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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Varje år förlorar ett stort antal föräldrar sina barn i sjukdom, olyckor och 

våldsbrott. Sorgen som drabbar föräldrarna är förödande och livet blir svårt att hantera. 

Trots att stora sorger skapar starkare band inom familjen så kommer de föräldrar som 

har barn kvar i livet att få mindre tid till sin egen sorgebearbetning.  

Syfte: Att beskriva hur föräldrar hanterar sorgen efter att de förlorat ett barn. 

Metod: Beskrivande litteraturstudie som grundats på tolv studier med varierande 

ansatser.   

Resultat: Det framkommer olika sätt för föräldrarna att hantera sorgen på. Som till 

exempel att träffa andra som är i samma situation och att prata om barnet. Trots att det 

väcktes starka känslor så upplevdes den fortsatta kontakten med sjukhuset som 

betydelsefull. De flesta föräldrarna beskrev att de fått ett nytt perspektiv på livet.  

Relationer inom familjen visade sig stärkas på grund av sorgen man delar, dock beskrev 

föräldrarna det som en utmaning att handskas med syskonens sorg samtidigt som de 

själv sörjde. Många av föräldrarna menar att förlusten med tiden gjort de starkare och 

att de upplever det lättare att handskas med andra svårigheter i livet. Föreliggande 

litteraturstudie beskriver även vilken datainsamlingsmetod som användes i de 

inkluderade artiklarna. 

Slutsats: Förlusten av ett barn hanterades på olika sätt beroende på hur föräldrarnas 

livssituation såg ut. Viktiga saker för föräldrarna var till exempel att hålla minnet av 

barnet levande, träffa andra som har varit med om samma förlust samt hålla sig 

sysselsatta. Efter en förlust av ett barn så ändras föräldrarnas värderingar av livet. För 

att underlätta mötet med dessa sörjande föräldrar så är det viktigt att sjuksköterskan bär 

på kunskap om hur han/hon ska agera. Ett bra bemötande kan lindra föräldrarnas 

lidande och på så vis främja för föräldrarnas hälsa och välbefinnande.  

 

Nyckelord: Barn, död, sorg, erfarenheter, föräldrars, pediatrik och förlust. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

Background: Every year a large number of parents lose their children to sickness, 

accidents and violent crime. The sorrow that strikes the parents is devastating and life 

becomes hard to handle. Even though big sorrows create stronger ties within the family, 

parents who have children left in life will have less time for their own mourning. 

Aim: To describe how parents handle grief after losing a child. 

Method: Descriptive literature study based on twelve studies with varying approaches. 

Result: There are different ways for parents to deal with the grief. For example, 

meeting others who are in the same situation and talking about the child. Despite the 

strong emotions, continued contact with the hospital was felt as significant. Most 

parents described that they had a new perspective on life. Relationships within the 

family proved to be strengthened because of the grief they share, however, the parents 

described it as a challenge to deal with the remaining children´s sorrow while at the 

same time caring for themselves. Many of the parents believe that the loss over time 

makes them stronger and that they find it easier to deal with other difficulties in life. 

This literature review also describes the method of data collection used in the included 

articles. 

Conclusion: The loss of a child was handled differently depending on the parents' life 

situation. Important things for the parents were to keep the memory of their child alive, 

meet others who have experience the same loss and keep themselves occupied. After 

losing a child, the parents' values of life changed. When meeting grieving parents, it's 

important for a nurse to have the proper knowledge of how to act in that particular 

situation, in order to make the encounter as favorable as possible. A good response can 

ease the parents suffering and therefore promote good health and well-being. 

 

Keyword: Child, death, grief, experience, parents, paediatric and bereavement. 
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1.0 Introduktion 
 

1.1 Barndödlighet i Sverige 

De flesta barn som dör i Sverige, dör på grund av olycksfall. Bland barn är 

skadehändelser den vanligaste orsaken till död och vård på sjukhus. Skadehändelser står 

för en tredjedel av dödsorsakerna och utav de drygt 200 000 barn som söker vård på 

akutmottagning varje år så avlider över 90 barn. Till olycksfall räknas bland annat: 

Transport med fordon, drunkning, förgiftning, övergrepp och självmord 

(Socialstyrelsen, 2015). Cancer är den näst största dödsorsaken bland barn i Sverige och 

utav de 300 stycken barn som får en cancerdiagnos varje år, avlider ca. 60 stycken 

