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Abstrakt 

Alla som arbetar med människor möter frågor kring förlust, sorg och sorgeprocesser. Syftet 

med föreliggande studie har varit att öka kunskapen om sorgeprocessen och undersöka vad 

som varit hjälpsamt och inte för föräldrar som har varit med om att förlora ett barn genom 

plötslig död. Fyra personer intervjuades. Därefter analyserades svaren utifrån Kvales (2009) 

meningsanalys. Resultatet från intervjuundersökningen visade att det som var gemensamt för 

de intervjuade var att de ville ha respekt för sitt eget sätt att sörja, då kan hjälpen från andra 

bli både hjälpsam och läkande. I fokus för de intervjuade var att relationen med den döde 

måste få fortsätta och att de ville hålla minnet av sitt döda barn levande. Det var viktigt att 

andra förstod detta behov. Informanterna uttryckte att förlusten klingar av men att saknaden 

ökar. De uttrycker också att det är viktigt att hitta ett eget förhållningssätt till att hantera 

vardagen och kunna vara i sorgen när den dök upp. Det viktigaste resultatet ur ett 

behandlingsperspektiv var att det inte är självklart att professionell hjälp alltid är det rätta. 

Den bör erbjudas med jämna mellanrum men det viktigaste är att vara lyhörd för den 

sörjandes egna behov. Att inte sjukdomsförklara sörjande är viktigt samtidigt som det är 

betydelsefullt både för de sörjande och andra att inse att förlusten av ett barn tar tid att 

bearbeta. Det är också viktigt att stödja föräldrarnas egen syn på den mening de ser med sin 

förlust över tid.  
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Inledning/bakgrund 

Det värsta som kan hända en person måste vara att förlora ett barn. En person som man levt sida 

vid sida med, gett av sin kärlek, fått ta emot ett totalt förtroende och kärlek av och så plötsligt är 

den personen borta. När man börjar studera sorg inser man att synen på sorg har förändrats mycket 

genom åren. Det finns många förställningar om vad som kan vara hjälpsamt och hur ett 

sorgearbete bör se ut. Eftersom psykoterapeuter möter personer som varit med om att förlora nära 

och kära kändes det viktigt att ta reda på vad de sörjande själva anser hjälpsamt och hindrande i en 

sorgeprocess. Att förlora ett barn är ett trauma, men därmed är det inte självklart hur det ska 

behandlas eller om det ska behandlas. Varje människa är olika. Vad säger nutida forskning i ämnet 

och vad säger föräldrar som förlorat ett barn?  

 

Teoretiska rötter och utgångspunkter 

Sorgearbete. 

Freud myntade begreppet sorgearbete. Ordet arbete har följt med genom historien. Enligt Freud 

(1917) är sorg ingen sjukdom utan en reaktion på en kris orsakad av förlusten av en älskad person. 

Sigmund Freuds klassiska definition av både sorg och sorgearbete återfinns i Sorg och melankoli. 

Här görs en distinktion mellan normal sorg och dess mer patologiska form.  

 

       ”Vid samma påverkan uppträder hos en del människor melankoli i stället för sorg,  

       varför vi misstänker att de har en sjuklig disposition. Det är också väl värt att  

       notera att det aldrig faller oss in att betrakta sorgen som ett sjukligt tillstånd och  

       låta en läkare behandla den, trots att den för med sig allvarliga avvikelser  

       från normala levnadsförhållanden” (Freud, 2008 sid 215).  

 

     Enligt Freud är det sorgens uppgift eller funktion att bryta den mentala bindningen till den 

avlidna. Sorgearbetet beskrivs som en process som till slut innebär ett accepterande av faktum, när 

man släpper taget om objektet (Worden, 2009 ). Det kan vara svårt att släppa taget om den döde, 

minnet sätter sig fast som ”klister”, och enda sättet att kunna släppa taget om den döda är att 

arbeta sig igenom känslor, tankar och minnen kring den döda dvs. varje enskilt minne och hopp 

som binder libidot till objektet (Bonanno, 2009). Att arbeta med försvaren i en sorgeprocess 

innebar att blottlägga alla obearbetade sidor av relationen med den döda. Freud såg processen som 

smärtsam och tidsödande men enda sättet att bryta bandet med den döda och kunna gå vidare 

(Bonanno, 2009). Denna syn på sorgearbete, att man måste konfrontera förlusten för att kunna 

komma vidare har haft stort inflytande på både teorier om sorg och hur man ska hantera sorg 
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(Stroebe & Schut, 1999). 

 

Anknytningsteori. 

Bowlbys anknytningsteori är den mest inflytelserika teorin inom området sorgebearbetning idag 

(Stroebe & Schut, 1999). Bowlby menar att anknytningen har ett överlevnadsvärde, som nästan 

alla däggdjur besitter. Målet är att vidmakthålla det emotionella bandet, som både bland 

människor och däggdjur är oerhört starkt (Worden, 2009). Till skillnad från Freud ansåg Bowlby 

att relationen inte avslutades, utan fick en annan mening för den sörjande (Broberg, Granqvist, 

Ivarsson & Risholm Mothander, 2007). Bowlby byggde sina teorier utifrån studier av 

anknytningsmönster hos spädbarn. Han iakttog deras reaktionsmönster när de blev separerade från 

sina föräldrar/vårdnadshavare.  

     Bowlbys teori om olika anknytningsmönster är användbar när man ska förutse hur den sörjande 

klarar av en förlust. Det tidiga anknytningsmönstret påverka hur man sörjer. För individer som 

inte har ett tryggt anknytningsmönster innebär förlusten ett större hot. För dem kan förlusten av en 

person som gett trygghet innebära att självkänslan undermineras och det som gett livet innehåll 

försvinner. Det predisponerar dem till att sorgen kan bli komplicerad (Gilles & Neimeyer, 2006). 

Anknytningsmönstret kan också påverka meningsskapandet. Man kan se vilka sörjande som löper 

störst risk för att inte hitta några positiva resultat när de kämpar för att reorganisera och komma 

vidare i sina liv (Gilles & Neimeyer, 2006). 

 

   Copingteorier. 

Copingteorier har också behandlat hur man kan förhålla sig i kriser. Teorin har sin förankring i 

stressteori och kognitiv teori och har sina rötter i stressforskarens Walter Cannons ”fight or flight-

teori” (Lennéer Axelsson, 2010). Enligt honom är coping liktydigt med att hantera inte bemästra 

och kan betyda både konstruktiv och destruktiv coping (Lennéer Axelsson, 2010). 

Copingstrategier är de inre och yttre aktiviteter som en i detta fall sörjande använder för att klara 

av och lindra sitt lidande. De har som funktion att reglera känslor, skydda självkänslan, skapa 

social interaktion och lösa problem. Det dominerande innehållet i copingstrategier är handfast 

kunskap om stöd och vägledning kring copingstrategier (Lennéer Axelsson 2010). 

Den egna copingen kan handla om att skaffa rutiner och strukturer i vardagen, att arbeta, fysisk 

rörelse, beröring, att vara i naturen, att välja avskildhet, lyssna på musik och läsa litteratur 

(Lennéer Axelsson 2010). Enligt Parkes & Prigerson (2010) finns det ett problem med att använda 

denna term i samband med sorg. Coping innebär ett element av eget val, vi väljer att hantera något 

på ett visst sätt. Men de som varit med om förluster och upplever en slags förlamning och 
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overklighetskänslor i samband med överväldigande sorg väljer inte medvetet att hantera sorgen, 

utan stänger snarare ute den. Deras reaktion är automatisk och utanför viljans kontroll (Parkes & 

Prigerson, 2010). 

 

Teorier om Meningsskapande. 

Existentialisten Victor Frankl menar att meningsskapande är människans primära drivkraft (Frankl, 

1990). Nyare forskning visar att sökande efter mening spelar stor roll i föräldrars sorg (Dyregrov 

& Dyregrov, 2007). Neimeyer ser meningsrekonstruktion som en viktig faktor i sorgearbete och 

kunskapen om detta borde förändra hur vi ser på sorg (Neimeyer, 2000). Han menar att 

interventionen att rekonstruera mening som svar på en förlust är det centrala i en sorgeprocess. 

Denna rekonstruktion åstadkoms främst genom användandet av narrativa berättelser eller 

livshistorier (Worden, 2009). Dyregrov & Dyregrov, (2007) pratar om tre olika typer av 

meningsskapande. För det första meningsskapande som har en utåtriktad social form. Den handlar 

om att de efterlevande på olika sätt vill kunna hjälpa andra. För det andra finns det en annan mer 

privat form av meningsskapande, som omvärderar vad som är viktigt i livet. Man kan känna att 

relationer till nära och kära får ett helt annat djup och betydelse. En tredje form av 

meningsskapande menar han är den personliga mognad som många går igenom. Det kan innebära 

att man ser livet ur ett nytt perspektiv. Han kallar det positiv tillväxt. Internationell forskning visar 

att 75-90% genomgår positiva förändringar efter trauman och förluster (Dyregrov & Dyregrov, 

2007). Författarna Parkes och Prigerson relaterar bl.a. till en stor undersökning MVA som gjorts 

om personer som förlorat en nära anhörig i en motorcykelolycka. Studien visade att för 70-80% 

spelade sökande efter mening en stor roll i sorgebearbetningen. Fynden har en signifikant 

betydelse enligt författarna. De pekar på det faktum att sökande efter mening är en viktig del av 

sorgebearbetningen, åtminstone för den som förlorat sin nära i plötslig död. Terapeuten bör 

underlätta den processen när en klient kämpar för att hitta en betydelse i förlusten (Parkes & 

Prigerson, 2010). Neimeyer (2000) säger att meningsskapande är mer en aktivitet än att försöka 

uppnå ett svar, eftersom de flesta omdefinierar meningen med en förlust allteftersom tiden går. 

