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Mitt barn, saknaden är oändlig! 

En litteraturstudie om föräldrars upplevelser av att plötsligt förlora sitt barn. 

 

My child, the grief is endless! 

A literature review on parents experience of the sudden death of a child. 

 



 
 

 
 

 

”Väck mig! 

 

Väck mig ur denna mardröm, jag vill inte sova mer. 

Låt mig vakna upp till en helt vanlig dag. 

Hjälp mig att komma vidare, jag ber. 

Jag vädjat till Ditt innersta både i går och idag. 

Låt allt få bli som förut, innan allting sker. 

 

Låt mig få se min älskade son, bara än en gång, jag ber. 

Hjälp mig att förstå vad som hänt. 

Tala om för mig hur han mår, bara en enda gång, så jag ser. 

Berätta för mig vad han gör och hur han mår. 

Lugna mig i mina tankar så att jag förstår. 

 

Snälla GUD, hjälp mig att få inre ro. 

Bygg en brygga över till horisontens bro. 

Där Jocke finns, där vill jag också vara. 

Låt mig få se min son och få veta vad som hänt. 

Ge mig kraft och styrka till min önskan att tro. 

 

Ett enda människoliv kan tyckas vara ingenting. 

Jag vill drömma om Jocke och allt där omkring. 

Jag vill inte vakna igen till nutidens hets. 

Hjälp mig att inse varför, 

en ung frisk människa plötsligen dör. 

 

Låt mig få uppleva tiden med Jocke igen, 

om så bara i drömmen, det är nog. 

Väck mig, tala om för mig, varför, sen. 

Varför fick Joakim inte leva bland oss längre? 

Hjälp mig att förstå varför hans liv DU tog. 

 

Låt mig få vakna i sommarens tid. 

Jag vill att Jocke skall stå här bredvid. 

Vara som vanligt, glad och god. 

Kära Gud, låt mig få höra hans röst. 

Endast det skulle ge mig en enorm tröst. 

 

Jocke, min älskade son, 

du kommer alltid att finnas i mitt hjärta”. 

Vivianne Dahlberg 

Joakims mamma (Nätverket för föräldrar som mist barn [FEBE], 2014). 



 
 

 
 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: I Sverige dör cirka 100 barn per år till följd av olyckor, skador och förgiftning. 

Den absolut vanligaste orsaken är bilolyckor. Risken att dö i en bilolycka ökar med stigande 

ålder, även andelen dödsfall i självmord är högre i tonåren. De yngre barnen avlider oftast på 

grund utav kvävning, drunkning eller våld. De minsta barnen skadar sig ofta i hemmet och 

dessa olyckor handlar främst om fall, kläm- och brännskador samt förgiftningar. Cirka en 

femtedel av alla inläggningar på sjukhus i Sverige är barn och unga som läggs in till följd av 

en olycka.  

Sorg är starkt kopplat till förlusten av någon, speciellt barn. Oftast behövs det professionell 

hjälp att ta sig igenom sorgen och den kris som förlusten innebär. För att som sjuksköterska 

kunna stötta föräldrarna så behövs kunskaper om hur föräldrar upplever förlusten. 

 

Syfte: Att belysa föräldrars upplevelser av att plötsligt förlora ett barn.  

Metod: En litteraturöversikt baserad på tio artiklar där författarna läste sammanfattningarna i 

flera studier och valde ut de som passade till denna studies syfte. Sökord som användes var 

grief, postmortem, after child death, sudden death of child, parents, parents grief, death of 

child, infant, perinatal, siblings, violent death, death studies, bereaved parents experiences 

funeral, family, experience, sudden death, nursing, cancer, lived experience, unexpected 

death, parents experience, death of children. De databaser som är använda i denna studie är 

Cinahl och PubMed. Författarna har gjort följande avgränsningar: studier publicerade före år 

2000 exkluderades då författarna vill ha så ny information som möjligt. Studier som 

uteslutande behandlar plötslig spädbarnsdöd samt barn som dött av sjukdom har även de 

exkluderats.  

 

Resultat: Att förlora ett barn kan förändra livet radikalt. Det kan förändra ens relationer med 

sin partner, sina vänner och familj. Flera föräldrar rapporterar olika typer av interventioner 

som hjälpfulla i relation till sorgeprocessen under krisperioden. Att ha någon nära sig under 

denna period värderades högt genom att bara sitta bredvid eller erbjuda en hjälpande hand. 

Den huvudsakliga upplevelsen av att plötsligt förlora ett barn var att man ville berätta om sina 

barn och även om sin sorg efter förlusten. Många kände dock att de hade få tillfällen att prata 

om detta.  Analysen av materialet gav tre teman till följd av föräldrars berättelser. Dessa 

 



 
 

 
 

 

teman är: ”vardagen efter dödsfallet”, ”information och stöd” samt ”berättelsens betydelse”. 

Diskussion: Styrkan i denna litteraturstudie var att man fått kunskap kring omhändertagandet 

från sjukvårdspersonal i det akuta skedet, då dödsfallet inträffade samt möjligheten att studera 

föräldrars upplevelser över så lång tid så som 18 år senare. Att både mödrars och fäders 

upplevelser fanns i åtta utav de tio studier. Av dessa åtta studier blev författarna medvetna om 

att fler mödrar än fäder intervjuades. Två utav studierna belyste endast mödrars upplevelser. 

Författarna hade önskat studera fler berättelser från pappor kring deras upplevelser om 

plötslig förlust av sitt barn.  

Resultatet av denna litteraturstudie ger en kunskap om hur situationen kan upplevs för 

föräldrar efter en plötslig förlust av ett barn. Även om flera utav föräldrarna upplevde 

liknande situationer efter barnets dödsfall så är sorgen fortfarande individuell. Detta kan 

medföra att vissa individer upplever sorgen på ett annat sätt än beskrivet i denna studie.  

 

Nyckelord: Föräldrar, plötslig död, sorg, barn, upplevelse. 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: In Sweden, approximately 100 children die each year due to accidents, injuries 

and poisoning. The most common cause is car accidents. The risk increases with advancing 

age, also the percentage of deaths from suicide is higher in adolescence. For younger children 

choking, drowning and violence are the main causes of premature death. Small children often 

hurt themselves in their home and the accidents mainly consist of the child falling, pinch point 

injury, burns and poisoning. About a fifth of all hospital admissions in Sweden are children 

and youth who are admitted as a result of an accident. 

Grief is strongly linked to the loss of someone, especially children. Professional help is 

usually needed to get through the grief and the crisis that the loss entails. For a nurse to be 

able to support the parents knowledge is needed about how parents experience the loss.  

 

Aim: To highlight how parents experience the sudden loss of a child.  

Methods: A literature review based on ten articles where the authors read the abstracts of 

several studies and selected those that fit into this study's purpose. Keywords used were grief, 

postmortem, after child death, sudden death of child, parents, parents grief, death of child, 

infant, perinatal, siblings, violent death, death studies, bereaved parents experiences funeral, 

family, experience, sudden death, nursing, cancer, lived experience, unexpected death, parents 

experience, death of children. The databases used in this study are Cinahl and PudMed. The 

authors have made the following limitations: studies published before 2000 were excluded 

because the authors wished as new information as possible. Studies who exclusively address 

sudden infant death and children that have died of a disease have also been excluded. 

 

Results: Losing a child can change life radically. It can change one's relationships with 

partners, friends and family. Many parents report different types of interventions that were 

helpful in relation to the grieving process during the crisis period. Having someone close 

during this period was highly valued, by just sitting next to or offer a helping hand. The main 

experience of suddenly losing a child was the desire to talk about their children and also of 

their grief after the loss. Many felt that they had few opportunities to talk about this. The 

analysis of the data yielded three themes as a result of the parents’ stories. These themes are: 

“everyday life after death”, “information and support” and “the story’s importance”. 

 



 
 

 
 

 

Discussions: The strength of this study was to gain knowledge about the care of medical 

personnel in the emergency phase, when the death occurred and the opportunity to study 

parents' experiences over as long as an 18 year period. Both women's and men's experiences 

was found 1in eight out of ten studies. Of the eight studies the authors recognized that more 

women were interviewed then men. Two of these studies, only the mothers' experiences were 

highlighted. The authors had wished to study more stories from men about their experiences 

of the sudden loss of her child. 

The results of this literature review provide a knowledge about how the situation is 

experienced for parents after the sudden loss of a child. Although the parents experienced 

similar situations after the child's death, the grief is still individual. This may mean that some 

individuals experience grief in a different ways than described in this study. 

 

Keywords: Parents, sudden death, grief, child, experience.  
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Inledning 

Intresset för detta ämne väcktes efter en kurs i palliativ vård. Efter denna kurs så satt 

författarna och diskuterade innebörden av att förlora någon. De kom sedan in på den situation 

som föräldrar hamnar i när de förlorat ett barn, antingen inom palliativ vård eller efter en 

olycka. Både var överens om att det måste vara en väldigt krävande situation men att de inte 

visste så mycket mer än så. Både har varit med om anhöriga som fått barn och ställt frågan till 

föräldrarna - vad vore det värsta tänkbara i era liv? Då har föräldrarna svarat så här - att något 

hemskt ska hända våra barn. Detta tyckte författarna var värt att studera. I arbetet som 

sjuksköterska kommer man att möta på föräldrar som mist barn bland annat inom 

primärvården eller på vårdavdelningar. Sjuksköterskan kan behöva hjälpa och stötta dessa 

föräldrar för att de ska klara av att fortsätta sin vardag. Författarna tror därför det är viktigt att 

sjuksköterskan får en inblick av deras upplevelser och kunskapen om hur föräldrar kan 

reagera i en sådan situation. Därifrån växte idén fram att göra en litteraturstudie för att på så 

vis få mer kunskap om hur föräldrar upplever förlusten av ett barn. Mer kunskap om ämnet 

kan hjälpa sjuksköterskan i sitt arbete med att stötta föräldrarna efter deras förlust.  

 

Bakgrund 

I Sverige dör ungefär 100 barn till följd utav skada, olycka och förgiftningar varje år. 