(Cancerfonden, 2017). Drygt 4 barn av 1000 avlider varje år i Sverige utav så kallad 

perinatalt död, vilket innefattar dödfödda barn och barn som avlider inom första 

levnadsveckan. Dessa dödsfall går under samma kategori på grund av att det i stor 

utsträckning är samma orsaker som ligger bakom dödsfall före, under och strax efter 

födseln (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

 

1.2 Människan i kris 

Varje människa är unik, med olika sätt att hantera händelser i det dagliga livet. En 

nödvändighet för att människan ska uppleva hälsa är att hon kan känna hopp om en 

morgondag. Hoppet finns alltid där men blir mer tydligt vid svårare händelser. Hoppet 

kan vara det som gör att människan orkar ta sig igenom den svåra situation som uppstått 

(Willman, 2014). Det finns vissa likheter i ett krisförlopp, oavsett vad som är den 

utlösande faktorn. Förloppet brukar delas in i fyra olika faser. Den inledande fasen 

kallas för chockfasen. Under denna fas kan det vara svårt att känslomässigt ta till sig det 

som hänt samt att det kan det vara svårt att minnas och ta emot information som ges. 

Efter det så uppstår reaktionsfasen som kan pågå i flera månader och denna fas handlar 

om att finna mening i vad som hänt. Individen överväldigas ofta av starka känslor som 

ångest, rädsla, skuld, skam och sorg. Chockfasen och reaktionsfasen brukar tillsammans 

kallas för den akuta fasen. Efter den akuta fasen så kommer bearbetningsfasen som 

innebär att den drabbade börjar se framåt igen och de starka reaktionerna börjar att avta. 

Aktiviteterna som man haft innan den svåra händelsen återupptas och man lär sig leva 

med det som hänt och det går att skratta igen. Den sista fasen kallas för 

nyorienteringsfasen. Nu börjar upplevelsen man upplevt blir ett minne och individen 

återvänder till ett mer normalt liv. Det som har hänt ses som en erfarenhet som gett ett 
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nytt perspektiv på livet, ofta på ett positivt sätt. Starka känslor kan fortfarande aktiveras 

om något inträffar som påminner om hädelsen som utlöste krisreaktionen (Kris-och 

traumacentrum, 2017). 

Som förälder så har man en förväntning på att livet ska vara långt och lyckligt utan 

några större störningar så när ett barn dör så rämnar den bilden. Det värsta som kan 

hända en förälder är att förlora ett barn och familjen ställs då inför ofattbara upplevelser 

och situationer (Hallström och Lindberg, 2009). I föräldrabalken (SFS, 1949: 381, kap. 

6, 2§) definieras föräldrar som barnets vårdnadshavare vilka ansvarar för att ge barnet 

tillsyn, se till att barnets behov blir tillfredsställda och att barnet får utbildning samt 

underhåll. Enligt FN:s barnkonvention definieras individen som barn upp till arton års 

ålder (Barnkonventionen, 2017) 

 

1.3 Sorg 

Det finns ingen tröst när ett barn dör. Att trösta kan uppfattas vara samma som att 

förneka rätten att känna sorg (Hallström och Lindberg, 2009). Tröst är ett komplicerat 

fenomen som ofta associeras med att dämpa lidandet. I vården innebär tröst att möta 

individen som den är och närvara för att ge utrymme till individen att vara sig själv 

(Roxberg, Eriksson, Rehnsfeldt & Fridlund (2008). Sorg kan uppfattas som en 

brännande smärta och är något som formar sig utifrån den egna familjesituationen 

(Jakobsson, Andersson & Öhlén 2014). Det som händer i livet före, under och efter ett 

dödsfall påverkar de efterlevandes förmåga till sorgebearbetning och att leva med sorg 

kan påverka den sörjandes hälsa och skapa långsiktiga problem. Efterlevnadsstöd är 

viktigt för att få hjälp att hantera sorgen. Det kan ske genom exempelvis telefonkontakt, 

närståendeträffar och sorgegrupper (Lindqvist och Rasmussen, 2014).  