     I en undersökning om meningssökande i samband med att förlora ett barn fann man att det var 

svårare för föräldrar som förlorat sitt barn i plötslig död att finna något som skapade mening. 

Oavsett orsaken till döden så uttryckte 53 % olika sätt i vilket de kunde finna en mening i 

förlusten (61 % bland de som dog naturlig död) (Lichtenthal, Neimeyer, Currier, Roberts, & 

Jordan, 2013). Meningsskapandet kunde ex vara en tro på att det var guds vilja, eller att de trodde 

på ett liv efter döden där de skulle återförenas. Författarna till studien menar att föräldrar ofta vid 

tragiska dödsfall hittar tröst och förståelse från filosofiska och andliga källor (Lichtenthal, et al., 
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2013). Den vanligaste uppfattningen om vad som kan vara en värdefull erfarenhet av en förlust var 

möjligheten att hjälpa och stödja andra och att förstå deras smärta (Lichtenthal, et al., 2013). De 

flesta upplevde en mognad och en fördjupad empati med andra som upplevde liknande lidande. 

Dessutom uttrycktes en upplevelse av fördjupad andlighet hos de sörjande. Många som upplevt 

plötslig död uttryckte också en fördjupad känsla av uppskattning av livet och av kärleksfulla 

relationer (Lichtenthal, et al., 2013). Existentiell psykologi menar att vi lätt glömmer betydelsen 

av sådant som meningsskapande och andra grundläggande existentiella frågor, men att de 

aktualiseras när vi hamnar i gränssituationer där vi tvingas ompröva tidigare värderingar (Jacobsen, 

2008).  

 

Sorgeförlopp – modeller 

   Fasmodell och stadiemodell. 

Bowlby visade att det adaptiva sätt som spädbarn med ett tryggt anknytningsmönster reagerade på 

hot om separation följde vissa faser (ref. i Bonanno, 2009). Han drog slutsatsen att detta var 

applicerbart också på vuxnas människors reaktion vid förlust och separation (Bonanno, 2009). 

Bowlby förespråkade en fasmodell där han menade att sorgen i allmänhet genomgår fyra bestämda 

faser från chock, till saknad och protest, sen förtvivlan och till sist accepterande (Bonanno, 2009). 

En kritik mot hans teori är att vuxnas förlust inför en separation inte behöver se ut på samma sätt 

som spädbarns (Bonanno, 2009). 

     En som byggde vidare på Bowlbys modell var Elisabeth Kübler-Ross. Hon såg att man i 

sorgeprocessen skulle gå igenom olika stadier. Hon presenterade sin teori 1969 i boken ”On Death 

and Dying” (Bonanno, 2009). Hon byggde sin modell på observationer av personer som var 

drabbade av en dödlig sjukdom. Många menade att den var applicerbar även på förluster av barn, 

partner eller vid skilsmässa, medan andra menade att det var svårt. I hennes observationer av de 

sörjande fann hon att de genomgick 5 stadier i ett typiskt men inte nödvändigt fast förlopp. De fem 

stadierna var förnekelse, vrede, köpslående, sorg/depression och till sist accepterande (Bonanno, 

2009). 

  

  Arbetsmodell. 

Arbetsmodellen ger till skillnad mot stadiemodellen en mer aktiv roll till den sörjande och 

uppgifter för att handskas med sin sorg (Worden, 1991). Arbetsmodellen har som mål och syfte att 

lossa banden och släppa taget om relationen till den avlidne. 

     En arbetsmodell är utarbetat av J. William Worden (2009). Han beskriver sorgbearbetningen i 

olika uppgifter. Den första uppgiften är att både intellektuellt och emotionellt acceptera förlusten. 
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Den andra uppgiften är att bejaka och arbeta sig igenom sorgen, t.ex. inte undvika smärtsamma 

känslor och tankar, inte idealisera den döde eller undvika allt som påminner om förlusten. Den 

tredje uppgiften är att anpassa sig till en omgivning där den döde inte längre finns. Den har tre 

underuppgifter: Yttre, inre och spirituell. Den handlar om hur den inre känslan och 

förhållningssättet förändras. Döden förändrar ens identitet. Man kan ha frågor som ”Hur kommer 

mitt liv se ut nu? Vad betydde den dödas liv? Döden utmanar ens personliga meningsskapande på 

ett djupgående sätt. Han tar också upp andlig eller själslig anpassning. Döden kan förändra vår syn 

på världen. Den fjärde uppgiften är att dra tillbaka emotionell energi från den döda och 

återinvestera den i nya relationer (Worden, 1991).  Denna tanke har gemensamma drag med 

Freuds. Worden fick kritik av synsättet att det var centralt att klippa bandet till den döda. Han 

omformulerade senare den fjärde fasen för att anpassa sig till nyare forskning till: ”att hitta en 

varaktig förbindelse med den döda mitt i skedet att inleda ett nytt liv” (Worden, 2009 sid xiv).  

 

Problemlösningsmodell. 

Det finns olika paradigm att förstå coping. Worden (2009) tar upp en modell han tycker är 

användbar som han kallar problemlösningsmodell. Fokuset i en problemlösningsmodell är att se 

hur man bäst ska handskas med ett problem för att skapa lättnad och en lösning av problemet 

(Worden, 2009). Worden (2009) tar upp tre olika copingstilar: Problemlösande coping, aktiv 

emotionell coping och undvikande emotionell coping. Han menar att aktiv emotionell coping är 

den mest effektiva strategin för att hantera problem och klara av påfrestningar. I Wordens 

forskning i ”Harvard Child Beravement Study”, en studie om barn som förlorat en förälder, hade 

föräldrar som använde en aktiv emotionell copingstrategi det bästa resultatet (Worden, 2009). 

Enligt honom låg ”omvärdera” högst på listan på bra copingstrategier. Att omvärdera är förmågan 

att hitta något positivt eller förlösande i en svår situation (Worden, 2009). Förmågan att ta emot 

stöd och hjälp är en annan dimension av aktiv coping. Den minst effektiva strategin är undvikande 

emotionell coping. Den strategin kan få en person att känna sig bättre i stunden, men den är inte 

särskilt användbart vad gäller att lösa problem. Undvikande coping inkluderar ex klander både av 

sig själv och andra och distraktion. Det kan ha fördelar på kort sikt som en buffert mot en jobbig 

verklighet men är inte effektivt i det långa loppet (Worden, 2009). Personer som förmår att gå 

starkare ur svårigheter, använder inte undvikande eller distraherande copingstrategier. De tillåter 

sig i högre grad att tänka på den person de har förlorat och väjer inte för smärtan det innebär 

(Bonanno, 2009). En annan studie från 2005 visar motsatt resultat. Författarna undersökte tre typer 

av copingstrategier. De undersökte uppgiftsbaserad, emotionellt baserad, undvikande och 2 typer 

av religiös coping (positiv och negativ) och dess interaktion med 57 mödrar som förlorat sina barn 
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i plötslig död. Resultaten visade att mödrar som har en emotionellt baserad copingmodell 

rapporterade högre nivå av sorg medan de som hade undvikande copingstrategi visade upp lägre 

grad av sorg. Interaktionen mellan uppgiftsbaserad och religiös coping visade också lägre grad av 

sorg (Anderson, Marwitt & Vandenberg, 2005).  

 

  Pendlingsmodell. 

Två holländska forskare Margaret Stroebe och Henrik Schut (1999) har lanserat den sk 

pendlingsmodellen. Författarna menar att det finns svårigheter att applicera 

problemlösningsmodeller på sorgeprocesser. Deras dualistiska pendlingsmodell innebär att när 

sörjande befinner sig i kris pendlar de mellan en förlustorienterad och återuppbyggnadsorienterad 

process. Det ena tillståndet speglar det fortsatta bandet till den avlidna, det andra tillståndet kräver 

en förändring och en omvärdering av tidigare givna roller och tankebanor (Parkes & Prigerson, 

2010). Författarna till modellen menar att det är problematiskt att i sorgesammanhang polarisera 

copingstrategierna undvika – konfrontera. T ex kan man vara undvikande i att handskas med 

sorgeemotioner och på samma gång vara konfrontativ vad gäller att hantera andra stressorer som 

ex ekonomi (Stroebe & Schut, 1999). En sorgeprocess är en livshändelse som inbegriper många 

olika stressorer, några som värderas som möjliga att förändra, andra inte (Stroebe & Schut, 1999). 

När man är förlustorienterad tittar man tillbaka och uttrycker känslor över förlusten. Man 

bearbetar allt som hör samman med banden med den döda: känslor, tankar, minnen och 

framtidsplaner (Parkes & Prigerson 2010). Det innefattar också längtan efter den döda, att titta på 

gamla foton, att föreställa sig hur han eller hon skulle ha reagerat eller att gråta över den dödes 

bortgång (Stroebe & Schut, 1999). När man är återuppbyggnadsorienterad tittar man framåt och är 

mer fokuserad på de konkreta sysslor som måste utföras.  

     Ibland konfronterar den sörjande sin förlust. Ibland undviker han eller hon minnena av den 

döda genom distraktion eller att söka lättnad genom att koncentrera sig på andra saker. Detta 

innebär en dynamik som rör sig fram och tillbaka. Ibland är det för smärtsamt att möta vissa 

aspekter av sorgen, vilket gör att man frivilligt eller icke-frivilligt trycker undan känslorna 

(Stroebe & Schut, 1999). Till skillnad från klassisk psykoanalytisk teori som betonade de skadliga 

effekterna av att förneka känslor, så erkänner de nyttan av förnekande. Detta förutsatt att det inte 

är extremt eller ihållande (Stroebe & Schut, 1999). Det finns starka bevis för att det är omöjligt 

sörja utan uppehåll, utan att det får stora konsekvenser för den psykiska och fysiska hälsan. Sorgen 

måste doseras (Stroebe & Schut, 1999). 

