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ABSTRAKT 
 

Bakgrund: I Sverige dör ca 100 barn per år i åldern 0-17 år. Vanligaste 

anledningarna är trafik, drunkning, våld, suicid, av sjukdomar är det cancer. 

Individuella faktorer som påverkar sorgeprocessen består av fyra faser. Forskningen 

visar att anhöriga och vårdpersonal underlättar sorgeprocessen för föräldrar. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa hur föräldrar hanterar upplevelsen 

av att förlora ett barn. 

Metod: I litteraturstudien har 10 vetenskapliga artiklar analyserats och 

sammanställts med inspiration av innehållsanalys. Samtliga artiklar är 

kvalitetsgranskade. Artikelsökningen genomfördes i databaserna CINAHL, ERIC, 

PsycINFO och MEDLINE.  

Resultat: Sörjande föräldrar genomgår fyra faser i sorgeprocessen, hur länge de är i 

faserna är individuellt. Föräldrar använder sig av copingstrategier för att hantera 

upplevelsen, till exempel att försöka se mening med barnets död och hjälpa andra 

som är i samma situation. Det råder genusskillnad i valet av copingstrategier. Fäder 

väljer generellt att förneka och undvika situationen medan mödrar aktivt söker hjälp. 

Slutsats: Litteraturstudiens resultat visar på könsskillnader i sorgeprocessen därför 

är det viktigt med personcentrerat förhållningssätt. Det finns behov av ytterligare 

forskning kring hur fäder hanterar upplevelsen. Kunskapen kring hur föräldrar 

hanterar upplevelsen av att förlora ett barn måste spridas för att undvika att gemene 

man inte vågar prata om ämnet. 

 

Nyckelord: Coping. Upplevelse. Barn. Föräldrar. Död. Litteraturstudie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

Background: About 100 children aged 0-17 dies in Sweden every year. Most 

common causes are traffic, drowning, violence, suicide and cancer. Individual factors 

affect the grieving process; the process consists by four phases. Known research 

shows that relatives and healthcare professionals facilitate the grieving process. 

Aim: The aim of this study was to illustrate how parents handle the experience of 

losing a child. 

Methods: The analysis used to analyze and compile the 10 articles was inspired by 

the content analysis. All the articles are quality examined. The article search was 

implemented in the following databases: CINAHL, ERIC, PsycINFO and MEDLINE. 

Result: Bereaved parents’ experience the grieving process by four phases, how long 

each phase consists depends on individual factors. Parents use different coping 

strategies to be able to handle the experience, for example making sense of their 

child’s death and helping others who are in the same situation. Gender differences 

are noticed in the choice of coping strategies. Fathers generally choose to deny and 

avoid the situation while mothers actively search for help.  

Conclusion: The findings showed gender differences in the grieving process which 

make person-centered care important. Knowledge about how parents handle the 

experience of losing a child needs to be spread among healthcare professionals and 

the society to prevent that the subject is turned into the darkness. Further research 

about how fathers handle the experience is needed. 

 

Keywords: Coping. Experience. Child. Parents. Death. Literature study. 
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INLEDNING 

Att förlora ett barn har i forskning beskrivits som en livsomvälvande tragedi. 

Föräldrar som har förlorat ett barn lever mitt bland oss och som allmänsjuksköterska 

är det troligt att man kommer möta de föräldrarna. Under grundutbildningen till 

sjuksköterska har författarna till den här litteraturstudien observerat att hur föräldrar 

hanterar upplevelsen av att förlora ett barn inte uppmärksammas. Det trots att en 

stor andel av de barn som dör, dör på sjukhus eller på något sätt har haft kontakt med 

hälso- och sjukvård. Målet med den här litteraturstudien är att belysa vilka metoder 

och strategier föräldrar som har förlorat ett barn använder sig av för att hantera 

upplevelsen. Nedanstående studie lyfter fram forskning och litteratur i det aktuella 

ämnet med syfte att belysa hur föräldrar hanterar upplevelsen av att förlora ett barn. 

 

BAKGRUND 

Barn och statistik 

Enligt Barnkonventionen definieras barn som varje människa under 18 år 

(Barnombudsmannen). 

 

 31 december 2013 fanns det 1952568 människor i Sverige i åldern 0-17 år (SCB, 

2014). Varje år avlider ca 100 barn i åldern 0-17 år på grund av trafik, drunkning, 

kvävning och våld. I åldern 13-17 år är självdestruktivt beteende en faktor till varför 

pojkar och flickor avlider (Socialdepartementet, 2004). Under åren 2005-2008 kom 

rapporter om att det i genomsnitt avled 93 personer i åldern 0-17 år, det var 

övervägande pojkar som avled, 62 %. Av de 93 personerna avled 57 stycken på grund 

av olycksfall, 30 stycken på grund av suicid eller skada som inte kunde förklaras, 5 

stycken på grund av övergrepp och 1 styck på grund av övriga skador. Vad det gäller 

kategorin “olycksfall” avled flest barn i trafik- och drunkningsolyckor 

(Socialstyrelsen, 2011). Dödligheten i åldern 1-14 år är något färre än under de första 

levnadsåren. Cancer och olyckor är de vanligaste dödsorsakerna. I den här 

åldersgruppen har dödligheten sjunkit under en lång period och i jämförelse med 

andra länder är antalet döda mycket låg (Folkhälsomyndigheten 2014).



 

 

Perinatal och neonatal dödlighet 

När det gäller perinatal och neonatal dödlighet har Sverige bland den lägsta 

statistiken i världen. Perinatal dödlighet definieras som de barn som föds döda eller 

dör inom en vecka efter förlossningen. Definitionen av neonatal dödlighet är de barn 

som föds levande men som dör inom de första 28 dagarna. I Sverige är 

komplikationer innan eller i samband med förlossning, extremt eller mycket för tidig 

födsel, allvarliga missbildningar, svårigheter med anpassningen till livet utanför 

livmodern och infektioner de främsta faktorerna (Olhager 2011, 109). Av 1000 

levande födda är det ca 1,6 barn som dör inom 27 dagar efter förlossningen. Andelen 

dödfödda barn i vecka 22-27 ligger på 0,1 % förlossningar medan barn i vecka 28+ 

ligger på 0,27 % förlossningar (Socialstyrelsen 2012). 

 

Plötslig spädbarnsdödlighet 

Sverige har bland den lägsta spädbarnsdödlighet i världen och det är ett siffertal som 

ständigt minskar. Den största andelen som dör under första levnadsåret dör i 

samband med förlossningen eller på grund av komplikationer som uppstår under 

spädbarnsperioden (Socialstyrelsen, 2013). År 2012 föddes 113 177 barn i Sverige 

varav 294 barn dog under det första levnadsåret (Folkhälsomyndigheten, 2014). Med 

plötslig spädbarnsdöd menas: “Ett plötsligt och oväntat dödsfall som drabbar ett 

tidigare tillsynes friskt spädbarn. Det sker oftast under sömnen, och noggrann 

efterföljande undersökning, inklusive obduktion och genomgång av 

omständigheterna kring dödsfallet, ger inte någon förklaring till varför barnet dog” 

(Wennergren och Lagercrantz 1996, 9).  

 

Barn och cancer  

Cancer är ett ovanligt sjukdomstillstånd hos personer under 18 år. I Sverige drabbas 

ca 300 barn per år av en malign sjukdom. Om barn drabbas av tumörer är de ofta 

mer aggressiva än om det drabbar vuxna och har i många fall visat sig ha tidigare 

spridning. Leukemier och lymfom (ca 40 %) och tumörer i centrala nervsystemet (ca 

30 %) är de främsta cancersjukdomarna som barn drabbas av. De resterande (ca 30 

%) är solida tumörer till exempel neuroblastom och olika former av sarkom. Mellan 

2-5 års ålder är det vanligast att barn drabbas av leukemier. I de äldre åldrarna är 
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bentumörer och Hodgkins lymfom främst representerade. I Sverige är 5-

årsöverlevanden för dem som drabbas av barncancer idag ca 80 % vilket är ett av de 

främsta resultaten i världen. Överlevnaden skiljer sig inget mellan flickor och pojkar 

(Garwicz och Kreuger 2011, 387-391). 

 

Sorgeprocessen 

Det finns olika individuella faktorer som påverkar sorgeförloppet. Det kan till 

exempel handla om vilken roll den döde hade i familjen, dödsorsak, hur beskedet om 

dödsfallet levererades och om någon står ansvarig för dödsfallet (Lundin 2005, 68-

73). När barn och ungdomar plötsligt dör upplevs händelsen än mer oväntad. Vid 

sådana situationer är psykisk smärta och ångest bland de första symtomen. Inte långt 

efter utvecklas depressiva symtom och reaktioner. Lundin (2005, 68-73) beskriver att 

i ett sorgeförlopp visar sig de psykiska krisreaktionerna vanligtvis i fyra faser. Den 

första fasen är chockfasen. Det är en kort fas som varar högst sju dagar och det 

specifika är förnekelse av verklighet. Chockfasen kan sammanfattas som en 

emotionell blockad. Reaktionsfasen är den andra fasen och varar från några veckor 

upp till ett år. I den här fasen börjar den sörjande reagera på det som har hänt. Det 

specifika är ångest och depressivitet. Lundin (2005, 68-73) beskriver att den tredje 

fasen är bearbetningsfasen. Bearbetningen genomförs ofta genom repetering och att 

det inträffade återupplevs. Den sista fasen är nyorienteringsfasen och är den fas som 

kommer följa med den drabbade tills nästa gång ett trauma eventuellt inträffar och 

en ny krisreaktion uppstår (Lundin 2005, 68-73). 