Trafikolyckor är en av de vanligaste orsakerna till att barn och unga dör. Risken att dö i en 

trafikolycka ökar med stigande ålder. Andelen dödsfall i självmord är även högre i tonåren. 

För yngre barn är kvävning, drunkning och våld de främsta orsakerna till förtidig död. De 

yngre barnen skadar sig oftast i hemmet och olyckor handlar främst om fall, kläm- och 

brännskador samt förgiftning. Cirka en femtedel av alla inläggningar på sjukhus i Sverige är 

barn och unga som läggs in till följd av en olycka (Hjern & Bremberg, 2002; Skanse & 

Jägervall, 2011).  

 

Plötslig oväntad död 

Döden uppfattas sällan som en naturlig del i livet, och för de flesta människor är döden 

obekant och mycket skrämmande (Kock-Redfors, 2012, s.12). 

Vid plötslig och oväntad död är anhöriga alltid fullständigt oförberedda för händelsen. 

Anhöriga är alltid chockade av beskedet. Personerna har inte hunnit skaffa sig beredskap för 

att förlora den som dött. Man kanske inte har hunnit be om förlåtelse för avgörande händelse 
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och inte heller hunnit ta farväl ordentligt, inte hunnit avsluta saker tillsammans (Kock-

Redfors, 2012, s.14). 

 

Sorg 

Sorg är starkt kopplat till förlusten av någon, framförallt barn. Förlusten efter ett barn som 

dött bli väldigt påtaglig för föräldrarna och det kan behövas professionell hjälp för att 

föräldrarna ska klara av att hantera sin sorg. Sorgen efter att ha förlora ett barn kan se olika ut 

beroende på om barnet dog plötsligt eller om det dog efter en längre tids sjukdom. Den 

plötsliga döden medför oftare en svårare sorg då föräldrarna inte haft tid att förbereda sig på 

att deras barn ska gå bort (Davies, 2001; Wender, 2012). 

Det är viktigt att föräldrarna tillåts sörja. Många använder sig av olika ceremonier efter 

barnets död för att på så sätt bearbeta sorgen. I dessa ceremonier ingår bland annat begravning 

av barnet men kan även innefatta egna saker som föräldrarna gör i hemmet för att hedra och 

minnas det förlorade barnet. Vissa låter barnets rum stå kvar som det var när barnet levde och 

andra väljer att skapa en plats i hemmet med bilder och andra saker relaterat till deras barn för 

att ha en plats att minnas och sörja barnet på (Davies, 2001). 

 

Sjuksköterskans kommunikation med föräldrar i kris 

När ett dödsfall sker så sker stora förändringar i de drabbades liv och en kris utlöses. Enligt 

Cullberg så innebär en kris att personens tidigare erfarenheter och inlärda beteenden inte 

räcker till för att hantera den nya situationen (Kallenberg & Larsson, 2011, s.163). Det kan 

kännas som att en del av tryggheten har försvunnit och det blir svårt att hantera det vardagliga 

livet. Krisreaktionen består generellt utav fyra olika faser. Chockfasen, reaktionsfasen, 

bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Dessa olika faser flyter ofta samman och kan se 

olika ut ifrån person till person. Trots att detta så är det viktigt att ha en viss kunskap om de 

olika faserna då detta skapar en övergripande kunskap om kriser och för att på så sätt kunna 

erbjuda adekvat stöd till de sörjande (Eide & Eide, 2009, s.197-233). 

 

Chockfasen 

I chockfasen kan reaktionen ge uttryck i att föräldern verkar sansade och lugna, de verkar som 

om de inte påverkats alls. Andra kan reagera genom att bli apatiska eller genom att de drabbas 

av panik. Oftast upplever de som hamnat i en kris en frånvarande känsla och de upplever 

händelsen som overklig och att det känns något drömliknande. En person som är i chockfasen 
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behöver oftast stöd rent praktiskt då de ofta har svårt att lösa problem och svårt att veta vad de 

ska göra. En person som är i denna fas behöver bemötas med medmänsklighet, lugn och 

uppmuntran. Föräldrarna måste få avreagera sig och bli accepterade. För att kunna hjälpa den 

drabbade föräldern så måste sjuksköterskan ha en så bra bild som möjligt över situationen och 

även kunskaper hur han eller hon ska kunna stötta föräldern. Sjuksköterskan behöver 

kunskaper om hur sorgen efter ett förlorat barn ser ut (Eide & Eide, 2009, s.210-213). 

 

Reaktionsfasen 

Under reaktionsfasen så börjar händelsen sjunka in. Föräldrarna börjar inse vad som hänt och 

börjar ta till sig informationen. Detta innebär att känslorna och tankarna relaterat till förlusten 

kommer. För många kan detta kännas överväldigande och påträngande. Ångest, oro och 

rastlöshet är vanligt. Sömnproblem, irritation, depression och isolering är även normala 

reaktioner vid en kris och vid sorg. Att föräldern i kris gråter är inte alls ovanligt och det är 

bara bra. Det är viktigt att sjuksköterskan tillåter föräldern att få utrymme så att denna kan 

visa sina känslor. Det är viktigt att sjuksköterskan ger föräldrarna möjlighet att prata om sina 

känslor och sina tankar genom att vara närvarande men inte pressa dem (Eide & Eide, 2009, 

s.214-216). 

 

Bearbetningsfasen 

Under denna fas så blir känslorna och tankarna lättare att hantera, de blir inte lika 

överväldigande. Föräldrarna klarar av att känna och stanna kvar i tankarna på ett helt annat 

sätt än tidigare. Känslan av att behöva fly ifrån det jobbiga minskar. Föräldrarna är 

fortfarande känslomässigt ostabila och de kan resultera i många olika känslor och tankar på en 

och samma gång. Sömn- och koncentrationsproblem är vanliga under denna period. I denna 

fas är den psykosomatiska reaktionen vanlig. Huvudvärk, nacksmärtor och problem med 

matsmältningen är de vanligaste psykosomatiska symtomen efter en förlust. Även 

sexualiteten och sexlivet kan bli påverkat (Eide & Eide, 2009, s.224-225). 

 

Nyorienteringsfasen 

Det är nu dags för föräldern att leva vidare efter förlusten av sitt barn. Krisen och traumat att 

förlora barnet har bearbetats på bästa möjliga sätt och hur föräldrarnas liv fortsätter beror på 

hur deras förmåga och vilja till att fortsätta livet i en ny riktning.  Vissa hanterar situationen 

genom att lägga traumat bakom sig och fortsätta leva livet så normalt som möjligt med 
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minnena kvar i bakgrunden. Andra har svårare att fortsätta vidare och har svårt att ta sig ur 

sorgen och krisen (Eide & Eide, 2009, s.232). 

Oavsett i vilken utav dessa faser en person befinner sig så måste sjuksköterskan kunna möta 

personen där hon eller han befinner sig. Detta innebär att sjuksköterskan behöver så bred 

kunskap som möjligt om hur sorgeprocessen och föräldrarnas upplevelse av hur det är att 

förlora ett barn ter sig (Eide & Eide, 2009, s.197-233). Om sjuksköterskan har en ökad 

kunskap om hur föräldrarna upplever sin förlust så bör de på ett bättre sätt kunna stötta 

föräldrarna i sin sorg och i den krisreaktion som kan uppstå vid förlusten. 

 

Vårdpersonalens roll efter ett barns död  

Den frågan som ofta kommer upp hos vårdpersonalen i samband med att ett barn dör är frågan 

"Gör vi rätt?". Många inom vården känner sig osäkra på hur de ska möta den sörjande 

familjen. Detta gör att det blir svårt att ge föräldrarna, familjen och de anhöriga ett adekvat 

bemötande och stöd. Sjukvårdspersonalen är enligt 1998:1660 i hälso- och sjukvårdslagen 

skydliga att inte bara respektera den avlidne utav att även bemöta de närstående med respekt 

och omtanke (Raadu, 2012, s.112). 

Det finns olika faktorer som spelar in i svaret på denna fråga. Omständigheterna kring 

barnets död påverkar mycket. När ett barn dör efter en längre tids sjukdom så har både 

föräldrarna och vårdpersonalen fått tid att förbereda sig på att barnet kommer att avlida och 

vårdpersonalen kan lättare förberedda sig för hur de ska stötta föräldrarna när detta sker. Om 

barnet däremot dör plötsligt så kommer händelsen som en chock för föräldrarna och 

vårdpersonalen kan vara mindre förberedda på att stötta familjen (Cook, White & Ross-

Russell, 2002). 

När barnet faller offer för plötslig död så kommer stödet ofta ifrån vårdpersonal som inte 

kände barnet eller familjen. Många säger dock att bemötandet vid dödsfallet är mycket viktigt 

för sorgeprocessen. Familjen och de anhöriga vill kunna ha en trygg punkt som hjälper dem 

att ta sig igenom den första akuta fasen efter barnets död (Cook et al., 2002; Kent & 

McDowell, 2004). 

 

Efter dödsfallet 

Direkt efter dödsfallet bör föräldrarna få numret till en sjuksköterska eller läkare som de kan 

kontakta ifall frågor uppstår och om de behöver prata med någon. Ett uppföljande möte ska 

också planeras in. Detta möta kan med fördel schemaläggas så att de infaller åtta till tolv 
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veckor efter dödsfallet, då har händelsen sjunkit in en del. Vårdpersonalen som håller i detta 

möte bör vara väl insatt i hur sorgeprocessen ser ut, detta för att kunna stötta familjen under 

samtalet. Kunnig vårdpersonalen kan även lättare se behovet av fortsatt stöd hos familjen. 

Under detta möte så ska all ny information som familjen fått diskuteras, familjen ska även få 

utrymme till att få ställa frågor kring barnets död och vad som hänt. Det är även viktigt att 

diskutera frågor så som stödgrupper för föräldrarna och eventuella syskon eller andra 

anhöriga. Ibland kan det även kännas bra för familjen att i lugn och ro få besöka avdelningen 

där barnet avled.  åt familjen (Cook et al., 2002; Kent & McDowell, 2004; Thirsk & Moules, 

2013). 