 

Sorg och komplikationer. 



	   7	  

Att förlora ett barn anses som det som är mest stressande och som varar längst av all sorg. 

Förälder-barn relationen är utan motstycke vad gäller närhet och kroppsligt och mentalt långvarigt 

ömsesidigt beroende (Parkes & Prigerson, 2010). Barn är förlängningar av föräldrarna, och 

representerar deras kontinuitet och odödlighet, samtidigt som de är egna unika personer (Parkes & 

Prigerson, 2010). I de flesta studier är slutsatserna samma, att plötslig död är svårare att sörja än 

andra orsaker där det t ex finns tidigare tecken på att döden kan komma (Parkes & Prigerson, 

2010). Det finns en rad olika reaktioner och tillstånd som man funnit vara gemensam för dem som 

råkat ut för förluster. Det kan vara olika psykiska reaktioner som sorgsenhet, ilska, skuld 

självförebråelse, ångest, ensamhet, trötthet, hjälplöshet, chock, och känslofrånvaro. Det finns 

också många fysiska och kognitiva symtom såsom förvirring och misstro. Beteendet kan påverkas 

vilket leder till sömnsvårigheter och social isolering . Alla dessa reaktioner är naturliga, men kan 

om de pågår för länge bli komplicerade (Worden, 2009). 

     Följande omständigheter har identifierats som sannolika att ge upphov till speciella problem 

efter sorgen/förlusten: 1. Traumatisk förlust 2. Sårbarhet hos den enskilda personen och 3. 

avsaknad av social och familjestöd. Ju fler faktorer som samverkar desto större blir svårigheterna 

(Parkes & Prigerson, 2010). Det som var det bästa instrumentet för att förutspå försämrad social 

hälsa är variabeln: den överlevandes isolering (Dyregrov, Nordanger & Dyregrov, 2003).  

     Under lång tid har forskare som arbetat med sorg och sorgeterapi använt termer som ”kronisk 

sorg”, ”fördröjd sorgereaktion”, ”traumatisk sorg” och ”överdriven sorg” för att avgränsa dem 

med komplicerad sorg gentemot de som har en mer normal sorgereaktion (Worden 2009). En del 

forskare och kliniker använder dessa begrepp som synonymer till varandra, andra gör en kvalitativ 

skillnad mellan dem. Många hävdar att sorgen efter ett dödsfall i vissa fall medför ett kliniskt 

signifikant lidande, som inte kan diagnosticeras med hjälp av de befintliga diagnoserna i DSM-IV 

och ICD-10 (Alexandersson, 2011). Diagnosen långvarig och komplicerad sorg föreslås till DSM 

V (Alexandersson, 2011). 

     Komplicerad sorg har definierats på olika sätt, men de flesta teoretiker förstår det som en form 

av sorg som karaktäriseras av ihållande intensiv längtan och saknad av den avlidne 

(separationsångest), ihållande tankar och bilder, emotionell stumhet, ångest och skuld relaterad till 

förlusten, en känsla av tomhet och reaktivitet på saker som minner om den döda (Alexandersson, 

2011). På samma gång, så undviker ofta personer som lider av komplicerad sorg folk och platser 

som påminner om den avlidne, pga. av den intensiva smärta som dessa påminnelser väcker. 

Komplicerad sorg tenderar att innebära en vacklan mellan ett ångestfyllt sysslande med och att 

undvika allt som påminner om den avlidne (Boerner, et al., 2013). De med komplicerad sorg har 

ofta svårt att omdefiniera sig själva och upplever ofta svårigheter att få tillfredställande nya 
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relationer eller har svårt att engagera sig i aktiviteter (Boerner, et al., 2013). I Sverige dör cirka 90 

000 personer varje år. Omkring 10-20% av alla som förlorar en kär person, oavsett ålder och typ 

av dödsfall, utvecklar komplicerade sorgereaktioner (Dyregrov & Dyregrov, 2007). En relativ stor 

grupp, från 1/5 till 1/ 4 upplever inte komplicerad sorg precis efter dödsfallet eller senare, även om 

de har förlorat ett barn. För de människor som inte har reaktioner som är intensiva eller långvariga 

blir det fel om de som pressas in i ett mönster där de förväntas att reagera mer än de gör (Dyregrov 

& Dyregrov 1999).  

 

Att hjälpa den sörjande 

Vad hjälper? 

Sorgforskning har visat hur viktigt det är för oss att vi utvecklar och upprätthåller ett inre minne 

eller en så kallad representation av den döda. Den döda förblir aktivt med i vårt själsliv och kan 

tjäna som ett konstruktivt värde för oss, bl. a som en ”inre hjälpare” eller rådgivare (Dyregrov & 

Dyregrov 1999). Richard Neimeyer skriver att i stället för att säga farväl och lämna relationen till 

den avlidne är det viktigt att behålla konstruktiva band till honom eller henne (Holland, Currier & 

Neimeyer, 2006). Det gör man genom att vara i en pågående dialog med den döda: hur skulle hon 

ha gjort? Hur skulle han ha tänkt? Detta underlättar övergången till återbyggnadsfasen, i motsats 

till vad man tidigare trodde (Parkes & Prigerson, 2010). Sörjande föräldrar har själva uttryckt 

mycket starkt sina behov av att fortsätta att ha starka emotionella och andliga band med sitt 

avlidna barn (Parkes & Prigerson, 2010). En undersökning gjord på 58 föräldrar som förlorat ett 

barn listade saker som föräldrarna själva upplevt som hjälpsamt i sorgearbetet: Ett ickedömande 

lyssnande, trofasthet, ställa bra frågor, att vara med på viktiga händelser relaterade till deras barns 

död, att vara med och dela sorgen och att erkänna föräldrarnas verklighet. Några föräldrar sa att 

det var speciellt värdefullt för dem att interagera med föräldrar som också varit med om svåra 

förluster (Rosenblatt, 2000). Hjälp och råd som visar respekt för personen och stöder dens 

självbild upplevs som värdefullt. Råd och idéer som man förmedlar utan att respektera den privata 

uppskattas inte (Dyregrov & Dyregrov, 2007). 

     Den första källan för hjälp är för de flesta av oss familjen. Bandet i en familj blir ofta starkare i 

tider när det är jobbigt. Om familjen fungerar och kan vara till stöd så är den oftast mer hjälpsamt 

än hjälp av utomstående (Parkes & Prigerson, 2010). Efter familjen är vänner den andra källan till 

stöd. Vi kan inte välja vår familj, men vi kan välja våra vänner (Parkes & Prigerson, 2010). En 

stor grupp efterlevande hävdar att medan professionella stödpersoner är viktiga i vissa faser av 

sorgeprocessen, är sociala nätverk viktiga i långt större delar av processen (Dyregrov & Dyregrov, 

2007). Sjuksköterskor, socialarbetare och andra professionella vårdare som är i tjänst vid 
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dödstillfället är viktiga personer. Om personalen på akutavdelningar som ska informera om 

plötslig oväntad död, gör det på ett på ett känsligt och stöttande sätt, om erfarenheten blir så lite 

traumatiserande som möjligt, så kan det minska följderna som t.ex. påträngande post-traumatiska 

minnen (Parkes & Prigerson, 2010). En undersökning visar att den mest hjälpfulla responsen efter 

ett barns död är att ge tillfälle att möta föräldrarna ansikte mot ansikte och bara lyssna och svara 

på ett sätt som uppmuntrar föräldrarna att prata (Wender, 2012). Wender (2012) visar i en 

undersökning att många läkare ofta har vanföreställningen att om man pratar om den döda, kan det 

vara skadligt, för att det fölänger föräldrarnas sorg. De visade också att många läkare finner tanken 

på att förlora ett barn så hemskt att de undviker att tala om det hellre än att konfrontera sin rädsla 

(Wender, 2012). 

      Många önskar få hjälp med att komma i kontakt med andra som har upplevt liknande dödsfall 

via anhörigföreningar eller genom sorg- och stödgrupper (Dyregrov & Dyregrov, 2007). Det som 

många upplever som positivt med sorgegrupper är att det är på jämbördig basis. Det finns ingen 

som sitter inne med de rätta svaren. De kan vara sig själva och behöver inte förställa sig. De kan 

också få värdefull hjälp och råd. En annan positiv faktor är att man kan möta positiva förebilder 

och se att sorgen kan förändras och att livet kan bli bättre (Dyregrov & Dyregrov, 2007). 

Erfarenheter av de som hållit i sorgegrupper är att det finns faktorer som är viktiga för att det ska 

vara hjälpsamt. Det kan handla om hur gruppen är sammansatt och vilken kompetens de har som 

leder gruppen. Det kan finnas faser av ett sorgearbete när bara engagemang och empati inte räcker, 

då det kan behövas kunskaper om sorg och gruppdynamik (Lennéer Axelson, 2010). 

 

Rätt hjälp till rätt problem. 

Även om man har varit med om en så omvälvande smärtsam sak som att förlora ett barn så 

behöver sorgeprocessen ändå inte bli komplicerad (Bonanno, 2009). Currier, Neimeyer, och 

Berman gjorde 2008 en metaanalys som slog ihop resultatet av 61 resultat studier, alla med rimlig 

vetenskaplig standard. Resultaten av dessa studier visar, att de flesta inte har hjälp av 

professionellt stöd och att sorg avtar med tiden i de flesta fall (Parkes & Prigerson, 2010). 