 

1.4 Syskons reaktion 

Det friska syskonet glöms lätt bort när ett barn i familjen blir svårt sjukt. Föräldrarnas 

uppmärksamhet och energi riktas då mot det sjuka barnet och syskonet håller då inne 

med sin egen oro och eventuella frågor för att de inte vill belasta föräldrarna. Syskonet 

kan få en känsla av att inte vara lika viktig som det sjuka barnet. Eftersom att det är 

först i tio årsåldern som ett barn kan förstå vad döden innebär så är det mycket viktigt 

att ge syskonet information som är anpassad till rätt ålder. Att använda abstrakta utryck 

som "lillebror sover” bör undvikas eftersom att detta kan resultera i att syskonet får en 

rädsla för att somna. Även om ordet död kan verka hårt är det oftast det bästa att 
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använda. Det är viktigt att syskonet får möjlighet att se sitt döda syskon och att det då 

får sina frågor besvarade (Hallström och Lindberg, 2009). Efter döden så upplevde 

föräldrarna att syskonet fått en ändrad personlighet, som kunde visa sig som ilska, 

ledsamhet och en rädsla för att det ska hända något med någon annan familjemedlem. 

En del syskon upplevdes som mer kalla och att de inte talade lika öppet om sina känslor 

längre. Vidare beskrev en del föräldrar att barnet mognat och att de upplevdes som äldre 

(Foster et.al. 2012).  

 

1.5 Sjuksköterskans förhållningssätt 

Som sjuksköterska inom vården är det krävande och smärtsamt att ge svåra besked. Det 

är viktigt att mötet med föräldern blir genomtänkt och planerat samt att varje förälder 

ses som en egen individ eftersom att överlämnandet av ett svårt besked kommer att 

påverka deras anpassning till det nya livet och framtida coping strategier (Hallström och 

Lindberg, 2009). Det är av stor vikt att sjuksköterskan är ärlig gällande barnets hälsa 

och inte inger falskt hopp för föräldrarna (Fallat et.al. 2016). Sjuksköterskan ska 

fungera som ett stöd för både föräldrar och eventuella syskon, samtidigt som han/hon 

ska handskas med sina egna känslor (Moore 2013). Det kräver stor kunskap, förståelse 

och medkänsla hos sjuksköterskan vid vården av ett barn som det inte längre är möjligt 

att bota och det är en svår upplevelse för alla involverade att vårda ett döende barn. För 

att som sjuksköterska kunna ge professionellt stöd krävs det en medvetenhet om, och en 

acceptans om sina egna känslor och rädslor inför döden och det krävs att sjuksköterskor 

får möjlighet till samtalsstöd för att på så vis kunna bearbeta sina egna tankar och 

känslor. Efter ett barns död, så ger sjuksköterskan och övrig vårdpersonal största 

tryggheten bara genom att finnas där, och dela stunden med föräldrarna. Tårar är varken 

farliga eller förbjudna när man delar en sådan upplevelse med anhöriga (Hallström och 

Lindberg, 2009). 

 

1.6 Teoretisk referensram 

Coping är förmågan att hantera och reducera den inre och yttre stress som människan 

utsätts för. Coping hjälper människan att finna mening i svåra situationer och behålla 

den egna kontrollen. Utifrån vilka copingstrategier och resurser en människa har så 

påverkar det dennes möjlighet till att hantera psykiskt krävande och svåra situationer. 

För att hantera stressframkallande situationer finns det tre huvudstrategier: 

problemfokuserad coping, vilket innebär att man försöker att aktivt lösa ett problem 
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eller förändra en situation som är stressframkallande, emotionsfokuserad coping innebär 

att individen försöker göra något åt sin upplevelse av situationen till exempel att man 

förändrar, tolererar eller reducerar känslorna för att uppleva att man har kontroll över 

sig själv, känslorna och situationen, meningsskapande coping som innebär att man i en 

stressframkallande situation försöker hitta en positiv mening (Harris-Kalfoss, 2011). 

Copingprocessen påbörjas först när personen blir medveten om den förändrade 

omständigheten (Lazarus & Folkman, 1984).   