Vid detta möte så är det familjen som är i centrum. Det är deras upplevelser som samtalet 

kretsar kring och det är föräldrarna som med sina frågor och funderingar får styra samtalet 

(Cook et al., 2002; Kent & McDowell, 2004; Thirsk & Moules, 2013). Detta går att koppla till 

det vårdvetenskapliga koncensusbegreppet människan. Det innebär att människan sätts i fokus 

och att det är han eller hon som är expert på sig själv och hur de mår. Omvårdnaden och 

stödet formas då utifrån individens egna behov (Dahlberg & Segesten, 2010, s.103-104). 

Sorgen hanteras olika ifrån person till person och det som påverkar hur personen hanterar 

en förlust är personens livsvärld. En persons livsvärld innebär hur han eller hon upplever och 

tolkar världen runt sig. Denna uppfattning formas utav olika upplevelser genom livet. Alla 

människor tolkar världen omkring sig på olika sätt, alla har olika upplevelser med sig sedan 

barndomen. Detta påverkar hur personen upplever och hanterar förlusten av ett barn. 

Livsvärlden påverkar hur den personens sorg känns och ska hanteras för att det ska bli så bra 

som möjligt för den personen. Sjuksköterskan finns där för att stötta personen i sitt mående 

och i sin situation så att personen själv kan ta steget emot att må bättre. (Dahlberg & 

Segesten, 2010, s.118-131). 

 

Problemformulering 

Ofta uttrycker vårdpersonalen en osäkerhet till hur de ska bemöta föräldrar efter förlusten av 

ett barn. Detta gör att det blir svårare att ge dem det bemötande och stöd som krävs (Cook, 

White & Ross-Russell, 2002).  

 När barnet faller offer för plötslig död så kommer stödet ofta ifrån vårdpersonal som inte 

kände barnet eller familjen. Denna händelse kan komma som en chock för föräldrarna och 

sjuksköterskan kan vara mindre förberedd på att stötta familjen då man varken kände barnet 

eller föräldrarna innan. För att veta hur sjuksköterskan på bästa sätt ska kunna hjälpa föräldrar 

som förlorat ett barn i plötslig död så krävs en djupare kunskap om hur de upplever dödsfallet. 
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Syfte 

Att belysa föräldrars upplevelser av att plötsligt förlora ett barn. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Fyhrs sorgeteori 

Författarna har valt att använda Fyhrs sorgeteori för öka förståelsen av begreppet sorg som är 

en nödvändighet för att förstå ämnesvalet men också för att bättre kunna analysera det 

material som ligger till grund för resultatet. 

Det kan kännas besvärligt för medmänniskor att möta personer som drabbats av en stor 

förlust. Det kan ibland se ut som att vi helt och hållet förlorat förmågan att ge ett självklart 

medmänskligt stöd till sörjande. Ängsligt hänvisar vi till professionella hjälpare, trots att 

sorgen i de allra flesta fall klarar av sitt läkande arbete enbart med hjälp av människor som 

stöttar den drabbade praktiskt, som låter sorgen gå fram i sin egen takt och tillåter 

sorgearbetet så som det visar sig (Fyhr, 2003, s.17). Med detta vill författarna också klargöra 

att sjuksköterskor möter drabbade människor i sorg oavsett vilken avdelning hon/han arbetar 

på, som förlorat något eller någon och kan som ovan nämnt stötta oavsett profession. Dock 

kan sorg behandlas professionellt när det finns verkliga behov av det. Sorgen underlättas när 

omgivningen inser och accepterar att det är viktigt att få sörja. Om denna inställning inte finns 

kan sorgearbetet hindras, då personen som sörjer tror att hans reaktioner är onormala och 

måste gömmas. För den som sörjer behövs i första hand människor som finns till hands, som 

varken är rädda eller påträngande för barnsliga och aggressiva reaktioner. När någon drabbas 

av en betydande förlust kan alla människor hjälpa. Man kan hjälpa på olika sätt. 

Utgångspunkten är att sorgen är en normalpsykologisk reaktion, som inte i första hand 

behöver hjälp av experter, utan den kan tas hand om i varje situation, av personer i hemmet, i 

bekantskapskretsen och på arbetsplatsen. Att ha en ambition om att vi alltid måste förstå för 

att kunna stödja och respektera, kommer det att finnas lite respekt kring sörjande personer. 

Förståelse får därför inte vara en förutsättning för respekten. Då sorgen har så starka 

individuella drag att den med nödvändighet måste tillåtas vara oförstådd, men ändå bli bemött 

med respekt. Som sjuksköterska kan man finnas till hands, lyssna, vara ”behållare”, acceptera 

sorgens intryck, respektera den sörjandes signaler, låta hennes sorg ta sin tid och att fråga 

någon sakkunnig till råds om man antar att behandling behövs (Fyhr, 2003). 
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Oftast förknippas sorg med förlusten av en person, till exempel i samband med ett 

dödsfall eller en skilsmässa. Men förluster kan vara av många andra slag (Fyhr, 2003, s.23).  

Enligt Fyhr kan sorgen definieras som att förlusten ger ett psykiskt sår, sorgens uppgift är att 

bearbeta förlusten och läka såret. Läkningsprocessen kallas sorgearbete (Fyhr, 2003, s.24). 

Förluster kan vara konkreta och osynliga. Man kan ha förlorat en kär person, sitt land, en 

kroppslig funktion, ett husdjur, sitt arbete men den kan också vara diffus eller osynlig både 

för den drabbade och för andra personer. Till exempel kan man ha förlorat sin identitet, 

självuppskattning, frihet, en förhoppning om framtiden etc. Det väsentliga är att förlusten 

upplevs som stor av den drabbade personen själv och inte om den syns tydligt för andra 

människor. Förluster, i samband med sorg kan alltså inte värderas enbart objektivt och kan 

likväl inte värderas till sitt rätta värde av någon annan person än den som drabbats. Personen 

som drabbats äger helt och hållet själv sin förlust och är även den enda som har möjlighet att 

bedöma den verkliga betydelsen av det förlorade (Fyhr, 2003, s.24). 

Efter en förlust kanske man tvingas att ompröva viktiga delar av sitt hittillsvarande liv 

och se det i ett nytt ljus. Förhoppningar och drömmar om framtiden, stämmer inte längre 

eftersom drömmarna är uppbyggda med stöd av det som nu är förlorat. Man kan vara helt 

medveten om detta men trots vetskapen är man oftast inte beredd att släppa taget om 

drömmarna direkt då det funkar som ett skydd mot smärtan under den tid då såret efter 

förlusten läks. Tiden i sig läker inte sår av detta slag, även om förlusten får ett större avstånd 

och känns mindre synlig med tiden. Man skulle kunna säga att sorgen behöver tid för att 

läkas, men såret läker inte enbart med hjälp av tiden. Så länge förlusten är obearbetad har den 

kvar sin levande kraft även om den är gömd eller glömd. Under tiden som den är gömd måste 

den hållas nere med hjälp av psykisk energi då den hela tiden försöker komma upp till 

medvetandet igen för att få sin chans till läkning (Fyhr, 2003, s.24-25). 

 

Metod 

Metoden var en litteraturöversikt. En litteraturöversikt handlar om att skapa en översikt över 

ett problem inom sjuksköterskans verksamhetsområde/kompetensområde eller en översikt 

över kunskapsläget inom ett visst område som är omvårdnadsrelaterat (Friberg, 2012, s.133).  

I det första steget i litteraturöversikten låg fokus på studiens titel där författarna såg om den 

svarar på syftet. Därefter lästes abstractet i de studier som matchade syftet med denna studie. 

De utvalda studierna analyserades för att få ett helhetsbegrepp. Helikopterperspektivet gjorde 

att författarna fick en översikt och gjorde det möjligt för dem att ”se” karaktären av studierna, 

med det menas att författarna inte lät sin förförståelse styra syftets resultat. Författarna låste 
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sig inte så att endast vissa aspekter syntes (Friberg, 2012, s.137). Därefter fortsatte författarna 

med att avgränsa till de studier som slutligen ingick i översikten/analysen. Tredje steget var 

att granska studiernas kvalitet, genom den röda tråden mellan alla delar, så som studiens syfte, 

metod och resultat (Friberg, 2012, s.138). Författarna lät arbetets syfte styra valet av 

artiklarna undergranskningen. Författarna tog inte i förväg något beslut om hur vida 

kvalitativa och/eller kvantitativa artiklar skulle tas med. Resultatet blev tio artiklar. Åtta av 

dessa studier var kvalitativa med föräldrars egna levda berättelser av upplevelsen och två 

studier var en kombination av kvalitativ och kvantitativ data med inslag av föräldrars 

berättelser och statistik så som självskattningar om att hitta mening efter sitt barns plötsliga 

död och påverkan på sexualiteten mellan mor och far efter dödsfallet. En artikel var ifrån 

Sydafrika, sju studier ifrån USA, en ifrån Norge och en ifrån Kanada.  

 

Datainsamling  

Datainsamlingen skedde via två olika databaser som ansågs lämpliga då man kunde hitta 

omvårdnadsforskning. Cinahl och PubMed med sökord och avgränsningar som finns 

redovisade i sökmatrisen. Cinahl (Comulative Index of Nursing and Allied Health) är 

specialiserad på omvårdnadsforskning. Databasens innehåll täcker omvårdnad, arbetsterapi 

och sjukgymnastik (Forsberg & Wengström, 2013, s.75). 

Innehållet i PubMed databas täcker medicin, omvårdnad och odontologi. 

Dokumenttyperna är huvudsakligen vetenskapliga tidskriftsartiklar. Även här, som i Cinahl 

finns artiklar i olika språk. PubMed inkluderar material från olika tidskriftsförlag (Forsberg & 

Wengström, 2013, s.75).  

 

Urval 

Sökord som användes var grief, postmortem, after child death, sudden death of child, parents, 

parents grief, death of child, infant, perinatal, siblings, violent death, death studies, bereaved 

parents experiences funeral, family, experience, sudden death, nursing, cancer, lived 

experience, unexpected death, parents experience, death of children. För att utöka och 

samtidigt begränsa sökningarna sammanställdes sökorden med de Booleska sök-operatorerna 

AND och NOT (Bilaga 1). Dessa sökord valdes för att komma närmre syftet så som plötslig 

död då författarna inte behandlar dödsfall orsakat av sjukdomar. Sökordet family valdes och 

författarna fick fram studier som presenterade föräldrars berättelser av deras efterlevande barn 
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och partner efter dödsfallet. Detta gav författarna en bredare syn kring föräldrars upplevelser 

av livet efter dödsfallet. 