Dyregrov och Dyregrov (2007) observerar att många sörjande helst vill klara av sitt sorgearbete på 

egen hand och de flesta gör det. Somliga sörjande orkar inte med att söka professionell hjälp trots 

att behovet av samtalsstöd är väldigt stort (Dyregrov & Dyregrov, 2007). 

     Generellt sätt har terapi visat sig vara ett värdefullt redskap att hjälpa personer med psykiska 

problem i samband med sorg (Bonanno, 2009). Parkes & Prigerson (2010) fann signifikant nytta 

av hjälp till personer med psykiatriska diagnoser t.ex. Prolonged Grief Disorder (PGR), Major 

Depression och Panikångestsyndrom, eller till andra ”manifesterade sorg och anpassningsproblem” 
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eller för kliniskt signifikanta svårigheter.  Nyttan av denna hjälp visade sig genast efter 

interventionen och vid uppföljningen. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan nyttan i 

förhållande till om det var grupper, individer, familjeintervention, eller kön, ålder, relationen till 

den avlidne, eller sättet de dog (Parkes & Prigerson, 2010). Det som däremot har visat sig direkt 

skadligt är att ge debriefing för kort tid inpå en olycka. En stor undersökning gjordes om personer 

som överlevt bilolyckor. De som fick debriefing på 1 timme inom 1 dygn, klarade sig sämre än de 

som inte fått debriefing när de intervjuades 3 år senare (Bonanno, 2009). Bonanno (2009) menar 

att samma resultat har visat sig när rådgivning vid förluster har getts utan åtskillnad till alla 

sörjande. Det som är viktigt är att identifiera och upptäcka riskfaktorer i tid dvs se vilka personer 

som löper risk att hamna i en komplicerad sorgeprocess. I undersökningar har det visat sig vara 

avgörande om man har riskfaktorer som grund för vilka interventioner man ska använda och när 

(Dyregrov & Dyregrov 1999). 

 

Syfte 

Syftet med studien har varit att ta reda på och öka kunskapen kring vad personer som förlorat ett 

barn har tyckt vara hjälpsamt och vad det tyckt varit hindrande för att ta sig igenom sin 

sorgeprocess.  

 

Metod 

Urval /Deltagare 

De personer som var med i undersökningen hade förlorat ett barn genom plötslig död. Alla hade 

dött genom olyckshändelser men av olika slag. Barnen/ungdomarna var mellan 11 och 21 år gamla 

när de dog och när intervjuerna gjordes hade det gått mellan 1 och 6 år sen olyckorna skedde. 

De intervjuade var tre kvinnor och en man var från olika håll i Sverige. Informanterna hade en 

medelålder på 52 år. Två hade vid intervjutillfället familj, en med fyra barn och en med ett barn. 

Två var ensamstående en med två barn och en utan barn.  

 

Procedur 

För att hitta informanter sökte jag personer genom att tala med kollegor, vänner och kurskamrater. 

Till sist fick jag förslag på fyra personer. Dessa fyra personer svarade alla positivt. Jag pratade 

med alla i telefon för att förklara syftet med intervjuerna, innan de bestämde sig för att vara med i 

undersökningen.  

 

Intervjuer/Datainsamling 



	   11	  

En intervjuguide konstruerades av författaren med några frågeområden (se bilaga 1). 

Frågeområden handlade om vad som var hjälpsamt och inte hjälpsamt i sorgeprocessen efter den 

anhöriges död. Jag gjorde själv intervjuerna på mellan 45 minuter och 1 timme som spelades in 

med en ljudbandspelare och transkriberades. Intervjuerna genomfördes i miljöer som 

informanterna själva valde ut. Jag reste till två av de intervjuade som bodde utanför Stockholm 

och gjorde inspelningen på den enes arbetsplats och hemma hos den andra. Två av intervjuerna 

gjordes i Stockholmsområdet, en på informantens arbetsplats och den andra hemma hos mig.  

 

Analys 

Som kvalitativ innehållsanalys valdes modellen tematisk analys som är induktiv och empirstyrd 

(Hayes refererad i Langemar 2008). Jag genomförde intervjuerna efter mitt frågeformulär och gick 

sedan noggrant igenom alla intervjuerna för att få en överblick. Därefter analyserades svaren 

utifrån Kvales (2009) meningsanalys.  

     Alla intervjuerna delades upp i meningsenheter. Sedan gav jag meningsenheterna namn sk 

koder. Koderna indelades i 3 locus, dvs. jag delade in materialet utifrån tre tidpunkter: de första 

dagarna, tiden efter den akuta fasen och nutid. Koderna lades ihop till kategorier. Kategorierna har 

formulerats utifrån svaren från de intervjuade inte utifrån rubrikerna i intervjuguiden. Dessa 

kategorier har i sin tur lagts i grupper för att bilda nya kategorier för att till sist bilda de teman som 

presenteras i resultatdelen.  

 

Förförståelse 

Jag hade i stort sett inte läst någon litteratur om ämnet innan jag gjorde intervjuerna. Däremot var 

jag på en föreläsning på ämnet trauma av Atle Dyregrov som också arbetat mycket med sorg och 

har forskat i ämnet. Redan under denna föreläsning fick jag omvärdera vissa föreställningar jag 

hade om vad som kunde vara hjälpsamt för en person i sorg. Jag hade en föreställning om att 

interventioner typ sorgegrupper, stödsamtal och terapi alltid var av godo. Jag upplevde det som 

positivt att jag redan innan intervjuerna hade fått rucka på mina föreställningar och kunde vara 

mer öppen och utan förutfattade meningar. Detta förstärktes genom intervjuerna. Jag tyckte det var 

utmanande och spännande att ta reda på hur dessa personer upplevt det och vad som fanns skrivet i 

ämnet. 

  

Etik 

Jag följde vetenskapsrådets regler. Deltagarna har informerats om uppsatsens syfte och att den 

ingår i ett examensarbete på Umeå Universitets psykoterapiprogram. 
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     Allas personliga uppgifter behandlades konfidentiellt. För att avidentifiera den enda mannen 

kallas han i resultatdelen för hon. Alla i min intervjuundersökning har erbjudits att ta kontakt med 

mig om de skulle känna behov av det, vare sig om det skulle gälla frågor kring undersökningen 

eller vid behov av stöd. 

 

Resultat 

Locus 1. De första dagarna 

              

Kategori 1:1 Overklighetskänsla. (n=4) 

Upplevelsen var gemensam bland de intervjuade . Tid och rum upphörde och tappade betydelse. 

En av de intervjuade blev skjutsad över 50 mil i en bil och hon kunde efteråt inte minnas vem som 

skjutsade henne. De uttryckte att de på olika sätt agerade utan att tänka medvetet på vad de skulle 

göra. De agerade i någon slags kyla men samtidigt tickade tankarna på för fullt. Den första tiden 

beskrevs som en period när det handlade om att överleva. Allt upplevdes som overkligt och 

känslorna trängdes undan för att kunna hantera situationen. När de sedan förstod det ofattbara så 

stannade tiden. En kvinna sa: 

 

         ” Allting vart ju så otroligt surrealistiskt (…) å ena sidan så gick tiden i snigelfart 

        (… )jag har väl aldrig levt så mycket i nuet som jag gjorde då, första veckan (…) 

        hur världen bara, schvish så här bredvid fullt ös och då tänkte jag (…) men gud jag 

        skulle ju kunna leva i 40 år till liksom, hur fan ska jag kunna leva i 40 år utan T (…) 

        det finns inte på världskartan ...”  

 

Kategori 1:2 Lyhördhet.  (n=4) 

Gemensamt för alla som jag intervjuade var att ingenting kunde lindra sorgen. Inga tröstande ord 

hjälpte men däremot uppskattades den hjälp och stöd de fick av omgivningen. Det handlade om 

omvårdnad, mat och hjälp med olika praktiska saker. De som hade ett stöttande nätverk upplevde 

att det hade stor betydelse. En person sa: 

         

        “Jag blev bara omsluten (…) folk bara kom hela tiden (…) man tappar ju  

         matlusten, det bara rinner rakt igenom. Och folk var ju där och kolla, ah, du 

         har gått upp och duschat, bra L du byter kläder, tvättar håret. Och jag hade 

          ju nån som bodde hos mig, två veckor tror jag.” 
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     Vad som framkom var att behovet av andra var mindre för de som hade en kärnfamilj. De 

föredrog att dra sig inåt för att trösta varandra. De upplevde ibland hjälpen som störande i stället 

för stöttande. 

     Vad som var viktigt uttrycktes i hur hjälpen gavs. Hjälpen uppskattades om den gavs med 

lyhördhet inför den sörjande och inte för att tillfredställa den som ville hjälpa till. En av de 

intervjuade uppskattade alla varma tankar hon fick t.ex. i form av blommor men tyckte det var 

svårt att säga ifrån, när de inte ville bjuda in alla som kom. En person uttryckte att det kan vara 

läkande att prata om sorgen ibland men att man inte orkar göra det hela tiden. Några upplevde det 

som svårt att sätta gränser och att det därför var extra viktigt med andras lyhördhet. 

     De som fick förståelse från vårdpersonal uppskattade den värme de fick. Två av de intervjuade 

tyckte det var jobbigt i kontakten med läkaren, att de inte fick det mottagande de skulle ha önskat. 