 

1.7 Problemformulering 

En nödvändig och naturlig reaktion när man förlorar ett barn är att sörja och även om 

sorg inte är en sjukdom i sig så ger den en fruktansvärd psykisk och fysisk smärta. Även 

om det aldrig går att förbereda sig för känslorna som kommer vid dödsfallet så har 

föräldrarna fått möjlighet att mentalt hunnit förbereda sig om döden kommer efter en 

tids sjukdom medan att föräldrarna hamnar i chock om döden sker hastigt. När ett barn 

dör drabbas hela familjen och omvårdnaden innebär då att hjälpa familjen att klara av de 

svåra påfrestningar som den utsätts för. Detta belyser en hel del tidigare forskning, men 

det ger inte en helhetsbild av sorgeförloppet under de fyra olika faserna när människan 

hamnar i kris. Forskning inom detta område är mycket betydelsefullt så att 

sjuksköterskan har möjlighet att stödja föräldrarna på bästa möjliga sätt för att hjälpa de 

att anpassa sig till det nya livet och att hitta sina copingstrategier. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie önskar ge en ökad förståelse hos den allmänna 

sjuksköterskan om hur föräldrarna hanterar sorgen efter att ha förlorat ett barn, och på 

så vis finna en vägledning för sjuksköterskan att på bästa sätt förhålla sig till 

situationen.  

 

1.8 Syfte  

Syftet med studien var att beskriva hur föräldrar hanterar sorgen efter att ha förlorat ett 

barn samt att beskriva de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetoder. 
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1.9 Frågeställning 

1. Hur hanterar föräldrar sorgen efter att de förlorat ett barn? 

2. Vilka datainsamlingsmetoder har använts i de inkluderade artiklarna? 

 

2.0 Metod 

 

2.1 Design 

Studien är en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck, 2012) 

 

2.2 Sökstrategi och sökord 

Sökningarna gjordes i augusti 2017 via Högskolan i Gävles bibliotek. Resultatet av 

sökningarna visas i tabell 1. Vid sökningarna av litteraturen som legat till grund för att 

besvara resultat samt frågeställning i studien har författarna använt databaserna Cinahl 

samt Medline via PubMed. Dessa båda är lämpliga databaser att använda inom 

omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2012). För att nå fram till ett tillfredställande 

sökresultat så användes åtta stycken sökord, child, death, grief, experience, parental, 

parents experience, paediatric och bereavement. Sökorden kombinerades på olika vis 

med hjälp av den booleanska sökoperatorn “AND”. Den booleanska sökoperatören 

AND kan med fördel användas för att begränsa sökningar (Polit & Beck, 2012). 

Sökorden skrevs som fritext eftersom att begränsningar som ”MeSH” samt ”Headings” 

gav ett för snävt utbud av artiklar. 

 

2.3 Urvalskriterier samt utfall av möjliga artiklar 

 

Dessa begränsningar används för att 

bestämma vad som ska ingå eller utelämnas i en studie (Polit & Beck, 2012). 

Artiklar som svarade på syfte och frågeställningar inkluderades till denna studie. 

Ytterligare inklusionskriterier var att de skulle vara skrivna ur föräldrars perspektiv. 

Exklusionskriterierna var litteraturstudier och artiklar där barnen var äldre än arton år. 

För att ytterligare precisera sökningarna användes limits i databaserna så som att 

artiklarna skulle vara max fem år gamla, fria för Högskolan Gävle, artiklarna ska vara 

på engelska, peer reviewed och linked full text. 
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Tabell 1. Utfall av databassökning.  
 
 

Databas  Begränsningar 

Sökdatum  

Söktermer  Antal 

träffar  

Utvalda 

artiklar 

(utan 

dubbletter)  

 

Medline via 

PubMed  

 

5 år, 

Fritt för 

högskolan i, 

Gävle,  

17-08-24 

 

 

 

Child (fritext) AND 

death (fritext) AND 

grief (fritext) AND 

bereavement (fritext) 

 

 

     173  

 

                   3 

 

Cinahl 

 

2013-2017, 

Peer Reviewed, 

Linked full text, 

Engelska,  

17-08-24 

 

Child AND death AND 

grief AND experience 

 

 

 

 

       60 

 

                   7 

 

Cinahl 

 

2013-2017,  

Peer Reviewed, 

Linked full text,  

Engelska, 

17-08-27 

Experience AND 

parental AND 

bereavement 

     

       38 

                   

                   1 

Cinahl 

 

2013-2017, 

Peer Reviewed,  

Linked full text,  

Engelska, 

17-08-27 

Parents experience AND 
child AND death AND 
paediatric 

 

       

       31 

               

                   1 

Summa           302                  12 

 

 

  