 

Att hantera sorgen 

Det första året beskrivs ofta som det tyngsta, nu ska föräldrarna gå tillbaka till 

vardagen och uppleva årsdagar utan barnet. Om barnet avlider på sjukhus är 

föräldrarna välkomna på återbesök för att ställa frågor, få hjälp och råd samt 

bearbeta det sista när chocken lagt sig (Barncancerfonden). Många sjukhus erbjuder 

återbesök för föräldrarna. Tillsammans med läkaren kan man få information om 

sjukdomen, behandlingen och dödsfallet. Ett bra råd efter barnets bortgång är att låta 

allt ta sin tid. Det är viktigt att familjen är eniga (Barncancerfonden). I en studie av 

Kreicbergs, Lannen, Onelov och Wolfe (2007) visas det att fäderna behövde en längre 

tid för att bli emotionellt och intellektuellt medvetna om barnets kommande död för 

att sedan kunna hantera sorgearbetet bättre. 
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Coping 

Wiener, Aikin, Gibbons och Hirschfeld (1996) menar att de deltagande föräldrarna i 

deras studie hanterade sitt barns död med olika copingstrategier. Copingstrategier 

som föräldrar använde var till exempel kommunikation och möjlighet att prata med 

varandra när behovet fanns (Cacciatore, DeFrain, Jones och Jones 2008).  

 

Motiv för studien 

I sorgen efter att ha förlorat ett barn finns individuella bearbetningsmetoder för varje 

enskild förälder som förlorat ett barn. Varje individ är unik med sina tankar och 

känslor. Därför är det viktigt att belysa hur föräldrar har hanterat sorgen efter att ha 

förlorat ett barn. Dels för att utöka kunskapen om hur föräldrar kan reagera för att 

omgivning och professioner ska veta att reaktionerna är många och att det inte finns 

något rätt eller fel. För blivande sjuksköterskor är det viktigt att ha kunskap om att 

det finns olika strategier för att hantera tragedi och sorg. Men även för att visa 

föräldrar som precis har förlorat ett barn att det går att finna sätt och strategier för 

att hantera sorgen och hitta ett nytt liv som går bra att leva. 

 

Syfte 

Syftet var att belysa hur föräldrar har hanterat upplevelsen av att förlora ett barn. 

 

Frågeställningar 

 Hur ser sorgeprocessen ut efter att föräldrar har förlorat ett barn? 

 Vilka sociala faktorer har betydelse i hanteringen av sorgen? 

 Finns det några könsskillnader i hur hanteringen av förlusten ser ut? 

 

METOD 

Definitioner 

Kvalitativa metoder  

I en kvalitativ studie är syftet att skapa ett helhetsperspektiv för meningsupplevelser. 

Det handlar om att sträva efter att upptäcka mönster och kännetecken, beskriva, 

förklara och få fördjupad förståelse för mänskliga upplevelser, uppfattningar, 

händelser, processer och relationer (Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011, 52). 
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Coping 

Inom det svenska språket kan ordet coping relateras till “hantera” eller “försöka 

hantera”. Vid svåra livssituationer har varje individ individuella strategier för att 

hantera vad som inträffat, det är det som brukar benämnas copingstrategier (Sand 

2013, 236). 

 

Leukemi 

Tumörsjukdom med ursprung i blodet kan i vissa fall engagera de röda 

blodkropparna (Ericson och Ericson 2008, 666). 

 

Lymfom 

Tumörsjukdom som har sitt ursprung i den lymfatiska vävnaden till exempel 

lymfkörtlar och lymfkärl (Ericson och Ericson 2008, 666). 

 

Sarkom 

Tumörer som har sitt ursprung i stödjevävnad till exempel bindväv, fettväv, muskler 

och benväv (Ericson och Ericson 2008, 666). 

 

Hodgkins lymfom 

Cancersjukdomar som uppstår i lymfsystemet där dem drabbade i de flesta fall blir 

friska efter behandling (Arnljots 2013). 

 

Malign 

Elakartad tumör (Einhorn och Sylwan 2013).  

 

PTSD 

Posttraumatiskstress syndrom är ett tillstånd då de drabbade återupplever tidigare 

trauma. Det sker vanligtvis i minnesbilder, under dagtid, eller mardrömmar, under 

nattetid. Det är vanligt att den som är drabbad försöker undvika känslor, tankar och 

andra situationer som påminner om traumat (Skärsäter 2009, 718).  

 

 

 

 



6 
 

Sökmetoder 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna CINAHL, PsychINFO, ERIC och 

MEDLINE. Valet av databaser grundades på deras olika ämnesområden. 

Artikelsökningen genomfördes under dagarna 2014-11-05 - 2014-12-04. De 

inkluderade artiklarna begränsades inte till en specifik tidsperiod för att ha ett 

holistiskt perspektiv på hur föräldrar hanterar upplevelserna av att förlora ett barn. 

Det är en av grundpelarna inom den kvalitatativa forskningen (Willman, Stoltz och 

Bahtsevani 2011, 52).  

 

Sökord som användes var bland annat “Grief”, “Death”, “Child”, “Parents”, “Loss”, 

“Experience”, “Coping”, “Support”, “Mothers”, “Fathers”, “Losing”, “Children”, 

“Parenting”, “Meaning”. För en bred sökning inom ämnen kombinerades orden i 

olika variationer. Trunkering användes för att göra sökningen bredare. Sökningen 

kompletterades med tilläggsorden, “OR” och “AND”, för att vidga sökorden och för 

att precisera sökningarna till de artiklar som är mest lämpade till frågeställningen 

(Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011, 76-78).   

  

Litteratur som ansågs vara relevant och svarade på syftet var vetenskapliga artiklar 

om sorgeprocesser, copingstrategier, litteratur inom ämnena psykologi och psykiatri 

för att få information om hur föräldrar hanterat förlusten av ett barn, pediatrisk 

litteratur för att få kunskap och förståelse om barnsjukdomar och dess konsekvenser 

när barnet dör.  

 

Urval 

Kvalitativa studier användes till denna litteraturstudie då de har utgångspunkt i 

upplevelser, erfarenheter och behov. Vid kvalitativa studier ökar kunskapsvärdet när 

fler studier sammanställs med ett mönster mellan de olika resultaten i artiklarna. 

Notera dock att de olika resultaten måste svara på litteraturstudiens syfte (Friberg 

2006, 105). En kvantitativ studie inkluderas då resultatet i den studien svarade på 

litteraturstudiens syfte. 

 

För att urvalet ska bli korrekt menar Olsson och Sörensen (2007, 69) att inklusions- 

och exklusionskriterier ska definieras och dokumenteras tydligt. 

Inklusionskriterierna var att barnen skulle vara under 18 år, artiklarna skrivna på 
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svenska eller engelska och beskriva hur föräldrar hanterat upplevelsen av att förlora 

ett barn samt att de inkluderade artiklarna skulle vara etiskt granskade och godkända 

av en etisk kommitté. Samtliga artiklar skulle vara peer-reviewed för att hålla hög 

standard och god kvalitet (Östlundh 2006, 66). Exklusionskriterierna omfattade 

litteratur där syskon och mor- och farföräldrar deltog, barnasvält, krig och 

naturkatastrofer då litteraturstudiens författare ansåg att populationen annars skulle 

bli ohanterbart i sitt omfång för att kunna belysa hur föräldrar hanterar upplevelsen 

av att förlora ett barn. Urvalen baserades på en stegvis metod, se bilaga 1. I det första 

steget sållade författarna av de träffar som artikelsökningen resulterat i. Artiklarna 

valdes ut efter titel som motsvarade syftet. Därefter granskades varje abstrakt och 

ytterligare en sållning gjordes. I det tredje urvalet valdes artiklar ut efter 

granskningen av hela artikeln, från abstrakt till diskussion. Kvalitetsgranskning var 

det slutgiltiga steget. I en sådan granskning var det viktigt att få en översikt över olika 

faktorer som är av betydelse för att förstå hur resultatet i artiklarna framtagits. Det 

finns olika checklistor som är lämpliga att använda vid kvalitetsgranskning. Vid 

kvalitetsgranskningen valdes en checklista för kvalitativa studier, se bilaga 2. Det gav 

en överblick av artiklarnas helhet och därefter gjordes en säkerställning om artiklarna 

var av god kvalitet (Friberg 2006, 34). Totalt valdes 10 artiklar ut till studien. 

Artiklarna beskrivs närmare i bifogad artikelöversikt. Se bilaga 3. 

 

Analys 

Analys av innehållet i artiklarnas resultat genomfördes med inspiration av 

innehållsanalys (Graneheim och Lundman 2004). I sammanställningen genomfördes 

en granskning av mönster mellan de olika artiklarna vilket gav en högre nivå av 

ämnet då det ökar fenomenets värde och omfattning. Det gjorde att resultaten 

förtydligades och ny kunskap inom fenomenet uppstod (Forsberg och Wengström 

2013, 156-157). Båda författarna till denna litteraturstudie läste samtliga artiklar och 

tillsammans tolkade, översatte, jämförde och analyserade resultatet under 

diskussion. Gemensamt sammanställdes underkategorier av artiklarnas resultat 

baserat på kristeorins fyra faser. Underkategorierna lyfter fram det väsentliga i varje 

enskild kategori (Graneheim och Lundman 2004).  
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Forskningsetik 

I den här studien kommer data till resultatdelen att bygga på sammanställningar av 

redan genomförd forskning. Det är därför av yttersta vikt att de vetenskapliga artiklar 

som väljs ut har god forskningsetik, ett etiskt helhetsresonemang och ett etiskt 

tillstånd utfärdat av en etisk kommitté. Enligt etikprövningslagen krävs ingen 

etikprövning för litteraturstudien då känsliga uppgifter om forskningsdeltagarna inte 

ska behandlas samt när det inte finns risk för att forskningen medför skada eller 

risker för deltagarna. Vid litteraturstudier krävs inget etiskt tillstånd då det inte 

genomförs någon forskning direkt på människor eller biologiskt material (SFS 

2008:192). 

 

RESULTAT 

Resultatet i den här litteraturstudien presenterades utifrån kategorier och ett antal 

underkategorier som skapades i analysprocessen, se tabell 3. 