Det verkar som om det som var mest hjälpande för alla var att bli omsluten av omsorg, lyhördhet 

och förståelse, vilket gav en känsla av trygghet. För dem som inte blev bemötta med respekt och 

förståelse den första tiden fanns det kvar som en hindrande faktor för den fortsatta sorgeprocessen. 

  

Kategori 1:3 Fortsatt kontakt.  (n=1) 

En person uttryckte att det som var mest hjälpsamt i tiden som följde precis efter dödsbudet var 

kontakten hon hela tiden hade med sin döde son. Hon kände hans närvaro och ville på alla sätt 

hjälpa och stödja honom. Hon hade en svägerska som var medial och genom henne fick hon 

kontakt och meddelanden från sin son. 

 

Locus 2. Tiden efter den akuta fasen 

 

Kategori 2:1 Pendeln mellan sorg och vardag. (n=4) 

Det första skedet handlade framförallt om överlevnad. Efter en tid började vardagen. Att förhålla 

sig till förlusten beskriver flera av informanterna som en växling mellan att klara av vardagen och 

att vara i sin sorg. Har man barn i skolåldern blev det naturligt att omhändertagandet av andra 

också måste få ta plats.  De som hade familj var tvungna att komma in i ett vardagsliv för att 

barnen skulle må bra. En kvinna berättade om att det enda som gjorde att hon tog tag i sitt liv och 

inte bara drog sig undan, var att hon tyckte det var orättvist om hennes dotters liv också skulle bli 

förstört. En av föräldrarna upplevde att familjen efter ett tag gick runt i cirklar och inte kom framåt. 

Det betydde inte att livet återgick till ett normaltillstånd, men att det fungerade bättre om de kunde 

gå ut och in mellan vardagsbestyr och sörjande.  
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     Att förhålla sig till det nya livet efter förlusten innebar att hitta nya vägar att gå vidare på. De 

intervjuade upplevde alla det som en svår process. En kvinna upplevde starkt att familjen förut 

hade haft siktet på framtiden, men att det efteråt försvann helt och hållet. Nu riktades all energi på 

det som varit istället. Att återgå till arbetet var något alla tyckte var nödvändigt och hjälpsamt. De 

intervjuade uttryckte att det var en nödvändighet för att balansen mellan att sörja och att fortsätta 

med olika livsbestyr skulle upprätthållas . Att få rutiner blev ett sätt att kunna fortsätta att fungera. 

En av informanterna berättar: 

         

        “Jag bestämde mig då, att om jag inte blir galen och dör eller nånting så måste  

        jag tvinga mig att gå till jobbet när det börjar i augusti för annars kommer jag  

        aldrig mer att klara av att gå dit. Det är på nåt sätt att man sen liksom tvingar sig 

        att fortsätta att leva. Det är det man måste göra, i mitt fall (…) Ja, det kändes  

        liksom som det enda rätta.” 

 

     Att börja arbeta igen var en dubbel känsla för alla. Både en nödvändighet och en smärtsam 

process. Samma person säger: 

        

        ”Jag liksom grät tills jag kom till dörren, sen så försökte jag att samla mig. 

         (…) Det började liksom gå i cirklar och (…) jag kände inte att jag mådde bra av 

         det egentligen utan jag ville komma igång, men när jag kom på jobbet så  

         kände jag ju att det var väldigt jobbigt (…) att försöka fungera som normalt och  

         alla människor man skulle möta och så där.” 

 

     De flesta har tyckt att de fått förståelse från sina arbetsplatser. De som fick starkt stöd från sin 

arbetsplats upplevde det som oerhört viktigt och läkande. Tre av dem fortsatte att arbeta på deltid 

och en på heltid. En var tjänstledig ibland några dagar i veckan. Hon uttrycker att det var helt 

fantastiskt att hon fick det utrymmet, för hon jobbade på ett tidsbegränsat projekt där irritationen 

skulle ha kunnat finnas, men förståelsen fanns helt och fullt. Två av dem fick arbetsuppgifter till 

att börja med där de inte behövde träffa så många människor eller utföra arbetsuppgifter som 

kändes för jobbiga. 

      Den andra sidan av pendeln handlade om att ge plats för och vara i sin sorg. Flera av de 

intervjuade uttryckte hur viktigt det var att låta sorgen få plats. En av de intervjuade berättade att 

hon tar ledigt en dag i veckan då hon ger sig tid att minnas, att få gråta, skriva och vara i sin sorg. 
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För henne var det ett sätt att klara av förlusten och samtidigt kunna vara mer närvarande i nuet. 

Hon hade flera barn vilket gjorde det extra viktigt att hitta balansen mellan dessa båda poler.   

   Humorn, och att tillåta sig att skratta beskrev några av dem som ett viktigt sätt att klara av 

situationen. En av informanterna beskrev det på följande sätt: 

        

        ”..vi kunde väldigt tidigt till och med när vi var på patologen ( …) vi skrattade 

        tillsammans med T emellan oss liksom ( …) så .. humorn och glädjen har ju liksom  

        funnits med på något sätt (…) alla känslor har ju funnits där och tillåtits vara där 

        under väldigt lång tid”. 

 

     En annan av informanterna berättade att när hon träffade personer i samma situation i en 

sorgegrupp var det lättare att släppa fram skrattet. 

 

Kategori 2:2 Att ge mening åt sina erfarenheter. (n=3) 

Flera av informanterna uttryckte att de efteråt har haft lättare att förstå andra. De uttryckte att de 

förut hade en intellektuell förståelse av mycket, men nu när de varit med om detta så finns där en 

förståelse av en helt annan kvalitet. Två av de intervjuade hade arbeten där de kunde använda sina 

smärtsamma erfarenheter vilket de uttryckte var både värdefullt och läkande. En person jobbade 

med invandrare och kände att det hjälpte att ge henne perspektiv på sin egen sorg. Hon mötte 

personer som varit utsatta för svåra förluster och kände att hon kunde vara till stöd på ett annat sätt 

än hon skulle ha kunnat vara förut. Hon kände ett större djup i relationen med de som hon arbetade 

med och därmed fick de ett bättre stöd. En av de intervjuade startade en blogg där hon 

kommunicerade om sin förlust och delade sina erfarenheter med andra. Det gav andra stöd och 

kraft och hon blev till hjälp för många andra. För flera personer fanns en mening i att de fått följa 

sina barns liv så länge som de fick. En av de intervjuades son hade haft problem med sitt hjärta 

som liten och att det var en stor ynnest kände hon att han ändå fått leva så länge. För henne fanns 

också tröst i närheten till sin familj och att hon fick vara tillsammans med sin son när han dog. Två 

personer hade förvissningen om att få möta sitt döda barn igen. 

 

Kategori 2:3 Lyhördhet mot sig själv. (n=4) 

En viktig faktor i att kunna sörja på ett hjälpande sätt var att vara lyhörd för sig själv och sina egna 

behov och att sätta gränser gentemot andra. En av informanterna berättade: 
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       ”Hon ringde varje dag och lät bedrövad. ”Hur går det? Hur är det? Hur har du det?” 

         Jag sa ”du kan inte ringa så här, det får du inte, jag hör av mig”. För det hjälpte  

         inte mig, när nån ringer och är alldeles förstörd för jag har det så svårt, det var inte 

         hjälpsamt. Men det sa jag till då.” 

 

     Denna lyhördhet gentemot sig själv hjälpte henne att gå vidare i sin sorgeprocess. Att i en utsatt 

situation fortsätta att lyssna till vad man själv vill kräver en inre styrka. En av de intervjuade pratar 

om vikten av ta hand om sig själv och sin kropp. Hon hade tidigare hållit på mycket med yoga och 

att hålla igång fysiskt hjälpte henne att hitta kraft att gå vidare. Hon skaffade sig dagliga rutiner, 

som att gå ut och gå med en grupp vänner. Hon bad en yogalärare komma hem och hjälpa henne 

och hon bad om massage hemma för att hennes kropp inte skulle låsa sig.  

     Informanterna berättar om olika sätt att kunna vara i sin sorg och att hitta tröst. Det kunde 

handla om att ta en promenad i naturen, att se på film eller läsa böcker och tidningar om andras 

sorg eller att ha kontakt med den döda. 

 

Kategori 2:4 En levande relation. (n=4) 

Att inte glömma sitt barn och att hålla minnet av henne eller honom levande uttryckte alla som 

något av det viktigaste av allt. Alla hade olika sätt att kommunicera med den döda och det spelade 

ingen roll om de hade en andlighet eller en religiös tro eller inte. En av de intervjuade berättade att 

det som kändes allra mest betydelsefullt var att hon via en medial släkting hade kontakt med sin 

son regelbundet hela det första året. Hon fick reda på hur det var för honom när han gick över och 

vad som hände innan olyckan. Det var viktigt för henne att hon fick verkliga bevis på att han fanns 

där genom att han kunde berätta om saker genom mediet som ingen annan kunde känna till. En 

annan informant träningscyklade i sin sons rum och gav sin sons foto en puss varje dag innan hon 

gick till jobbet. 

     En annan person uttryckte också den starka kontakten med den avlidne. ”Jag ska inte säga att 

jag pratar om B varje dag. Men jag tänker på henne, hon är med mig hela tiden. Utan att ta över.” 

Hon har sin dotter fortfarande som en vän som hon kan fortsätta att utbyta tankar med.  