2.4 Urvalsprocessen 

Sökningarna resulterade i 302 stycken träffar. För att göra en första bedömning om 

artiklarna besvarade syfte samt frågeställningar så lästes titlarna. Efter att titlar lästs så 

föll 245 stycken artiklar bort på grund av att de inte var relevanta för studien. Ytterligare 

6 stycken artiklar föll bort på grund av att de var dubbletter. De kvarvarande 51 

artiklarna bearbetades genom att abstraktet lästes för att inte gå miste om artiklar som 

kunde användas i resultatet. 39 stycken artiklar föll bort eftersom att det visade sig att 



 

7 

 

de, antingen inte svarade på studiens syfte eller på annat vis var oanvändbara. Totalt så 

återstod 12 stycken artiklar som sedan användes i resultatet.  

Detta redovisas i figur 1. 

 

 

Figur 1. 

 

2.5 Dataanalys 

Efter genomförd urvalsprocess kvarstod tolv artiklar som utgör föreliggande 

litteraturstudies resultat. För att få bättre överblick över artiklarnas innehåll skrevs de ut 

i pappersformat och lästes grundligt av författarna på var sitt håll. Det innehåll som 

ansågs viktigt för att besvarade syftet samt den metodologiska frågeställningen 

färgmarkerades med olika färgkoder. Polit och Beck (2012) menar att kodsystem är ett 

användbart hjälpmedel i litteraturstudier. Författarna sammanställde sedan tillsammans 

den data som markerats. Artiklarna sorterades och markerades även utifrån ansats. 

Författarna valde ut det som ansågs vara det viktigaste i resultatet i de valda artiklarna 

och utifrån detta så grundades olika teman. Innehållet i artiklarna diskuterades mellan 

författarna samt ställdes mot studiens syfte under hela arbetets gång för att säkerställa 

ett adekvat innehåll i studien. För att läsaren enklare ska få en överblick av de tolv 

artiklar som använts i resultatdelen så sammanställdes de i två tabeller, se bilaga 1 & 2.  

Författarna avser att undersöka om de utvalda artiklarnas datainsamlingsmetod är 

beskriven och vilken datainsamlingsmetod de använt sig av. 

Totalt antal träffar: 
302 st

Antal bortfall  efter 
lästa titlar: 245 st

6 st föll bort pga att 
de var dubbletter

Antal artiklar där 
abstrakt läses: 51 st  

39 st föll bort pga 
att de ej svarade på 
kraven för studien

Antal valda artiklar: 
12 st
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2.6 Etiska överväganden 

Författarna till denna litteraturstudie har under arbetets alla delar strävat efter ett neutralt 

och objektivt förhållningssätt. Författarna har medvetet inte låtit personliga värderingar 

eller åsikter påverkat resultatet och undvikit medveten plagiering. Enligt Polit och Beck 

(2012) är etiskt övervägande av stor vikt för att måna om och skydda personer som 

deltar i studier från att fara illa, därför har författarna till studien valt studier som är 

etiskt granskade. 

 

3.0 Resultat 

Resultatet av denna litteraturstudie baseras sig på tolv artiklar, sju kvalitativa, två 

kvantitativa och tre med mixad metod. Dessa artiklar har sammanställts under fyra 

teman: 

• Första tiden efter dödsfallet 

• Bearbetning av sorgen 

• Att känna skuld 

• Nytt perspektiv på livet 

Resultatet av granskningen av de utvalda artiklarnas datainsamlingsmetod presenteras 

under rubriken Metodologisk aspekt längst ner i resultatet. 

  

3.1 Första tiden efter dödsfallet 

Lichtenthal, Neimeyer, Currier, Roberts & Jordan (2013) beskrev i sin studie att det 

fanns skillnader på sorgen beroende på om döden var oväntad eller väntad. De föräldrar 

som förlorat sina barn vid exempelvis olycka, mord eller självmord hade svårare att se 

någon mening med döden än de föräldrar som förlorat sitt barn vid en sjukdom. De 

föräldrar som förlorat sitt barn på grund av sjukdom kände sig starkare, mindre rädda 

och hade lättare att hantera livet efter barnets död. Dessa föräldrar hade dessutom 

enklare att känna förståelse över barnets död.  

