föräldrar som drabbas samtidigt, exempelvis i stora katastrofer. Detta kan vara 

kränkande för föräldrar vars barn avlider på annat sätt. 
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8. Resultat litteratur och föräldrar/författare 
Detta kapitel inleds med att vi presenterar resultatet för Christina som skriver om sonen 

Nicklas, Tord som skriver om sonen Joel och Sverker som skriver om sonen Christian. De 

empiriska källorna för dessa informanter har utgjorts av de självbiografiska böckerna. I slutet 

på kapitlet följer resultatet för Sofi som skriver om dottern Frida och Olle som skriver om 

sonen Svante. I dessa fall utgörs de empiriska källorna av såväl självbiografiska böcker som 

intervjuer. I resultatredovisningen har vi inte gjort åtskillnad på varifrån resultatet har 

hämtats, då vi anser detta vara perifert. I de fall citat har hämtats ur de litterära källorna, anges 

källhänvisning. Citat som saknar källhänvisning är hämtade från intervjutillfället.  

8.1. Sverker om sonen Christian  

I boken … så var leken förbi… berättar Sverker Norén om sin son Christians sjukdomstid och 

död. Christian diagnostiserades med cancer 14 år gammal och avled två år senare. Till den 

närmsta familjen hör också mamma Catharina och lillebror Fredrik.  

Vid ett tillfälle slutade han andas, men andningen kom igång igen. Jag bad att han skulle få sluta, och jag 
bad att han skulle få vara kvar. Så slutade han bara andas. Hans ögon var något öppna. Jag försökte sluta 
dem men överraskades av en djup suck från honom. Så kom ytterligare en djup suck. Sedan var allt 
stilla… Jag lade ihop Christians händer över hans bröst. En blandad känsla av tomhet och overklighet 
spred sig i mig. Den växte i takt med att jag började inse att Christian var borta. Så länge han låg 
medvetslös och flämtade fanns livet i honom. Ett under hade varit möjligt. Nu fanns plötsligt ingen 
återvändo. Inget under i världen kunde ge mig min Lillepu tillbaka. (Norén, 1998, s. 100) 

Sverker beskriver en känsla av overklighet i anslutning till Christians död. Att förstå att 

familjen från och med nu består av tre medlemmar istället för fyra. En del skuldkänslor 

infinner sig när han tänker på att sonen befinner sig på ett sjukhus och familjen är hemma. 

”Nu hade jag lämnat honom kvar, och han hade inga möjligheter att själv ta sig hem”. (a. a. 

s. 103). Sverker beskriver också en förvåning över att smärtan är så påtaglig och stark. 

Jag hade trott att jag gjort en del av sorgearbetet redan och att Christians död också skulle innehålla en 
beståndsdel av lättnad över att hans lidande var över. Det kom som en överraskning när en våg av 
våldsam smärta sköljde över mig bakifrån. Så ont hade det aldrig gjort i mig tidigare. (a. a. s. 104) 

Tiden fram till begravningen beskriver Sverker som om han befann sig i dimma. Många 

praktiska saker skall tas omhand och många beslut skall fattas. Sverker beskriver det som om 

han förs framåt med tvång och att han tappat kontrollen över utvecklingen. Samtidigt 

beskriver han en stor längtan efter sin son. 

På kvällen dagen efter begravningen kom en nära vän till Christian och besökte familjen. 

Med sig hade hon en stor hemgjord pizza, som hennes mamma gjort. Hon lämnade över den, 

utan att komma in. ”Små gester av värme, omtanke och medkänsla… Det är omöjligt att 

förklara, men även i en vansinnig smärta kan det kännas lite bra, just när en sådan omtanke 
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visas”. (a. a. s. 110). Även reaktioner från oväntat håll, såsom kvinnan på företaget som skulle 

leverera gravstenen, beskriver Sverker som stödjande. Alla de människor som klarat att visa 

medkännande har fyllt denna funktion av stöd. Sverker menar att många vänner som de 

däremot kunnat förvänta sig stöd ifrån, försvann. Emellertid finns en del av de gamla 

vännerna kvar. 

Sverker beskriver i boken ett grundläggande existentiellt ställningstagande ”Tron på en 

gud som skyddar oss från allt ont raserades effektivt under den tid vi upplevde Christians 

sjukdom” (a. a. s. 123). Han berättar vidare att Christian själv blivit besviken på en präst som 

inte hört av sig, när Christian var sjuk, trots att han lovat det. Det faktum att Christian även 

fick återfall i sin cancer och bara blev sjukare och sjukare utmynnade i en förlorad gudstro. 

Christian var bitter över detta faktum och han kände sig sviken av kyrkan när han hade det 

som svårast. Sverker skriver ”Christian dog grymt sviken av kyrkan” (a. a. s. 123). Detta 

föranledde även den övriga familjen att känna stor motvilja mot kyrkan som institution. När 

de senare under begravningen kommer i kontakt med en empatisk och lyhörd präst börjar de 

dock sakta kunna närma sig kyrkan och religionen igen. Däremot blev denna präst entledigad 

från sin post som församlingspräst, vilket resulterade i ett avståndstagande från kyrkan. ”Att 

först svika en döende tonåring och sedan svika svårt sörjande efterlevande blev för mycket. 

Mitt intresse för och förhållande till Svenska kyrkan dog” (a. a. s. 124). 

Efter begravningen beskriver Sverker tiden som grym och oerhört smärtsam. Saknaden var 

outhärdlig och gjorde även fysiskt ont. Sverker började tvivla på att han skulle behålla 

förståndet. Han gråter och skriker och förklarar 

Pus död innebar en djup kris i våra liv. Allting rakt igenom våra personligheter och vårt äktenskap slogs 
sönder. Två sörjande hjälper inte varandra. Snarare slåss de om samma halmstrå utan att tänka på att detta 
halmstrå inte kan rädda någon av dem. (a. a. s. 111) 

Han berättar vidare om vikten av att få älta sin smärta. Han menar att sorgprocessen sakta 

skrider framåt. Sorgen sätter ned livstempot. Bara att handla och laga mat kunde fylla en dag. 

De var hungriga jämt och köpte mest färdiglagad mat. Sverker menar att hela familjen 

förmodligen tröståt. Sverker menar vidare att han och hans fru alltid varit noga med att visa 

båda barnen att de varit lika älskade. När så Christian blev sjuk i cancer ”blev han plötsligt ett 

utsatt, försvarslöst och mycket olyckligt barn. Han behövde oss mer än något friskt barn 

någonsin kan behöva sina föräldrar” (a. a. s. 119). Sverker menar att Christian fick lov att 

komma i första hand och Fredrik fick kliva tillbaka. Fredrik berättar för föräldrarna i 

efterhand hur svårt det har varit för honom. I gengäld blir Fredrik pappas stora tröst i 

sorgprocessen efter Christians död. Även om ett barn aldrig kan ersätta ett annat, fanns det 
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åtminstone ett barn kvar i livet. Däremot betonar han svårigheterna med att ”inte älska ihjäl 

sitt överlevande barn” (a. a. s. 120). 

Sverker beskriver den ändrade familjekonstellationen som något svårt att komma tillrätta 

med. Familjen har förlorat sina givna roller. Balansen är borta och på så sätt har förlusten 

många olika dimensioner. Sverker beskriver våndan av att skapa sig en ny identitet. Han talar 

även om den fortsatta upplevelsen av smärta. Han förklarar ” Jag har aldrig tidigare förstått 

innebörden av uttrycket ”få hjärtat utslitet ur kroppen”. Nu har jag själv fått hjärtat bortslitet 

och det utan bedövning. Det gör ont, förfärande ont!” (a. a. s. 128). Han förklarar vidare 

vikten av att inte förtränga sorgen. Han beskriver det som att han istället för att värja sig emot 

den obeskrivliga smärtan, istället helt överlämnat sig i dess våld. För att kunna göra det har 

Sverker helt och hållet avhållit sig från lugnande eller dämpande medel eller alkohol. 

Alkoholen upplever han har en förstärkande effekt av smärttillståndet. Gråten däremot har en 

lättande effekt.  

Sverker anser att han förlorade språket när Christian dog. Han kan inte på något sätt 

förklara eller berätta om hur det känns. Det är möjligt att känna en viss form av glädje nu 

efteråt, men glädjen är annorlunda än tidigare. Däremot förklarar han sorgprocessen som att 

han gradvis sakta blir starkare, även om saknaden, längtan och smärtan alltid är närvarande. 

Han beskriver det som att han blivit ”stark och allvarlig”. 

Det första året uppger Christian var ett stort kaos. Han uppger att chocken satt i länge. Vid 

tiden för skrivandet av boken har det gått ett och ett halvt år och Sverker uppger att det nu 

känns ännu mer smärtsamt. Detta förklarar han med att när chocken släpper förstår man 

innebörden och vidden av det som hänt. Samtidigt känner Sverker att omgivningen klarar av 

att visa sympatier och tålamod i ett år, inte längre. Efter denna tid förväntas man vara som 

vanligt igen. Sverker menar att den verkliga prövningen däremot är nu. 

Man blir mycket ensam, och man upplever sig ofta som oförstådd och helt ur stånd att förklara. Jag orkar 
inte lika mycket som förr. Jag har fortfarande svårt att koncentrera mig och att få ihop två företeelser till 
ett sammanhang. Hur förklarar man sådant för en omgivning som tror att man blivit normal igen? (a. a. 
s. 132) 

8.2. Tord om sonen Joel 

Boken Inuti sorgen, berättelsen om Joel är skriven av Joels pappa Tord Andersson. I boken 

får vi ta del av Tords berättelse från tiden då Joel diagnostiseras med leukemi, genom den 16 

månader långa sjukdomsperioden, och fram till tiden efter Joels död. I familjen Andersson 

ingår också mamma Kristin och Joels systrar Josefine och Matilda.  

Söndagen den 17 februari klockan ett på natten dog Joel. Han försvann lugnt och stilla medan Kristin och 
jag strök honom på kinden. Döden var väntad, men den överrumplade oss totalt. Den var chockartad, men 
samtidigt fridfull. Joel såg aldrig rädd ut. Jag är glad att han slapp dö med syrgasmask på sig i en 
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ambulans med blåljus och tjutande sirener. Han fick dö hemma med sin familj intill sig en lördagkväll i 
februari (Andersson, 2004, s. 85).  

Tord hade oroat sig för att döden skulle vara plågsam för Joel, men trots att de upplevde den 

som plötslig, var den ändock stillsam. Tord kände förtvivlan, men också ändå en lättnad över 

att Joel inte var rädd i dödsögonblicket. När begravningspersonalen kom för att hämta Joel 

fick Tord ett tryck över bröstet, det blev tomt på luft och han måste gång efter annan gå fram 

för att försäkra sig om att Joel verkligen var död. Han såg att Joel var död, men kunde ändå 

inte förstå vidden av det. ”Hade vi gjort det skulle vi ha tappat medvetandet” (a. a. s. 90). 

Veckan efter Joels död präglades av gråt och prat. Joel fattades dem. Tord skriver att pratet 

gjorde det möjligt att göra det fattbart. I detta skede hade ännu inte sorgen slagit till på allvar. 

Insikten om att Joel var borta kom i korta attacker. ”Överallt fanns saker som påminde om 

Joel. Det var såna iakttagelser som grep oss hårdast, som fick oss att sjunka ihop och gråta i 

förtvivlade attacker som sög musten ur oss, men samtidigt stärkte oss så att vi kunde gå 

vidare” (a. a. s. 90) . Telefonen hemma hos familjen ringde oavbrutet och det kom en mängd 

blombud. Folk satt hemma i deras kök och grät medan Tord och Kristin berättade. Behovet av 

att få prata var enormt och tvunget för att de inte skulle gå under. Situationen blev till slut 

overklig. De var tvungna att hejda sig för att inte börja tvivla på vad som verkligen hade hänt. 

På begravningsbyrån grät representanten. Tord tyckte det var en lättnad att möta människor 

som var starka nog att vara sig själva. Skolan höll en minnesstund i kyrkan. I ett rum stod en 

fotografi på Joel och kompisarna fick skriva i en minnesbok. Det var få personer i skolan som 

hade insett hur allvarlig Joels sjukdom var. Hans död hade aktiverat skolans krisgrupp, men 

Tord tyckte att hjälpen skulle ha kommit i ett tidigare skede, redan under Joels sjukdomstid 

när läraren och klasskompisarna kämpade med sina egna känslor inför sjukdomen. 

Tord skriver att begravningen var stillsam och fin. Han och Kristin hade valt musik efter 

egen smak. De hade valt sånger som skulle få dem att gråta, då de såg syftet med 

begravningen som ett sätt att börja förstå och ett sätt att komma igång med gråten. Trots detta, 

förstod de inte riktigt att det faktiskt var Joels begravning de var på. Tanken på detta var för 

stor, så de flydde istället in i det påtagliga, det som var gripbart. 

Efter två veckor förstod Tord på allvar att Joel var död. Han tyckte sig tappa greppet om 

verkligheten och kunde inte tänka klart. Det kändes som om sorgen inte rymdes i hans kropp, 

som att luften tog slut. Han fick panik och började undra om det gick att bli vansinnig av sorg. 