 Inklusionskriterier: Endast engelska och svenska studier lästes då övriga språk inte 

behärskas på tillräckligt hög nivå. Trots att spädbarnsdöd är en av exklsionskriterierna 

så inkluderades tre studier som har både spädbarnsdöd och barn i sin studie. 

Författarna har valt att inkludera dessa då studierna ger en övergripande bild av 

föräldrars erfarenhet som plötslig förlora sitt barn. Argumentet för detta kommer från 

resultat som visat att föräldrar även påverkats fysiskt efter dödsfallet så som 

magsmärtor, migrän etc. Och det man menar är att sjuksköterskan kommer att möta 

dessa föräldrar även om de inte arbetar som barnmorskor. 

 Exklusionskriterier: Studier publicerade före år 2000 exkluderades för att få så nya 

studier som möjligt då forskning är en färskvara. Artiklar som endast handlar om 

plötslig spädbarnsdöd exkluderades på grund av att vi inte behandlar 

barnmorskeprofessionen. Studier som visade flera brister på vetenskaplig kvalitet 

exkluderades. Författarna fann brister i vissa studier där författarna inte kunde koppla 

syftet med resultatet på ett tydligt sätt samt att metoden inte hängde samman med 

resultat. Här nämns några exempel på frågor som kan ställas enligt Friberg, (2012) vid 

en granskning av kvalitativa studiers kvalitet: Finns ett tydligt problem formulerat? 

Vad är syftet? Är det klart formulerat? Hur är metoden beskriven? Vad visar 

resultatet? Finns etiska överväganden?  Hur har författarna tolkat studiens resultat?  

Finns det en röd tråd, svarar studiens resultat på syftet? 

 

Dataanalys 

Studierna lästes flera gånger för att författarna skulle få en ordentlig förståelse gällande 

innehållet och sammanhanget. Granskning av kvalitet gjordes samtidigt hela tiden. 

Tankesättet vid de kvalitativa studierna var att utgå från helheten till delarna och därefter till 

en ny helhet. Fokus låg sedan på resultaten t.ex. teman och subteman och texter som anknöt 

till varje tema. Därefter gjordes en sammanställning av varje resultat och författarna såg 

skillnader och likheter mellan dessa studier. Författarna valde nya teman som passade dessa 

tio studiers likheter och olikheter. Likheter mellan studierna var bland annat känslor och 

erfarenheter, behovet av stöd utifrån och olika perspektiv av påverkan efter dödsfallet. Dessa 

delar användes för att sammanfatta studiernas resultat i tre nya teman. Sammanfattningarna av 

dessa tio studier belyste föräldrars upplevelser av vardagen efter dödsfallet, behovet av 
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information och stöd samt berättelsens betydelse. Denna analys gjordes efter Fribergs metod 

(2012, s. 140-142). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Vid litteraturstudier bör etiska överväganden göras beträffande urval och presentation av 

resultat. Enligt Forsberg och Wengström (2003) bör man välja studier som har fått tillstånd 

från etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden har gjorts. Andra viktiga 

aspekter är att presentera alla artiklar som ingår i litteraturöversikten samt att redovisa alla 

resultat som stöder respektive inte stöder syftet i litteraturstudien. Det är oetiskt att presentera 

endast de resultat som stöder forskarens egen åsikt. Författarna är medvetna om att det finns 

en viss förförståelse i ämnet. 

Författarna har utifrån detta så långt som möjligt valt studier som redogör att de fått ett 

tillstånd ifrån en etisk kommitté. Alla studier har inte haft detta redogjort. Fem av tio 

inkluderade studier har fått ett godkännande från en etisk kommitté. Två studier har beskrivit 

att deltagarna har rätt att avbryta processen när dem vill. I de resterande tre studier har inget 

etiskt beskrivits. Författarna har då utgått ifrån studiens kvalitet och sedan valt att ta med dem 

ändå, då antalet studier som redogjort om ett etiskt godkännande ifrån en kommitté inte räckte 

för denna studie. Alla medtagna studier är redovisade och resultatartiklarna är valda utifrån 

hur väl de passar till denna studies syfte och inte utifrån en önskan att styra resultatet. Med en 

objektiv syn analyserades materialet och översattes till svenska.   

 

Resultat 

I resultatet framkom det att föräldrarna fick såväl psykiska som fysiska symtom efter 

dödsfallet. Bland anat oror och huvudvärk. Relationen till ens partner påverkads samt även 

relationen till ens närstående. Många utav föräldrarna kände ett behov av att få prata om sina 

upplevelser. Resultatet sammanställdes i följande tre teman: Vardagen efter dödsfallet, 

information och stöd samt berättelsens betydelse.  

 

Vardagen efter dödsfallet 

När barnet dör så förändras livet radikalt för föräldrarna. Något så viktigt som deras barn är 

nu borta. För många innebär denna förlust att relationen till ens partner blir mycket viktig. Att 

ha sin partner nära innebär att ha någon som gått igenom precis samma förlust, någon som 

förstår. Det innebär en trygghet och en säkerhet att kunna hålla om varandra och sörja 
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tillsammans. Relationen till ens partner kan i början påverkas negativt då det är många 

känslor involverat efter förlusten av ett barn. Många lyckas trots det att tillsammans ta sig 

igenom den jobbiga perioden och många berättade att deras relation hade förändrats genom 

sorgen men att den fortfarande var lika bra som innan, bara annorlunda. Även om den 

sexuella relationen kan förändras på grund utav sorgen, avsaknaden av lust och på grund utav 

skuldkänslor, så är den fortfarande viktigt för de flesta av föräldrarna. Den innebär en närhet 

och ett sätt att släppa på alla spänningar som byggs upp i kroppen efter dödsfallet (Dyregrov 

& Gjestad, 2011; Essakow & Miller Mcinnesc, 2013). 

Ibland blir längtan efter ett till barn extra starkt under den direkta sorgen efter att ett barn 

har dött och då blir det vanligt med en ökad sexuell aktivitet med målet att bli gravida igen. 

Oavsett om den sexuella relationen blev förändrad eller inte så kände föräldrarna ett behov av 

närhet till sin partner (Dyregrov & Gjestad, 2011; Essakow & Miller Mcinnesc, 2013). I flera 

fall kunde sorgen göra att det blev svårt att hålla ihop relationen till en början, men ganska 

snart så blev detta en viktig hörnsten i vardagen. Ett sätt för föräldrarna att fortsätta sin sorg 

och att tillsammans läka. Föräldrar som har funnit en mening med sitt barns bortgång har 

generellt en bättre psykisk och fysisk hälsa samt ett mer tillfredsställande äktenskap än de 

som inte funnit en mening med förlusten (Murphy, Johnson & Lohan, 2003). 

 Många föräldrar uttryckte också behovet av att engagera sig i aktiviteter, minnen och 

människor som gav en känsla av fridfullhet och välmående. Att ha ett yngre barn som man 

skulle handskas med var positivt då man inte kunde gömma sig i ett hörn. Att hålla sig aktiv 

blev ett sätt att hantera vardagen på (Janzen, Cadell & Westehues, 2004; Parker & Dunn, 

2011). 

De första månaderna efter dödsfallet kände föräldrarna att de öppet kunde engagera sig i 

olika ritualer till minne av sitt barn, men med tiden blev man alltmer privat då andra 

ifrågasatte och kritiserade dessa aktiviteter. Man ville helt enkelt inte att minnet av sitt barn 

skulle följas av skam då man inte trodde att andra människor förstod ens sorg. Föräldrar sökte 

då istället stöd från andra håll så som stödgrupper. I dessa grupper kände man en gemenskap 

och delade liknande erfarenheter. Många föräldrar höll kvar barnet i vardagen efter dödsfallet. 

Ljus tändes och vissa platser i hemmet blev speciella minnesplatser. Att spara barnens 

gosedjur, scoutmedaljer eller brev och detta blev ett sätt att hålla kvar vid barnet. Att se dessa 

saker lät föräldrarna minnas den tid de haft med sina barn (Brysiewicz, 2006; Cacciatore & 

Flint, 2012; Weed, 2007). Föräldrar uttryckte sin kärlek till barnet som evig. Kärlek och 

vänskap, en kärlek som återstår även långt efter förlusten av sina barn (Parker & Dunn, 2011). 
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Flera föräldrar berättade om de fysiska besvär de fick efter barnets död och som påverkade 

dem i vardagen Det handlade om känslan av att vara helt förändrad, som att kroppen ändrats. 

Det handlade även om smärtor och sömnsvårigheter. Huvudvärk, smärtor i kroppen och i 

magen var inte alls ovanligt. Ibland kunde dessa smärtor bli så pass svåra att vård behövdes. 

En förälder berättade att han fått så pass svårt att hantera smärtan att han sökt vård. Han fick 

då träffa sin husläkare samt en terapeut. Detta fungerade mycket bra och han upplevde att 

smärtorna började avta (Gudmundsdottir, 2009). 

 

Information och stöd 

I resultatet som sammanställt följande tema om information och stöd, framkommer det vad 

föräldrar upplever som väldigt stöttande i deras sorg efter sitt barns död samt mindre stöttande 

från familj, vänner och vårdgivare. Resultatet har sammanställts med ytterligare två subteman 

som är främjande faktorer och hämmande faktorer av stöd och information efter dödsfallet. 

 

Främjande faktorer 

Föräldrar har ett behov av att rekonstruera dödsscenen av barnet. Föräldrar som var 

närvarande vid dödsscenen hade redan den information som behövdes för att minnas och 

bearbeta dödsscenen. Men för de som inte var närvarande då döden inträffade, fanns behovet 

av information för att pussla ihop de sista ögonblicken av sitt barns liv och utveckla en 

dödsscen var ofta intensiv. Många av dessa föräldrar beskrev att de gick långa vägar för att få 

detaljerad information av de sista ögonblicken i sitt barns liv och exakt hur han eller hon dog. 