     Det finns också en glädje och tacksamhet hos alla över den tid de fått med sina barn, även om 

den kan vara blandad med en känsla av att det var orättvist att det drabbade just dem. Alla barnen 

var älskade och ingen uttryckte att de hade ett komplicerat förhållande till sitt barn när olyckan 

hände, vilket skulle kunna ha gjort att sorgeprocessen blev förknippad med skuldkänslor. En 

kvinna sa: ” Så jag bär ju honom med mig hela tiden (…) han var min hjärtesten liksom, så att det 

kommer aldrig att försvinna.”  
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 Kategori 2:5 Delad upplevelse. (n=4) 

Behovet av gemenskap och att dela sorgen med andra har varit en gemensam nämnare för alla. För 

de som hade familj har den kunnat uppfylla en stor del av det behovet. Det viktigaste för alla var 

att få vara tillsammans med de som var nära och verkligen kände den döda. En av de intervjuade 

saknade nära andra utanför sin familj att dela sin sorg med och att kunna prata med om B utan att 

känna att de tröttnade. Hennes sons bästa vän och deras närmsta grannar flyttade till en annan stad 

och sonens fotbollsträning låg långt ifrån hemmet så kompisarna därifrån kände inte föräldrarna. 

Det blev för henne ett abrupt avbrott när sonen dog. Hon uttryckte det som: ”Allt tog bara slut 

(…) ”som man hade skurit med en kniv”(...) varje dag man kom hem från jobbet var det kompisar 

där och massor av skor i hallen, men de vågade aldrig komma sen”.  

     Att ha kontakt med den dödes vänner har varit en viktig faktor för alla. Ett sätt har varit igenom 

interaktiva medier. Där har de kunnat följa vad andra skriver, hitta minnen tillbaka i tiden som de 

kan dela och också få stöd och gemenskap. 

     Behovet av att prata om sina barn fanns hela tiden levande hos föräldrarna, men några upplevde 

att omgivningen tyckte att det räckte efter ett tag. Ingen av dem upplevde det som jobbigt att prata 

om sitt barn, tvärtom tycktes det behovet inte avta. En av de intervjuade sa: 

        

       ”Jag pratar mycket om henne, det gör jag (…) jag kan prata på jobbet (…) jag 

         kommer  ihåg hur B var när hon var två år och jag skulle hjälpa henne med  

         strumporna innan vi gick till dagis (…) hon blev vansinnig och tog av sig alltihop, 

         sånt kan jag säga precis som alla andra.” 

 

     Begravningsakter, ceremonier och andra ritualer har varit viktiga tillfällen för alla att få dela 

saknaden av sitt barn. De intervjuade beskriver att ceremonierna gav dem en stark känsla för hur 

viktig, betydelsefull och omtyckt person deras barn var. De fick dela en upplevelse och också ta 

del av barnets liv utanför familjen. En av de intervjuade återkommer till hur viktigt det var för 

henne att förstå hur starkt avtryck hennes dotter hade gjort på omgivningen: ”..och sen var det 

samling i kvartersgården på kvällen också (…) för mig stärker det jättemycket, och jag kände att 

hela (…) staden grät kändes det som.” 

     För de av informanternas barn som gick i skolan höll de minnesceremonier i skolan. Alla barn 

fick skriva i en minnesbok och det var fullt av blommor på skolan. Fotbollslaget som B:s son 

spelade med i delade ut ett stipendium till minne av honom. Det skulle vara till en person som var 
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en bra kompis. B var ingen fantastisk fotbollsspelare, men en kompis som många tyckte om. 

Föräldrarna kallades 5 – 6 gånger, sen bytte de ordförande och det tog slut. Hon sa: 

         

      “Det var värdefullt på något sätt. Det var underbart att dom tänkte på B och den  

        pojke som alltid fick det var jätteglad (… ) man kan säga att dom strålade och  

       var jätteglada liksom. Så det var värdefullt verkligen, men det var en väldig press  

       också att gå dit och se det här fotbollssammanhanget.”  

 

 Kategori 2:6 Hjälp utifrån. (n=4) 

Vad jag funnit i mitt material är att det absolut avgörande för om kontakten med läkare, kuratorer 

eller terapeuter har upplevts som hjälpande eller ej har varit beroende av personkemin. Det har 

varit viktigare att känna en positiv kontakt än vilket yrke personen haft. En av de intervjuade fick 

en psykologkontakt, men de träffades bara två eller tre gånger. Hon kände inte att det gav henne 

något. Hon berättade: ”Att prata då med en okänd person det (…) funkade inte för mig alls (…) , 

jag behövde kärleken tror jag, väldigt mycket kärlek och det kunde jag inte få utav en psykolog så 

klart, det ska hon inte ge mig alltså.” 

     Läkaren är ofta den person som sist har träffat barnet. För en av de intervjuade var det svåraste 

att hon och hennes man inte fick träffa läkaren efteråt. De ville träffas på en neutral plats utanför 

sjukhuset, men läkaren ville inte.  

     Senare i samband med ett återbesök för sin bröstcancer fick hon kontakt med en läkare som, 

när han fick höra vad hon varit med om, absolut tyckte att hon skulle få hjälp med sitt sorgearbete. 

Först fick hon en kurator som hon fick bra kontakt med. Denna person hade ingen erfarenhet av 

förlust av barn, så hon vågade inte ta sig an B. I stället blev hon erbjuden en annan 

psykologkontakt, som det inte alls stämde med. B fortsatte ändå att gå hos henne, för hon såg det 

som sin enda chans att få tala om sin son. Hon berättar: 

          

       ” hon verkade ha en sån här uppfattning att man skulle sörja på ett visst sätt (…) 

        som att nu är man i den och den fasen och jag kanske inte var i rätt fas (…).  

        Hon var till  exempel jättekritisk till när jag berättade (…) att en pojke från 

        fotbollslaget, han hjälpte mig att öppna det här kontot (…) på Playahead, så att  

        jag kunde se vad dom skrev på B:s sida. Dom fortsatte att skriva dit och det var  

        helt underbart att se (…) jag bara insöp det där, det var liksom mitt sista livselixir  

        på nåt sätt och det berättade jag för den här kuratorn och hon sa bara ” men neej, 

        men du måste förstå att han är död nu (…) du måste ju lägga ner det där kontot nu,  
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        för han finns ju inte längre”. Det träffade rakt i hjärtat (…). Det var verkligen det 

        värsta utav alla dom här grejerna och sen (…) hon tyckte att vi inte behövde åka  

        till graven så ofta.” 

 

     När hon fick en depression i samband med att hennes man blev arbetslös och dottern flyttat 

hemifrån erbjud kuratorn henne antidepressiva medel som B inte ville ta. Efter det var B inte 

välkommen tillbaka. 

     En av de intervjuade vände sig till en familjeterapeut för att hon och hennes man skulle kunna 

fortsätta att tala om sitt barn och få ett rum för sorgen. De upplevde samtalen som positiva. En av 

informanterna hade en stor hjälp av sin terapeut som hon fått genom landstinget, men de hade inte 

riktigt samma synsätt på hur sorgeprocessen skulle se ut. Han tyckte att det skulle vara tillräckligt 

att sörja B på årsdagen och födelsedagen. För den intervjuade var det dubbelt. Hon tyckte inte det 

stämde för henne men hon var samtidigt medveten om faran av att ”grotta ner sig”. 

     Det är bara en i min undersökning som har gått i en sorgegrupp. Hon tyckte det var värdefullt 

att ”gå ett varv till” med det som hänt samtidigt som det var jobbigt. 

 

Locus 3. Nutiden 

 

Kategori 3:1 Fokusförskjutning. (n=3) 

För alla mina informanter har livet ändå kunnat gå vidare. Att kunna fortsätta sitt liv på ett sätt 

som innebär att både ha den avlidne levande inom sig och samtidigt rikta sig mer framåt har 

fungerat för alla men varit mer eller mindre smärtsamt och svårt. En informant uttryckte att: 

”Det är ju som att sorgen lägger sig ju då men saknaden ökar ju eftersom tiden går och man inser 

att man inte kommer att få träffa honom (…) under det här livet liksom.” En av de intervjuade har 

fått ett nytt jobb. Det har varit jobbigt eftersom ingen där kände till hennes historia, men hon 

upplever att det också hade en positiv sida. Hon är nu mer återhållsam med vem hon berättar för, 

eftersom det drar igång så mycket känslor. 

     I två år har en av de intervjuade firat sin avlidne sons födelsedag med släkt och vänner, men 

kände nu på tredje året att hon skulle bryta det för hon var upptagen med att flytta. 

En annan berättar om att hon har tagit emot en utbytesstudent i familjen och barnen har fått nya 

vänner. Hon har känt att hon sakta börjat kunna vända sig mot framtiden igen efter att en lång tid 

ha känt att det varit omöjligt. För en av de intervjuade var det helt avgörande för hennes möjlighet 

att stå ut med förlusten, att hon hade en spirituell kontakt med den döda. Det hade hon i över ett år, 

sen tonades intensiteten i kontakten ner och han blev som hon sa mer “änglalik”. Hon hade äldre 
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barn och märkte så småningom att hon kanske hade ägnat för mycket tid åt den döda. Det var inte 

förrän barnen själva började antyda det som hon förstod. Hon upplevde att när hon fick ett 

barnbarn under sorgeperioden, så öppnade närheten till det lilla spädbarnet hennes hjärta. Det blev 

ett sätt att förstärka känslan av öppenhet och närvaro i livet. Hennes egna helande krafter fick mer 

utrymme än de haft innan. 

 

Kategori 3:2 Såret. (n=4) 

Såret finns kvar, men det verkade vara lättare för informanterna att hantera. Det verkade lättare att 

hantera när de hade en bra och nära relation inom familjen och med vänner och omgivning. Om 

kontaktnätet varit stödjande hade det hjälpt dem på ett ovärderligt sätt att stå ut och gå vidare.  