 

Tabell 3. Översikt över kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Chockfasen  Att hantera chocken av att förlora 

ett barn 

 Upplevelsen av psykologiska 

effekter mellan könen 

Reaktionsfasen  Fysiologiska och psykologiska 

reaktioner av upplevelsen 

Bearbetningsfasen  Copingstrategier för att hantera 

förlusten 

 Att hantera det nya livet 

 Att hantera förlusten med hjälp av 

symboliska fenomen 

 Att hantera vardagen utan barnet 

 Att hantera förlusten med hjälp av 

professionellt stöd  

 Socialt stöd för att hantera sorgen 

 Könsskillnader i hantering av 

sorgearbetet 

Nyorienteringsfasen  Att finna mening i barnets död för 

att hantera förlusten 

 

Chockfasen 

Att hantera chocken av att förlora ett barn 

Darbyshire, Cleghorn, Downes, Elford, Gannoni, McCullagh och Shute (2012) visade 

på föräldrars upplevelse av ett stödprogram via telefon. Samtliga föräldrar i studien 

visade på förvirring under den första fasen samt känslor av tomhet, att de kände sig 
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förlorade, hade overklighetskänslor och domningar i kroppen. Degroot och Carmack 

(2013) analyserade en blogg skriven av en moder som hade förlorat sina två barn i en 

trafikolycka. Forskarna beskriver hur modern frågade sig “är det verkligen sant?”, 

“kommer inte mina barn tillbaka?”, “kommer mina barn vara borta för gott?”. Hon 

trodde själv att det tog ungefär sex månader att komma över chocken innan hon 

började förstå att hennes barn inte skulle komma tillbaka (Degroot och Carmack 

2013). Price, Jordan, Prior och Parkes (2011) visar i deras resultat att fyra olika 

processer som oavsett omständigheter var viktiga för att ta sig igenom sorgen, dessa 

fyra begrepp var “vägleda”, “att ge/tillhandahålla”, “skydda”, “bevara”. I den första 

processen “vägleda” menar Price et al. (2011) att föräldrarna upplevde känslan av lite 

eller ingen kontroll, lite eller ingen förståelse samt att föräldrarna i den här processen 

hade svårt att ta viktiga beslut.  

 

Upplevelsen av psykologiska effekter mellan könen 

I en studie av Goodenough, Drew, Higgins och Trethewie (2004) visade det sig att 

fäder löpte en betydande högre risk för att drabbas av depression, ångest och stress 

om deras barn dog på sjukhus istället för i hemmet. Enligt studien fanns det inget 

liknande samband för mödrarna som kunde relateras till psykologiska effekter efter 

att barnet hade dött. Däremot fanns det en betydande relevans mellan var barnet dog 

och mödrarnas symtom av komplicerad sorg. Goodenough et al. (2004) menar även 

att den psykiska påfrestningen var störst för mödrarna precis efter att barnet dött 

medan det för fädren påvisades en ökning av den psykiska påfrestningen relaterat till 

tiden sedan barnet hade dött. 

 

Reaktionsfasen 

Fysiologiska och psykologiska reaktioner av upplevelsen 

Degroot och Carmack (2013) redovisade att modern i deras studie hanterade 

situationen genom att fylla tiden med många olika saker till exempel resor och att 

sova. Modern skrev att hon gjorde det för att tiden skulle gå fortare och en slags flykt 

från verkligheten. Efter en tid fick hon somatiska symtom, till exempel fysiska 

krämpor som hjälplöshet, huvudvärk, illamående och ilska över att döden tog hennes 

barn. Hon tog de fysiska symtomen som tecken på att hennes kropp berättade för 

henne att lugna ner sig, något hon kände rädsla inför att göra. Hon förklarade att hon 

ibland kände att hon mådde bra men sedan helt plötsligt slungades tillbaka och 
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kände av chocken, smärtan och domningarna av vad som hänt (Degroot och Carmack 

2013). Harper, O'Connor, Dickson och O'Carroll (2011) hade en moder i studien som 

berättade att hon hade haft en idé om att hela familjen skulle vara med om en olycka 

och att hela familjen skulle dö och återförenas med det barnet som dött. Smärtan som 

döden medförde beskrevs som en känsla av fysisk smärta, att hjärtat var brustet 

(Harper et al. 2011). Vega, Soledad Rivera och González (2014) gjorde en studie om 

föräldrar som övervinner och upptäckte en ny innebörd i sina liv efter att deras barn 

dött i cancer. Föräldrarna kände en stor tomhet efter att barnet dött samt att 

föräldrarna kände skuld, frustration och ensamhet. Föräldrarna uttalade känslor av 

frustration och skam då de upplevde att de hade misslyckats i sitt föräldraskap och 

inte kunnat skydda sitt barn från att dö. 

 

Bearbetningsfasen 

Copingstrategier för att hantera förlusten 

Lichtenthal, Neimeyer, Currier, Roberts och Jordan (2013) nämner i sin studie att 

hälften av föräldrarna som förlorat sitt barn i en våldsam död inte kunde se en 

mening i vad som hänt. Av dem som kunde se en mening i barnets död gjorde det 

genom till exempel tro på att det som inträffat var Guds vilja, att det fanns ett liv efter 

döden där nu barnet befann sig och var trygg och att man i framtiden kom att 

återförenas med sitt barn kunde se en mening i vad som hänt.  

 

Av de som hade förlorat sitt barn genom cancer var det en tredje del som inte kunde 

se mening i barnets död. Av föräldrarna som kunde se mening med förlusten gjorde 

det genom att tro att det var Guds vilja och ansåg att barnet hade kommit till ett liv 

efter döden där barnet nu var i trygghet och inte längre behövde lida samt att dem 

skulle återförenas. Den vanligaste förklaringen hos de föräldrar vars barn dött av icke 

våldsam död var att deras barn inte längre led (Lichtenthal et al. 2013). I jämförelse 

mellan föräldrar som förlorat sitt barn genom våldsam och icke våldsam död var det 

vanligare att föräldrar som förlorat sitt barn av icke våldsam död berättade att de var 

starkare, hade bra copingstrategier och kände mindre rädsla. Föräldrar som förlorat 

sitt barn av mord uttryckte större tacksamhet gentemot livet, relationer och större 

förändring i livets prioriteringar i jämförelse med dem som förlorat sitt barn på annat 

sätt (Lichtenthal et al. 2013). Studien av Wijngaards-de Meij, Stroebe, Schut, Stroebe, 

van den Bout, van der Heijden och Dijkstra (2008) menar att vilka copingstrategier 
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föräldrarna använde sig av kunde relateras till var i sorgeprocessen föräldrarna 

befann sig i. Studien visade inte på någon signifikant skillnad mellan de valda 

copingstrategierna för mödrar och fäder.  

 

Att hantera det nya livet 

Lichtenthal et al. (2013) visar att av de föräldrar som förlorat sitt barn genom icke 

våldsam död kunde majoriteten av föräldrarna associera någon fördel med barnets 

död. Några av fördelarna var förnyad självbild, personlig utveckling och utvecklad 

kunskap om smärta samt förmåga att relatera det till andra människor. Vega et al. 

(2014) menar att föräldrar som överlevt sitt barns död har lärt sig att acceptera och 

bära med sig smärtan och lidandet. Det är de bidragande faktorerna till att 

överlevnad varit möjligt. För de föräldrarna var det viktigt att ge sig själv utrymme för 

känslorna. Det resulterade i att föräldrarna kände en typ av frihet från smärtan och 

skapade en medvetenhet kring att det som sker i livet sker av en anledning.  

 

Degroot och Carmack (2013) studie av en moders blogg visade på att hon upplevde 

sorgen i faser. I hennes första fas förhandlade modern med sig själv om vilken värld 

hon skulle leva i. Om hon skulle välja att en värld med ett nytt liv eller en värld där 

evig sorg skulle vara centralt. Bloggen blev en sfär där hon kunde diskutera känslor 

och tankar och där det fanns möjlighet att få respons från omvärlden. I den här fasen 

uttryckte modern att hon inte längre var säker på vem hon var. I den andra fasen 

uttryckte sig hennes sorg i skuld och skam. Modern skrev att hon skuldbelade sig då 

hon, enligt sig själv, inte kunde leva upp till hennes främsta uppgift som förälder, att 

skydda sina barn från att dö. I den här fasen uttryckte sig hennes skuld till stor del 

fysiologiskt genom krämpor och beteendeförändringar (Degroot och Carmack 2013). 

 

Laakso och Paunonen-Ilmonen (2002) visar att en del av mödrarna såg sin partner 

som det viktigaste stödet under sorgen. Alla par kunde inte hantera sorgen 

tillsammans och det var vanligare att mödrarna beskyllde fädren för att det inte 

fungerade (Laakso och Paunonen-Ilmonen 2002). Vega et al. (2014) menar att det 

var viktigt att föräldrarna gav varandra utrymme för känslorna som uppstår. En av 

föräldrarna menar att sorgen och smärtan som uppstår inte är något man kan lära sig 

över en natt, det tar tid att acceptera och hantera känslorna. Studien av Price et al. 

(2011) menar att fenomenet att skydda sitt barn är brett. Föräldrarna i deras studie 
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kunde inte skydda sina barn från att dö men hade möjligheten att skydda sitt barn 

från att inte vara rädd för döden. Studien visade också att föräldrarna fick 

skuldkänslor av att inte kunna finnas där för sitt barn (Price et al. 2011). Genom 

döden, sorgen och livet efter sitt barn strävade föräldrarna efter att bevara 

familjesammanhållningen i sin roll som maka och make (Price et al. 2011).  

 

Att hantera förlusten med hjälp av symboliska fenomen 

Harper et al. (2011) visar att det finns olika sätt att hantera sorgen. En moder fick en 

staty av ett spädbarn som hon placerade i barnets hand när barnet låg i kistan, hon 

köpte en likadan för att ha som minne av sitt barn. En annan förälder berättade att 

hon alltid hade ett hundkoppel i väskan som följde med vart hon än gick, genom den 

känns det som hennes barn var närvarande. Ett annat par fick besök av en fågel. 

Modern kom då ihåg att deras döda son hade sett en flock fåglar av samma art innan 

han dog. Den här typen av besök från naturliga fenomen uttryckte föräldrarna ett 

värde i. De såg det som att deras döda son skickade meddelanden och tecken till dem. 