Även föräldrar med överlevande barn beskrev kampen om att avgöra vare sig dessa barn 

skulle få eller inte få chansen att delta i farvälet och andra ritualer så som begravningen. Man 

var osäker i hur de efterlevande barnen skulle reagera (Brysiewicz, 2006; Cacciatore & Flint, 

2012; Janzen et al., 2004; Murphy et al., 2003). 

Flera föräldrar rapporterade olika typer av interventioner som var hjälpfulla för 

sorgeprocessen under krisperioden. Som när sjuksköterskan förberedde föräldrarna för att få 

se deras barns kropp, gav information, erbjöd mat och filtar. Eller när sjuksköterskan hjälpte 

föräldrar att få läkarvård, tröstade det döende barnet, gav empati och stöd till föräldrar och 

den övriga familjen. Och även när sjuksköterskan normaliserade och validerade känslor, 

förklarade proceduren och processen samt säkerställde tillgång till barnets kropp, tid och 

sekretess. Även små gester som att bli erbjuden te och bli tillfrågad om det fanns något man 

kunde hjälpa till med, ansågs vara högt värderat bland föräldrar. Föräldrarna glömmer aldrig 
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bort sjuksköterskan som gav en kopp kaffe, även om det verkade helt obetydligt så var detta 

värdefullt. Att ha någon som erbjöd stöd uppskattades verkligen, oavsett om det var från en 

vårdpersonal eller inte. Personen skulle bara finnas där utan att prata och erbjuda mat och 

dryck (Janzen et al., 2004). Föräldrarna berättade att det kändes väldigt viktigt att ha någon 

som lyssnade på dem. Att sjukvårdspersonalen visade att de aktivt lyssnade på dem när de 

berättade sin historia (Smith, Kerr & Hunter, 2011). 

Många föräldrar ville också själva stötta andra som befann sig i liknande situationer. Efter 

att ha deltagit i stödgrupper för sörjande personer insåg dessa personer att stödgrupper kunde 

bli ett sätt att ge tillbaka, till andra föräldrar som led av liknande förluster som en själv. Man 

gav varandra hopp. Det visar sig också att många av föräldrar tyckte att stödgrupper för 

sörjande personer var en utav de viktigaste stöden (Brysiewics, 2006; Cacciatore & Flint, 

2012; Murphy et al., 2003; Parker & Dunn, 2011). Några kände sig drivna att hjälpa andra 

efter att ha erfarit förlusten av en kär person. Detta ansågs som att få tillbaka något i sitt liv 

genom att vara kapabel att hjälpa andra. Man uttryckte behovet av att hjälpa andra som 

kanske sörjer förlusten av en kär person. De kände att deras erfarenhet var till en nytta då de 

kunde vägleda andra som varit med om en förlust. Man kände även behovet av att ha kontakt 

med vänner, familj samt barnets vänner som man normalt inte brukade träffa innan händelsen. 

Dessa relationer och vänskap var hjälpfulla i processen av deras sorg, och fick dom att 

fortfarande känna sig nära sitt barn (Brysiewicz, 2006). 

 

Hämmande faktorer  

Föräldrar kände att stödet från professionella inte hjälpte dem under de första timmarna efter 

förlusten. Det fanns känslor av att man var tvungna att skynda sig i sina farväl av ett flertal 

sjukhus och begravningspersonal, då dessa arbetade under tidspress. Att få hålla om sitt barn 

betydde mycket och dessutom fanns det mycket folk runtomkring, som försvårade den närhet 

man ville ha med sitt barn. I vissa fall begärde sjuksköterskan att man lämnade platsen då 

polisen behövde ta kroppen för evidens (Brysiewicz, 2006; Cacciatore & Flint, 2012; Janzen 

et al., 2004).  

Behovet av att säga adjö innebar att man hade tillgång till barnets kropp men även behovet 

av att professionella visade förståelse av förlustens utsträckning, genom att behandla barnet 

med respekt och värdighet och genom att visa medkänsla till föräldrarna. Att få säga adjö är 

den vitala delen av den första fasen i sorgearbetet och kan även påverka processen av trauma. 

När föräldrar blev avbrutna på något sätt av professionella, oavsett orsak, kände föräldrar sig 

dessutom traumatiserade och hade ökade svårigheter med den första fasen av sorgearbetet. 
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Dock kände man stöd av professionella innan man blev avbruten, så som de hade lagt upp 

barnets kropp och gjort det väldigt fint, enligt föräldrarna (Janzen et al., 2004). Föräldrar 

berättar även om deras ånger, som att dom inte höll om sitt barn och önskar nu att dom hade 

gjort det. För de som fick chansen att hålla om sitt barn, ångrade trots detta, tiden de hade 

med barnet. Man önskade att man fick mer tid med barnet. Vissa föräldrar vägrade att hålla 

om sitt barn då det var för smärtsamt (Cacciatore & Flint, 2012).  

Farväl och ritualer i det akuta skedet verkade vara speciellt viktigt för föräldrar 

(Brysiewicz, 2006; Cacciatore & Flint, 2012; Janzen et al., 2004).  

Ofta kände man också att familjemedlemmar inte stöttade i ritualer som var viktiga för 

föräldrars sorgearbete. Familjemedlemmar föreslog att man skulle ”gå vidare” när det hade 

gått en längre period och påståenden som ”en mor är inte längre en mor om hennes enda barn 

har dött” försämrade sorgeprocessen. Vissa föräldrar tolkade dessa negativa kommentarer 

som avsiktligt sårande, för att avbryta deras sorgeritualer. Vissa kände mer empati och visste 

inte vad de skulle göra, så de gjorde ingenting. Föräldrar visste inte om de skulle prata eller 

inte prata om det och detta kan vara resultatet till att vissa blev mer privata (Brysiewicz, 2006; 

Cacciatore & Flint, 2012).  

Som förälder som förlorat sitt barn så fanns en önskan om att information om och tillgång 

till stöd och rådgivning skulle vara större. Så att de själva inte behövde slösa lika mycket 

energi på att själva försöka leta fram detta  (Brysiewicz, 2006; Cacciatore & Flint, 2012; 

Janzen et al., 2004). 

Flera föräldrar kände att de hade velat ha mer information om hur dödsfallet skulle kunna 

påverka deras liv. Att de hade velat veta att det var vanligt att känslor av skuld och skam 

skulle kunna komma och att dessa även skulle kunna påverka den intima relationen till ens 

partner. Vetskapen om att detta skulle kunna hända och att det skulle kunna bli ett problem 

skulle kunna hjälpa hanteringen av dessa känslor och tankar (Dyregrov & Gjestad, 2011). 

 

Berättelsens betydelse  

Många föräldrar känner att de vill berätta om sina barn och även om sin sorg efter förlusten. 

Många kände dock att de hade få tillfällen att prata om detta. Flera föräldrar fick möjligheten 

att träffas i grupper och prata med andra föräldrar som förlorat sitt barn. Detta upplevdes som 

något mycket bra. Detta gav möjlighet till samtal med andra som gått igenom en liknande 

situation och som fortfarande levde med sorgen precis som de själva. Att kunna dela sina 

känslor och sina tankar med andra som förstod dessa var väldigt uppskattat av föräldrarna.  
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Föräldrar kände att de var tvungna att undvika personer som talade negativt eller via deras 

handlingar och icke handlingar, provocerade fram negativa känslor (Brysiewicz, 2006; Parker 

& Dunn, 2011). Rapporter från föräldrar visade att de ogillade när folk inte nämnde barnet 

som de förlorat, eller när folk undvek dem totalt. Detta fick dem att känna att de inte kunde 

tala om deras förlust. Beteendet uttrycktes som smärtsamt och hjälpte inte deras erfarenhet av 

förlust. Föräldrar hade känslor av att de inte kunde tala om sitt barn under sorgeprocessen då 

familjemedlemmar tyckte detta var för smärtsamt. Vissa par beskriver hur smärtsamt det var 

när familj och vänner undvek att prata om det döda barnet då dessa personer var de man 

förväntade sig att få stöd ifrån (Brysiewicz, 2006).  

Att helt enkelt minnas sitt barn och få möjligheten att prata med andra och dela sina 

trevliga historier, hjälpte dom att klara av den förlust de erfarit (Parker & Dunn, 2011). 

Vissa var rädda att deras barn skulle försvinna med dem, speciellt de äldre föräldrarna. Att 

om de inte berättade för personer i dess närhet om deras barn, om allt det fina som de gjort, så 

skulle barnen till slut bli bortglömda. Föräldrarna ville skapa en möjlighet att bevara dessa 

minnen genom att berätta om dem för andra. De gav andra människor, som inte träffat barnet, 

en möjlighet att få en uppfattning om hur just deras barn hade varit. Detta kändes viktigt för 

flera utav föräldrarna. De äldre föräldrarna berättade om en rädsla över att åldrandet skulle 

medföra problem med minnet och att de till slut skulle glömma sina barn och alla de fina 

minnen som de haft med dem. Att då få berätta om sitt barn hjälpte för att lindra denna rädsla 

(Smith, et al., 2011; Weeds, 2007). 

 

Diskussion  

Metod diskussion  

I denna litteraturöversikt har författarna använt sig av tio studier för att besvara syftet som var  

att belysa föräldrars upplevelser av att plötsligt förlora ett barn. Åtta av dessa studier var 

kvalitativa med föräldrars egna levda berättelser av upplevelsen och två studier var en 

kombination av kvalitativ och kvantitativ data med inslag av föräldrars berättelser och 

statistik så som självskattningar om att hitta mening efter sitt barns plötsliga död och påverkan 

på sexualiteten mellan mor och far efter dödsfallet. Däremot innehöll den kvantitativa 

metoden statistik som var svår att tyda vilket kan ha påverkat resultatet med en förenklad 

tolkning av studiernas svar. 

Innan författarna började söka artiklar fanns en förförståelse om att denna situation, att 

förlora ett barn är en utav de svåraste förluster man kan gå igenom. Denna förförståelse 
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påverkade inte resultatet då författarna inte tog med sin förförståelse i sökandet av artiklar. 