     Jag fann en ökad sårbarhet hos dem jag intervjuade. En person tyckte att hon har fått svårare 

med separationer. Det märkte hon nu när hennes yngsta dotter skulle flytta hemifrån . En kvinna 

berättade om hur det fortfarande är smärtsamt att åka förbi sonens skola och tänka på allt som 

skulle ha kunnat bli men som aldrig blev av. Hon berättade: 

           

        ”det är liksom fortfarande ett öppet sår det där med skolan (…) han fick inte 

         färdigställa sin skolgång liksom, det blev så abrupt (…) det är ju förlusten av 

         framtiden som är det svåra och det tror jag man får leva med liksom resten av  

        livet (… ) det kommer man liksom alltid att tänka på (…) vad skulle I ha gjort nu då” 

 

     En person känner att hon hela tiden måste vara lyhörd och lyssna på sig själv för att kunna 

hantera livet och en kvinna uttrycker en vilja att flytta men pga. av starka separationskänslor har 

hon svårt att flytta ifrån det huset där familjen bott hela tiden sen deras son dog.  

Alla upplever att det skett en fokusförskjutning, men upplevelsen av hur svårt det varit att gå 

vidare har varierat mycket. 

 

Diskussion 

Det som har visat sig mest hjälpsamt i att bearbeta förlusten av ett barn har varit att andra har varit 

lyhörda och visat respekt för varje persons individuella sätt att sörja på. På samma sätt har det 

försvårat sorgeprocessen när respekten och lyhördheten inte har funnits. Stöd från andra är 

ovärderligt om det ges på den sörjandes villkor. Detta gäller även samhällets insatser. Att lyssna in 

behovet, att finnas till hands, att dela upplevelsen och minnet av den avlidne är läkande och 

möjliggör för den sörjande att gå vidare i livet. Utan det levande minnet och en nära fortsatt 

relation med den döde så försämras livskvaliteten. 
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Sorgeprocessen 

Pendeln mellan sorg och vardag.  

Det som människor i kris framförallt behöver i början, är ett omhändertagande och en trygg plats 

att vara i med sin sorg (Dyregrov, 2007; Fyhr 1999). Så småningom går livet vidare. Att pendla 

mellan att bearbeta sorgen och att försöka klara av vardagen verkade för alla i undersökningen 

vara ett nödvändigt sätt att gå vidare. 

     Affektfokuserad terapi pratar om att växla mellan att vara i känslan och att reglera känslorna så 

att de inte blir överväldigande (McCollough, Kuhn, Andrews, Kaplan Wolf & Hurley, 2003). Att 

själv kunna reglera hur mycket man orkar vara i sin sorg hänger ihop med vilken självkänsla och 

förmåga att ge omsorg om sig själv som man har (McCollough, et al., 2003). Traumaforskare visar 

att det ibland kan vara retraumatiserande att återuppleva smärtsamma händelser. Det måste göras 

på ett sätt som är hanterbart och som inte slår sönder våra försvar eller copingstrategier. Varje 

människa har helande stärkande resurser som hon behöver få kontakt med för att kunna möta 

smärtan (Levin, 1997). Genom att hela tiden återvända till de helande resurserna, gör man det 

möjligt att arbeta sig igenom traumat (Levin, 1997). På samma sätt tror jag att sorgearbete 

fungerar. Det är läkande att tillåta sig att ta hand om sig själv och göra saker som känns bra i 

vardagen. Något som visat sig hjälpsamt är att mitt i det sorgliga också kunna se det positiva i 

livet. T ex att man fortfarande kan skratta och glädjas. I undersökningen pratar två personer om 

hur mycket humorn har hjälpt dem. Redan tidigt i sorgearbetet berättar de vad hjälpsamt det var att 

kunna skratta. Pendlingsmodellen uttrycker att vi har behov av lagom doser av sorg, dvs. man 

behöver respit mellan att hantera och möta det som orsakar smärtan (Parkes & Prigerson, 2010). 

 

Fortsatta band. 

Sörjande föräldrar har själva uttryckt mycket starkt sina behov av att fortsätta att ha starka 

emotionella och andliga band med sitt avlidna barn (Parkes & Prigerson, 2010). Det absolut 

avgörande för alla som jag intervjuat är att hålla minnet och relationen av deras döda barn levande. 

Alla informanterna hade en dialog med sitt döda barn. Det kunde innebära att ha stunder att 

fundera över: ”vad skulle hon ha tänkt om det här”, ”vad skulle hon ha velat” eller att ge sig tid att 

vara närvarande med den döde, att känna närvaro och kommunikation. Deras önskan var att 

behålla den starka relationen och kärleken levande. I en studie om hur föräldrar anpassar sig efter 

att ha förlorat sitt barn i en olycka undersökte man olika myter som finns hur föräldrar bör anpassa 

sig till att ha förlorat ett barn (Murphy, Johanson & Lohan, 2003).  En av myterna, att man måste 
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släppa taget för att kunna gå vidare, är seglivad menar författarna. En orsak menar de kan vara att 

det väcker mycket känslor kring egna känslor av sårbarhet, hot, hjälplöshet och ångest. Därför vill 

omgivningen att personen ska gå vidare efter en förlust (Murphy, et al., 2003).  

     En av informanterna berättar om att hon inte känt acceptans från omgivningen vad gäller 

hennes behov av att minnas sin döda son. En tolkning av hennes berättelse är att om man inte får 

tillåtelse att minnas, kapslar man in känslor och förhindrar en friare relation med den döda. Att 

inte få ha minnet av sitt döda barn levande försämrade hennes möjligheter att vara i nuet och 

kunna gå vidare. Det stämmer också med forskning som visar att man lättare kan acceptera 

förlusten om man kan söka tröst i minnet (Bonanno, 2009). Tidigare fanns en tro att om man är för 

mycket kvar i minnet av den döda, fanns risken att man byggde upp ett fantasisubstitut som 

maskerade andra känslor. Forskning idag motsäger detta (Bonanno 2009). 

 

Att dela en upplevelse. 

Alla i undersökningen har uttryckt hur viktiga ceremonier och minneshögtider har varit. Det har 

varit viktigt att få dela saknaden och alla känslor kring den avlidne. Behovet av att dela minnen 

och upplevelse av den döda tar inte slut. En person berättar att hon ofta berättar episoder som hon 

kommer ihåg och som dyker upp om den döda. Hon vill inte sluta med det utan behåller minnet 

levande på det sättet. 

     Många tänker att man inte ska prata om den döda, men det har visat sig i undersökningar att det 

är ett önskemål från de efterlevande att den de har förlorat ska nämnas vid namn eller tas upp i 

vardagen (Dyregrov & Dyregrov, 2007). En kvinna upplevde tomheten som blev efter hennes sons 

död. Kompisarna var för små för att själva komma. För henne hade det kunnat vara hjälpsamt om 

föräldrar till sonens kompisar hade tagit kontakt tillsammans med barnen. Alla har uttryckt hur 

viktigt det varit att få kontakt med sina barns vänner. Bara en person i undersökningen gick i en 

sorgegrupp. Hon tyckte det var värdefullt. Deskriptiva studier bekräftar hur viktigt det är att få tala 

om sin förlust i en accepterande omgivning (Parkes & Prigerson, 2010). 

 

 Lyhördhet från andra och lyhördhet mot sig själv. 

En överordnad princip och utgångspunkt är att hjälp och stöd måste ges på de efterlevandes 

premisser. Det innebär att stöd inte är stöd om de efterlevande inte upplever det som ett sådant 

(Dyregrov & Dyregrov, 2007). Enligt existentiell och fenomenologisk uppfattning kan man aldrig 

veta vad en annan människa behöver förrän man sätter sig in i den andres upplevelsevärld. Att t.ex. 

kräva att den andre ska konfronteras med sin förlust och förlösa sina känslor, betraktas av den 



	   23	  

existentiella terapin som ett övergrepp, som en kränkande handling. Det förstör det som den andre 

egentligen ska bygga upp, sin autonomi (Hverven Axell, 2008). 

     De personer som man först kommer i kontakt med, om man förlorat sitt barn i en olycka, är 

oftast sjukvården. För två av de intervjuade upplevdes inte kontakten med läkarna som något 

positivt, även om det fanns en förstående och förlåtande attityd gentemot läkaren. För den ena som 

hade funderingar kring sonens död var det smärtsamt att inte få prata med läkaren efteråt. Nu 7 år 

senare säger hon att det nog inte hade förändrat någonting, men man kan ändå tolka det så att 

hennes sorgearbete hade blivit betydligt lättare och mindre traumatiserande om hon hade kunnat 

ha ett bra samtal med läkaren. Läkaren ville eller klarade inte av att träffa föräldrarna.  

     I en undersökning av Dyregrov och medarbetare (2003) förklarade de överlevande varför de 

drog sig tillbaka från andra. Det gjorde de som en reaktion på det sociala nätverkets bemötande. 

Personer i nätverket sa t.ex. att det var dags att gå vidare, att sluta besöka graven osv. Detta gjorde 

att förtroendet för andra minskade, vilket ledde till isolering. Detta i sin tur försämrade deras 

psykosociala hälsa (Dyregrov, et al., 2003). Alla i min undersökning uttrycker på olika sätt att det 

är viktigt att få förståelse och respekt för sitt eget sätt att sörja. Om man bemöts som ett fall och 

inordnas i en mall, får det en inte att känna sig som en egen individ. Det stärker inte självkänslan 

och försvårar sorgearbetet. Blir man ifrågasatt så måste man vara stark för att ändå tro på sitt eget 

unika sätt att gå vidare i sorgeprocessen. Det är avgörande att tro på sin egen sorgeprocess 

(Dyregrov & Dyregrov, 2007). En kvinna i min undersökning uttryckte att det som verkligen var 

hjälpande för henne var att lyssna på sig själv. När hon inte kände att hjälpen eller reaktionerna 

hon fick av andra hjälpte henne, sa hon ifrån. Hon följde sin känsla och lyckades sätta gränser 

gentemot andra. 