Föräldrarna lade stor vikt vid att ha fortsatt kontakt med barnet och att hålla minnet av 

barnet levande. Detta gjordes bland annat genom att prata om och med barnet, starta en 

minnesfond och besöka graven regelbundet. Något som uppskattades var minneslådan 

som en del sjukhus ordnade, den innehöll till exempel en hårlock, hand och fotavtryck 

och armbanden från sjukhuset (Berrett-Abebe et.al. 2016; Björk et.al. 2015; Stevenson 

et.al. 2016). Brev och telefonsamtal från sjukhuset var föräldrarna tacksamma för, även 
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om de inte alltid orkade svara. Känslan av att de och barnet inte var bortglömda betydde 

mycket (Berrett-Abebe et.al. 2016; Björk et.al. 2015). 

 

Föräldrar som förlorat ett barn inneliggande på sjukhus hade ett stort behov av att en tid 

efter dödsfallet återbesöka avdelningen för att åter möta personalen (Björk et.al. 2015; 

Brink, Thomsen & Laerkner, 2016; Stevenson et.al. 2016). Trots att föräldrarna 

upplevde ett obehag av att återse avdelningen, menade de att det ändå var ett mycket 

viktigt steg i bearbetningen av sorgen. För många utav föräldrarna så utlöstes starka 

känslor då de mötte den personal som vårdat barnet, men på grund av de band som 

bildats till personalen så upplevde föräldrarna återträffen som positiv. Flera av 

föräldrarna beskrev atmosfären runt återträffen som avslappnad och lugn och menade 

att de uppskattade att de fick känna sig sedda. Vetskapen om att de hade möjlighet att 

kontakta sjukhuset om det skulle uppstå några tankar eller funderingar gjorde 

föräldrarna lugna. Under träffen så uttryckte föräldrarna en önskan av att komma i 

kontakt med andra föräldrar i liknande situationer (Brink, Thomsen & Laerkner, 2016). 

Ett sätt att bearbeta sorgen var att få träffas i grupp och prata om barnet och sorgen med 

andra som gått igenom samma förlust (Stevenson et.al. 2016; Brink, Thomsen & 

Laerkner, 2016). De föräldrar som inte blev erbjuden att träffas i grupp kände sig 

isolerade i sin sorg (Snaman, Kaye, Torres, Gibson & Baker, 2016). Föräldrarna kände 

dock att de inte ville eller kunde tala med vem som helst om sina känslor runt förlusten, 

utan detta krävde att de vara på en, för dem, bekväm plats. Föräldrarna upplevde det 

svårt att svara på hur många barn de hade och svaret berodde på vem det var som 

frågade. Om de inte räknade med det avlidna barnet kändes det som ett svek men det 

fanns även en rädsla att göra personen som frågat obekväm om de började prata om 

förlusten (Björk et.al. 2015). Relationen till eventuella syskon upplevdes av vissa som 

starkare på grund av sorgen de delade. Dock beskrev föräldrarna en svårighet i att ta 

hand om syskonen i sorg när de samtidigt behövde handskas med sin egen sorg. 

Föräldrarna uttryckte även en oro över att förstå hur syskonet sörjde, men att de ändå 

hade en dialog med syskonet och kunde tala om sorgen (Berrett-Abebe et.al. 2016; 

Stevenson et.al. 2016). Det upplevdes som en utmaning att fortsätta vara en kärleksfull 

och närvarande förälder till de barn som fanns kvar (Berrett-Abebe et.al. 2016).  
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3.2 Bearbetning av sorgen 

Efter en tid så upplevde föräldrarna det svårast vid stora högtider och vid viktiga 

milstolpar som till exempel vid skolavslutningar. Föräldrarna beskrev sorgen som 

toppar och dalar där det fanns stunder med intensiv sorg (Stevenson et.al. 2016; Björk 

et.al. 2015). Föräldrarna upplevde att de ibland ville minnas förlusten av barnet och 

bearbeta den och i andra stunder trycka dessa känslor åt sidan för att leva det liv som 

förut var normalt. En stor del av föräldrarna i studien handskades med sorgen genom att 

hålla sig sysselsatta, till exempel med välgörenhet eller med att stödja andra som varit 

med om samma sak. En del upplevde att återgång till arbetet hjälpte de att skingra 

tankarna och de uppskattade stödet från kollegorna (Stevenson et.al. 2016). 