Författarna skulle inte heller jämföra föräldrarnas sorg utan se på helheten av upplevelsen. Då 

författarna inte ville gå miste om intressant data, sökte man via två databaser. Trots detta kan 

man ha gått miste om intressant data med andra språk. 

Studier har inkluderats från andra länder men en önskan hade varit att hitta studier från 

Sverige. Svårigheter med denna önskan fanns då man avgränsat årtal och dödsorsaker. 

Författarna tror ändå inte att detta har någon större betydelse med tanke på att upplevelsen kan 

vara lika smärtsam oavsett härkomst och bakgrund. Dock kan sjukvårdens organisation, 

samhällets kultur och föräldrarnas tro spela in i upplevelsen av situationen . Dessutom är 

omvårdnadsvetenskapen från ett internationellt perspektiv viktigt och Sverige är ett 

mångkulturellt land. En utav studierna är från Sydafrika med syftet: upplevelsen av att förlora 

en kär person i en plötslig död och denna kunde inte exkluderas då resultatet svarade på 

syftet. Man övervägde att exkludera denna då syftet inte säger att det handlar om barn, utan en 

kär person vilket kan missleda en. Studiens innehåll handlade dock om föräldrar och deras 

upplevelser av att förlora ett barn i olycka. Det var endast fem mammor man hade intervjuat 

vilket kan ha bidragit till mindre information dock bidrog den med intressant data. Sju studier 

är från USA och författarna tror inte detta har medfört några större inriktningar i resultatet 

från den amerikanska kulturen då resterande studier är från Norge och Kanada.  

Syftet i denna litteraturstudie var från början avgränsad till barn mellan ett och 18 år då 

socialtjänstlagens definition av barn avser varje människa under 18 år. Sökningen med denna 

avgränsning möttes med svårigheter då det fanns ett flertal studier med äldre barn till föräldrar 

upp till 40 plus. Dessa studier svarade på syftet och författarna valde att inkludera alla barn, 

även de som var över 18 år, då man diskuterade fram att barn är barn till sina föräldrar oavsett 

ålder.  

Författarna stötte även på svårigheter med att hitta artiklar som inte innehöll självmord. 

Eftersom självmord ibland kan anas och är ett helt annat fenomen valde författarna att söka 

vidare efter studier med plötslig död. Bland inkluderade studier fanns det en kombination av 

dödsorsaker så som självmord, barn i livets slutskede och plötslig död men dessa kunde inte 

bortses heller då dem svarade på syftet. Dessutom fanns svårigheter i att hitta tio studier med 

endast plötslig död. Mycket tid lades ner på att komma så nära syftet som möjligt. 

Trots att författarna hade goda kunskaper i engelska kan det ha förekommit brister i 

översättningen från engelska till svenska och författarna är väl medvetna om att detta kan ha 

påverkat resultatet. Ibland fanns svårigheter i att hitta rätt ord men även i meningens helhet. 
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Styrkan i denna litteraturstudie var att man fått kunskap kring omhändertagandet från 

sjukvårdspersonal i det akuta skedet, då dödsfallet inträffade samt att den gett möjligheten till 

att ta del av studier som belyser föräldrars upplevelser så långt som 18 år efter dödsfallet. 

Författarna fann en kombination av mödrars och pappors upplevelser i åtta utav de tio 

studier som lästes. Av dessa åtta studier blev författarna medvetna om att fler kvinnor 

intervjuades. De andra två artiklarna belyste endast mödrars upplevelser. Författarna hade 

önskat studera fler berättelser från pappor kring deras upplevelser om plötslig förlust av sitt 

barn. Författarna fann även en intressant studie som innehöll upplevelser kring föräldrars 

sexualitet och relation efter plötslig förlust.  

 

Resultatsdiskussion 

I denna studie framkom det att föräldrar som har förlorat ett barn upplever en ändrad vardag 

som även gör att relationen emellan föräldrarna ändras. Både relationen och den sexuella 

aktiviteten kan påverkas till en början men relationen till ens partner är fortfarande mycket 

viktigt. Denna relation innebär en trygghet och ett stöd i vardagen för att tillsammans kunna ta 

sig igenom sorgen. I Barrera, D'agostino, Schneiderman, Tallett, Spencer och Jovcevska 

(2007) framkommer det att bristen av trygghet och stöd i relationen till ens partner bidrog till 

att sorgen blev svårare att hantera. Relationen till ens partner är med andra ord viktig för 

hanteringen utav vardagen och sorgen. 

Det framkom även att föräldrarna känner att det är viktigt för dem att få berätta om sin 

sorg, sin förlust och om sitt avlidna barn. Att bara få känna sig hörd när man ville berätta 

kändes viktigt för föräldrarna. Många kände sig dock hindrade att få prata om det genom att 

omgivningen ogärna ville prata om det och undvek det. Detta återfinns även i studien av 

Barrera et al. (2007) där föräldrarna delvis berättade om det fantastiska stöd de fått av sina 

närstående medan andra föräldrar berättade om besvikelsen av att inte kunna prata med sina 

närstående. De berättade om besvikelsen av att deras närstående började undvika dem efter 

barnets död.  

Behovet utav stöd och information var även en stor del av föräldrarnas upplevelse efter 

förlusten av sitt barn. Information ifrån sjukvården om vad som hänt samt att de förberedde 

föräldrarna på vad de kan vänta sig var något som sågs som något bra och något som hjälpte 

föräldrarna att ta sig igenom sorgen. Att bara ha någon som satt med, erbjöd en kopp kaffe 

och bara lyssnade var något som hjälpte. Detta hjälpte i den direkta chocken efter dödsfallet. 

Detta framkommer även i studierna av Cook et al. (2002) samt Kent och McDowell (2004). 
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De föräldrar som upplevde att de inte fått detta stöd och information berättade att de hade 

önskat att de fått det. Detta visar på vikten av att sjukvårdspersonalen finns där för familjen 

som ett stöd när dödsfallet har inträffat (Cook et al., 2002). 

Resultatet visade också på att människan måste ses som en helhet. Föräldrarna påverkades 

fysiskt, psykiskt och socialt av förlusten. Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och 

Fagerberg (2003, s. 41-45) så är kroppen inte bara ett objekt utan måste ses som ett subjekt. 

Kroppen är en helhet utav det fysiska, psykiska, det andliga och det existentiella. När en 

människa drabbas utav sorg till följd utav en förlust så påverkar det hela personen, både 

psykiskt och fysiskt. Denna påverkan kan ske genom till exempel att personen börjar känna 

smärta eller får svårt att sova, så som föräldrarna i denna studie upplevde det (Dahlberg et al., 

2003, s. 41-45). 

För att återkoppla till kristeorin i bakgrunden så visade resultatet på denna studie att 

föräldrarna upplevt dessa faser. Direkt efter förlusten, i chockfasen. Så var föräldrarna i behov 

utav trygghet och stöd. Efter detta kom reaktionsfasen, när händelsen har börjat sjunka in. Där 

uppvisade föräldrarna problem med ångest, oro och sömnsvårigheter som de ibland behövde 

professionell hjälp för att kunna hantera. Sedan kommer bearbetningsfasen, det är under den 

fas som föräldrarna använde sig utav sina ritualer och sina berättelser om händelsen för att 

kunna bearbeta sin förlust. Till slut kommer nyorienteringsfasen där föräldrarna kan leva sitt 

nya liv som innebär saknaden av ett barn.  

 

Resultatet relaterat till den teoretiska utgångspunkten 

I Fyhrs sorgeteori så beskrivs sorgen som en individuell upplevelse efter att en förlust har 

skapat ett psykiskt sår hos den sörjande. Teorin beskriver även att sorgeprocessen följer vissa 

givna mönster trots att upplevelsen är individuell och unik för varje person. Dessa givna 

mönster är strävan efter att återfinna det förlorade och protest mot att det tas ifrån den som 

sörjer samt rop på hjälp. Även ett glapp mellan känsla och förstånd kan uppstå. Man kan 

känna sig besviken, upprepade gånger när drömmar kolliderar med verkligheten. Känslor av 

besvikelse och förtvivlan. Drömmarna krossas och har inte längre något mål. Tillvaron löses 

upp och framtiden ”finns inte”. Senare i sorgeprocessen växer en ny dröm om framtiden fram 

då tillvaron byggs upp igen, delvis i relation med den tidigare bilden av verkligheten och 

delvis i samband med nya verkligeten (Fyhr, 2013, s. 26). Resultatet i denna studie visar att 

flera föräldrar kände fysiska besvär som de fick efter barnets död och som påverkade dem i 

vardagen. Det handlade om känslan av att vara helt förändrad, som att kroppen ändrats. Det 
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handlade även om smärtor och sömnsvårigheter. Resultatet visar även på att livet förändras 

radikalt för föräldrarna, när barnet dör.  

Teorin säger även att enbart tiden i sig inte läker dessa sår. Men med tiden och med hjälp av 

att sorgen bearbetas så läker dessa sår (Fyhr, 2013, s. 17-25). Att sorgen ses som individuell 

stämmer överens med omvårdnadens koncensusbegrepp människa. Där människan ses som en 

unik individ med unika, egna, tolkningar och upplevelser som påverkas utav individens egna 

erfarenheter (Dahlberg & Segesten, 2010, s.103-104). 

Resultatet i denna studie visar att föräldrarna med tiden och med hjälp utav att få berätta 

och minnas kunde läka sina sår. Det fanns många liknelser emellan föräldrarnas berättelser 

som genererade i olika teman. Bakom dessa teman fanns fortfarande individuella berättelser 

om hur just de som individer har upplevt situationen efter dödsfallet. Resultatet ger en 

övergripande förståelse över föräldrarnas upplevelse och hur de gör för att kunna bearbeta sin 

sorg. Det ger en övergripande förståelse även för vad föräldrarna anser är stöttande och icke 

stöttande i deras sorgeprocess. Trots den övergripande förståelsen och kunskapen så är 

fortfarande varje förälder en egen och unik individ. (Dahlberg & Segesten, 2010, s.103-131; 

Fyhr, 2003, s.24). 