En promenad i friska luften och långsam andning gjorde att han bit för bit kunde samla ihop 

sig igen. 
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Tord och Kristin lade upp en strategi som gick ut på att tillgodose de basala behoven, sova 

och äta. Istället för att ta sömntabletter tränade de sig trötta och de påminde varandra om att 

laga mat och äta. Joels död rörde hela bekantskapskretsen djupt, vilket stärkte Tord och 

Kristin och gjorde att de inte kände sig ensamma i sorgen. Från omgivningen fick de 

varierande reaktioner. Många kom fram och frågade om Joel, men blockerades av att de inte 

kunde hitta några kloka ord att dela med sig av. Andra hade svårt att möta Tord och Kristin, 

och gav antingen någon oviktig kommentar om vädret eller gick en omväg för att slippa ifrån. 

I samtal med människor försökte Tord av hänsyn att bedöma hur mycket den han träffade 

klarade av att höra. Det hände att folk tyckte att det var dags för dem att rycka upp sig långt 

innan det var tänkbart. De insåg att de på sikt måste lära sig att bära sorgen själva. 

Joels död väckte existentiella funderingar. Tord tänkte på den sköra gränsen mellan liv och 

död, samt det faktum att allt kan vara så normalt fram till döden. Trots att Joel var död, gick 

livet vidare och omvärlden förändrades. Saknaden blev större med tiden som gick. Överallt 

fanns minnen som spår av Joels liv. Tord saknade inte bara Joel, utan hans kompisar. Tord 

funderade om Joel saknade dem där han är nu. Följande citat speglar en syn på döden som han 

tilltalades av. ”Att dö är som att gå genom en tunn vägg av papper. På andra sidan finns en 

värld som är lika verklig som vår, där människorna kommunicerar med varandra precis som 

vi, fast på en annan våglängd. Två världar med en papperstunn vägg emellan” (a. a. s. 112). 

Tord hade ingen gudstro, vilket han såg som något positivt då han inte trodde att gudstron 

hade överlevt förlusten av Joel. 

”Jag trodde inte att Joels födelsedag skulle bli värre än andra dagar, men det blev den. 

Tomrummet efter honom fyllde hela vårt hus den dagen” (a. a. s. 98). Tord skriver att Joels 

födelsedagar blivit som milstolpar i deras liv. De är riktmärken där de tänker på hur det skulle 

ha varit om han hade fått leva. 

Tord och Kristin upplevde att de hade förutsättningar att leva vidare med sin sorg. De sökte 

tröst i tanken på att det fanns människor som hade det värre. Människor som mist sitt enda 

barn eller människor som kunde peka ut en skyldig rattfyllerist eller mördare och veta att 

barnets död hade kunnat undvikas. Då Tord och Kristin såg ett citat av Dalai Lama insåg de 

att de resonerade i buddhistiska banor. ”Sorgen är i grunden egoistisk. Den som är död har 

ingen nytta av att anhöriga fastnar i en livslång och förlamande sorg. Det är bättre att försöka 

gå vidare. Bästa sättet att minnas den som är borta är att försöka uppfylla de önskningar han 

hade när han levde” (a. a. s. 113). 

Tord upplevde att han med tiden förändrades efter Joels död. Ökad medkänsla, stärkta 

band till nära och kära och till människor över lag. Tidvis kände han sig mättad av sorgen, 
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som en impregnerad bräda, sorgen märktes inte utåt, men inombords grät han. Saknaden 

gjorde honom också andfådd och trött. Vid de tillfällen han lockades till skratt, kunde han inte 

längre känna igen sitt eget skratt. Trots detta tyckte han sig göra framsteg; de förlamande 

stunderna kom inte längre lika tätt. Sorgearbetet är ett hårt arbete. Tord jämför sorgearbetet 

med en dag på arbetet, vissa dagar flöt det bra medan det andra dagar gick trögt. Han hade ett 

behov av att vara för sig själv och att gråta. Gråten kändes konstruktiv på så sätt att det tog 

bort trycket och gjorde det lättare att andas. Kristin och Tord sörjde på olika sätt. Vid behov 

pratade med varandra, ältade, vände och vred på det som hänt för att sedan börja om från 

början. Tord erfor att deras sorg var ren. De hade inget skäl att tro att Joels liv hade gått att 

rädda om de hade agerat annorlunda än vad de gjorde. ”Vi behövde aldrig bära mer än 

saknaden” (a. a. s. 119).  

För Tord blev skrivandet en ventil som fick honom att känna sig lugn och harmonisk. När 

han skrev blev sorgen lättare att stå ut med. Tankar och känslor nedtecknade i kapitel var inte 

lika kaotiska som i huvudet. Tord skrev för att Joel skulle hållas vid liv, för att inte glömma 

bort honom. Han insåg dock att dagen skulle komma då han måste gå vidare. ”Att fastna i det 

vore inte bra” (a. a. s. 119). Den fysiska aktiviteten gjord väl. Den rensade tankarna, gjorde 

det lättare att andas och gav bättre nattsömn: 

Det går inte att ta sig förbi sorgen. Det går att skjuta den framför sig kanske, men inte att smita förbi. Man 
måste låta sig fyllas av den. Överskottet måste ut, det som inte ryms inombords. Det får man prata, gråta 
eller svettas ut. Men den måste sipprat igenom oss för att vi skall bli människor igenom. (a. a. s. 120) 

Under sommaren som inföll ungefär sex månader efter Joels död, uppfattade Tord att 

någonting hände. Han började vänja sig vid att Joel inte fanns, trots att det fortfarande var 

svårt att begripa det. Livet har tolkningsföreträde. Livsviljan dog med Joel, men den kom 

tillbaka. Josefine och Matilda gjorde att Tord och Kristin kunde gå upp. Döttrarna behövde 

dem.  

Sorgen kunde samsas med glädjen. Det gamla, välkända skrattet kom åter. I drömmarna 

sökte Tord bevis för att Joel verkligen var död. Han såg det som naturens sätt att meddela oss 

människor smärtsamma fakta i små portioner. Tord funderade på om han någonsin till fullo 

skulle förstå att Joel var död, att han kanske aldrig skulle komma närmre än att ibland snudda 

vid insikten. 

Tord sökte äkthet som exempelvis kunde finnas i genuin musik. Han trodde att han drogs 

till musik som uttryckte känslor som han inte kunde uttrycka. Ytlighet och likgiltighet var 

någonting han inte längre klarade av, inte heller ironi och cynism. Tord funderade mycket på 

att använda sina erfarenheter för att hjälpa andra, men han kunde inte riktigt komma på hur.  
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Ett år efter Joels död gick Tord tillbaka till arbetet som journalist. På arbetet stängde han in 

sorgen som istället vällde fram med en enorm styrka vid andra tillfällen. Efter varje 

urladdning kändes det lite bättre. Nya urladdningar kom alltid efter en tid, men det gick längre 

och lägre tid däremellan. Tord kom underfund med att han nog alltid skulle sakna Joel. Han 

lärde sig mer om sorgens natur och hur han kunde gå in och ut ur sorgen, trots att den inuti 

alltid var sig lik. Om tillfället när han kom till insikt om att han alltid skulle få leva med 

sorgen skriver han: ”Jag insåg att den är som en vaccination. Att ta emot den och ge den en 

plats i tillvaron är det enda sättet att göra den ofarlig på sikt” (a. a. s. 131). Sorgen började ses 

som ett handikapp, en del av personligheten. Tord upplevde att han hade tappat livsglädje, 

men att han kände större lugn och sinnesro. Han hade lättare att glädjas åt det han hade istället 

för att vara besviken över det han saknade. Han är mer känslig för stress och måste hushålla 

med krafterna. Fokus flyttades från saker som tidigare hade känts viktiga, till andra saker som 

kändes angelägna. 

Ett och ett halvt år efter Joels död hade livet på ytan återgått till det normala. I familjen 

pratade de ofta om honom, men allt mer sällan om sorgen. De bar förvisso sorgen inom sig, 

men kände inte längre lika stort behov av att ge uttryck för den. Människorna i omgivningen 

slutade fråga om Joel, vilket Tord upplevde var svårt. De hade kommit till den punkt då de 

förväntades klara sig själva, trots att de fortfarande vissa dagarna var så sköra. Den andra 

sommaren blev inte lättare än den första, men de hade hållit ihop familjen och inte sörjt sig 

sjuka. Tiden var det enda som kunde lindra sorgen. Samtidigt ville Tord stanna sorgen då han 

kände att sorgen gav kontakt med Joel. Han kände dock att sådana tankar inte var bra, sorgen 

skulle förvisso ha sin gång, men inte ta över hans liv totalt. Tord fick tvinga sig till att finnas 

till för de andra i familjen. Han fruktade annars att en dag vakna upp och se att hans döttrar 

hade blivit vuxna. 

Ungefär två år hade passerat sedan Joels död då familjen gav sig iväg på en resa till 

Thailand. Tillsammans med Matilda satt Tord i en motorcykeltaxi: 

Då kom det över mig. En kortvarig, svindlande glädje. Jag kände igen den från andra resor jag hade gjort 
i tättbefolkade länder där allt är så olikt det man är van att referensramarna rasar ihop. Jag tyckte vi 
befann oss mitt i jordens pulsåder. Det är så här de flesta lever, tänkte jag. Jag tyckte att jag såg vilken 
liten roll vi spelar därhemma i periferin, och hur gynnade vi är. Trots allt. (a. a. s. 134) 
  

8.3. Christina om sonen Nicklas  

Boken …och skorna står kvar…är skriven av Christina Bladh. Christina är mamma till 

Nicklas och i boken beskriver hon sin sorg efter att ha förlorat sin son i en olycka. Nicklas 

cyklade och blev påkörd av en bil. Han avled omedelbart av sina skador. Vid dödsfallet var 
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Nicklas 12 år. Familjen Bladh består också av pappa Thomas, storebror Joakim och lillasyster 

Sophia. 

En man med norsk brytning meddelade mig på min mobil samtidigt som jag gick ifrån min bil; ”vi har 
gjort allt som stod i vår makt men vi kunde inte rädda pojkens liv”. Det var min son han pratade om, min 
goa lilla Nicke! (Bladh, 2006, s. 18) 

Nicklas död var plötslig och helt utan förvarning och döden omedelbar. Christina beskriver 

detta faktum som en klen tröst, men ändock en tröst. Nicklas behövde åtminstone inte lida och 

han kunde inte ha hunnit med att bli rädd.  

Det första dygnet efter Nicklas död grät inte Christina en tår. Hon beskriver det som att 

”en stor tung klump satt i vägen, det fanns ingen passage ut” (a. a. s. 28). På kvällen efter 

olyckan börjar Christina förstå vad som har hänt 

När vi kom hem från kyrkan behövde jag en stund för mig själv, jag la mig i sängen, kröp ihop i 
fosterställning och kramade hårt en kudde. Smärtan rasade genom min kropp, krampen släppte några 
korta sekunder; ett par djupa andetag och smärtan sköljde över mig igen. I den stunden bestämde jag mig 
för att följa kroppens signaler, gå rakt igenom smärtan, inte runt den. Det finns inga genvägar, finns inget 
smärtstillande, bara ett rent helvete som ska försöka genomlevas! (a. a. s. 29) 

Dag två efter olyckan kunde Christina börja gråta. Olycksplatsen blev en symbolisk 

minnesplats där både familjen och övriga människor alltsedan den stunden har tänt ljus på. 

Den första veckan fanns många människor och vänner runt omkring familjen. Christina har 

ingen stark gudstro men söker vid den här tiden efter någonting. Hon berättar om en vän som 

kontaktat ett medium. Tre dygn efter olyckan mediterade flera medium över hela Sverige för 

att underlätta övergången för Nicklas och för att låta honom sända sin själ över till andra 

sidan. 

Lördag förmiddag ringde en kvinna jag aldrig träffat, hon sa ”jag vill bara meddela att sonen har kommit 
fram nu”! Mitt i all bedrövelse kände jag en enorm lättnad, han hade hittat fram! Hon fortsatte: ”jag har 
honom här och han vill tala med dig!” Min erfarenhet av medier var vid det här tillfället nästan 
obefintligt, men efter det samtalet kommer jag aldrig någonsin att betvivla seriösa mediers kontakter med 
andra sidan. (a. a. s. 36) 

Christinas tilltro till en gud och en gudstro blir hårt prövade under denna tid. Hon ifrågasätter 

texternas innebörd i psalmer ”vad han tar och vad han giver, samme fader han dock bliver…” 

och undrar hur ”fanatiskt kristen” man måste vara för att överhuvudtaget kunna acceptera 

dessa ord. 

Tiden mellan dödsfallet och begravningen präglades av många praktiska göromål och 

många människor som deltog i sorgen. I efterhand kan Christina dock själv se att hon befunnit 

sig i ett chocktillstånd. Däremot finner hon tröst i att hon har tydliga och klara minnen av det 

som har hänt, vilket hon tillskriver det faktum att hon inte åt några lugnande eller sövande 

tabletter. Christina skriver om denna tid ”Det riktiga helvetet hade ännu inte startat, det kom 

långt senare” (a. a. s. 42). 
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Begravningen beskriver Christina som en overklig upplevelse, men som ändå skänkte 

henne ett lugn. All musik var ljus och lättsam och inga psalmer sjöngs. Efter begravningen 

blev kyrkogården ett andra hem för Christina och hennes familj. Kyrkan ordnade även med 

flera efterkommande minnesstunder i kyrkan. 