Att känslomässigt skydda det döda barnet genom att värna om dess integritet efter 

döden, var den vanligaste copingstrategin bland föräldrarna. Andra copingstrategier som 

kom upp var att fortsätta att prata med barnet och att få dela sina upplevda erfarenheter 

med andra i samma situation (Snaman et.al. 2016; Stevenson et.al. (2016). Även 

spirituella aktiviteter användes som copingstrategier för att bearbeta sorgen och detta 

visade sig också hjälpa mot depression och posttraumatiskt stressyndrom. Spirituella 

aktiviteter kunde till exempel vara självreflektion och att lära sig att få förtroende för 

andra (Hawthorne, Youngblut & Brooten, 2015). Föräldrarna erbjöds stöd från både 

präst och socialtjänst men händelsen var ibland så pass psykiskt påfrestande att det var 

svårt för dem att ta emot denna hjälp. Många av dessa föräldrar fann istället stöd hos 

familjen (Stiffler et.al. 2016). Föräldrarna beskrev sorgen som lättare att handskas med 

när de bodde tillsammans med den andra föräldern och flera av föräldrarna upplevde sin 

partner som ett stort stöd. Att ha förmågan att tala med varandra om sorgen upplevdes 

vara till stor hjälp av sorgebearbetningen (Berrett-Abebe et.al. 2016; Stevenson et.al. 

2016). De föräldrar som inte hade fler barn upplevde sitt parförhållande som mer stabilt, 

likaså de som förlorade ett yngre barn, var barnet äldre när det avled gav det upphov till 

ostabilare relation mellan föräldrarna (Joronen, Kaunonen & Aho, 2015).  

 

3.3 Att känna skuld 

Ett barns död framkallar många negativa känslor så som skuld, frustration och intensiv 

sorg (Stevenson et.al. 2016). Om föräldrarna kunde vrida tillbaka tiden så beskrev de att 

de skulle ha varit mer kärleksfulla mot barnet och talat med det mer. Föräldrarna 

upplevde ofta en press från andra i deras närhet över att de sörjde för länge eller log för 

tidigt efter förlusten (Martinceková och Klatt, 2016). Föräldrar som plötsligt och 
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oväntat förlorat sitt spädbarn kände en rädsla över att bli anklagad av polis och 

socialtjänst för att ha förorsakat barnets död på grund av att barnet sov på ett sätt som 

inte klassades som säkert. I många fall i studien så hade barnet avlidit i föräldrarnas 

säng. Det framkom av studien att föräldrarna upplevde det svårt att gå vidare i livet på 

grund av de stora skuldkänslorna och känslorna av förtvivlan. Skuldkänslorna minskade 

efter en tid och de insåg att de trots allt varit en bra förälder (Björk et.al. 2016; 

Martinceková & Klatt, 2016; Stiffler et.al. 2016). 

 

3.4 Nytt perspektiv på livet 

Även om barnets död upplevdes som överväldigande smärtsam, så klarade ändå en del 

föräldrar av att uppfatta de positiva erfarenheterna som uppstått i samband med 

förlusten, som tillexempel att de kände sig mindre oroliga och nervösa i livet eftersom 

de upplevde att det värsta redan hade hänt. Innan förlusten lade de för stor vikt vid att 

tänka på vad andra tyckte och tänkte, medan de efter förlusten ändrade både sin livsstil 

och sina prioriteringar i livet. Att jobba mycket för att behålla en god standard blev inte 

längre lika viktigt och tiden med familjen blev mer betydelsefull (Bogensperger & 

Lueger-Schuster, 2014; Björk et.al. 2015, Martinceková & Klatt, 2016; Stevenson et.al. 

2016). Efter barnets död blev livet aldrig som vanligt igen och vad som en gång ansågs 

normalt av föräldrarna hade upphört att existera (Denhup, 2015). Föräldrarna upplevde 

att, trots detta så upphörde inte identiteten som förälder (Bogensperger & Lueger-

Schuster, 2014). 

 

3.5 Metodologisk aspekt 

Föreliggande litteraturstudie består av sju kvalitativa studier (Berrett et.al. 2017; Brink, 

Thomsen & Laerkner, 2017; Björk et.al. 2016; Denhup, 2017; Snaman et.al. 2016; 

Stevenson et.al. 2017; Stiffler et.al. 2016), två kvantitativa studier (Hawthorne, 

Youngblut & Brooten, 2015; Joronen, Kaunonen & Aho, 2016) och tre studier med 

mixad metod (Borgensperger & Leuger-Schuster, 2014; Lichtenthal, Neimeyer et.al. 