Att gå till graven och ge den omsorg och uppmärksamhet är ett sätt för en annan 

förälder att hantera sorgen av sitt barn (Harper et al. 2011). Andra föräldrar uttryckte 

övertygelse om att det var deras barns kroppar som dött och inte själen, den levde 

kvar. Barnen levde kvar som änglar vilket gav föräldrarna tröst och känsla av att 

fortfarande vara nära sitt barn (Vega et al. 2014).   

 

Att hantera vardagen utan barnet 

En moder berättade att hennes sorg ledde till att hon inte hade förmågan att utföra de 

vardagliga sysslorna, till exempel laga mat och städa. För vardagssysslorna skulle bli 

gjorda i hennes familj behövde hon assistans utifrån (Harper et al. 2011). Alla mödrar 

i studien av Harper et al. (2011) hade öppet samtalat om sin egen död och uttryckte 

att döden för dem var det som skulle kunna släppa dem fria från smärta och leda till 

återförening med sina barn. Samtidigt ville mödrarna inte orsaka sina egna föräldrar 

samma smärtan som dem upplevde och det blev en copingstrategi för att finna 

meningen med att fortsätta leva. Även om deltagare uttryckte suicidala tankar var det 

ingen som hade försökt begå suicid (Harper et al. 2011). 

 

I studien av Degroot och Carmack (2013) skrev modern på sin blogg om hennes 

känsla av skuld för vad hon inte hade gjort för sina barn då det fortfarande levde och 
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om skulden och skammen hon kände. Hon använde sin blogg som en ventilator för 

sina tankar, som hon upplevde som mörka. Hon delade med sig av tankarna i hopp 

om att de skulle lämna henne och för att hon inte skulle behöva uppleva dem i sin 

ensamhet. Hon började hålla sig sysselsatt och upptagen genom överdriven 

matlagning, reste till andra platser och sov mycket för att förneka att barnen var döda 

(Degroot och Carmack 2013). 

 

Socialt stöd för att hantera sorgen 

Laakso och Paunonen-Ilmonen (2002) visar i sina resultat att mödrar som kände 

förtvivlan, hopplöshet och sorg fick bäst hjälp av personer i sin närhet. Mödrarna ville 

prata med sina nära och kände ett behov av att de lyssnade och tog hand om dem. För 

några av mödrarna var det en positiv upplevelse att få prata med andra som upplevt 

samma sak medan det för andra mödrar kändes onaturligt att prata om privata 

angelägenheter med utomstående. Laakso och Paunonen-Ilmonen (2002) menar i sin 

studie att det finns både positivt och negativt stöd. Ett positivt stöd kunde komma 

från partner, släktingar och vänner som hjälpte dem att hantera sin sorg medan ett 

negativt stöd från anhöriga försvårade och förhindrade sorgearbetet. Personlig 

utveckling som ökad förståelse, empati och hopp rapporterades av de som hade 

upplevt ett tillfredställande stöd från deras närmsta anhöriga. Studien visade att det 

sociala stödet från familj, vänner, arbetskollegor och vårdpersonal ansågs som de 

viktigaste komponenterna i det sociala nätverket till föräldrarna i deras sorgeprocess. 

Fäderna upplevde sina arbetskollegor som det viktigaste stödet. Anhöriga, vänner och 

bekanta som hade svårt att bemöta föräldrarnas sorg och undvek dem ansågs påverka 

sorgeprocessen negativt (Laakso och Paunonen-Ilmonen 2002) 

 

Att hantera förlusten med hjälp av professionellt stöd  

Price et al. (2011) visar att föräldrarna fick stöd av vårdpersonalen som hade vårdat 

deras barn den sista tiden. Vårdpersonalen hade en viktig roll att ge adekvat 

information och god kommunikation för att föräldrarna skulle förstå, reflektera och 

få en känsla om situationen. Otydlig och otillräcklig information från vårpersonal 

kunde ge känsla av hjälplöshet, förvirring och äventyra förmågan att klara av 

sorgeprocessen (Price et al. 2011). Mödrarna förväntade sig att få emotionellt stöd 

och information om praktiska saker, till exempel om begravning och tillhörande 

information från vårdpersonalen. Mödrarna mottog gärna professionell rådgivning 
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och hade intresse i att använda coping och stödgrupper i sitt sorgearbete (Laakso och 

Paunonen-Ilmonen 2002). Darbyshire et al (2012) visade i sin studie att föräldrar 

uppskattade samtal från sjuksköterskan. Att dela den svåra tiden värderades högt. 

Sjuksköterskan visade empati och förståelse och tillät föräldrarna att tala fritt. Att 

inte sjuksköterskan fanns i tjänst när föräldern behövde prata eller att personalen 

inte ringde på bestämd tid resulterade i besvikelse. Sjukhuset upplevdes med en sorts 

“hatkärlek”, det var en plats som innebar lidande och sorg men samtidigt omsorg och 

kärlek. Föräldrarna uppskattade att stödprogrammet var via telefon då flertalet av 

föräldrarna upplevde att besök på sjukhuset där deras barn vårdats och dött gav dem 

smärtsamma minnen. Att få brev eller ett kort från personalen uppskattades också. 

Ett kort eller ett brev kunde föräldrarna läsa flera gånger. Darbyshire et al. (2012) 

visar att stödet till fäderna var lågt, telefonsamtalen skedde oftast under dagtid då 

många fäder arbetade. En av fäderna kände behovet av att prata med någon och hade 

uppskattat det, men ville inte ringa och störa sjuksköterskan. 

 

Laakso och Paunonen-Ilmonen (2002) nämner att mödrar som drabbats av 

panikbeteenden ville prata med någon professionell. De mödrarna fick liten eller 

ingen hjälp. Mödrar som kände ilska och skuld var i stort behov av professionell 

hjälp. De ville ha stöd och information om barnets död samt de praktiska 

arrangemangen som följde. Många av dem kände att det var viktigt var att någon ville 

lyssna, mödrarna ville också att läkare gick igenom behandlingen barnet fått, barnets 

död och varför barnet dog. Kritik och ilska uttalade främst de mödrar som hade 

uttryckt ett behov av professionell hjälp men inte fått någon. De mödrar som istället 

hade vänt sig till deras närmaste omgivning och inte velat ha hjälp från läkare eller 

sjuksköterskor uttalade mindre ilska och kritik. Mödrarna förväntade sig att 

sjukvården skulle hålla kontakt med familjen efter att barnet dött. När vårdpersonal 

sänt blommor eller visat sin omtanke till föräldrarna ansågs det vara en positiv gest 

(Laakso och Paunonen-Ilmonen 2002).  

 

Könsskillnader i hantering av sorgearbetet 

En del mödrar i studien av Laakso och Paunonen-Ilmonen (2002) menade att 

fäderna klarade av sorgearbetet bättre men samtidigt visade studien att det var 

vanligare att fäderna hade suicidtankar, gjorde suicidförsök och genomförde suicid i 

samband med barnets sjukdom och död. Wijngaards-de Meij. et al. (2008) visade att 
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sex månader efter barnets död led 41 % av fäderna och 50 % av mödrarna av sorg. 

Efter tjugo månader hade 40 % av fäderna och 45 % av mödrarna fortfarande sorg. 

Mödrarna drabbades i högre utsträckning av depression än fäderna. Wijngaards-de 

Meij. et al. (2008) klargjorde i studien sambandet mellan copingstrategier och 

återhämtningsprocessen. Fäderna återhämtade sig bättre och snabbare än mödrarna. 

Mödrarna hade även depressiva symtom längre över tid, men graden av symtomen 

minskade för båda könen. Studien visade att fäderna behövde en kvinnlig partner vid 

sin sida för att hantera återhämtningsprocessen på ett bra sätt. För mödrarna var 

återhämtningsprocessen långsam i början men ökade med tiden. När det gällde sorg 

visade studien att symtom minskade över tiden samt att kvinnorna hade högre nivåer 

av sorg än männen generellt (Wijngaards-de Meij. et al. 2008). Christiansen, Olff och 

Elklit (2014) gjorde en studie om föräldrar som förlorade sitt barn i spädbarnsdöd, 

Det visade sig att 46 % av alla mödrar och 31 % av fäderna led av PTSD. Fäderna 

visade högre nivåer av undvikande än mödrarna. Ångest och copingstrategier som till 

exempel socialt stöd hade mödrarna något högre än fäderna.  

 

Nyorienteringsfasen 

Att finna mening i barnets död för att hantera förlusten 

Lichtenthal et al. (2013) studie visade på en generell skillnad i hanteringen av barnets 

död mellan föräldrar som hade förlorat sitt barn i våldsam och icke våldsam död. Det 

var signifikant svårare för föräldrar som förlorat sitt barn i våldsam död att finna en 

mening i barnets död än dem som förlorade sitt barn i icke våldsam död. Om 

föräldrarna kunde finna en mening med barnets död var det en positiv faktor i deras 

sorgeprocess.  

 

Vega et al. (2014) visade på olika strategier som hjälpte föräldrarna att hantera döden 

efter sitt barn. I det kunde föräldrarna uppleva personlig utveckling i ökad visdom 

och styrka som ledde till en vilja att hjälpa andra föräldrar i en liknande situation. 

Genom att aktivt arbeta med att hjälpa andra föräldrar vändes smärtan och lidandet 

till kärlek. Vega et al. (2014) visar att föräldrarna kände ett ansvar att hjälpa andra. 