Efter begravningen utsattes familjen för prövningar av alla de slag uppger Christina; 

prövningar som kommer att pågå resten av livet. Hon berättar om vänner som varit ett stort 

stöd, både gamla och nytillkomna. Hon berättar om okända människor som trots att de inte 

känt varandra sedan tidigare ändå varit ett stöd. Många personer uttryckte dock ”säg bara till, 

jag gör vad som helst”, vilket i Christinas mening är tämligen verkningslöst. Hon kunde inte 

be om hjälp och såg inte heller behovet av den hjälp hon så väl skulle ha behövt. De 

vardagliga tingen såsom matlagning, tvätt och städning blev åsidosatta. Denna hjälp ansåg 

hon att hon saknade. Att någon dammsugit, tvättat, lagat mat och rent allmänt sett till att 

vardagen fungerade, utan att fråga. Hon skriver: ”Att visa att man bryr sig, att våga gå rakt in i 

smärtan och bara göra saker är starkt av den person som vågar, det ger glöd åt den livsglädje 

som trots allt finns någonstans” (a. a. s. 54). Några månader efter olyckan sa någon till 

familjen ”jag är ingen psykolog, men jag kan hjälpa er att snickra” (a. a. s. 63). Just denna 

medmänsklighet anser Christina vara det viktigaste någon kan ge av sig själv. Samtidigt 

uttrycker Christina en stor besvikelse över vissa människors oförstående. Att säga att ”tiden 

läker alla sår” blir i hennes värld ett hån. Livet blir aldrig mer ”som vanligt igen”. Hon vittnar 

även om att många så kallade vänner faktiskt har försvunnit. 

För familjen har det varit viktigt att låta Nicklas få fortsätta vara en del av familjen. 

Många fotografier av honom har satts upp. De använder sig även av många ceremonier såsom 

att tända ljus och att plocka blommor som sätts vid hans fotografi. Nicklas rum har även blivit 

ett ställe att finna frid på. Fjärilen har också blivit en viktig symbol i sorgen, av den 

anledningen finns en fjäril på Nicklas gravsten. Fjärilen symboliserar ”att vi begravt puppan, 

kroppen, men den vackra fjärilen, själen, flyger omkring oss” (a. a. s. 61). Fjärilar och änglar 

har fått bli symboler för Nicklas vilka skänker tröst mitt i allt. Det första två åren kände 

Christina sig som en iakttagare. Det var först efter ett par år som hon kunde släppa allt för 

några timmar och till och med kunde känna för att ha roligt. Däremot har den sanna glädjen 

ännu inte infunnit sig i hennes liv igen ”glädje får helt enkelt inte plats, den kommer inte 

igenom betongblocket i bröstet” (a. a. s. 64 ). Genom att ta små steg i taget har hon funnit ett 

sätt att känna inre lugn och sakta har hon därmed kunnat ta till sig insikter om livet och dess 

mening.  
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Christina kan känna panikkänslor när andra människor tycker att det har gått så lång tid, 

att det är dags att gå vidare och att det borde vara över med den stora sorgen. Hon menar att 

hon pendlar mellan olika faser hela tiden. Hon upplever exempelvis år två efter Nicklas död 

som än mer smärtsam än det första året. Av den anledningen är hon kritisk mot omgivningens 

och professionellas syn på sorgprocessen. Hon menar att professionella hänger upp sig på hur 

det ska vara. Christina menar att sorgeåret är en myt. Hon berättar vidare att kärleken är det 

som håller henne flytande: 

Kärlek, detta ord innefattar allt det som har någon som helst betydelse, det enda bestående. Döden kan 
aldrig få kärleken till någon annan människa att ta slut eller att upphöra, snarare kan döden få kärleken att 
växa sig allt starkare. Min erfarenhet är att kärleken är det man har kvar när kroppen försvinner, när man 
inte längre får leva med en älskad människa. Kärleken kan aldrig någonsin tas ifrån oss, den är för alltid 
bestående. Jag älskar Nicklas lika mycket nu som jag gjorde när han levde, kärleken till honom blir 
starkare och starkare, det är på något sätt där jag kommer honom nära. (a. a. s. 208) 

Christina engagerade sig mycket i byggandet av en cykelbana i området där hon bor. En 

stiftelse bildades då kommunen inte ansåg sig ha råd att bekosta denna cykelbana. Denna 

stiftelse har sett till att färdigställa cykelbanan som kom att bli Sveriges första 

privatfinansierade cykelbana. Hon skriver ”Varje meter av cykelbanan är byggd av kärlek och 

sorg, av smärta men ändå glädje över att Nicklas liv inte var förgäves” (a. a. s. 126). 

Vidare är Christina kritisk till stödet från samhällets sida vid, och efter, dödsolyckan. 

Redan vid själva olycksplatsen talades det om ett kristeam som skulle upprättas. Två år efter 

olyckan är detta kristeam fortfarande inte upprättat. Christina efterlyser vidare en utarbetad 

katastrofplan framarbetad av sjukvårdspersonal och räddningstjänst. Detta för att de 

inblandade personerna ska kunna bemöta de drabbade vid en olycka. Hon beskriver vidare 

”Det var viktigt att ingen av de inblandade körde in till sjukhuset själva, men när vi alla skulle 

ta oss ifrån sjukhuset då var det ingen som ifrågasatte hur vi kom hem!” (a. a. s. 27). När de 

lämnade sjukhuset den första dagen hade de inte ens fått något telefonnummer till någon de 

kunde kontakta om smärtan blev för stor. De träffade heller ingen kurator på sjukhuset. I 

efterhand beskriver även Christina sorgen över att inte någon hjälpte henne den första tiden  

Jag var inte på sjukhuset igen, jag såg honom inte mer efter första dagen. Varför sa ingen till mig att jag 
skulle träffa honom igen? Att jag skulle göra i ordning honom, vara med och lägga honom i kistan. Titta 
på honom, pussa på honom, ta kort på honom! Jag hade inte den vetskapen då, någon borde ha sagt det till 
mig. Denna någon blev aldrig inringd…(a. a. s. 33) 

Likaså är Christina fundersam över varför det finns så mycket hjälp från samhällets sida när 

större katastrofer sker, och så lite att tillgå när den ”lilla” olyckan sker. Vidare önskar hon att 

det inte är så tabu att tala om sorg. ”Att dö är det enda säkra vi vet med våra liv, ändå är 

döden något man helst inte ska tala om”. (a. a. s. 86). 
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En strategi som Christina använt sig av har varit att prata mycket om det som har hänt. 

Med sin syster har hon inte haft ett enda samtal som inte på något sätt har berört döden. Att få 

prata och älta det som har hänt har fyllt en viktig funktion för att bearbeta sorgen. Christina 

säger vidare att hon och hennes man har sörjt på olika sätt. Hon menar att de sörjer sina olika 

relationer till Nicklas. Det som är viktigt för henne kanske inte är lika viktigt för Thomas, och 

tvärtom. Christina pratar, ältar och försöker finna ro i sig själv, Thomas ägnar sig åt fysisk 

aktivitet och handgripliga saker. Hon beskriver det som svårt, men möjligt, att få detta att 

fungera. 

Christina prövade att delta i en stödförening för föräldrar som mist barn, men fick 

panikkänsla av att vara där. Många av de andra föräldrarna hade mist ett spädbarn, andra barn 

hade dött till följd av sjukdom. Enligt Christina går dessa sorger inte riktigt att jämföra, varför 

hon valde att inte fortsätta dessa möten. Hon upplevde det som att det blev för mycket död. 

Sorgprocessen beskriver Christina så här: 

Processen är lång, tung, smärtsam och livslång, man kan få hjälp av vänner eller om man så önskar av 
psykologer. Men bara till viss del, till en stor del finns ingen hjälp att få, i den är man helt ensam. Alla 
människor sörjer på olika sätt, man måste respektera att det är så, det finns inga pekpinnar för vad som är 
rätt och fel eller vilken tid som är lämplig för att sörja, det finns inget färdigt manus, utan varje människa 
skriver under hela processen sitt eget manus. (a. a. s. 108) 

Att försöka överleva varenda sekund av sitt liv efter en svår tragedi är enligt Christina ett 

kraftprov i sig. Att då försöka passa in i ”skräddarsydda sorgeprocesser” som skapats av 

psykologer blir bara ännu en börda. 

Stora högtidsdagar såsom jul och födelsedagar har för Christina alltid betytt mycket, 

numer är dessa enbart smärtsamma och ångestladdade. Detta är något som skapar 

skuldkänslor inför de levande barnen. Istället gör familjen ungefär det ”man måste” men utan 

glädje. Julen första året var hemsk, andra året ännu värre. I dessa situationer har Christina 

ändå funnit en viss tröst. 

Mitt i all sorg och elände som har med högtider att göra så har Nickes kompis Anders kommit med lite 
solsken, vid jul, vid påsk och födelsedagar har han kommit med en blomma, ja till och med på mors dag, 
denna underbara Anders som visar sådan medkänsla, så mycket denna blomma betyder vid dessa 
tillfällen. De små tingens ofantliga värde är återigen bevisat. (a. a. s. 122) 

8.4. Sofi om dottern Frida 

Boken Hon dog min Frida är skriven av Fridas mamma Sofi Piehl. Sofi beskriver i boken sina 

känslor och tankar runt Fridas dödsfall. Frida dog till följd av ett medfött hjärtfel som ingen 

vetat om, inte heller Frida. Frida dog en månad innan hon skulle fylla 18 år. Förutom Frida 

har Sofi två söner, Björn som är storebror till Frida och Sven som är lillebror. Sofi var skild 

från Fridas pappa när Frida dog.  
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Att förlora en nära anhörig är svårt, att förlora ett barn är helt fel. Jag vet föräldrar som inte orkat fortsätta 
efter sina barns död, men jag känner också dem som klarat av att gå vidare. Sorgen går inte över, men det 
går att lära sig att leva med den. (Piehl, 2004, s. 5) 

Vid tiden för Fridas död fanns även en pojkvän till Frida närvarande, Robert. Robert vaknade 

av att Frida tog tre konstiga andetag, och sedan slutade hon andas. 

Sofi finner en tröst i att Frida inte hann bli rädd, eller känna någon smärta innan hon dog. 

Det gick så fort. Hon känner att det hade varit ännu värre om Frida hade dött en smärtsam 

död, eller dött till följd av något våld. Däremot anser hon att förlusten av ett barn är det mest 

smärtsamma en person kan vara med om. Hon talar även om hur viktigt det varit för henne att 

hon faktiskt hade fler barn, utan hennes söner skulle sorgen kanske ha tagit över helt. Även 

Robert var ett viktigt stöd för Sofi, likaså hon för honom. Robert flyttade hem till familjen 

efter Frida hade dött och bodde där ett relativt långt tag. Sofi beskriver det värdefulla stöd de 

gett till varandra i familjen, men hon skriver även om att syskon generellt sett har det svårt vid 

dessa situationer. Att ha fler barn var mer en hjälp efter ett tag, inte direkt i det akuta skedet 

av sorgen. 

Tiden mellan dödsfallet och begravningen var det många praktiska saker som skulle tas 

omhand. Sofi valde att själv ombesörja allt. Hon kunde inte tänka sig att lämna över något på 

Fonus. Hon beskriver det som att hon inte ville förtränga sorgen. ”Sorgen är en del av livet 

och den kan inte läggas över på Fonus”. I sin bok skriver hon: 

Allra först, när bara paniken råder, kan det vara en hjälp att ta tag i alla praktiska bestyr. Vi struntade i 
konventionerna! Gjorde det som kändes rätt och riktigt för just oss, och för den döda som vi älskar. Det 
gav sorgearbetet kraft. (a. a. s. 6) 

Familjen hade ingen vanlig begravning utan en minnesstund i kyrkan där många människor 

närvarade. Sofi vill inte använda ordet begravning. Hon vill inte begrava sin dotter, hon vill 

minnas henne. Därför passar minnesstund bättre. Innan hade Sofi närvarat under 

kremeringsprocessen. Hon säger om det ”… jag är här därför att jag är din mamma som älskar 

dig och därför att mammor ska vara hos sina barn när de har det svårt. Och att bli uppbränd 

måste vara svårt…” (a. a. s. 17). 

Sofi är kritisk till det stöd de fick från sjukhuset när Frida hade dött. Sjukhuset tog kontakt 

med någon utomstående person som skulle komma för att prata med familjen på sjukhuset. 

Denna någon kändes obekväm och Sofi beskriver det som ”han fyllde ingen funktion”. Sofi 

menar att sjukhuspersonal bör vara utbildad i att hantera anhöriga i liknande situationer, vilket 

de inte är i hennes ögon. Sofi skrek på sjukhuset ”jag tror att jag skrek så det hördes i hela 

jävla byggnaden”, när Frida hade dött. Sofi menar att det kanske var en tämligen normal 

reaktion, men det störde personalen. Sofi upplevde det som att personalen bara ville bli av 
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med dem. Hon beskriver att ingen vågade titta på dem eller tala till dem. De flesta höll sig 

istället undan. Hon säger ”likaväl som att kunna sätta på ett plåster så borde dom kunna möta 

folk som är i sorg”. Vidare uttrycker hon kritik mot att det vid stora katastrofer finns kristeam 

som staten tillhandahåller. Vid dessa tillfällen finns enorma resurser att tillgå. Sofi menar att 

det är precis samma sak för henne, hon är drabbad av en katastrof. Vid hennes katastrof fanns 

dock inga samhällsresurser att få. Sofi menar att hjälpen kanske till och med skulle kunna 

behövas mer då, när man är ensam. Hon är vidare kritisk över att hennes söner inte erbjudits 

någon att tala med. 