Fyhrs teori beskriver även underlättande faktorer för sorgearbetet. Sorgen underlättas när 

omgivningen inser och accepterar att det är viktigt att få sörja. Om denna inställning inte finns 

kan sorgearbetet hindras, då personen som sörjer tror att hans reaktioner är onormala och 

måste gömmas (Fyhr, 2013, s. 152). I resultatet av denna studie beskriver föräldrarna hur dem 

blir mer privata och därmed pratar mindre med människor som tycker att dem borde gå vidare 

med sina liv eller personer som inte gav respons på föräldrars berättelser om det bortgångna 

barnet. Både teorin och resultatet i denna studie visar att det i första hand behövs människor 

som finns till hands för den som sörjer och som varken är rädda eller påträngande för 

barnsliga och aggressiva reaktioner.  

När någon drabbas av en betydande förlust kan alla människor hjälpa. Man kan hjälpa på 

olika sätt. Teorins utgångspunkt är att sorgen är en normalpsykologisk reaktion, som inte i 

första hand behöver hjälp av experter, utan den kan tas hand om i varje situation, av personer i 

hemmet, i bekantskapskretsen och på arbetsplatsen. Att ha ambition om att vi alltid måste 

förstå för att kunna stödja och respektera, kommer leda till mycket lite respekt kring personen 

som sörjer. Förståelse får därför inte vara en förutsättning för respekten. Då sorgen har så 

starka individuella drag att den med nödvändighet måste tillåtas vara oförstådd, men ändå bli 

bemött med respekt. Som sjuksköterska kan man finnas till hands, lyssna, acceptera sorgens 

intryck, respektera den sörjandes signaler, låta hennes sorg ta sin tid och att fråga någon 
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sakkunnig till råds om man antar att behandling behövs (Fyhr, 2013, s. 155-156). I denna 

studie framkommer det i resultatet att det är väldigt stöttande när en sjuksköterska bara satt 

bredvid en. Hon satt där helt tyst. Det framkommer även att vänner och familj många gånger 

låter sorgen ta sin tid och vågar finnas kvar hos personen som sörjer, trots att denna 

medmänniska inte har några kunskaper inom området sorg. Dessa personer bemöter föräldrar 

med praktiskt stöd och med respekt som underlättar sorgearbetet. 

 

 

Tillämpning i vården 

Med hjälp utav denna baskunskap om hur förlusten av ett barn upplevs av föräldrar så kan 

vården ge ett bättre stöd till föräldrarna. Denna förförståelse om situationen gör att 

sjuksköterskor kan vara mer förberedda på hur de ska kunna stötta och hjälpa föräldrarna efter 

förlusten av barnet. Denna förförståelse kan medverka till att sjuksköterskan inte känner sig 

lika osäker till hur de ska förhålla sig till situationen (Cook et al., 2002). Föräldrarna kan då få 

en bättre vård och ett bättre bemötande utav sjuksköterskan om han eller hon har en djupare 

kunskap om situationen. 

 

Förslag till vidare studier inom detta ämne 

Det finns många studier om hur mammor upplever situationen och det är en 

överrepresentation av dem i de studier som författarna sett. Ett förslag till vidare studier är att 

ta en närmare till på hur just papporna upplever den plötsliga förlusten av sitt barn. 

Det skulle även vara intressant att forska vidare på skillnader mellan mödrars och fäders sorg. 

Studier visade på att familj och vänner har en stor påverkan när det gäller föräldrars 

bearbetning av sorg och därför är det av vikt att ta reda på hur sjukvårdspersonal skulle kunna 

arbeta med anhöriga till dessa föräldrar. Det skulle vara intressant med vidare forskning kring 

hur vänner och familj kan stötta föräldern då detta enligt föräldrar i studier som gjorts visat att 

det är ett utav de viktigaste element i bearbetningsprocessen.  

 

Slutsats 

Resultatet från denna studie visar att det emotionella stödet från vårdpersonal är av vikt men 

även stödet från vänner, familj och stödgrupper. Både hämmande och främjande faktorer av 

stöd framkom som påverkade sorgeprocessen. Då dödsfallet inträffade behövde man all 
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tänkbart stöd i farvälet av sitt barn, information om dödsfallet samt en lugnare miljö. Man 

behövde någon som satt ner bredvid en utan att prata. 

Föräldrar uttryckte ett starkt behov av att kunna hjälpa andra i stödgrupperna med liknande 

erfarenheter, detta som ett sätt att ge tillbaka för det man inte kunnat ge sitt barn eller också 

för att man alltid ville minnas sitt barn genom sina berättelser. Men också för att man visste 

hur viktigt det var att någon bara lyssnade på en. Berättandets betydelse om sitt barn är av 

vikt, även över tid. Det smärtsammaste är när människor runt omkring, vänner och familj 

undviker en eller ifrågasätter när man några år efter dödsfallet fortfarande vill minnas barnet 

genom ritualiseringar och berättandet. Föräldrar fick intrycket av att man borde gå vidare med 

sitt liv. Men detta är en del av deras liv. Därför vände man sig många gånger till stödgrupper 

och blev alltmer privata.  

Det framkom även att föräldrar som har förlorat ett barn upplever en ändrad vardag som 

även gör att relationen emellan föräldrarna ändras. Både relationen och den sexuella 

aktiviteten kan påverkas till en början men relationen till ens partner är fortfarande mycket 

viktigt. Denna relation innebär en trygghet och ett stöd i vardagen för att tillsammans kunna ta 

sig igenom sorgen.  

För att veta hur sjuksköterskan på bästa sätt ska kunna hjälpa föräldrar som förlorat ett 

barn så krävs en djupare kunskap om hur de upplever dödsfallet. I denna studie framkommer 

vilka handlingar men även icke handlingar som är hjälpsamma och vad som förvärrar 

sorgeprocessen. Med hjälp utav denna baskunskap om hur förlusten av ett barn upplevs av 

föräldrar så kan vården ge ett bättre stöd till föräldrarna. Sjuksköterskor kan vara mer 

förberedda på hur de ska kunna stötta och hjälpa föräldrarna efter förlusten. Denna 

förförståelse kan medverka till att sjuksköterskan inte känner sig lika osäker till hur de ska 

förhålla sig till situationen då man uttryckt denna osäkerhet i hur man ska förhålla sig till 

situationer där föräldrar förlorat ett barn. 
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Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 
Urval/Datainsamling/Analys 
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Brysiewicsz, P. The lived 

experience of losing 

a loved one to a 

sudden death in 

KwaZulu-Natal, 

South Africa 

2006, South 

Africa, Journal of 

Clinical Nursing 

Syftet var att beskriva de 

levda erfarenheterna av 

familjer i KwaZulu-Natal, 

som hade förlorat en kär 

person i en plötslig död 

Metod Kvalitativ metod med 

tolkande hermeneutisk 

fenomenologisk forskning 

 

Urval/Datainsamling 

Fem sörjande 

familjemedlemmar som förlorat 

en kär person i en plötslig död. 

Alla var medlemmar i en stöd 

grupp för sörjande personer i 

Durban och över 18 år som 

talade Zulu eller engelska. 

 

Ostrukturerade intervjuer 

spelades in.  

 

Analys 

Aktivitet 1 av van Manen s 

(2003) sex forsknings 

aktiviteter, är intresserad av den 

typ av levd erfarenhet, där 

forskaren försökt att förstå 

fenomenet genom djupa tankar 

och frågor som leder till massa 

erfarenheter hos deltagarna. 

Data transkriberades verbalt. 

Sörjande familjemedlemmars intervjuer beskrev 

fem teman som namngavs: Kallt mottagande av 

vårdpersonal, brist på avslut, bekräftelse av 

förlust, ensamhet i sorgen och hjälpa andra. 

Cacciatore, J., & 

Flint, M. 

Mediating grief: 

Postmortem 

ritualization after 

child death 

2012, USA, 

Journal of Loss 

and Trauma 

Öka förståelsen av fördelarna 

med ritualisering för sörjande 

föräldrar och de faktorer som 

påverkar ritualisering 

Metod Kvalitativ metod 

 

Urval/Datainsamling 

Två självhjälps grupper för 

sörjande föräldrar. 15 mödrar 

och 4 fäder i åldrarna 28-51. 

Deras barn dog i åldrarna 0-16 

Resultaten avslöjade tre framträdande teman 

som sörjande föräldrar tyckte var motiverande 

för ritualer: a) Ritualer tillåter en känsla av 

fortsatta obligationer med sitt barn. b) De 

hjälper en att klara sig genom med en känsla av 

kontroll och makt. c) de ger ett medel mot 

posttraumatisk tillväxt genom möjligheten att 
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år. Flest dödsfall orsaker: 

plötslig och oväntad. 

 

11 öppna och slutna frågor som 

guidade intervjuerna. 

 

Analys 

Data från kvalitativa intervjuer 

transkriberades verbalt och 

sedan kodades till tematiska 

kategorier. 

 

hedra och memorera barnet. 

Dyregrov, A., & 

Gjestad, R. 
Sexuality following 

the loss of a child 

2011, Norge, 

Death studies. 

Öka förståelsen om hur intima 

relationer och sexualiteten 

påverkas efter förlusten av ett 

barn. 

Metod Mixad metod 

 

Urval 

Medlemmar i två stycken 

stödgrupper i Norge för 

föräldrar som förlorat sitt barn. 

De som inte hade någon partner 

uteslöts ur studien.  

 

Urval/Datainsamling 

Föräldrar som var medlemmar i 

två stycken stödgrupper för de 

som förlorat sitt barn. De utan 

en partner uteslöts ur studien. 

 

Självskattade enkäter utfördes 

samt intervjuer. 

 

Analys 

Kvantitativ data analyserades 

utifrån Kvales fenomenologiska 

metod. Enkäterna analyserades 

genom att dela upp dem i teman.  

Sexualiteten påverkas på många olika sätt. Vissa 

upplever ingen förändring medan andra 

upplever en störd kroppsupplevelse, minskad 

sexuell aktivitet, svårt att orka med en sexuell 

relation på grund utav bristande energi. Vissa 

upplever en ökad sexuell aktivitet då önskan om 

att få ett till barn är stark, andra använder den 

sexuella relationen för att kunna släppa på 

stress.  