Genom att hjälpa andra kunde föräldrarna hålla sitt barn levande. Föräldrarna blev 

tvungna att erkänna och värdera sig själva, både som individ och förälder. En tro på 

Gud hjälpte många av föräldrarna att hantera döden efter sitt barn.  
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Degroot och Carmack (2013) nämner också att modern använde sin blogg för att hitta 

en mening med barnets död och med livet efter den första sorgen. Modern försökte 

hitta meningen med livet genom att fundera på hur det skulle komma att förändra 

henne, varför det inträffade hände och vad det skulle kunna ha för betydelse för 

hennes liv. Degroot och Carmack (2013) nämner att för modern i deras studie 

handlade det nya “normala” om att släppa taget om känslan av att leva i två världar, 

ett nytt liv och ett liv med konstant sorg. På sin blogg skrev modern att det handlade 

om att lära sig att hantera det nya livet där hon var barnlös men där sorgen ibland var 

tillåten. Modern började i den här fasen återigen lita på och uppskatta sig själv. Hon 

skrev att hon kunde börja tänka rationellt kring vad som hänt och fann 

copingstrategin att det fanns en mening med barnens död. Som en del av hennes nya 

liv började hon samla in pengar till en lekplats i barnens minne. Hon ville hedra 

barnen genom att försöka förändra världen i deras namn. I den här fasen upplevde 

hon för första gången att det var normalt att komma hem till ett tomt hus. Samtidigt 

kunde hon känna skuld för att hon var lycklig, att hon svek sina barn. Hon skrev att 

hon fick höra att det var viktigt att låta sorgen komma ut och göra utrymme för kärlek 

(Degroot och Carmack 2013).  

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat visade att föräldrar som har förlorat sitt barn i många fall 

till en början har oförmåga att hantera och acceptera situationen. Enligt en studie av 

Wheeler (2001) hade föräldrar svårt att acceptera barnets död. En del av mig dog, 

sade en förälder. Enligt Lundin (2005, 72) är det vanliga reaktioner tillhörande 

sorgeprocessens första fas - chockfasen. I den fasen menar Lundin (2005, 72) att den 

främst förekommande reaktionen är förnekelse av verkligheten och det är vanligt att 

den sörjande reagerar med tankar som till exempel: “De har tagit fel”.  

 

Resultatet i litteraturstudien visade att det var vanligt förekommande att föräldrar 

ifrågasätter sin identitet efter att barnet har dött. Bendt (1997, 115) menar att det är 

vanligt att föräldrar ställer sig frågan: “Vem är jag nu?”. Sorgearbetet menar även 

Bendt (1997, 59) kan leda till en förnyad självbild där föräldrar många gånger 

upplever att en oväntad styrka växer fram. I en studie av Cacciatore et al. (2008) 

uttryckte några föräldrar som deltog en känsla av förlorad identitet efter att deras 
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barn dog. Litteraturstudiens resultat visade på hur föräldrar skuldbelägger sig själva 

efter barnet dött. I studien utförd av Titus och de Souza (2011) beskriver dem hur 

föräldrar hittar meningen efter sitt barns död. En av mödrarna beskrev känslan av 

hur en del av henne själv dog i samband med barnets död. En av fäderna berättade 

att han skuldbelade sig själv. Många av föräldrarna beskrev känslan av maktlöshet 

som den bidragande faktorn till varför de kände tvivel till sig själva och upplevde en 

känsla av att deras liv togs ifrån dem. Resultatet i litteraturstudien visade att många 

föräldrar känner skuld och skam efter deras barn har dött. Skulden och skammen 

beror många gånger på att föräldrarna inte kunde skydda sina barn från att dö och 

därför upplever en betydande brist i sin roll som förälder. Enligt Bendt (1997, 36) är 

det vanligt förekommande att föräldrar som förlorar sitt barn dels ställer sig frågan 

“Vad gjorde jag för fel?” men även att de får skuldkänslor och självanklagan.  

 

Sorgen bor i kroppen och kroppen kan läsa av själens sinnesstämning därför kan 

många sörjande visa på somatiska reaktioner menar Bendt (1997, 119). De somatiska 

reaktionerna kan vara huvudvärk, molande mage, ryggvärk och stel nacke. Bendt 

(1997, 120) menar att den här formen av sorgereaktion kan leda till ökad mottaglighet 

av sjukdomar. Bendt (1997, 120-121) visar att känslomässiga reaktioner är vanligt hos 

sörjande föräldrar. Det kan vara ilska, aggression och gråtattacker. Litteraturstudiens 

resultat visade på att somatiska och känslomässiga reaktioner var vanligt hos 

föräldrarna. Song, Floyd, Seltzer, Greenberg och Hong (2010) menar att sörjande 

föräldrar har sämre hälsorelaterad livskvalité än individer som inte varit utsatta för 

samma sorg oberoende av individuella faktorer som till exempel kön, ålder, 

utbildningsnivå. Enligt Song et al. (2010) hade äldre par som var i 60-årsåldern och 

som hade förlorat sitt barn för tjugo år sedan sämre hälsorelaterad livskvalité än 

individer i samma ålder som inte hade förlorat sitt barn. Det styrker till viss del det 

författarna ansåg, att sorgen i många fall är den samma oavsett ålder, oavsett när 

barnet dog och oavsett hur lång tid det är sedan barnet dog samt vikten av att inte 

begränsa tidsperioden för studier som belyser hur föräldrar hanterar upplevelsen av 

att förlora ett barn.  Det ger ett holistiskt perspektiv som är en av grundpelarna inom 

den kvalitativa forskningen. 

 

Litteraturstudien visade på könsskillnader i sorgeprocessen, där kvinnorna oftare 

visar sin sorg öppet. Männen sörjer däremot ensam och vänder känslorna inåt. 
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Lindqvist och Rasmussen (2011, 833) styrker detta genom att även visa att kvinnor 

sörjer mer känslomässigt och männen mer på ett mentalt sätt. Samt att reaktionen 

som sorgen ger är varierande och individuellt. Hur en relation klarar av de 

påfrestningar som medföljer efter att två föräldrar har förlorat ett barn beror enligt 

Bendt (1997, 58) på hur föräldrarna når varandra i sorgen. Enligt Bendt (1997, 58) är 

det vanligt att föräldrar pressar varandra för att få den andre att sörja på det sätt man 

själv sörjer. Många gånger anser omgivningen att männen inte sörjer tillräckligt och 

det är inte ovanligt att männen känner sig pressade av sina partners. Dessutom 

menar Bendt (1997, 59) att samhället har olika syn på kvinnors och mäns sorg. 

Samhället stöttar till exempel kvinnor i sin sorg och uppmuntrar till att sörja medan 

männen förväntas vara behärskade och ha kontroll över situationen samt att de ska 

inta en form av beskyddarroll över familjen och inte visa sorg utan istället stå på egna 

ben och visa på styrka mot omgivningen och samhället. 

 

Bendt (1997, 58-59) menar att män och kvinnor sörjer olika. Dels för att 

sorgeprocessen är en individuell resa där man inte kan sörja åt den andre men även 

för att det är en ensam process då vi alla är unika individer. Wiener et al. (1996) 

menar att mödrar kände större sorg och aktivt sökte vägar för att mildra smärtan 

medan fäderna vände ilskan inåt, var självkritiska och skuldbelade sig. Enligt Bendt 

(1997, 59) är det vanligt att kvinnor bli självanklagande och känner skuld. Det är även 

vanligt att kvinnor sörjer längre något som litteraturstudiens resultat också visade. 

Män däremot menar Bendt (1997, 59-60) måste klara sig själva på ett annat sätt. 

Många gånger har män inte samma sociala nätverk utan flyr in i sig själva, till 

exempel går tillbaka till arbetet tidigare. Det visades i litteraturstudiens resultat att 

män använde sig av ett mer undvikande beteende medan kvinnor aktivt sökte efter 

socialt stöd och copingstrategier. Alam R., Barrera M., D'Agostino N., Nicholas B. D., 

Schneiderman G (2012) visar att kvinnor använder sig i högre utsträckning av 

copingstrategier för att hantera sorgen än männen. Mödrarna hade positiva tankar 

och minnen samt pratade oftare om sitt döda barn, trodde på en återförening i ett 

senare liv samt tillbringade mer tid med familjen. Fäderna försökte fokusera på annat 

än sitt döda barn då det smärtade att tänka på det. Fäderna pratade med andra men 

inte i lika stor utsträckning som mödrarna. Majoriteten av fäderna började arbeta för 

att hantera sorgen enligt Alam et al. (2012).  
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Santamäki Fischer och Dahlqvist (2011, 117-126) nämner att tröst är något som alla 

människor är i behov av och att det skapar en trygghet. Anhöriga kan ha svårt att 

förstå individens längtan efter tröst. Att ge tröst kan skapa både rädsla, obehag och 

ångest då det kan ge en känsla av oduglighet. Det är viktigt att se människan man 

tröstar som en person och att det finns olika aspekter som ger tröst och trygghet. Att 

trösta någon visar på empati, mod, lyhördhet och praktisk visdom. Litteraturstudiens 

resultat visade att en del anhöriga tog avstånd vilket påverkade sorgeprocessen 

negativt. Sättet att trösta på varierar för olika människor (Santamäki Fischer och 

Dahlqvist 2011, 117-126). Vilket visade sig i litteraturstudiens resultat, att för de 

föräldrar som upplevde att de fick stöd från sina anhöriga ansåg att de anhöriga är en 

viktig komponent under sorgeprocessen.  

 

Lindqvist och Rasmussen (2011, 832) upplyser om att det finns något sorts stöd till 

föräldrar på enskilda sjukhusavdelningar med palliativ vård som inriktning. Det kan 

innebära telefonsamtal, brev eller närståendeträffar. Det har visat sig vara positivt 

och uppskattat. Lindqvist och Rasmussen (2011, 825) nämner att det i den palliativa 

vården ingår stöd till närstående som en av de fyra hörnstenarna. Även i 

litteraturstudiens resultat visas en positiv effekt av stödet föräldrarna får från 

sjukhuset efter deras barn dött till exempel de föräldrar som fått deltaga i 

stödprogram via telefon. 