Sofi beskriver även bra stöd hon fått under sin sorg. Sofi tror att genom att hon själv 

vågade prata om sin sorg, var det många andra som vågade prata med henne om sin sorg. Hon 

legaliserade på något vis rätten att prata om sorg. Då i början trodde inte Sofi att hon skulle 

överleva och då blev det en tröst att läsa om andra föräldrar som faktiskt överlevt. På samma 

sätt önskar hon att hennes bok kan hjälpa andra ”bara att veta att jag har lyckats hitta en väg 

kan få dig att tro att då kan jag också. Kan någon annan, så kan väl jag”. Vidare hade hon ett 

bra stöd från sin arbetsplats och sina arbetskamrater. Sofi fick börja jobba i lugn takt, när hon 

själv orkade. Den första tiden efter dödsfallet förstod även arbetskamraterna att de basala 

behoven såsom att äta, var viktiga. Därför kom de hem till familjen med färdiga grytor. ”Vi 

tänkte ju inte på att man skulle äta. Vi satt ju som apatiska, man blir ju helt apatisk, man blir 

lamslagen, helt chockad. Dom kom hem och hade gjort grytor och ställde på bordet, och bara 

för det så åt vi!” Sofi hade även en granne som var ett stort stöd för henne. 

Sofi erbjöds även genom jobbet möjlighet att träffa en samtalsterapeut. Denna terapeut 

hade Sofi träffat i ett annat sammanhang förut och hon hade redan ett förtroende för henne. I 

början träffades de en till två gånger i veckan, efterhand lite mer sällan. Sofi menar att för 

henne fungerade det därför att hos denna terapeut fick hon älta och älta. Istället för att älta 

med personer som inte klarade av att hantera det, eller att älta det ut i tomma luften, blev 

terapeuten en mottagare. Terapeuten var van vid att tala med föräldrar som mist barn, vilket 

Sofi tror underlättade deras relation. Sofi beskriver betydelsen av att ha en ventil. Denna 

möjlighet till ventil kan vara bra att få från någon utomstående. ”Det mesta går ju ut på att hon 

tar emot och lyssnar”. Att få vara tillsammans med sin familj upplever dock Sofi vara det 

bästa stödet för henne. 

För Sofi var det viktigt att närvara 100 % i sorgen. Av den anledningen ville hon varken 

dricka alkohol eller äta lugnade tabletter efter dödsfallet. Hon tror inte att det finns 

paketlösningar för sorgbearbetning då sorgen är så olika för alla människor. Hon anser ”att det 

inte finns en väg för alla. Alla måste hitta sin egen väg”. Sofi tror att det finns vägar för nästan 
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alla. Sofi har varit kontakt med stödföreningar för föräldrar som mist barn, men anser inte att 

det hjälpt henne i sorgprocessen. Det var värdefullt att träffa andra personer som precis visste 

vad hon gick igenom, men Sofi var rädd för att fastna i sorgen. Hon vill inte att sorgen skall 

vara näringen i livet. Sofi beskriver att de tre första åren var hon helt uppslukad av det som 

hänt. Hon liknar det vid ett stort svart hål;  

Det är ett stort jävla svart hål och man måste liksom ligga i det tills man inte står ut att ligga där längre. 
Då måste man leta sig upp ur det. Det tycker jag att jag gjorde. Så är det i alla fall för mig. Jag upplever 
att en del har gjort det där hålet till, ja håller på och möblerar där. Vill bo där. Jag vill ha det där, det är 
med mig hela tiden, men jag vill inte bo i hålet. Jag vill inte att det lägger beslag på mitt liv. Jag vill leva 
mitt liv. Och Frida hade velat det. Det svåraste var för mig faktiskt och säga så här; jag älskar det här 
livet. Det här Jävla livet som inte lät Frida få leva. 

I tre år skrev Sofi dagbok till Frida. I början varje dag, för att sedan efter tre år helt avslutas. I 

början var det dagboksskrivandet som var det absolut viktigaste för Sofi. Genom skrivandet 

kunde hon vara i sorgen. Allt annat var bisaker. Sofi beskriver det som en långsam process. 

Viktiga i hennes process har även djur varit. Sofi har flera hästar och hundar. Hon beskriver 

att i början var det mycket det som fick henne att överhuvudtaget ta sig ur sängen. ”Har man 

djur måste man ge dom mat. Och ska man ge dom mat måste man gå ur sängen. Och bara 

detta att gå ut, att flytta kroppen gör ju att kroppen kommer igång och så kommer resten 

igång”. Sofi ger oss en metafor om sin sorgprocess; 

Utan om man tänker sig från början så är det… Om du tänker knappnålshuvuden, från början är allting 
svart och så finns det ett knappnålshuvud som är rött, efter en vecka är det två som är röda, efter längre tid 
är det fler som är röda och det kommer in fler. Och till slut så är det mesta rött och det är bara några 
svarta kvar liksom. Dom kommer alltid att finnas kvar. Det är små, små förändringar hela tiden. Som gör 
att man kommer tillbaka. Så var det för mig.  

Sofi berättar vidare att hon har en helt annan tidsuppfattning nu. Hon delar in tiden i före och 

efter Fridas död. 

Traditioner såsom jul och nyår har tappat sin betydelse för Sofi. Hon firar det för sin 

övriga familjs skull men finner ingen glädje i det. Däremot har andra ritualer blivit viktiga. På 

kvällen efter att Frida hade dött var hela familjen samlad och tände en eld utomhus. 

Jag tror att det är lättare när man har ritualer, ja man vet hur man ska förhålla sig. Det här att vi eldade, 
det blev en ritual i flera år efter. Vi träffades ju då och eldade. Frida var vegetarian på slutet, så då lagade 
vi vegetariskt, första åren efter kom ju många av hennes kompisar hem till oss, på årsdagen. 
För jag tror också att första året så är det så här, det är födelsedag, det är jul, det är… hela den där skiten, 
man ska gå igenom alltihopa ett år, sen vet man att man har klarat det en gång. Det blir lite lättare år två, 
man har redan överlevt hennes födelsedag en gång, man har överlevt en jul. Så det, det är nog lite så, att 
det går i olika faser… men det beror ju såklart också på lite grann hur man reagerar från början. 

Sofi slog tidigt upp ordet sorg i en uppslagsbok. Där stod det tydligt, enligt Sofis tolkning, att 

när du hamnar i sorg tar det ett år innan det inte längre är det första du tänker på. För Sofi var 

det en tröst att veta att det var helt normalt att vara så upptagen av sorg som hon var. Det var 

normalt att hon tänkte på Frida hela tiden. Det stod till och med i ett uppslagsverk. När Sofi 
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hade upplevt det första året efter Fridas död, visste hon att hon skulle överleva de 

efterföljande också.  

Frida målade tavlor och det fanns många fotografier av henne. I sitt hem omger sig Sofi av 

dessa. Den första tiden fann Sofi även tröst i att läsa om andra kulturers sätt att betrakta 

döden. Framför allt dessa kulturer som menar att de döda faktiskt fortfarande spelar någon roll 

i ens liv. 

Sofi uppger sig inte vara religiös i den bemärkelsen att hon tror på någon gud ”men jag 

tycker att det är förvånansvärt att en liten grön larv kan bli en puppa och sen en färggrann 

fjäril, alltså det är ju ett under. Alltså allting omkring oss är ju ett under”. Tiden närmast efter 

Fridas död funderar Sofi ofta över vad livet går ut på. Hon skriver 

Det som skett är oförlåtligt. Det är för svårt. Det är långt mer än vad någon förälder skulle behöva utsättas 
för och det är långt mer än vad något barn skulle behöva drabbas av. Liv. Denna erbarmligt sköra tråd 
som kallas liv, hur kan den tillåtas att få brista innan den ens hunnit spännas? Jag är bara en liten vanlig 
människa som ingenting begriper men jag tycker ändå att det borde finnas en lag som säger att det är 
förbjudet att låta barn dö före sina föräldrar. (a. a. s. 68) 

Sofi berättar även om sin upplevelse av livskvalitet. Hon menar att trots att Frida har dött 

tycker hon att hon har en bra livskvalitet. Att Frida har dött ingår – tyvärr. Det enda vi vet 

med säkerhet är att vi alla kommer att dö. Sofi menar att hon kanske till och med har en högre 

uppfattning av sin livskvalitet nu än innan Frida dog. Kanske för att hon bättre förstår att 

uppskatta livet nu. Sofi menar även att boken hon skrev fyllde fler syften för henne. Dels var 

det ett sätt att bearbeta sorgen, men dels var det också ett sätt att försöka förmedla lite hopp 

till andra drabbade.  

Mig hjälper det att bäras av hästar. Det går inte att säga om det också skulle hjälpa andra. Det går bara att 
berätta att det finns vägar som leder ut ur sorgen och in i livet. Var och en måste hitta sin egen väg (a. a. 
s. 85). 

8.5.  Olle om sonen Svante  

Olle Bergman förlorade sin 17-årige son Svante i en trafikolycka 1997. Han har skrivit 

böckerna Pappa! Svante är död! och Inte trodde jag att Svante skulle vara död så länge. Olle 

och hustrun Anita har förutom Svante också sonen Magnus. Sedan tidigare äktenskap har Olle 

ytterligare tre barn. Olle är ordförande i FEBE, ett nätverk för föräldrar som har mist barn, 

han håller föredrag om sorgen och livet efter Svante och samtalar också med många föräldrar 

som förlorat sitt barn. Olle påpekar med emfas att hans erfarenheter av att förlorat ett barn 

enkom är giltiga för honom. ”Jag är inget facit på hur det är att förlora barn. Jag är ett facit på 

min situation fram till dags dato”. 

Beskedet om Svantes död når Olle i en korridor på Karolinska Sjukhuset. Sonen Magnus 

kommer rusande mot Olle. ”Hans rop skär som en kniv i mig! Pappa, Svante är död! 
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(Bergman, 2001, s. 29)”. Olle får svårt att andas och beskriver att han försvinner i en mental 

värld där han aldrig varit. Stödet från sjukhuset upplevde Olle som obefintligt. Han beskriver 

sjukhuspersonalen som feg och inkompetent. ”Här får ni två sömntabletter vardera och här är 

mitt telefonnummer… ring om det är nå´t! (a. a. s. 32).” Olles sista möte med Svante blir 

traumatiskt. Svante är blodig och har ett rör som sticker upp ur munnen. Olle önskar att någon 

från sjukhuset hade bett honom att komma tillbaka till sjukhuset för att ta ett lugnt avsked av 

Svante. Själva var de i chock och allt för förtvivlade för att kunna tänka klart. Olle menar att 

professionell sjukvårdspersonal borde ha en kunskapsbank och erfarenhet för att kunna hjälpa 

till i dylika situationer. 

De närmsta dagarna efter Svantes död präglades av telefonsamtal, besök och blommor i 

massor. Olle skriver att besökarna var personer som både försökte ge stöd, men också de som 

sökte stöd. Detta väckte dubbla känslor, dels kände de av den kärlek som besökarna gav och 

dels hade de svårt att hantera situationen. Alla runt omkring grät, men Olles tårar tog slut. Det 

enda han kunde känna var smärta. Han, som var den som skulle bli tröstad, fick istället trösta. 

Nätterna var sömnlösa och fyllda av depressionens tunga tankar. 

På fritidsgården ordnas en krisgrupp för Svantes vänner och bekanta. Då Olle och Magnus 

går dit blir det helt tyst i gruppen. Det är uppenbart att krisgruppens ledare inte kan hantera 

situationen. Dagen efter Svantes död, en fredag, erbjuds familjen en krisgrupp av en kurator 

på Karolinska. Familjen, som fortfarande var i chock, väntade hela helgen på att höra av 

krisgruppen som de hoppades kunde bistå dem i deras svåra situation. Krisgruppen uteblev 

dock på grund av att det var helg. Då erbjudandet åter gavs veckan därpå tackade familjen nej. 

De hade helt enkelt tappat förtroendet för sjukvården. 

Olle beskriver sorgen den närmsta tiden efter Svantes död som bedövande. De grät mycket 

och kunde bara i korta ögonblick ta till sig det faktum att Svante var död. Olle undrar ibland 

själv vad det var som gjorde att han orkade ta sig upp ur sängen på morgnarna. ”Men när jag 

väl gick upp, så var det för många inte tillräckligt. Hoppar jag 2,40 ska jag banne mig hoppa 

2,45. De fattar inte att jag gör en jätteprestation”. Det bästa stödet under denna tid var Svantes 

kompisar. De kom hem till familjen, bakade bullar och ställde upp. Det gör de fortfarande”. 

Till Svantes begravning kom 450 personer. Olle gråter så han skakar och förstår inte hur 

han skall klara av varken begravningen och livet efter detta. Under begravningen läser prästen 

upp ett långt brev som Olle och Anita har skrivit till Svante.  

Innan Svantes död berättar Olle att han trodde på Gud. Han hade försvarat sin tro i stunder 

av tvivel, men när han verkligen ville ha hjälp så fanns den inte. Bönens ord ”ske din vilja 

såsom i himmelen så och på jorden” fick en ny innebörd för Olle och han tappade tron. Olle 
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säger: ”När Svante dör och jag är som mest sårbar, så dör inte bara Svante, utan hela min 

livstro dör i det ögonblicket. Det var tufft kan jag berätta”. Olle berättar vidare om sin 

besvikelse på att vänner som han hade förväntat skulle ställa upp för honom, istället försvann. 

Vissa kunde till och med gå omvägar ute på gatan för att slippa prata med dem. Emellertid var 

det andra som han inte trodde sig ha haft någon särskild relation till som synliggjordes och 

visade närhet. Olle säger: 

Ja, man blir ju väldigt besviken och besvikelse grundas ju ofta på förväntan. Men det fanns ju vänner som 
stack, men den som jag blev mest besviken på var faktiskt Gud. Han drog som en avlöning och har inte 
visat sig sen dess. Han är helt borta.  