 

Essakow, K., & 

Miller Mcinnes, M. 
Piecing together the 

shattered heirloom: 

Parents’ 

experiences of 

2013, USA, The 

American Journal 

of Family 

Therapy. 

Öka förståelsen för hur 

föräldrar upplever sin relation 

med sin partner efter förlusten 

av ett barn. 

Metod Kvalitativ metod  

 

Urval/Datainsamling 

8 gifta, heterosexuella individer 

För att en relation ska fungera så behöver 

känslan av trygghet, säkerhet och att vara 

skyddad vara med som hörnstenar. Många 

kände att de var viktigt med att förstå varandra i 
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relationship 

resilience after the 

violent death of a 

child 

valdes ut. 3 män och 5 kvinnor. 

Samtliga hade plötsligt förlorat 

ett barn.  

 

Intervjuer utfördes med samtliga 

deltagare.  

 

Analys 

Analysen gjordes utifrån 

Moustakas fyra steg.  Teman 

skapades för att skapa en 

djupare förståelse för 

fenomenet. 

den sorg som följer efter förlusten av ett barn. 

De upplevde också en förändring i relationen. 

När barnet inte längre fanns så blev livet 

annorlunda och paret behövde tillsammans hitta 

en sätt att leva det nya livet på.   

Gudmundsdottir, 

M. 

 

Embodied grief: 

bereaved parents' 

narratives of their 

suffering body 

2009, USA, 

Omega - Journal 

of death and 

dying 

Hitta samt undersöka de olika 

sätt som den levda kroppen får 

fokus hos sörjande föräldrar 

som plötsligt och oväntat 

förlorat sitt barn. 

Metod Kvalitativ metod med 

fenomenologisk utgångspunkt. 

 

Urval/Datainsamling 

Deltagare rekryterades genom 

en organisations inriktad på 

sorg, annonsering i deras 

tidning. Brev skickades ut till 

olika stödgrupper. En av 

stödgrupperna bjöd in 

författaren för att kunna 

presentera sin studie. Samt 

sjuksköterskor som tog kontakt 

med familjer och gav dem 

förfrågan att vara med.  

 

Demografisk information om 

familjerna samlades in efter att 

de tackat ja till deltagandet. 

Enskilda samt familjeintervjuer 

genomfördes. Alla deltagare 

blev även ombedda att skriva en 

dagbok om deras tankar, känslor 

och upplevelser. 

 

Analys 

De fysiska symtomen efter att ett barn har dött 

kan te sig olika ifrån person till person. Dessa 

kan också sitta i allt ifrån ett par månader till att 

det känns som en permanent förändring.  

 

Det som blev resultatet i denna studie var 

huvudvärk, magkrämpor, flertaliga kroppsliga 

smärtor, sömnsvårigheter samt en känsla av att 

kroppen känns annorlunda och främmande.  
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Tolkande fenomenologisk 

studie baserad på 

fenomenologin från Maurice 

Merleau-Ponty och Martin 

Heidegger. 

 

Janzen, L., Cadell, 

S., & Westhues, A. 

From death 

notification through 

the funeral: 

Bereaved parents’ 

experiences and 

their advice  to 

professionals 

2004, Canada, 

Omega - Journal 

of Death & Dying 

syftet med denna forskning 

var att etablera insikter för att 

börja bygga en modell av 

intervention baserad på 

föräldrars erfarenheter som 

har förlorat ett barn i plötslig 

död 

Metod Kvalitativ metod, 

heuristisk metod.  

 

Urval/Datainsamling 

20 föräldrar som hade varit med 

om att förlora en son eller dotter 

11 månader-7 år före 

intervjuerna. Dessa föräldrar är 

med i en organisation kallad 

sörjande familjer av Ontario 

som stöttar de som förlorat barn 

och barn som förlorat syskon 

eller en förälder. 

 

Individuella ansikte mot ansikte 

intervjuer. Intervjuerna var 

ostrukturerade, öppna och 

slutna. 

 

Analys 

Data analysen bestod av 

transkription av banden. 

Identifikation av kategorier 

genom första nivå kodning. Och 

identifikation av teman 

sammanhållande av 

kategorierna genom andra nivå 

kodning 

Fem teman associerades med sorgeprocessen 

hos föräldrar som förlorat ett barn i plötslig död:  

återuppbyggnaden av dödsscenen, frågor om 

kontroll och krossande av den antagande 

världen, säga adjö, att hitta en känsla av döden, 

och bära med det avlidne barnet framåt i 

föräldrarnas liv. 

Murphy, S. A., 

Johnson, L. C., & 

Lohan, J. 

Finding meaning in 

a child’s death: A 

five-year 

prospective 

analyses of parents’ 

2002, USA, Death 

studies 

Syftet var att beskriva  

processen, för föräldrar  

som förlorat barn i en våldsam 

och plötslig död, att hitta en 

mening under de första fem 

Metod Mixad metod baserat på 

Janoff-Bulman och Frantzs 

(1997)  teori. 

 

Urval/Datainsamling 

Att delta i stöd grupper var det mest hjälpfulla 

verktyget för att hitta mening. Compassionate 

Friends var den mest frekventa stödgrupp som 

föräldrar deltog i, från denna studie. Endast 3 av 

138 föräldrar rapporterade att något positivt 
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narratives and 

empirical data 

åren efter dödfallet. Identifiera  

faktorer som tyder på ett  

meningssökande samt att 

jämföra föräldrar som hittat 

mening med föräldrar som 

inte har hittat mening på fem 

hälso- och anpassningspunkter 

fem år efter dödsfallet.  

Officiella dödsregister 

granskades för att rekrytera 

föräldrar som förlorat ett barn i 

plötslig död. 

 

Data erhölls från föräldrar i små 

grupper på 4, 7 och 12 månader 

efter dödsfall, samt per post på 

24 och 60 månader efter 

dödsfall. Insamlande av 

personliga berättelser och  

empirisk information 

 

Analys 

Analysen involvera den första 

författaren som läste all text, 

kodade svaren och sen räknade 

antalet svar för var och en av de 

kodade kategorierna. 

kom till följd av deras barns död och detta var 

att antingen ett syskon eller en vän till den 

avlidne vände på sitt eget liv.  

 

Parker, B. S., & 

Dunn, K. S. 

The continued lived 

experience of the 

unexpected death of 

a child 

2011, USA, 

Omega - Journal 

of Death & 

Dying. 

Syftet var att studera vidare 

levda erfarenheter från 

familjer som upplevt plötslig 

död av deras barn 

Metod Kvalitativ metod. 

 

Urval/Datainsamling 

6 mödrar deltog i studien och 

dessa personer deltog i en 

tidigare studie för 9 år sedan. 

 

Data samlades in genom 

intervjuer 

 

Analys 

Analysen började med första 

intervjun och fortsatte 

intervjuerna igenom. Banden 

transkriberades och dessa lästes 

rad efter rad. Detta jämfördes 

för en noggrannhet.  

Sex teman upptäcktes som beskrev hjälpfulla 

coping strategier för dessa mödrar: Positiv tro, 

tron av ödet, evig kärlek, trevliga minnen, 

sociala engagemang och hålla kontakten. 

Två teman avvikande och grubbel beskrev 

beteenden som inte hjälpte föräldrar att klara av 

sin förlust. 

Smith, M. E., Kerr, 

P. L., & Hunter, G. 

Elders’ Experiences 

of the Death of an 

Adult Child 

2011, USA, 

Issues in Mental 

Health Nursing. 

Äldres upplevelse av att 

förlora ett vuxet barn. 

Metod Kvalitativ metod 

 

Urval/Datainsamling 

De fyra teman som identifierades var förlust, 

begränsat inflytande/makt, ångest och minskad 

livskvalitet. 
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31 deltagare. Äldre som förlorat 

ett vuxet barn. 

 

Deltagarna delades upp i 

fokusgrupper, 2-6 deltagare i 

varje. Strukturerade 

intervjufrågor var utformade 

som stöd till att starta en öppen 

diskussion om upplevelsen efter 

förlusten av ett barn.  

 

Analys 

Hermeneutisk ansats för att för 

att kunna beskriva deltagarnas 

levda upplevelse.  

Många kände en stor sorg och förlust av sitt 

avlidna barn. Många kände också att de inte 

kunde påverka eller ha inflytande när deras barn 

var döende eller när de dog. Detta innebar till 

exempel mindre chans att vara med och påverka 

vid förberedelserna för begravningen. Många 

kände att livskvaliteten sjönk då de kände att 

skuld och att en del av livsglädjen försvann när 

barnet dött. Många kände skuld över att 

fortfarande kunna skratta och må bra trots att 

barnet dött.  

Weed, D. L. Lifelong hurt. Older 

Parents' Experience 

After the Death of 

an Adult Child 

2007, USA, 

Journal of hospice 

and palliative 

nursing. 

Utveckla en bättre förståelse 

och beskriva upplevelsen av 

att förlora ett vuxet barn.  

Metod Kvalitativ 

fenomenologisk studie 

 

Urval/ Datainsamling 

Möjliga deltagare blev 

tillfrågade utifrån vetskapen om 

att de förlorat ett barn. 

Snöbollseffekt gav sedan 

möjligheten till fler deltagare.  

 

Data samlades in genom 

individuella fenomenologiska 

intervjuer.  

 

Analys 

Data analyserades utifrån den 

existentiella fenomenologiska 

metoden som Thomas och 

Pollio beskrivit. 

Många kände att det blev ett livslångt lidande 

att förlora sitt barn. Oavsett hur lång tid det har 

gått ifrån dödsfallet så är det fortfarande jobbigt 

för föräldrarna. Det är en smärta som inte 

försvinner. Många berättade att upplevelsen 

kändes overklig, de var svårt för dem att 

acceptera förlusten av sitt barn. De berättade att 

de hade svårt att släppa taget om barnet och att 

saknaden nästan alltid finns närvarande.  

Många kände en stor sorg som de ständigt 

sökte tröst för. En sorg som var svårt att hantera 

och göra något åt.  

 