 

Betydelse för omvårdnad 

Laakso och Paunonen-Illmonen (2001) menar att vårdpersonal hade kompetens för 

att stödja mödrar men att det fanns känslor och upplevelser som förblev 

oidentifierade av personalen. Personalens förmåga att möta deras individuella behov 

efter barnets död var otillräcklig enligt mödrarna. Mödrarna uppfattade information 

från personalen som otillräcklig eller stötande enligt Laakso och Paunonen-Illmonen 

(2001). Litteraturstudiens resultat visade att otillräcklig och bristande information 

kan leda till negativ påverkan på sorgeprocessen. Därför är det viktigt att belysa hur 

föräldrar hanterar upplevelsen av att förlora ett barn. I professionen sjuksköterska 

ingår nära kontakt med föräldrar och anhöriga, samt att kunna vägleda till andra 

professioner som kan hjälpa under ett sorgearbete enligt författarna. För att hjälpen, 

stödet och vägledningen ska bli den bästa tänkbara är god kunskap en av de 
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betydande grundpelarna, och då krävs, enligt författarna, ett brett holistiskt 

perspektiv för att ha möjlighet att inkludera många föräldrar.  

 

Metoddiskussion 

Kvalitativ forskning bygger på att ge en beskrivande förståelse om ett fenomen och 

för människans egna ord i tal och skrift och/eller beteenden som observerats (Olsson 

och Sörensen 2007, 65). Då syftet med litteraturstudien var att belysa hur föräldrar 

hanterar upplevelsen av att förlora ett barn valde författarna att basera 

litteraturstudien på kvalitativ forskning. Förhoppningen var att kunna ge hälso- och 

sjukvårdspersonal samt liknande professioner ökad kunskap om hur föräldrar 

hanterar upplevelsen av att förlora ett barn och för att förbättra förutsättningarna i 

mötet med de föräldrarna. Forskare som gör en studie med kvalitativ metod 

använder inte validitet och reabilitet i samma utsträckning som i kvantitativ 

forskning. I en kvalitativ forskning använder man termer som till exempel ytterst 

noggrannhet, säker, beprövad och pålitlig (Willman, Stoltz, Bahtsevani 2011,106). Det 

eftersträvades i sökningarna och urvalet av studierna genom att sökord användes 

samt att studierna som valdes ut svarade gentemot litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. De tydligt utformade inklusionskriterierna är en styrka i 

litteraturstudien då det är en betydande faktor för att de inkluderade artiklarna skulle 

svara gentemot litteraturstudiens syfte och frågeställningar. När de aktuella studierna 

var utvalda läste litteraturstudiens författare igenom studiernas artiklar enskilt och 

genomförde sedan en gemensam analys. För att litteraturstudien skulle bli än mer 

säker eftersträvade litteraturstudiens författare ett kritiskt resonemang och öppenhet 

gentemot olika sätt som föräldrar hanterar upplevelsen av att förlora ett barn.  

 

Då enbart en av författarna har engelska som modersmål är det en svaghet i 

litteraturstudien att samtliga artiklar som inkluderades är skrivna på engelska. Trots 

att lexikon användes vid översättning av artiklarna och noggrann analys genomfördes 

råder risk för feltolkning. Den risken minimerades dock då författarna noggrant 

diskuterade varje artikel och översättning tillsammans samt återkom till 

originalartiklarna när situationen krävde för att en korrekt tolkning av artiklarna 

skulle uppnås. Östlundh (2006, 67) menar att vetenskapligt material är en färskvara 

och rekommenderar därför att använda sig av begränsning av årtal när 

litteratursökningen sker om äldre forskning har valts att exkluderas i 
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litteraturstudien. Litteraturstudiens författare valde att inte exkludera något årtal vid 

urvalet av studier då syftet och de frågeställningarna handlar om hur föräldrar 

hanterar upplevelsen av att förlora ett barn. Litteraturstudiens författare tycker 

därför att det kan bli ett bias om dem valt att exkludera årtal. Bias innebär ett 

systematiskt fel (Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011, 95). 

 

Forskningsetisk diskussion 

Forskningsetik handlar grundläggande om att förstärka trovärdighet i forskning. Det 

innefattar dels forskarnas skyldigheter gentemot samhället, forskarkollegor och de 

personer som har ingått i forskningen men även att forskning i sig ska vara fri från 

värderingar och plagiat (Olsson och Sörensen 2007, 52-58). Författarna strävade i 

sammanställningen av resultatet efter att inte använda sig av värderande ord och 

processen gjordes tillsammans under ständig dialog. För att visa på att 

litteraturstudien är fri från plagiat har författarna redovisat samtliga referenser i en 

korrekt referensöversikt för att möjliggöra åtkomst till samtliga originalkällor. Enligt 

Helsingforsdeklarationen (2014) finns det vissa grupper och individer som är särskilt 

sårbara och löper en förhöjd risk att bli utsatta för fel behandling eller ytterligare 

skada. Då en av inklusionskriterierna i litteraturstudien var att samtliga artiklar 

skulle vara granskade och etiskt godkända av en etisk kommitté minimerades dessa 

förhöjda risker till de utsatta grupper och individer som Helsingforsdeklationen 

(2014) hänvisar till. En av de inkluderade artiklarna var inte godkänd av en etisk 

kommitté. Forskarna till den studie ansåg inte att det behövdes ett etiskt 

godkännande från en etisk kommitté då bloggen som modern skrivit var av offentlig 

karaktär samt att modern varit med i flertalet offentliga sammanhang. Dessutom 

användes moderns texter för analys och slutsatser av forskarna, och inte för kopiering 

och spridning vilket då hade kunnat strida mot den svenska lagen, internationell 

upphovsrättsförordning (SFS 1994:193). 

 

 

SLUTSATS 

Litteraturstudien visar att föräldrar i början av sorgen uppvisar förvirring, känsla av 

tomhet och fysiologiska domningar. Resultatet i litteraturstudien visar även att det är 

vanligt förekommande att föräldrar ställer sig frågor som till exempel “Är det 
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verkligen sant?” och “Kommer inte mitt barn tillbaka?”. För att hantera upplevelsen 

av förlust visar litteraturstudien att föräldrars val av copingstrategier är varierande 

mellan könen. Då litteraturstudien visar på könsskillnader i sorgeprocessen är det 

viktigt att fokusera på ett personcentrerat förhållningssätt. En viktig komponent 

under sorgeprocessen enligt litteraturstudien är att någon vill och kan lyssna, hjälpa 

och finnas för den sörjande föräldern. Det är viktigt att sörja och inte förminska 

sorgen. 

Varje sorg är unik och speglar relationen till den som dött. Att möta en person i sorg 

kan vara skrämmande. Därför är det viktigt att sjuksköterskor har kunskap om att 

bemöta, finnas som stöd under sorgen och inte visa rädsla inför att möta personens 

sorg. Litteraturstudien visar att många föräldrar är i behov av hjälp, stöd och 

vägledning av professionella. Vårdpersonal hör i många fall av sig till föräldrarna en 

tid efter att barnet dött. Författarna skulle gärna se att det var rutin då 

litteraturstudien visar att sorgen kan leda till att föräldrarna blir handlingsförlamade 

och inte återkommer trots att behovet finns. Författarna drar slutsatsen om att 

kunskapen kring hur föräldrar hanterar upplevelsen av att förlora ett barn måste 

spridas bland vårdpersonalen. Det för att undvika att ämnet blir något som gemene 

man och främst vårdpersonalen inte vågar prata om. I vårdpersonalens professionella 

roll handlar det många gånger om att vara den som orkar finnas, orkar bry sig och 

orkar närvara i de oväntade såväl som väntade dödsfallen. 

Resultatet i litteraturstudien visar på könsskillnader i hur man hanterar upplevelsen. 

Författarna tycker att fäder är lika mycket förälder som mödrar och därför finns 

behov av ytterligare forskning kring hur fäder hanterar upplevelsen för att fortsätta 

sträva efter ett jämställt samhälle.  
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Tabell 1. Söktabell och urval 

Bilaga 1. 
                            

 
 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 

* 

Urval 2 

** 

Urval 3 

*** 

Urval 4 

**** 

2014-11-05 EBSCO: 

CINAHL, PsycINFO, 

ERIC, MEDLINE 

Parents AND Psychosocial 

Factors (f) AND Grief AND 

Death AND Human AND Coping 

(f) 

Peer Reviewed 53 9 6 3 1 

2014-11-05 EBSCO: 

CINAHL, PsycINFO, 

ERIC, MEDLINE 

Death AND Experience (f) AND 

Infancy (f) AND Childhood (f) 

AND Parents AND Psychosocial 

Factors AND Bereavement 

Peer Reviewed 42 8 3 3 1 

2014-11-05 EBSCO: 

CINAHL, PsycINFO, 

ERIC, MEDLINE 

mothers AND experience (f) 

AND death AND human AND 

grief AND child AND 

Peer Reviewed 47 8 3 3 2 

2014-11-04 EBSCO: 

CINAHL, PsycINFO, 

ERIC, MEDLINE 

Parents AND Relations (f) AND 

Bereavement AND Psychosocial 

Factors AND Depression AND 

Child* 

Peer Reviewed 17 3 2 1 1 

2014-12-01 EBSCO: 

CINAHL, PsycINFO, 

ERIC, MEDLINE 

Survey (f) AND bereaved (f) 

AND parents* AND Children (f) 

Peer Reviewed 35 4 3 1 1 

2014-12-02 EBSCO: 

CINAHL, PsycINFO, 

ERIC, MEDLINE 

(death OR child* OR parent* 

OR mother OR father) AND 

(grief OR experience (f) OR 

handle (f) OR loss (f)) AND 

coping (f) AND bereavement 

AND PTSD (f) 

Peer Reviewed 26 2 1 1 1 

2014-12-02 EBSCO: 

CINAHL, PsycINFO, 

ERIC, MEDLINE 

(Parents OR parenting (f) OR 

Mother OR Father) (Child OR 

Adolescent OR Teenager (f)) 

(Coping (f) OR Psychology OR 

psychosocial factors) (death 

Peer Reviewed 34 2 2 2 2 
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Fritextord (f) är markerade, övriga sökord är utvalda söktermer från Svensk MeSH av Karolinska Institutets 

Universitetsbibliotek (2014). 