Trots sin besvikelse på Gud, berättar Olle att diakonissan Ylva, då sekreterare i FEBE, kom 

att betyda mycket de närmaste åren efter Svantes död. Olle kom också att utvecklade en fin 

relation med en präst som stöttade dem efter Svantes död.  

Svantes död medförde att Olle aldrig till fullo gick tillbaka till arbetet på det tryckeri som 

han hade drivit i två decennier. Han var sjukskriven, men jobbade sporadiskt någon gång för 

att få det sociala och för att försöka komma igång. Relationen till Anita har, trots 

påfrestningarna under sorgen, förstärkts. Olle tror att bra relationer kan förstärkas av sorgen, 

medan dåliga relationer försvagas. Han menar att det är lätt att skylla allting på sorgen. 

Första julen efter Svantes död upplevde Olle som plågsam och förberedelserna präglas av 

mycket tårar. Jular och födelsedagar som följer gör ånyo att saknaden och minnena efter 

Svante gör sig extra påminda. Olle och Anita högtidlighåller alltid Svantes födelsedag för att 

fira dagen för sin sons födelse. 

Åren efter Svantes död hade Olle svårt att glädjas åt sina barn och barnbarn. ”Glädjefilen, 

andra barn, gick inte att öppna”. Svante tog så mycket kraft och kärlek. Olle menar att en del 

av förmågan att älska de andra dog med Svante. Han upplevde det som en sorg att inte kunna 

glädjas åt dem. Idag, tolv år efter Svantes död säger han: 

För mig öppnar sorgen himlar, känslor, tankar som man inte tror många har. Men det är fan att det skall 
till såna här saker för att man ska fatta. När livet går på en räkmacka så älskar man sina barn, sin familj på 
det sätt som man mäktar. När Svante dör, då fattar jag… Perspektiv som inte är sanna öppnar upp- den 
här insikten kom inte dag 1, men nu kan jag känna att nu kan jag älska mina andra barn, min fru, barnbarn 
och vänner och bekanta så här mycket. Förut kände jag att jag bar sorgen på mig, nu är han integrerad i 
mig, det har gått tolv år. Jag är en bit av Svante.  

Olle säger att sorgen bearbetar honom, snarare än att han bearbetar sorgen. Han menar att 

sorgprocessen inte följer en rak kurva, utan att den istället tar alla möjliga vägar. Olle jobbbar 

med att finna sin nya identitet, ganska olik den ”gamla” Olle. Sorgen har emellertid förändrats 

över tid. Fortfarande finns dagar där det går hyfsat och dagar som han bara skall stå ut. Än 

idag kan han ha svårt att förstå att Svante är död, det är något han gång på gång kommer till 

insikt med. Han säger:  
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Repetition är lärdomens moder, ju mer du jobbar med någonting… Jag bygger sorgemuskler, jag blir 
bättre på att må dåligt, bättre på att hantera att må dåligt.” Om meningen är att sorgebearbetningen 
innebär att jag skall förtränga, glömma eller lägga det bakom mig så är det inte önskvärt för mig. Jag vill 
inte glömma eller förtränga Svante, jag vill ha honom här. Här är mitt sorgehjärta, längtan, saknad kärlek, 
relation, försök inte ta bort det för mig. Det är det enda jag har kvart av Svante. Skuldbelägg mig inte för 
att jag älskar Svante för att han är död. Jag kan välja vill jag leva med eller utan mitt döda barn. Jag vill 
leva med mitt barn, då vill jag ha mitt sorgehjärta. Om jag gråter idag, när tårarna kommer, så är det 
väldigt sällan förtvivlans tårar. Det är närhetens och kärlekens tårar till Svante.  

Olle tror inte att någon som inte själv förlorat sitt barn verkligen kan förstå hur det känns. Han 

menar att kunskap kan vara inläst, men att det är skillnad med egenupplevd erfarenhet. Andra, 

icke-drabbade, lever i år 2009. Han lever i år 12 efter Svante. Trots det, menar Olle att det 

finns saker som icke-drabbade kan göra för att stötta. ”Du kan aldrig bära sorgen åt mig, men 

du kanske kan bära den med mig”. Visa empati och hjälp till med praktiska göromål, lyssna 

och håll ut. Sorgen pågar längre än bara några veckor. Olle är kritisk mot personer som 

försöker vara experter på sorgarbete. Han menar att en teoretisering av sorg gör att alla 

sörjande som skiljer sig från det skrivna ordet, riskerar att känna sig avvikande vilket kan leda 

till att de känner sig isolerade. För Olle kom Febe att utgöra ett viktigt stöd. Där upplever han 

varken utanförskap eller isolering, utan kan fritt tala om sina innersta tankar och få bekräftat 

att de är normala. 

Om lycka säger Olle att om han var lycklig när Svante levde, kan han inte vara lycklig 

idag. Dock kan han känna glädje över saker och ting. Fortfarande idag upplever han att 

människor dömer honom för att han pratar mycket om Svante, de tycker att han ältar på ett 

ohälsosamt sätt. Olle har dock ett annat sätt att se på saken. 

Du Älta, brukar jag säga, det är en förort i Stockholm. Jag älskar inte Svante mindre för att han är död. 
Han är fortfarande mitt barn, jag är hans pappa. De andra barnen jag har kvar i livet kan jag träffa, äta 
middag med, gå på bio med, men det kan jag inte göra med Svante, men jag älskar honom lika mycket. 
Då får han mer av min tänktid. Jag som har förlorat mitt barn, av någon underlig form av hänsynstagande 
skall jag då inte få prata om mitt barn när jag då vill prata om det. Dels har mitt barn dött, dels skall jag 
förlora rätten att prata on honom när jag vill prata om honom. Varför då, jo för Olle blir så ledsen när man 
pratar om Svante. Verkar jag ledsen? Nej för fan. Jag är inte ledsen för att vi pratar om Svante, jag är 
ledsen för att Svante är död. 

Olle berättar att Svantes död väckte existentiella frågor. Han var tidigare rädd för döden, en 

rädsla som han förlorade med Svante. Han ställer sig själv frågan om det bara finns liv och 

död och vilket som då kommer först. 

Jag tror att allt är en enda stor händelse, för att försöka åskådliggöra det här, Big Bang, 14 miljarder år 
sedan. Knappen trycks ner och så startar Big bang. Det är det som fortgår nu. Det är samma händelse. När 
jag föds säger man att jag har födelsedag, men jag tycker jag föds när förutsättningarna för mitt liv 
uppstår det vill säga när Big bang uppstod. Sedan, en lång process, aktivitet på 14 miljarder år, så dyker 
jag upp här i knappt en sekund. Så släcks jag ner. Den här tiden vi lever är mycket kort. Det måste finnas 
något mycket större, för den mesta tiden vad jag förstår, lever jag inte. Lite tankar som man kan få. 



59 

9. Analys  
För att strukturera analysen har vi ur resultatredovisningen valt ut två huvudteman: coping 

och sorgprocess. Under copingtemat har vi också lagt två underteman: stöd och existentiella 

frågor, då vi bedömer dessa som yttre copingresurser (se tabell 6:1) som påverkar hur 

människan bedömer och hanterar en händelse.  

9.1. Coping 

9.1.1. Personer som arbetar med sörjande  
Ebbas uppfattning är att det inte finns något rätt och fel i sorgen. Alla har sitt eget uttryckssätt. 

För troende muslimer som förlorar ett barn, gör vi tolkningen att religionen i sig är en 

copingstrategi. Detta med avseende på tron att det var Guds vilja och att barnet har hamnat i 

paradiset. I SIFS metod om sorgbearbetning, ingår moment som enligt teori om coping är 

positiva för en aktiv coping, vilket i sin tur kan leda till ett positivt copingresultat. Relationen 

mellan den sörjande och den/det som förlorats utforskas, tankar och känslor identifieras och 

den sörjande får möjlighet att prata om relationen. Detta kan underlätta för den sörjande att 

sätta förlusten i ett sammanhang, vilket kan ha en positiv inverkan på copingresultatet. 

Yvonne tror att det finns en inneboende kraft i människan som gör att hon mäktar med svåra 

psykiska påfrestningar. Hon uppger också att copingstrategier som fysisk aktivitet, lyssna på 

musik, skriva eller sjunga är vanligt förekommande.  

Ebba och Yvonne betonade under intervjun betydelsen av nätverket som en del av det yttre 

stödet. Ashraf hävdade att nätverk är en beståndsdel i islam, rättrogna muslimer ställer upp för 

varandra. Religionen, och andra muslimer, är det enda stöd som behövs. Det största stödet 

ligger i den fasta övertygelsen om liv efter detta. Anders anser att en fungerande metod är det 

bästa stödet. Erfarenhetsmässigt tycker sig Ebba veta att det underlättar om en relation mellan 

henne och den drabbade har utvecklats innan dödsfallet. Samtidigt betonar hon att behovet av 

stöd är helt och hållet individuellt. Detta instämmer Yvonne i. Anders hävdar att sorg måste 

bemötas med hjärta och inte hjärna. Han menar vidare att vi generellt sett är dåligt rustade för 

att möta sorg i det svenska samhället. Han beskriver ett hjärta med två stora öron och ingen 

mun som liknelse för hur andra ska agera när de möter personer i sorg. Både Yvonne och 

Ebba påpekar det faktum att det professionella stödet enbart kan erbjudas på bokade tider, 

måndag till och med fredag, är en brist. Yvonne påpekade särskilt bristen av samhälleligt stöd 

vid enskilda dödsfall.  

Vidare framhåller Ebba och Yvonne vikten av att ge de sörjande tid. Både rent praktiskt runt 

själva dödsfallet, men också under lång tid efteråt. Dessa två talar även om vikten av att 
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bemöta de sörjande här och nu och att våga tala om den som är död. Vidare understryker de 

för de drabbade att det finns olika sätt att sörja. Ebba uppger sig dessutom betona för de 

drabbade att alla känslor är adekvata i sorg. Det finns inget rätt eller fel. Både Ebba och 

Yvonne hänvisar ibland personer vidare till olika stödföreningar. 

Yvonnes erfarenhet är att många människor vänder sig till kyrkan vid dödsfall, även de 

utan gudstro. Hon tror att detta sker av tradition då kyrkan för de flesta av oss förknippas med 

riter och ritualer vid livets slut. Hon tror att även de personer som har en gudstro kan skakas i 

sin tro när någon dör. Frågor om vad som är meningen med livet och hur Gud kan tillåta att 

något liknande sker, är enligt Yvonne vanligt. Hon ger även uttryck för att gamla riter och 

ritualer som nu glömts bort, förr var till stor hjälp för sörjande. Då visste de mer vad som 

skulle göras och hur. 

Ebba kommer i sitt yrke i kontakt med personer från olika kulturer och med olika tro. Hon 

framhåller vikten av ett neutralt kapell dit alla kan gå för att ta avsked av sitt barn. Ebba 

uppger att de existentiella frågorna ser olika ut, beroende på individ. En del personer funderar 

till exempel över meningen med livet och uppger att ingenting längre spelar någon roll. 

Ashraf påpekar att det enda människan säkert vet, är att vi ska dö. För en troende muslim är 

livet enligt Ashraf endast en bro mellan två liv. Livet och döden. Vi lever nu i livet, men även 

sedan i döden. Enligt Ashraf är det tron som vägleder föräldrar efter förlusten av ett barn. 

Tiden efter dödsfallet präglas av tydliga riter och ceremonier. Just det faktum att den som har 

dött går vidare till livet efter detta anser Ashraf vara stöd för föräldrarna. Har en muslim haft 

rättrogna tankar och gjort rättfärdiga handlingar hamnar hon i paradiset. 

9.1.2. Föräldrar 
Vi har följt föräldrarna från tidpunkten för deras barns dödsfall, genom de första 18 

månaderna efter dödsfallet och i flera fall under en än längre tidsperiod. Ett dominerande tema 

i föräldrarnas berättelser om livet efter förlusten av barnet, har varit hur de på olika sätt sökt 

finna strategier för att hantera sorgen både på kortare och längre sikt. 

Den närmaste tiden efter barnets död uppvisar föräldrarna tecken på att använda sig av 

undvikande copingstrategier. De distanserar sig tidvis och har svårt att greppa vad som har 

hänt. Tord såg att Joel var död, men kunde ändå inte förstå vidden av det. Insikten om att han 

verkligen var död kom sedan i korta attacker. Christina grät inte under det första dygnet efter 

Nicklas död, då hon inte förmådde ta in det faktum att sonen verkligen är död. Olle beskriver 

tiden efter Svantes död som bedövande. Han kan bara i korta faktum ta till sig att Svante är 

död. 
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Tiden fram till begravningen förekommer också uppgiftsorienterade copingstrategier. Flera 

föräldrar beskriver att de ägnar sig åt praktiska sysslor. Sverker upplevde denna tid som i en 

stor dimma. Han upplever att någon tagit kontrollen över honom och med tvång får honom att 

fatta nödvändiga beslut om praktiska saker. Sofi tror att det var en hjälp att ägna sig åt 

praktiska saker under den rådande panik hon upplevde efter Fridas död. Christina ägnar sig 

också åt praktiska saker och att möta människor som delar sorgen med henne. 

Föräldrarna visar kännetecken på att vad vi tolkar som aktiv coping i sorgprocessen. Detta 

genom att göra ett medvetet val att avstå från tillfällig lindring i form av som alkohol, droger 

eller tabletter. De är noga med att inte förtränga det som har inträffat, utan söker istället 

identifiera och artikulera känslorna. Föräldrarna uttrycker också ett behov av att få prata och 

älta om förlusten av barnet.  