     Förmågan att ta emot och acceptera andras stöd behöver inte få en sörjande att känna sig 

mindre kompetent. Tvärtom är att acceptera stöd ett val av den som sörjer som kan förbättra både 

kompetensen och självkänslan (Worden, 2009). 

 

Meningsskapande. 

De flesta människor finner en väg att gå vidare även efter svåra förluster. Erfarenheter av sorg kan 

ge styrka och mognad. En av dem jag intervjuade uttryckte starkt den existentiella känslan, att det 

inte finns garantier för något i livet. Hon kände det som tröstande, förvissningen om att man inte 

kan styra livet. Att skapa mening i en outhärdlig situation verkar ligga i det som är grundläggande 

mänskligt. Hjärnan är en meningsskapande maskin (Parkes & Prigerson, 2010). Resultatet i 

undersökningen visar att vi alla försöker förstå och skapa mening i det vi är med om. 

Neurovetenskap har också visat att hjärnan försöker integrera olika livshändelser. Hjärnan och vårt 
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integrerande sinne strävar efter att skapa sammanhang och mening (Siegel, 1999). Mening kan 

förstås på olika sätt. I min undersökning så har de intervjuade haft olika slag av meningsskapande. 

Det kan handla om att ha direkt kontakt med den döde, men också att använda sina erfarenheter 

till hjälp och stöd för andra. Meningsskapande kunde också vara att de som överlevt ändå kunde 

glädjas över att de fått följa sitt barn så länge som de hade. Att skapa mening är en kombination av 

att få kontakt med sin egen inre kraft och se livet i ett större sammanhang. Min uppfattning efter 

att ha intervjuat mina informanter är att man inte behöver ha en andlig tro för det, men en stark 

känsla för livet i sig. Meningsskapande är inte något man pådyvlar en föräldrar men på sikt kan 

det vara hjälpsamt att höja blicken och finna nya livsmål, och stimulera konstruktivt tänkande som 

kan hjälpa dem att få nytt fotfäste i tillvaron (Dyregrov & Dyregrov, 2007). Det meningsskapande 

som de förmår genomföra kommer att inverka på deras livskvalitet, inte bara för sig själva utan för 

hela familjen (Dyregrov & Dyregrov, 2007). Värdet av metoder att hitta mening i sorgen har visats 

sig effektiv (Gilles & Neimeyer, 2006). Neimeyer som utarbetat olika metoder för 

meningsskapande menar att sorgeterapi måste underlätta den överlevandes egen kamp att söka 

mening både i sin anhöriges död och i sitt eget liv (Gilles & Neimeyer, 2006).  

     Antonovsky, (1991) har uppmärksammat berättandets betydelse vid återhämtning från kris, 

trauma och sorg. Berättandet bidrar till att skapa känsla av sammanhang, vilket är förutsättningen 

för att kunna bearbeta en svår livssituation och att kunna gå vidare med sitt liv. 

 

Olika förutsättningar 

Jag har inte intervjuat informanterna om deras bakgrund, men forskning visar att vi har olika 

förutsättningar att hantera sorg och smärta. Det påverkas av hur familjebanden och nätverket ser ut 

och det påverkas av socioekonomiska förhållanden (Dyregrov & Dyregrov, 2007). I denna 

undersökning var de sociala förhållandena olika. Två var ensamstående en med och en utan barn. 

Det utgjorde inte någon faktor som särskilde deras förmåga att hantera sorgen. De 

socioekonomiska förhållanden var ungefär lika för alla, men för en person var det en stor 

belastning när mannen blev arbetslös.  

     Varje människa har ett visst mått av inre trygghet som är ett resultat av personens genetiska arv 

och historia (Fyhr, 1999). Den inre tryggheten är olika hos olika människor och varierar under 

livet. För en människa i sorg aktualiseras barndomen mer än någonsin eftersom sorgen aktiverar 

upplevelser från den allra första tiden i livet (Fyhr, 1999 sid 63). Sorgen medför också att den 

trygghet eller otrygghet vi bär med oss från tidigare väcks till liv. Förutsättningen att klara av 

sorgeprocessen påverkas av hur den egna självkänslan ser ut (Dyregrov & Dyregrov, 2007). Den 

person som har stor inre trygghet har lättare att möta förändringar och olika överraskningar i livet 
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och gå in i ett sorgearbete än människor som inte har denna inre trygghet (Fyhr 1999). 

     De som verkligen behöver professionell hjälp i sorgearbetet är de som fastnar i sin sorg och 

inte kan klara av livet själva. Deras normala sorgearbete blir försvårat och de kommer inte vidare. 

Hur den professionella hjälpen kan se ut går jag inte in på här. En allmän tanke är att man kan se 

på sorg på samma sätt som man gör med alla andra emotionella störningar, som t.ex. depression 

och fobi. Först måste man fråga sig om personen behöver hjälp, dvs. ha ett identifierbart 

psykologiskt problem som inte kan förbättras av sig själv. Sen ger man hjälp som är anpassat till 

problematiken (Bonanno, 2009). 

  

Metoddiskussion 

Jag har tyckt att en kvalitativ undersökning var det mest naturliga för att undersöka sorg. En 

kvalitativ undersökning vill fånga in så mycket av variationen i berättelserna som möjligt för att få 

syn på hur många olika sätt det kan finnas i att hantera sorg. I denna undersökning har urvalet varit 

litet, vilket gör att det är svårt att generalisera utifrån resultatet. Hade urvalet varit större så hade 

variationerna varit större och det hade kunnat komma fram helt nya faktorer som inte finns med i 

denna undersökning.  

     Eftersom urvalet gjorts genom bekvämlighetsurval finns det brister i urvalet. När man använder 

förfarandet vänners vänner håller man sig inom en begränsad krets av människor vilket gör urvalet 

snävare. De jag intervjuat kan inte anses som representativa för gruppen föräldrar som förlorat ett 

barn, vilket är både en styrka och svaghet.  Svagheten är att de som tillfrågats kan vara personer 

som andra rekommenderat för att de upplevt dem som tillräckligt starka och stabila för att orka bli 

intervjuade. Urvalet kan därför ha blivit att personerna i min studie alla är personer som lyckats 

väl i sin sorgeprocess. Styrkan är att intervjuundersökningen kan synliggöra vilka individuella 

skillnader det kan finnas i en sorgeprocess. För en terapeut är det viktigt att ge rätt hjälp och att ha 

respekt för individens eget sätt att sörja. Undersökningen kan vidga synen på sorg och hjälpa till 

att släppa förutfattade meningar om hur sorgeprocessen kan eller bör se ut.  

     Studien är en explorativ studie och frågorna har varit öppna. Detta har gjort att jag i slutändan 

kände att jag skulle velat gå in djupare på vissa frågor. T.ex. skulle det vara intressant att 

undersöka varför en del personer klara av sin sorg bättre än andra. En annan fråga att bygga vidare 

på är hur terapeutiska insatser kan se ut i sorgearbete. Terapeutiska insatser kom inte i fokus 

eftersom informanterna pratade ganska lite om detta. Bara när de varit ett starkt hinder togs det 

upp. Det var inte ett resultat som jag förväntat mig. Jag hade trott att bemötandet från samhället 

skulle ha mycket större del av deras berättelser än vad de hade. Samtidigt var det intressant att 

notera eftersom det är i linje med den forskning som finns på ämnet. 
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                                                                                                                                           Bilaga 1 

Intervjuguide  

Forskningsfråga eller den grundläggande frågeställningen: Hur hanterar man sorgen efter att 

plötsligt och oväntat ha förlorat ett barn? Vad har varit hjälpande och vad har varit stjälpande?  

 

Frågeområden  

   1.   Vad har varit hindrande i att kunna hantera förlusten/sorgen 

   2.   Vad har varit hjälpande i att kunna hantera förlusten/sorgen 

 

Generella frågor kring hjälpande faktorer. 

Berätta vad det var som hjälpte dig igenom den första tiden? Tiden efter? 

Hur såg ditt behov ut och vad var hjälpsamt? 

Kan du berätta om hur det som var hjälpsamt för dig påverkat ditt sorgearbete eller din möjlighet 

att klara av situationen? 

 

Generella frågor kring hindrande faktorer. 

Berätta vad upplevde du som svårast den första tiden? Tiden efter? 

Berätta om tiden som kom efter? 

Hur såg ditt behov ut och vad var stjälpande? 

Kan du berätta om hur de hindrande faktorerna påverkat ditt sorgearbete, eller din möjlighet att 

klara av situationen? 

 

Specifika frågor kring hindrande faktorer och specifika frågor kring hjälpande faktorer 

Kan man prata om faser? Hur har ditt sorgearbete sett ut över tid? 

Hur såg dina behov ut? Blev de bemötta? Positiva och negativa erfarenheter, 

Fick du den tid du behövde för att sörja? 

Hur ser du på tidsaspekten? Hur har det varit för dig?  

 

Fördjupande frågor som kan vara antingen hindrande eller hjälpande, 

(kan höra till generella frågor eller till specifika frågor, beroende på vad informanten tar upp) 

Fick du information om detaljerna i vad som hänt? 

 (Vad det bra eller dåligt): hur påverkade det din möjlighet att hantera din sorg? Finns det något 

som du skulle förmedla till andra om vad du tyckt var speciellt hjälpsamt eller speciellt stjälpande? 

	  



	  

	  