 

* Urval efter genomgång av titel: Titel stämmer överens med vårt syfte 

** Urval efter genomgång av abstrakt: Abstrakt stämmer över ens med vårt syfte 

*** Urval efter genomgång av hela artiklar: Artikel ger svar på syfte och alla eller några av frågeställningarna 

**** Urval efter kvalitetsbedömning: Artiklarna har hög eller medelhög kvalitet 

OR mortality OR grief) AND 

losing (f) AND human 

2014-12-04 EBSCO: 

CINAHL, PsycINFO, 

ERIC, MEDLINE 

(Death OR Dying (f)) AND 

Bereavement AND Differences 

(f) AND (Depression OR 

Psychosocial Factors) AND 

Parents AND Child 

Peer Reviewed 52 7 4 1 1 

TOTALT:        10 
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A. Syftet med studien?  

         Vilken kvalitativ metod har använts?  

         Är designen av studien relevant för att besvara 

         frågeställningen?  

Ja        Nej  

B. Undersökningsgrupp  

         Är urvalskriterierna för undersökningsgruppen tydligt 

         beskrivna? 
         (Inklusions- och exklusionskriterier ska vara     

         beskrivna) 

Ja        Nej 

         Var genomförde undersökningen?  

         Urval – finns det beskrivet var, när och hur 

         undersökningsgruppen kontaktades? 

 

         Vilken urvalsmetod användes? Strategiskt urval  
 

Snöbollsurval 
 

Teoretiskt urval 
 

Ej angivet 
 

         Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social 

         status, samt annan relevant demografisk bakgrund): 
 

 
 

 

 

         Är undersökningsgruppen lämplig? Ja        Nej 

 

C. Metod för datainsamling  

         Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i 

         vilket sammanhang skedde datainsamling)? 
 

         Beskriv: 
 

 

 
 

Ja        Nej 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ 
av frågor användes etc.)? 

 
Beskriv: 
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         Ange datainsamlingsmetod: 
 

Ostrukturerade 
intervjuer 

 
Halvstrukturerade 

intervjuer 
 

Fokusgrupper 
 

Observationer 
 

Video- 
/bandinspelning 

 
Skrivna texter 

eller teckningar 

Är data systematiskt samlade (finns 
intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja        Nej 

D. Dataanalys  

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och 
tolkade? 

 
 

 
 

 

Ange om: 

 

Teman är  

utvecklade som  
begrepp 

 
Det finns episodisk 

presenterade citat 
 

De individuella  
svaren är  

kategoriserade och 
bredden på  

kategorierna är 
beskrivna 

 
Svaren är kodade 

 

Resultatbeskrivning: 
 

 
 

 

 

Är analys och tolkning av resultatet diskuterade? 
 

Ja        Nej 
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Är resultaten trovärdiga? 
 

Ja        Nej 

Är resultaten pålitliga (undersökningen och 
forskarens trovärdighet)? 

 

Ja        Nej 

Finns stabilitet och överstämmelse (är fenomenet 
konsekvent beskrivet)? 

 

Ja        Nej 

Är resultaten återförda och diskuterade med 

undersökningsgruppen? 
 

Ja        Nej 

Är det teorier och tolkningar som presenteras 

baserade på insamlade data (finns citat av 
originaldata, summering av data medtagna som bevis 

för goda tolkningar)? 
 

Ja        Nej 

E. Utvärdering 
 

 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga 

forskningsfrågan? 

Ja        Nej 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

 

Ja        Nej 

Har resultaten klinisk relevans? 
 

Ja        Nej 

Diskuteras metodologiska brister och risker för bias? 
 

Ja        Nej 

Finns risk för bias? 

 

Ja        Nej 

Vilken slutsats drar författaren? 

 
 

 
 

 

Håller du med om slutsatserna? 

 
Om nej, varför inte? 

 
 

 
 

Ja        Nej 

Ska artikeln inkluderas? 

 

Ja        Nej 
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Författare, 

år, land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitet, Etik 

Christiansen M. 

Dorte, Olff 

Miranda och  

Elklit Ask  

 

2014  

 

Danmark 

 

Tidsskrift: 

Psychiatric-

Medical 

Comorbidity 

 

Parent 

bereaved by 

infant death: 

Sex 

differences 

and 

moderation in 

PTSD, 

attachment, 

coping and 

social support 

Att undersöka 

köns-

skillnaderna i 

PTSD och 

könsskillnader i 

förhållandet 

mellan PTSD’s 

svårighetsgrad 

och relaterade 

variabler 

Tvärsnitts-

studie. En 

enkätstudie, 

volontär och 

anonym. Bygger 

på resultat från  

tidigare studie 

1304 

frågeformulär 

skickades ut, 686 

fylldes i. 33 

deltagare 

exkluderades pga. 

missade värden 

på mer än 20 % 

av variablerna. 19 

exkluderades pga. 

deras barn var 

mer än 1 år 

gammalt när den 

dog. Kvarvarande 

634 deltagare 

Mödrarna rapporterade 

signifikant fler PTSD symtom 

men visade på signifikant 

lägre nivåer av undvikande 

än fädren.  Ångest, 

undvikande, känslofokuserad 

coping var signifikant 

starkare förknippat med 

PTSD’s svårighetsgrad hos 

mödrar än fäder, när dem 

undersöktes individuellt. När 

alla variabler och tiden sedan 

dödsfallet var undersökt 

tillsammans fanns inte någon 

signifikant effekt av könen 

Hög 

 

Var i enlighet med 

Helsingforsdeklarati

onen 

 

Etiskt godkännande 

av den 

institutionella 

granskningskommit

tén och kommittén 

av stödgrupps-

organisationen 
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Författare, 

år, land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitet, Etik 

Darbyshire 

Philip, Cleghorn 

Alexandra, 

Downes Maeve, 

Elford Joanna, 

Gannoni Anne, 

McCullagh 

Cheryl och 

Shute Rosalyn 

  

2012  

 

Australien 

 

Tidsskrift: 

Journal of Clinical 

Nursing 

Supporting 

bereaved 

parents: A 

phenomen-

ological study 

of a telephone 

intervention 

programme in 

a pediatric 

oncology unit 

Att upptäcka 

sörjande 

föräldrars 

perspektiv och 

erfarenheter av 

ett 

sjuksköterske-

lett 

stödprogram 

via telefonen 

på en barn-

onkologisk 

klinik 

Fenomenologisk 

undersökning. 

Föräldrarna 

intervjuades 

enskilt. 

Tolkningsfenom-

enologi och 

tematisk analys 

användes för att 

fastställa 

resultatet  

Deltagare i 

stödprogrammet 

blev inbjudna att 

delta. Deltagarna 

var tvungna att 

kunna engelska. 

Två familjer 

tillfrågades inte 

pga. av 

omständigheter 

kring barnets död. 

Av nio familjer var 

det sex föräldrar 

som godkände att 

intervjuas 

Mödrarna rapporterade 

signifikant fler PTSD symtom 

men visade på signifikant 

lägre nivåer av undvikande 

än fädren.  Ångest, 

undvikande, känslofokuserad 

coping var signifikant 

starkare förknippat med 

PTSD’s svårighetsgrad hos 

mödrar än fäder, när dem 

undersöktes individuellt. När 

alla variabler och tiden sedan 

dödsfallet var undersökt 

tillsammans fanns inte någon 

signifikant effekt av könen 

Hög 

 

Var i enlighet med 

Helsingforsdeklarati

onen 

 

Etiskt godkännande 

av den 

institutionella 

granskningskommit

tén och kommittén 

av stödgrupps-

organisationen 
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Författare, 

år, land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitet, Etik 

Degroot, 

Jocelyn och  

Carmack, 

Heather  

 

2013  

 

USA 

 

Tidsskrift: 

Death Studies 

It may not be 

pretty, but 

it´s honest 

Analysera och 

undersöka hur 

en moder 

komm-unicerar 

kring sorg på 

sin blogg, 

emotionellt 

förhandlande 

kring förlust 

och 

föräldrasorg 

Forskarna 

använde sig av en 

föräldrasorg-

modell av M.S 

Miles. Forskarna 

anser att bloggen 

är en fallstudie 

illustration av 

föräldrasorg på 

Internet 

En blogg som 

analyseras 

Modern uttrycker sorg i tre 

faser: På nytt ifrågasättande 

av verkligheten, 

osammanhängande och 

kroppslig skuld, omvärdera 

ett nytt normalt. Bloggen 

möjliggör diskussion om 

känslor och ifrågasättande 

om barnen verkligen har 

dött. Modern skriver att 

syftet med bloggen är att 

finna mening och anledning 

till att fortsätta leva efter 

förlusten 

Låg 

 

Fört ett etiskt 

resonemang 
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Författare, 

år, land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitet, Etik 

Goodenough 

Belinda,  

Drew Donna,  

Higgins Susan 

och  

Trethewie 

Susan  

 

2004  

 

Australien 

 

Tidsskrift: 

Psycho-oncology 

Bereavement 

outcomes for 

parents who 

lose a child to 

cancer: Are 

place of death 

and sex of 

parent 

associated 

with 

differences in 

psychological 

functioning? 

Del av en 

större studie. 

Fylla kunskaps-

lucka om 

långsiktig sorg 

och 

psykologiska 

resultaten för 

föräldrarna 

som faktorer 

av kön och var 

barnet dog, 

hemma kontra 

sjukhuset 

Individuellt 

genomfördes 

Depression, Stress 

and Anxiety Scale, 

Inventory of 

Complicated Grief, 

Traumatic 

distress, 

Separation 

distress, Family 

Assessment 

Device General 

Functioning 

Scale + 

bakgrunds-

information 

187 familjer till-

frågades. 21 

familjer ville ej, 5 

familjer kunde 

inte nås, 89 

familjer hade bytt 

adress, 24 

familjer svarade 

inte, 84 föräldrar 

från 58 familjer 

gav medgivande 

att delta. Data 

valdes från 25 

familjer med 

sammanboende 

föräldrar 

Resultatet visade visst stöd 

för en interaktion mellan 

plats för dödsfallet och 

förälderns kön. Fäderna 

rapporterade signifikant 

högre nivåer av depression, 

ångest, stress när barnet dog 

på sjukhus istället för 

hemma, som kontrast till det 

fanns inga psykologiska utfall 

att förknippa med platsen för 

barnets dödsfall gällande 

mödrarna utan var istället 

förknippat med symtom av 

patologisk sorg 

Hög 

 

Etiskt 

godkännande av 

institutionen  
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Författare, 

år, land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitet, Etik 

Harper Mairi  

O'Connor Rory  

Dickson Adele 

och 

O'Carroll 

Roman  

 

2011  

 

Storbritannien 

 

Tidsskrift: 

Psychology, 

Health & 

Medicine 

 

Mothers 

continuing 

bonds and 

ambivalence 

to personal 

mortality after 

the death of 

their child: An 

inter-pretative 

phenomenol-

ogical analysis 

Att identifiera 

hur sörjande 

mödrar 

beskriver sina 

coping-

strategier. 