Gemensamt för alla våra föräldrainformanter är att de har använt sig av författandet, vilket 

är en faktor som kan leda till ett positivt copingresultat. Vi kan också utläsa flera handlingar 

som är av betydelse för att lyckas minska stressen i copingprocessen. Sofi, Christina, Tord 

och Sverker finner tröst i sättet deras barn dog på. Samtliga tycker det är en tröst att ha fler 

barn. Det tar emellertid tid innan de kan glädjas åt de andra barnen. Sofi känner sig hoppfull 

inför framtiden när hon läser att hennes sorg är normal. Det finns vägar som leder ur sorgen in 

i livet. Hon ägnar sig mycket åt att sköta om och rida sina hästar. Christinas klara och tydliga 

minnen från tiden närmast efter Nicklas bortgång upplever hon efter en tid tröstfullt. Hon 

engagerar sig djupt i byggandet av en cykelbana vid den plats Nicklas dog. I likhet med Olle 

påtalar hon att kärleken överlever döden. En tid efter Svantes död känner Olle livsvilja. Han 

väljer att ”leva med sitt barn”. Att det döda barnet fortfarande räknas som en del av familjen 

skriver Olle, Sofi och Christina. Tord ägnar sig åt fysisk aktivitet. Han lyssnar på musik som 

han tror ger uttryck för känslor på ett sätt som han inte förmår. Tords livsvilja dog med Joel, 

men den kom tillbaka. 

Olle och Sofi säger explicit att all måste hitta sin egen väg i sorgen. Vår tolkning av övriga 

föräldrars berättelser, är att de också indirekt ger uttryck för samma uppfattning. 

Alla föräldrainformanter skriver om hur de har förändrats efter förlusten av sina barn. Tord 

upplever ökad medkänsla, stärkta band till människor. Sorgen kan samsas med glädjen och 

har blivit en del av personligheten. Han gläds åt det han har istället för det han saknar. 

Stresståligheten har minskat, han är medveten om att han måste hushålla med resurserna. 

Christina kunde ett par år efter Nickas död ha roligt, men hon saknar den sanna glädjen. Hon 

har kommit till insikt om livet och dess mening, men brottas fortfarande med tankar om 

varför. Sofi säger sig ha högre livskvalitet nu än före Fridas död, vilket kan bero på att hon 
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har omprövat och idag värdesätter livet på ett högre sätt. Olle säger också att Svantes död har 

öppnat nya perspektiv. Han känner större kärlek till människor. Sorgen efter Svante är 

integrerad i honom. Han känner sig som en del av Svante. Han kan känna glädje över saker 

och ting, men uppger sig inte vara lycklig på samma sätt som när Svante levde. Sverker tycker 

att han har blivit stark och allvarlig. Saknaden och smärtan finns där, men han blir gradvis 

starkare. Vi uppfattar att föräldrarna ger uttryck för att ha accepterat det som har hänt samt att 

de kan värdesätta de tillgångar de har. Detta är tecken på att de är på god väg i en 

förändringsprocess som leder till ackommodation.  

De drabbade föräldrarna ger både bra och dåliga exempel på bemötande och stöd från 

sjukhusets sida vid tiden för deras barns bortgång. De föräldrar som överlag uttalar sig 

kritiskt, är de föräldrar vars barn hastigt avlidit utan att dessförinnan varit sjuka. Dessa 

föräldrar; Olle, Sofi och Christina, uppger att de erbjudits ett bristfälligt stöd och att de blivit 

dåligt bemötta av sjukhuspersonal. De föräldrar vars barn vårdats på sjukhus innan dödsfallet 

har över lag en mer positiv syn på bemötandet och stödet. Stödet från samhällets sida anses av 

samtliga drabbade vara bristfälligt och för en del har detta stöd inte erbjudits alls. Olle, Sofi 

och Christina uttrycker alla exempelvis funderingar och kritik mot att de själva inte fått det 

stöd som erbjudits från samhället vid stora katastrofer, såsom exempelvis efter tsunamin i 

Asien. Sofi påpekar att just på grund av att de är ensamma i sin sorg, istället kanske skulle 

behöva mer stöd.  

Samtliga informanter beskriver hur betydelsefullt praktiskt stöd har varit. Framförallt i den 

kaotiska tiden mellan dödsfallet och begravningen. Flera berättar om att andra människor har 

varit anledningen till att de överhuvudtaget har ätit. Behovet av stöd för att uppfylla de basala 

behoven har varit stort. Detta helt i linje med vad som kan förväntas i de akuta faserna av en 

kris. Informanterna säger att stödet från omgivningen varit stort, framförallt i början. Däremot 

har stödet och erbjudanden om hjälp avklingat efter en tid. Flera säger att de har känt sig 

ensamma och övergivna. De uppfattar det som om omgivningen förväntar sig att sorgen ska 

ha gått över efter en viss tid och att de därför minskar sina omsorger om de drabbade. Detta 

har ofta sammanfallit med att den drabbade lämnar de akuta faserna i krisen och istället 

befinner sig i bearbetningsfasen eller nyorienteringsfasen. De drabbade själva anser att 

omgivningens syn på stöd innebär orimligt höga krav på den drabbade. Stödet behövs enligt 

deras utsago under mycket längre tid. 

Samtliga beskriver även att relationen till andra människor förändrats. Flera nämner att 

vänner som de förväntat sig skall ha varit stödjande, istället har försvunnit. Däremot har 

samtliga beskrivit att stöd erbjudits från oväntat håll och nya vänskaper trätt ikraft. Flera av 
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informanterna vittnar om att de har haft svårt att be om hjälp, det bästa har varit när hjälpen 

bara getts.  

Samtliga informanter har utförligt talat om vikten av att ha en ventil, någon att älta, älta 

och åter älta med. Någon säger att det har varit mer verkningsfullt om denna ventil inte har 

varit en alltför närstående person. För nära relationer kan enlig denne istället ha negativ 

inverkan på stödet. Ofta blir det den drabbade som får trösta, istället för tvärtom. Andra 

informanter säger att de inte skulle ha överlevt utan den övriga familjen som stöd. Flera talar 

även om att omgivningen har en tendens att sluta prata om det döda barnet, vilket många 

upplever som en kränkning. Samtliga vill prata om sina barn, även efter att tämligen lång tid 

förflutit. Det är vidare inte vad personer i omgivningen säger som är det mest betydelsefulla. 

Det är vad människor gör. Att visa medmänsklighet är något som flera informanter uppger ha 

varit betydelsefullt. Det är små vardagliga ting som gör skillnad. Samtliga påpekar att stödet 

behövs mycket längre än ett par veckor. 

Alla drabbade i våra intervjuer har varit i kontakt med någon slags stödförening för de som 

mist barn. Olle anser att detta varit det mest verkningsfulla stödet. Han tror inte att personer, 

som inte själva varit drabbade, på riktigt kan förstå hur det känns. Trots detta kan dessa icke-

drabbade ändå vara stödjande genom att dela en del av sorgen, enligt honom. Sofi och 

Christina har deltagit i stödgrupper, men valt att inte fortsätta. Deras beslut har motiverats 

med att de har varit rädda för att fastna i sorgen. Christina beskrev att sorgen hos de övriga 

drabbade såg så olika ut, att hon inte kände något större stöd i att delta.  

De drabbade har alla haft fler barn. Alla beskriver detta som något stödjande, åtminstone 

efter att viss tid förflutit. Flera har även funnit stöd i att tänka att andra som inte har fler barn 

har det värre i sin sorg. Hos några har dock de andra syskonen även framkallat känslor av 

skuld. Skuld över att inte ha varit riktigt närvarande i deras liv, utan istället varit så 

uppslukade av det barn som dött. Tord beskriver det faktum att de andra barnen faktiskt 

tvingat honom att kämpa sig igenom dagarna och faktiskt kliva ur sängen. 

 Vid sina barns bortgång beskriver alla föräldrar att deras befintliga gudstro förändras och 

blir hårt prövade. De beskriver sig alla ha haft någon form av tro innan dödsfallet, dock i 

varierande omfång. Olle beskriver det som om hela hans livstro dör, när hans son dör. Han 

anser att när han verkligen behövde hjälp av sin tro, fanns den inte. Sverker säger att hans tro 

på en gud som skall skydda mot ont, krackelerade under sjukdomstid och död. Även hans son 

Christian förlorade sin gudstro. Tord uttrycker en lättnad i att han inte hade en befintlig 

gudstro, eftersom han är övertygad om att denna inte skulle ha kunnat bibehållas efter Joels 

död. Christina och Olle uppfattar texterna i psalmer som ett hån. 
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De drabbade påtalar att det enda vi med säkerhet vet, är att vi ska dö. Vi vet bara inte när. 

Samtliga funderar mycket över meningen med livet. Begravningsceremonier, minnesstunder, 

gravplatser och kyrkan spelar en viktig roll för tre av de intervjuade. Däremot har de valt att 

göra på olika sätt. Graven eller minneslunden har för dessa tre spelat en stor roll under 

sorgprocessen. Livet efter detta är något som flera funderar över. Funderingar på om barnen 

kan sakna föräldrarna där de är nu, om de hör det som sägs till dem och att man kan träffas 

igen i livet efter detta. De uppger sig inte tro på en gud men samtliga tror på någonting. Tord 

anser sig resonera i buddistiska banor och Christina vände sig till medium för att få kontakt 

med sin döde son. Sofi sökte efter kunskap i andra kulturer för att få en bredare bild av döden 

och det eventuella livet efter döden. Olle uppger sig inte längre vara rädd för att dö. Detta för 

att han efter döden kommer att återförenas med Svante.  

Symboler, riter och ceremonier spelar roll för de drabbade på varierande sätt. Sofi 

förklarar att det blir lättare att ha ritualer för då vet man hur man ska förhålla sig. För 

Christina blev själva olycksplatsen av stort symboliskt värde och kyrkogården beskriver hon 

som ett andra hem. Flera berättar att de har fotografier av de döda för att bland annat på så sätt 

låta de närvara i det fortsatta livet. Att tala med andra som har varit med om något liknande 

fungerar för en del hoppingivande. Exempelvis Sofi trodde inte att hon skulle överleva, att då 

läsa om att andra faktiskt överlevde, gav henne ett framtidshopp. 

9.2. Sorgprocess 

9.2.1. Personer som arbetar med sörjande 
Anders Magnussons uppfattning är att sorgen går att bearbeta. Detta bör göras när individen 

är mogen att ta ansvar för sin reaktion på förlust, vilket kan skilja sig från person till person. 

Sorgen handlar om brustet hjärta som kan läkas om den får förlösas. Ashraf berättar att sorg är 

en naturlig reaktion på förlust av barn. Dubbla känslor är vanligt, men det är viktigt att sorgen 

är frisk och inte övergår till depression. Såväl glädje som sorg är Guds prövningar som skall 

bemötas med ståndaktighet och tålamod. Ebba poängterar att sorgprocessen och behovet av 

stöd ser olika ut hos olika individer. Hon ser det som en viktig uppgift att få föräldrarna att 

inse att deras känslor och deras sorg är normal och det är en smärtsam process de skall gå 

igenom. Yvonne påpekar att det finns många likheter i sorg, men också väldigt individuella 

skillnader. Hon tror det är bra för föräldrarnas sorgarbete att skapa mening och få ett 

sammanhang kring det som hänt. Sorgen kommer alltid att finns med människan på ett eller 

annat sätt, men den behöver inte vara förlamande. 
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9.2.2. Föräldrar  
Förlusten av barnet utlöser hos föräldrainformanterna en traumatisk kris. Alla föräldrar 

beskriver en känsla av förtvivlan och våldsam smärta. Sofi skriker ut sin smärta, medan 

Christina inte fäller en tår. Sverker inser att inga under i världen kan ge honom sonen tillbaka. 

Insikten om att deras barn har dött kommer för de flesta i korta ögonblick. De icke viljestyrda 

och omedvetna försvarsmekanismerna hjälper föräldrarna att stundvis hålla tillbaka den 

smärtsamma sanningen. Olle, Christina och Sverker skriver att de upplevde denna tid som 

overklig, bedövande eller som i dimma. Flera föräldrar dras under denna tid med sömn- och 

aptitrubbningar. 

Flera föräldrar upplever att det riktiga sorgarbetet inte börjar förrän en tid efter dödsfallet. 

De plågas av styrkan i känslorna som de upplever. Sverker beskriver smärtan som att få 

hjärtat utslitet ur kroppen utan bedövning. Processen beskrivs med ord som tung, smärtsam, 

helvetisk och livslång. Saknaden efter barnen beskrivs som stark, outhärdlig eller som fysisk 

smärta. Sorgen tar mycket kraft i anspråk och sänker livstempot. Mycket energi går åt bara till 

att leva. För Christina blir livet en kamp som hon sekund för sekund kämpar för att orka med. 

Tord känner panik och undrar om det går att bli vansinnig av sorg. Många av föräldrarna 

beskriver sorgarbetet som ett ensamt arbete som ingen annan kan göra åt en. 

I sorgen visar föräldrarna på en känslighet för bemötandet från omgivningen. Det smärtar 

när bekanta tar omvägar för att slippa möta dem i deras sorg. Christina upplever talesättet 

”tiden läker alla sår” som ett hån. Flera föräldrar beskriver också att när de pratar om sorgen, 

måste de ständigt ta hänsyn till hur mycket den som lyssnar mäktar med att höra.  

Flera föräldrar beskriver hur de stegvis lär sig hantera sorgen och att små, små förändringar 

gör att sorgarbetet går vidare. De beskriver tillvänjningen av den nya verkligheten som en 

långsam process. En förälder skriver att det tog ett halvt år innan han i tanken vant sig vid att 

barnet inte längre fanns. För en annan förälder, vars barn dog för flera år sedan, kommer 

insikten om barnets död fortfarande gång på gång. Sorgarbetet är hårt, vissa dagar värre än 

andra. 

Indelningen av tiden förändras för flera av föräldrarna. Numer räknas tiden i före eller efter 

barnets död. Sofi och Sverker beskriver mödan att vänja sig vid den nya 

familjekonstellationen. Sverker tar också upp våndan av att skapa sig en ny identitet. Vissa 

föräldrar kan efter år av sorgarbete känna lycka igen, medan någon aldrig tror sig kunna bli 

riktigt lycklig igen. 
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9.3. Likheter och skillnader mellan informantgrupperna 

Då sista delen i vårt syfte är att undersöka sorgprocessen sett ur drabbade föräldrars 

perspektiv och perspektivet hos personer som arbetar med sörjande, vill vi nedan lyfta fram 

vissa likheter och skillnader mellan grupperna.  

9.3.1. Likheter  
Både professionella och föräldrar har i vår studie talat om tillgänglighet. Sorg drabbar 

personer alla tider på dygnet, samtliga dagar i veckan, samtidigt som tillgången till 

professionell kontakt ofta är begränsad till kontorstid, måndag till och med fredag, vilket är en 

brist. Många påtalar även att sorgen är unik och individuell och att alla måste finna sin egen 

väg och sitt eget sätt genom sorgprocessen. Sorgen och saknaden är naturlig och borde inte 

vara så tabubelagd som den är i vår kultur i Sverige. Många nämner just fördomar om sorg 

och rädslan för att möta sorg och sörjande som någonting kränkande. De flesta är överens om 

att sorgprocessen pågår under mycket längre tid än vad andra tror. Vikten av ett fungerande 

nätverk är vidare någonting som genomgående tas upp av våra informanter. Både Ebba och 

Yvonne talar om copingstrategier som någonting avgörande för utgången av sorgarbetet. Alla, 

med undantaget Anders och Ashraf, nämner existentiella funderingar som en stor del av 

sorgprocessen. Föräldrarna samt Ebba, Yvonne och Ashraf, nämner även vikten av att få hjälp 

med de basala behoven i krisens akuta faser. 

9.3.2. Skillnader 
För Anders och Ashraf är tiden ingen avgörande faktor för sorgprocessen. Enligt Anders är 

metoden det viktigaste verktyget och han uppger att det inte har någon betydelse var i 

sorgprocessen personer befinner sig. Metoden är verksam i alla fall. En diskrepans vi har 

uppfattat i föräldrars och professionellas syn på sorgprocess ligger i Anders uppfattning om 

att den smärtsamma och energikrävande delen av sorgbearbetningen, genom aktiva val, går att 

förkorta med hjälp av SIFS metod för sorgbearbetning. Enligt Ashraf är tron det som påverkar 

sorgprocessen. Är tron bara tillräckligt stark är det avgörande. Hos Olle, Christina och 

Sverker finns en uttalad misstro och kritik mot begrepp som sorgeår och olika faser. Sverker 

och Christina upplever att andra året är ännu mer smärtsamt än det första. Sofi anser däremot 

att den vetskapen och kunskapen istället har hjälpt henne. 
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10. Diskussion 

Detta kapitel är inledningsvis indelat efter analyskapitlet, vilket innebär att vi diskuterar 

coping, sorgprocess samt likheter och skillnader mellan personer som arbetar med sörjande 

och föräldrar. Kapitlet avslutas med en metodologisk reflektion samt slutord. 

10.1. Coping 

Föräldrarna i vår studie har visat på olika sätt att hantera den livssvårigheten som barnets död 

gav upphov till. De kognitiva och beteendemässiga ansträngningarna har enligt vår 

bedömning givit resultat i processen att anpassa sig till den nya verkligheten. För att minska 

den fysiska, psykiska och emotionella stressen har alla föräldrar bland annat valt att skriva 

självbiografier. Vi uppfattar dem som verbalt begåvade som har lätt att uttrycka sig i skrift. 

Det är vår uppfattning att detta kan säga något om hur de är som personer, vilka inneboende 

copingförmågor de har.  

Vi tror att förlusten av ett barn alltid innebär ett livsbrott som på olika sätt medför 

förändringar hos föräldrarna. Förmågan att bemästra livsbrottet är av avgörande betydelse för 

om förändringen skall upplevas som positiv eller negativ. 

Sörjande som önskar göra en aktiv intervention i sorgeprocessen kan, om de har 

ekonomiska resurser, gå SIFS kurs i sorgbearbetning. Enligt vår uppfattning är det emellertid 

viktigt att sörjande som går kursen verkligen upplever att de är mogna och öppna för att 

förändra sin situation 

En redan upprättad kontakt mellan föräldrar och sjukvårdspersonal verkar vara en god 

indikation på en positiv upplevelse av bemötandet i samband med ett dödsfall. Vi föreställer 

oss att detta kan bero på att föräldrar med en upprättad kontakt med sjukvården kan känna sig 

mer trygga och hemvana, än föräldrar vars möte med sjukvården äger rum i samband med ett 

oväntat dödsfall. Vi tror också att sjukvårdspersonal, kanske på grund av osäkerhet eller egen 

ångest, faktiskt inte alltid klarar av att ge ett adekvat bemötande. En annan aspekt vi tror kan 

påverka upplevelsen av bemötandet är att personer i chock inte alltid sänder ut tydliga 

signaler, varför det kan vara svårt att veta vilket stöd eller bemötande som är lämpligt i en viss 

situation. Personer i chock är vanligtvis extra känsliga för omgivningens bemötande. Enligt 

vår uppfattning bör därför alla sjukhus ha en praxis för hur man bemöter människor i akut 

sorg. 

Studiens resultat visar på en kritik mot bristen på samhälleligt stöd efter förlust av barn. 

Nämnvärt är att Sofi är den enda av föräldrarna som fick en professionell samtalskontakt efter 
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dotterns död. Samtalskontakten tillhandahölls av Sofis arbetsgivare. Vi är övertygade om att 

de flesta som drabbas av sorg, på egen hand och med hjälp av nätverk, genomgår lyckosamma 

sorgprocesser. Individer som saknar stöd i nätverket, drabbas av svåra förluster eller som av 

andra orsaker behöver stöd i sorgprocessen, anser vi att samhället bör bistå. Vårt förslag är en 

sorgmottagning i kommunal eller landstingsdriven regi som skulle kunna erbjuda 

samtalskontakter för sörjande. Sorg är i och för sig ofta inte något sjukligt, men kan i vissa 

fall leda till både fysisk och psykisk ohälsa. Sorgmottagningen skulle kunna verka i preventiv 

anda, för att förebygga såväl psykisk som fysisk ohälsa hos sörjande. 

Döden är enligt vår uppfattning något som över tid gått från en naturlig händelse som 

inträffade i hemmet nära familjen, till något som i dagens samhälle sker bland professionell 

sjukvårdspersonal. Döden har blivit institutionaliserad. Vi tror således att 

samhällsutvecklingen har bidragit till att döden idag är ett tabubelagt ämne. Vi vet inte längre 

hur vi skall förhålla till sorgen, trots att den är en naturlig reaktion. Detta i kombination med 

en skev uppfattning om hur lång tid sorgen pågår, tror vi kan vara en del av förklaringen till 

att sörjande ibland känner sig isolerade eller blir mötta av en oförstående omgivning. 

När våra informanters barn dör skakas de i sina grundvalar. De hamnar i en livssituation de 

aldrig tidigare varit med om. Som en följd av detta tror vi att existentiella funderingar är 

oundvikliga. Tanken på att livet bara kan ta slut smärtar så pass att det blir svårt att ta till sig. 

Vi gör tolkningen att föräldrarna i detta läge, om inte redan tidigare i livet, har ett behov av att 

skapa sig en bild av att det finns något mer än detta livet. De skapar sig en bild av var det 

döda barnet finns. Kanske gör de detta för att en fortsatt kommunikation med barnet skall vara 

möjlig.  

För att om möjligt försöka skapa sammanhang i allt det obegripliga tror vi att ceremonier 

och ritualer får en betydelsefull roll. Sannolikt på grund av att dessa kan vara något konkret 

att förhålla sig till. Således hjälper ceremonierna och ritualerna till att markera övergången 

mellan liv och död, samtidigt det hjälper till att skapa struktur i kaoset. Mot bakgrund av 

ovanstående, blir det enligt vår uppfattning naturligt för människor, även icke troende, att 

vända sig till kyrkan vid dödsfall. Kyrkan står för ceremonier, ritualer och tradition något som 

människor i sorg kan vara hjälpta av.  

Vidare tror vi att religionen, oavsett om det är islam, kristendom eller någon annan 

religion, kan göra skillnad i sorgprocessen för personer som har en fast övertygelse i sin tro. 

Vi menar inte att en tro förenklar sorgprocessen på något påfallande sätt, däremot tror vi att 

det kan finnas i en tröst i tron på att barnet har det bra efter döden. 
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10.2. Sorgprocess 

Vi som är lyckligt lottade och har alla våra barn i livet kan bara föreställa oss den fysiska och 

psykiska smärtan som de drabbade föräldrarna upplever. En viktig lärdom att komma ihåg är 

att sorgens smärta finns kvar mycket lång tid efter dödsfallet och att sorgen i perioder kan ta 

föräldrarnas hela energireserv i anspråk. Joel, Christian, Nicklas, Svante och Frida var alla i 

tonåren när de dog, vilket innebär att föräldrarna bär med sig minnen från hela deras barndom. 

Vi tror inte att detta innebär att sorgen är större eller mindre, men vi funderar på om 

sorgprocessen ser annorlunda ut beroende på minnena de har från tiden tillsammans. 

Inför studien hade vi en fundering rörande föräldrarna till de barn vars död var väntad, det 

vill säga de som avled till följd av sjukdom. Vi undrade om det var lägre sannolikhet för att 

dessa föräldrar, i samband med barnets dödsfall, skulle hamna i en traumatisk kris, än för de 

föräldrar vars barn dog oväntat. Vi tänkte oss att det faktum att föräldrarna till de sjuka barnen 

hade förberett sig på barnets död och också fått möjlighet att ta avsked, kunde göra skillnad. 

Av studiens resultat kan vi dock se att så ej var fallet. Vår tolkning är att alla föräldrar 

upplevde en traumatisk kris då barnet dog. I sammanhanget vill dock nämna att Ebbas 

personliga uppfattning ändock var att förberedelser på barnets död kunde göra skillnad i 

sorgprocessen. 

10.3. Likheter och skillnader mellan informantgrupperna 

Vi har noterat att Yvonne och Ebba har liknande uppfattning i många frågor. Deras 

uppfattning om sorgprocessen överensstämmer över lag med föräldrarnas syn på densamma. 

Även Ashraf och Anders syn på sorgprocess går någorlunda i linje med föräldrarnas syn, dock 

finns vissa skillnader. Med hänsyn till att de representerar verksamheter som på många sätt 

skiljer sig från de verksamheter Yvonne och Ebba arbetar i, finner vi inte detta förvånande. En 

fråga vi har ställt oss är om, och i sådana fall i vilken omfattning, Yvonnes och Ebbas 

professionsutbildning har påverkat deras syn på sorgprocessen. Detta är emellertid något vi 

bara kan spekulera i. 

Enligt vår uppfattning är tillgängligheten på hjälp ett problem. Bland de som arbetar med 

sörjande finns en medvetenhet om vad de sörjande behöver. Trots detta, finns hjälpen inte 

alltid tillgänglig. 

Teorins betydelse är en fråga som skiljer våra informanter åt. Vi tror att teori om kris och 

sorg är betydelsefulla för att ge professionella kunskaper om hur verkligheten kan se ut. Det 

viktiga är dock, att inte se teorin som en statisk mall. Det finns då en risk för att patologisera 

eller se dem som inte följer mallen som avvikande. Empati, förmågan att lyssna och känna in 
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samt förmågan att möta varje sörjande som en egen individ kan vara nog så viktiga 

egenskaper som teoretiska kunskaper.  

10.4. Metodologisk reflektion  

Efter genomförd studie funderar vi på om det faktum att vi från två av våra informanter har 

inhämtat information både via självbiografier och via intervjuer, kan ha påverkat resultatet. 

Syftet med intervjuerna var i första hand att få kompletterande information. I det ena fallet 

fick vi också värdefull information som var nödvändig för att få svar på våra frågeställningar. 

Gemensamt i båda fallen är också att den information vi erhöll vid intervjutillfället på ett 

annat sätt har etsat sig in i våra minnen. Vi tror således att empirin vi erhöll vid 

intervjutillfället i större utsträckning än självbiografierna har använts i resultatredovisningen. 

Om, och i sådana fall i vilken utsträckning, detta kan ha påverkat resultatet låter vi vara osagt. 

Gemensamt för de föräldrar som varit våra informanter är att de har valt att skriva om sina 

erfarenheter. Det är vår uppfattning att detta kan säga något om hur de är som personer, då 

skrivandet för flera av informanterna har blivit en viktig del av sorgarbetet. Studiens utfall 

hade sannolikt kunnat bli annorlunda om våra informanter även hade bestått av föräldrar som 

inte valt att skriva självbiografier. Detta hade emellertid kunnat vara problematiskt ur ett rent 

etiskt perspektiv. 