Lägga till ny 

kunskap 

genom 

framkallande 

av mödrarnas 

upplevelser 

som täcker ett 

brett spektrum 

av barns åldrar  

Semistrukturera-

de intervjuer.  

Analys med 

tolknings-

fenomenologisk 

analys. Deltagarna 

rekryterades från 

The 

Compassionate 

Friends och lokal 

tidning. 

Intervjuerna 

genomfördes i 

deltagarnas hem, 

spelades in digitalt 

13 sörjande 

mödrar. 

Volonterade direkt 

vid förfrågan om 

att delta 

Rapporterar två samman-

hängande teman. Tema 1: 

Fortsatt samhörighet med det 

döda barnet. Tema 2: 

Ambivalens till personlig 

dödlighet. Deltagarna 

rapporterade fortsatt relation 

till att sitt barn på flera sätt, 

till exempel skötsel av graven 

och symboliska fenomen av 

barnet i vardagen. Alla 

mödrar pratade öppet om 

deras egen dödlighet. 

Antingen ambivalens om sin 

död eller uttryck för suicidala 

idéer 

Hög 

 

Etisk godkännande 

av institutionen för 

psykologi vid 

universitetet i 

Stirling 
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Författare, 

år, land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitet, Etik 

Laakso Hilkka 

och 

Paunonen-

Ilmonen Marita  

 

2002  

 

Finland 

 

Tidsskrift: 

Journal of Clinical 

Nursing 

Mothers’ 

experience of 

social support 

following the 

death of a 

child 

Att analysera 

sorg och 

coping av 

mödrar vars 

barn dog under 

7 års ålder. 

Samt att hitta 

verktyg för 

vårdpersonal 

att använda för 

att hjälpa och 

stötta mödrar 

efter att deras 

barn hade dött 

Enkäter, 

intervjuer och 

frågeformulär med 

frågor om 

bakgrunds-

information, the 

Hogan Grief 

Reaction Checklist 

och andra öppna 

frågor. Analys 

med tvåvägs-

variansanalys, 

korstabulering 

innehållsanalys 

och induktiv 

innehållsanalys 

Mödrar som hade 

förlorat sitt barn 

mellan 1990-

1994, barnen var 

under 7 år. Det 

försäkrade att det 

var minst ett år 

sedan barnet 

hade dött innan 

studien 

påbörjades 

 

Make, barn, mor- och far-

föräldrar, vänner, kollegor  

var huvudsakligt stöd. 

Professionell personal 

förväntades ge ärlig 

information och hålla hoppet 

uppe. Vårdpersonal 

förväntades ha kontakt efter 

dödsfallet. Mödrarna fick 

känslomässigt och informativt 

stöd. Negativt stöd var 

anhöriga som lade sig i 

familjens ensaker eller 

vänskap som bröts. Mödrar 

som efterfrågade hjälp men 

inte fick det uttryckte ilska 

och besvikelse 

Hög 

 

Etiskt godkännande 

av etisk kommitté. 

 

Fört ett etiskt 

resonemang 
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Författare, 

år, land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitet, Etik 

Lichtenthal 

Wendy G.,  

Neimeyer A 

Robert A., 

Currier Joseph,  

Roberts Kailey 

och 

Jordan Nancey,  

 

2013  

 

USA 

 

Tidsskrift: 

Death studies 

 

Cause of 

death and the 

quest for 

meaning after 

the loss of a 

child 

Att undersöka 

vanligaste 

motiven för att 

finna mening 

med barnets 

död efter 

våldsam/ 

naturlig död, 

associationer 

mellan motiv, 

dödsorsak och 

om det kan 

förutspå 

svårighets-

grad av kom- 

licerad sorg 

Datainsamling via 

enkäter. 

Deltagarna kunde 

antingen svara via 

mejl eller så 

skrevs enkäten ut, 

fylldes i och 

skickades in. 

Analys med chi-

square test 

156 deltagare 

rekryterades till 

The 

Compassionate 

Friends  

Många åberopade andliga, 

religiösa betydelser och 

empati för andras lidande 

som meningar med 

dödsfallet. Föräldrar vars 

barn hade dött av våldsam 

död fann mening i världens 

brister och kortare liv. 

Föräldrar vars barn dog av 

naturlig orsak fann mening i 

personlig utveckling. 

Föräldrar vars barn dog av 

mord hade ökad uppskattning 

av livet. Att överleva ett 

barns självmord var 

förknippat med 

omprioriteringar i livet 

Hög 

 

Godkänd av 

styrelsen för 

granskning vid 

universitetet i 

Memphis. 
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Författare, 

år, land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitet, Etik 

Price Jayne,  

Jordan Joanne,  

Prior Lindsey 

och 

Parkes Jackie.  

 

2011  

 

Storbritannien 

 

Tidsskrift: 

International 

Journal Of 

Nursing Studies 

 

Living through 

the death of a 

child: A 

qualitative 

study of 

bereaved 

parents’ 

experiences 

Komplettera 

tidigare 

forskning 

genom att 

utforska 

föräldrars 

upplevelse av 

vård av deras 

barn med 

maligna eller 

icke maligna 

tillstånd. Från 

barnets 

sjukdomstid till 

det 

efterföljande 

dödsfallet 

Kvalitativ 

tvärsnittsstudie 

genomförde semi-

strukturerade 

djupintervjuer 

som spelades in 

digitalt 

24 familjer 

tillfrågades, 16 

familjer tackade 

ja. 16 mödrar och 

9 fäder deltog. 

Barnets dödsfall 

hade inträffat 6-

24 månader 

tidigare 

Fyra processer identifierades 

hos föräldrarna till följd av 

barnets död. Det var 

vägledning, tillhandahålla/ge, 

skydda, bevara. Oavsett 

individuella omständigheter 

integrerades dessa fyra 

processer i alla föräldrars 

coping 

Hög 

 

Etiskt godkännande 

av etisk kommitté 
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Författare, 

år, land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitet, Etik 

Vega Paula,  

Rivera S. 

Maria, och 

González Rina  

 

2014  

 

Chile 

 

Tidsskrift: 

Journal of 

Pediatric 

Oncology 

Nursing 

 

When Grief 

Turns Into 

Love: Under-

standing the 

Experience of 

Parents Who 

Have Revived 

After Losing a 

Child Due to 

Cancer 

Att förstå de 

uppleva erfar-

enheterna som 

hjälper 

föräldrar att 

fortsätta leva 

och återhämta 

sig efter att 

deras barn dött 

pga. cancer 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

metod. Data 

insamling enskilda 

i djupintervjuer. 

Spelades in med 

bandspelare och 

analyserades 

enskilt. Tre av 

deltagarna 

ombeddes att 

granska 

beskrivningarna 

av analyserna för 

att säkra 

noggrannheten 

Tre fäder och fem 

mödrar. Det var 

2-6 år sedan 

deras barn dött 

Tre huvudsakliga 

erfarenheter upptäcktes: 

Övergång från överlevande 

till att välja livet och 

återuppliva sig själv, finna en 

känsla och mening med livet 

samt hjälpa andra genom 

sina egna erfarenheter 

Hög 

 

Etiskt godkännande 

av etisk kommitté 

vid sjuksköterske-

skolan vid det 

Påvliga Katolska 

universitetet i Chile 
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Författare, 

år, land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitet, Etik 

Wijngaards-de 

Meij Leoniek, 

Stroebe 

Margaret, Schut 

Henk, Stroebe 

Wolfgang,  

Bout van den 

Jan, Heijden van 

der GM. Peter 

och Dijkstra Iris.  
 

 

2008  
 

Nederländerna 
 

Tidsskrift: 

British Journal of 

Clinical 

Psychology 

Parents 

grieving the 

loss of their 

child: Inter-

dependence 

in coping 

Klargöra om 

det finns 

samband 

mellan coping-

strategier hos 

förälder och 

hans/hennes 

partner och 

anpassnings-

processen av 

föräldern. 

Samt att 

fastställa om 

sambanden 

skiljer mellan 

könen 

Longitudinell 

studie. Tre mät-

punkter: 6, 13, 20 

mån efter barnets 

död. Tillfälle ett: 

Datainsamling om 

deltagare, barn, 

händelse kring 

förlust. Vid alla 

tillfällen fylldes 

frågeformulär i 

enskilt. Analys 

med Actor Partner 

Interdependence 

Model 

463 holländska 

par som förlorat 

ett barn 

kontaktades. 

Föräldrarna som 

var mor-

/farföräldrar 

exkluderas likväl 

som 

ensamstående 

föräldrar. Totalt 

deltog 219 par 

Förlust orientering var 

förutsägbart av negativ 

psykologisk anpassning. 

Återuppbyggnads orientering 

var relaterat till bättre 

anpassning. Höga nivåer av 

återuppbyggnadsorienterad 

coping dämpade negativa 

effekter av hög förlust 

orientering för depression. 

Fäder högre nivåer av 

återuppbyggnads orientering 

än mödrar. Mödrar var mer 

förlust orienterade. Positivt 

för fäder att ha partner för 

positiv anpassning i 

återuppbyggnad 

Hög 

 

Etiskt godkännande 

av etisk kommitté 

vid 

forskningsinstitutet 

för psykologi och 

hälsa vid 

universitet i 

Utrecht 