Våra föräldrainformanter skrev sina böcker då olika lång tid hade passerat efter barnets 

bortgång. Empirin rörande sorgprocessen sett i ett tidsperspektiv varierar således. Om 

informanterna hade varit en mer homogen grupp i avseende på vid vilken tidpunkt efter 

barnets dödsfall som de skrev självbiografierna, hade empirin sannolikt sett annorlunda ut. 

Vi är medvetna om att vår teoretiska referensram är omfattande, då vi använt oss av tre 

olika teorier i uppsatsen. Emellertid anser vi att teorierna kompletterar varandra och alla tre 

teorier försvarar sin plats i vår uppsats. Kristeorins roll i uppsatsen är att bidra till ökad 

förståelse för föräldrarnas reaktioner efter barnets död, främst vad gäller krisens akuta skede. 

Vi upplever dock kristeorin otillräcklig i avseende på sorgprocessen. Sorgprocessens pågår 

vanligtvis betydligt längre än den traumatiska krisen och har till huvudsaklig uppgift att läka 

det psykiska sår som uppstått till följd av barnets död. Som tidigare framkommit i uppsatsen, 

är sorgprocessen mycket individuell och hanteras olika från förälder till förälder. Detta kan 

förklaras med hjälp av teorier om coping, det vill säga hur föräldrarna lyckas bemästra sorgen 

och saknaden efter barnet. 

Resultatet från vår studie styrker den tidigare forskningen i avseende på att det personliga 

nätverket är viktigt för sorgprocessen, samt att det är viktigt med ett individuellt anpassat 
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stöd. I enlighet med tidigare forskning pekar också vår studie på att professionellt stöd är 

viktigt för föräldrar som förlorat sina barn. Det som däremot framkommit i vår studie är att 

flera föräldrar som förlorat sitt barn har upplevt en brist i det professionella stödet. Antingen 

har det inte erbjudits eller så har de professionella inte levt upp till givna löften om att höra av 

sig varvid föräldrarna har tappat tillit till dem. Vi har ovan föreslagit en offentlig 

sorgmottagning dit sörjande kan vända sig. För kommande uppsatsskrivare vill vi tipsa om att 

undersöka om vårdinrättningar som kommer i kontakt med föräldrar som just förlorat sina 

barn, erbjuder personalen riktlinjer och utbildning i bemötandet av dessa föräldrar.  

10.5. Slutord  

För vår egen del har vi uppskattat att genomföra denna studie. Det har varit ett privilegium, 

om än emellanåt sorgligt, att få ta del av våra informanters erfarenheter och berättelser. Vår 

uppfattning är vi har uppnått studiens syfte att få en ökad förståelse för vad sorgprocessen hos 

föräldrar som förlorat barn innebär. Vi hoppas också att vi i uppsatsen har lyckats förmedla 

detta till dig som läser. Studiens resultat har pekat på ett fåtal skillnader i synen på 

sorgprocess mellan föräldrar och de personer som arbetar med sörjande, men i de flesta 

avseenden har de samma syn på processen. I sammanhanget vill vi nämna att vår studie 

kvantitativt sett har omfattat få informanter. Varje informants utsago tillmäts således en stor 

betydelse i det empiriska materialet. Det har varit en balansgång i tolkningsarbetet, då vi inte 

velat riskera att dra förhastade slutsatser eller missa något unikum i en informants utsago.  

Då studien har haft en hermeneutisk ansats, har vi inga ambitioner att försöka dra några 

generella slutsatser av resultatet. Vi skulle dock vilja lyfta fram några, enligt vårt tycke, 

viktiga punkter.  

• Den kroppsliga och själsliga smärtan efter förlusten är hos föräldrarna överväldigande. 

De måste under en tid uppbåda hela sin kraft och styrka för att överleva.  

• Det samhälleliga stöd som finns vid stora nationella trauman, som exempelvis tsunamin, 

saknas i enskilda fall. Detta uppfattas av många som orättvist och av vissa även som en 

kränkning. Vi anser att alla föräldrar som förlorat sitt barn, vid behov, bör erbjudas stöd 

från samhället. 

• Sorgprocessen efter förlusten av ett barn pågår längre än vad gemene man föreställer 

sig. Således kvarstår ett behov av förståelse från omgivningen, en förståelse som många 

av våra informanter upplever saknas.  
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• Det är viktigt att professionell vårdpersonal som möter föräldrarna i den akuta krisen 

kan bemöta dem på ett adekvat sätt och ha kunskap om vad tidigare drabbade föräldrar i 

retrospekt har upplevt som viktigt i den akuta krisen. 

 
Slutligen vill vi ta upp frågan om uppsatsens värde. Som framgår av våra litteratursökningar i 

kapitel 5.1 finns det en stor mängd internationell forskning kring sorg, dock är forskningen 

om föräldrar som förlorat barn i svenska förhållanden betydligt mer begränsad. Vi anser att 

det finns en oförståelse för föräldrars sorgprocess efter förlust av barn. Detta leder till 

felaktiga föreställningar om sorg som bidrar till att föräldrar som förlorat sina barn riskerar att 

bli mycket ensamma i sin sorg. Således tycker vi att människor i allmänhet bör känna till mer 

om sorgprocessen efter ett barns dödsfall. Om vi med denna uppsats har kunnat medverka till 

detta, anser vi att uppsatsen har ett värde. Vår tacksamhet riktas till våra informanter som varit 

med och bidragit till detta. Ett särskilt tack riktar vi till Sofi Piehl, vars målande beskrivning 

av hur det känns att förlora sitt barn också har fått ge namn åt vår uppsats: ”Det gör så jävla 

ont”. 
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Bilaga 1: intervjuguide föräldrar/författare 
Bilaga 2: personer som arbetar med sörjande  
Bilaga 3: etiska överväganden 



 

Bilaga 1 
 
INTERVJUGUIDE 

- Föräldrar/författare  
  
Intervjuguide  
 
 
Hur bemästras sorgen? 
Beskriv familjens livssituation innan din son/dotter dog? 
Vad hände din son/dotter?  
Berätta om tiden de närmaste dagarna efter det att din son/dotter dog.  
Beskriv din/familjens livssituation efter det att din son/dotter dog? 
På vilket sätt har du upplevt att sorgen har förändrats över tid?  
Kan du berätta om dina existentiella funderingar såsom livssyn och meningen med livet? 
 
Används några särskilda strategier i sorgbearbetningen? 
På vilket sätt förändrades ditt dagliga liv efter din sons/dotters bortgång? 
Nya vanor, gamla vanor som upphörde?  
Förändrades dina prioriteringar?  
Varifrån hämtar du kraft?  
 
Vilka personer, handlingar och relationer upplevdes som stödjande och/eller 
betydelsefulla och vilket stöd saknades? 
Vilka personer i bland dina vänner, släkt och bekanta kunde stötta dig direkt efter dödsfallet? 
Vilka personer bland vänner, släkt och bekanta har givit ett kontinuerligt stöd? 
Har du erfarenheter av stöd från ideell sektor såsom stödgrupper eller kyrkan? 
Har du erfarenheter av stöd från offentlig sektor såsom personer inom sjukvården eller 
socialtjänsten? 
Har du erfarenheter av stöd från privat sektor såsom psykolog eller annan terapeut?  
Fanns det andra relationer som varit betydelsefulla?  
Fanns det handlingar som du upplevde som stödjande?  
Finns det någon form av stöd (från alla ovan nämnda sektorer) som du har saknat under tiden 
som gått efter dödsfallet?  
På vilket sätt hade du önskat bli bemött? Hur upplevde du att du blev bemött?  
 
 
På vilket sätt verkade stödet? 
Vilka personer gjorde skillnad? Vilka handlingar gjorde skillnad? Vilka relationer gjorde 
skillnad? 
Vilket stöd har du upplevt verkningsfullt? Varför tror du att du upplevde det som 
verkningsfullt?  
Finns det något du önskar att du hade gjort annorlunda? (Ett eget agerande som du tror hade 
kunnat vara till hjälp för dig själv?) 



 

Bilaga 2 
 
INTERVJUGUIDE 

-  personer som arbetar med sörjande  
 
Inledande frågor 
Kan du berätta kortfattat om din verksamhet? Hur kommer de sörjande i kontakt med er? 
Varför uppger de sörjande att de söker kontakt med just er? Vad tror de att ni kan göra för 
dem?  
 
Hur bemästras sorgen? 
Vilka är dina erfarenheter av hur människor bearbetar sorg?  
Upplever du att existentiella funderingar såsom livssyn och meningen med livet är vanliga? 
På vilket sätt upplever du att människors sorg förändras över tid? 
 
Används några särskilda strategier i sorgbearbetningen? 
Upplever du att människor i sorg använder sig av några särskilda strategier i 
sorgbearbetningen? I sådana fall vilka? Nya vanor, gamla vanor som upphörde? Förändrade 
prioriteringar? Varifrån uppfattar du att sörjande hämtar kraft för att orka med vardagen?  
 
Vilka personer, handlingar och relationer upplevdes som stödjande och/eller 
betydelsefulla och vilket stöd saknades? 
Vilka personer är enligt din erfarenhet vanligtvis stödjande i sorgbearbetningen? Är det släkt 
vänner, bekanta eller andra? Brukar de sörjande du kommer i kontakt med ha fått annat stöd 
från ideell/offentlig/privat sektor? 
Brukar de sörjande ge uttryck för att någon form av stöd har saknats efter dödsfallet? 
På vilket sätt uppfattar du att de sörjande önskar bli bemötta? Hur ger de uttryck för att de 
blev bemötta?  
 
På vilket sätt verkade stödet? 
Uppfattar du att de sörjande ger uttryck för att det finns särskilda personer, handlingar eller 
relationer som har gjort skillnad?  
Vilket stöd anser du att de sörjande uppger som mest verkningsfullt? Har du någon 
uppfattning om varför de sörjande upplevde det som verkningsfullt?  
Ger de sörjande uttryck för att de önskar att de hade gjort någonting annorlunda? (Ett eget 
agerande som hade kunnat vara till hjälp för dem själva i sorgbearbetningen?). 
På vilket sätt anser du att er verksamhet kan erbjuda sörjande ett ändamålsenligt stöd? 
Utvärderar ni er egen verksamhet?  



 

Bilaga 3 
 
ETISKA ASPEKTER 

 
Vi som skriver uppsatsen är studenter på Ersta Sköndal Högskola. Vi läser till socionomer 
och går vår sjunde utbildningstermin. Våra namn är: Carina Törnstrand och Jenny 
Österlund. Carina nås på telefon 070-774 89 77/08-7707777 och Jenny nås på telefon 070-
482 67 43/08-6048359. Våra e-postadresser är: carinatornstrand@hotmail.com och 
jenny.osterlund@glocalnet.net  
  
Nedan följer de etiska aspekter vi vill diskutera innan intervjun påbörjas. Vi beräknar att 
intervjun skall pågå i cirka 1,5 timmar. Vi vill använda bandspelare som stöd till våra 
minnesanteckningar.  
 
Informationskravet 

• Presentation av oss själva och vår utbildning. 
• Syftet med denna studie är att få ökad förståelse för hur föräldrar, vars barn av 

olika anledningar har avlidit, har bearbetat sorgen. Vi avser också att undersöka 
vilket stöd de upplevt som ändamålsenligt i sorgbearbetningen, samt vilket stöd 
professionella/personer som arbetar med sörjande upplever att vara 
ändamålsenligt.  

• Studien kommer att genomföras genom litteraturstudier och intervjuer med 
representanter för tre organisationer och företrädare för tre olika 
trossamfund/organisationer som arbetar med sörjande. Det insamlade materialet 
kommer att sammanställas i en uppsats på C-nivå. Arbetet med uppsatsen 
påbörjades 23 februari 2009 oktober och skall vara avslutat den 24 april 2009. 

 
Samtyckeskravet 

• Deltagandet i intervjuerna är frivilligt.  
• Du/Ni har rätt att avbryta er medverkan under intervjun.  
• Frågor kring studien och samtycket?  
 
Konfidentialitetskravet  

• Vi anser inte studien vara av sådan känslig karaktär att anledning till 
konfidentialitet finns. Skäl till anonymitet i det färdiga arbetet har således ej 
bedömts föreligga.  

• Vi kommer att kommer att transkribera ljudupptagningen till text. Inspelningarna 
kommer sedan att förstöras.  

• De anteckningar vi gör kommer att användas under arbetet med studien och 
uppsatsskrivandet. Då uppsatsen blivit godkänd kommer anteckningarna att 
förstöras.  

 
Nyttjandekravet  

• Uppsatsen kommer att presenteras på Ersta Sköndal Högskola (ESH). Uppsatsen 
kommer också att finnas tillgänglig på webben, via högskolans bibliotek.  

• Vi vill förbehålla oss rätten att använda uppsatsen i vår kommande utbildning och 
yrkesliv. 

• Informationen som lämnas vid intervjun kommer endast att användas till uppsatsen.  
 



 

Kompletterande uppgifter (exempelvis överenskomna reservationer): 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
□ Jag önskar ta få en kopia på den färdigskrivna uppsatsen 
 
E-postadress/postadress:……………………………………………………………………… 
 
 
 
Jag har tagit del av ovanstående och samtycker till dessa förutsättningar. 
 
 
 
 
…………………………………………  
Ort och datum  
 
 
 
………………………………………….. 
Namnteckning 
 
 
 
………………………………………….. 
Namnförtydligande 
 