2013; Martinceková & Klatt, 2017). 
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3.5.1 Studier med kvalitativ ansats  

I fem av de kvalitativa studierna bestod datainsamlingen av intervjuer (Björk et.al. 

2016; Brink, Thomsen & Laerkner, 2016; Denhup, 2015; Stevenson et.al. 2016; Stiffler 

et.al. 2016).   

Två av de kvalitativa studierna använde sig av individuella intervjuer (Brink, Thomsen 

och Laerkner, 2016; Denhup, 2015). Stevenson et.al. (2016) studie använde sig av 

guidade intervjuer. Stevenson gjorde även själv observationer av den minnesservice 

som erbjöds på sjukhusen som en del av uppföljnings- och stödtjänst, observationerna 

fungerade som en ytterligare datakälla. 

Två studier hade fokusgrupper som datainsamlingsmetod (Berrett-Abebe et.al. 2016; 

Snaman et.al. 2016). 

 

3.5.2 Studier med kvantitativ ansats 

Hawthorne, Youngblut & Brooten, (2012) samlade in data (enkäter) i deltagarnas hem 

eller på någon annan plats som deltagaren valt.  Joronen, Kaunonen & Aho, (2016) 

samlade in data genom en elektronisk enkät. 

  

3.5.3 Studier med mixad metod 

Två av de studierna som använde sig av mixad metod hade intervjuer som 

datainsamlingsmetod (Bogensperger & Lueger-Schuster, 2014; Martinceková & Klatt, 

2016). En av studierna använde semistrukturerade individuella intervjuer (Martincekova 

& Klatt, 2016). Bogensberger och Lueger-Schuster, (2014) gjorde djupintervjuer. 

Lichtenthal et.al. (2013) deltagare fick välja om de ville fylla i en enkät online eller fylla 

i med papper och penna och skicka in.  

 

4.0 Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

Det framkommer i resultatet att sorgebearbetningen är något som pågår hela livet, i 

olika faser. Föräldrarna har olika sätt att hantera sorgen på, som att till exempel träffa 

andra som är i samma situation och att prata om barnet. Trots att det väcktes starka 

känslor så upplevdes den fortsatta kontakten med sjukhuset som betydelsefullt. De 

flesta föräldrarna beskrev att de fått ett nytt perspektiv på livet som innebar att de 

ändrade sin livsstil och sina prioriteringar i livet. Tiden med familjen upplevdes som 
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viktigare än att jobba mycket för att upprätthålla en god levnadsstandard. Relationer 

inom familjen visade sig stärkas på grund av sorgen man delade, dock beskrev 

föräldrarna det som en utmaning att handskas med syskonens sorg samtidigt som de 

själv sörjde. Många av föräldrarna menar att förlusten med tiden gjort de starkare och 

att de upplever det lättare att handskas med andra svårigheter i livet.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

4.2.1 Att handskas med sorgen 

I resultatet framkom att föräldrarna upplevde det som betydelsefullt att få träffa 

vårdpersonalen som tagit hand om deras barn, även om det innebar starka känslor för 

föräldrarna (Björk et.al. 2015; Brink, Thomsen & Laerkner, 2016; Stevenson et.al. 

2016). Granek, Barrera, Scheinemann, & Bartels (2015) beskrev i sin studie att 

vårdpersonal på onkologimottagningar vid olika tidpunkter, exempelvis vid årsdagen då 

barnet dött, brukade skicka kort eller ringa till familjerna. Vårdpersonalen såg det som 

viktigt att visa att de fortfarande tänkte på familjerna.  

För föräldrarna var det betydelsefullt att hålla minnet av barnet levande. En minneslåda 

som en del sjukhus gjorde iordning uppskattades och innehållet i den kunde vara en 

hårlock, hand- och fotavtryck och armbandet från sjukhuset (Berrett-Abebe et.al. 2016, 

Björk et.al. 2015 & Stevenson et.al. 2016). Betydelsen med minneslåda styrks av två 

andra studier som visar att föräldrarna kände sig tacksamma mot vårdpersonalen som 

tänkte på att till exempel ta hand och fotavtryck. De uppmuntrade även föräldrarna att ta 

kort på barnet (Cacciatore, Erlandsson & Rådestad, 2012; Hallström & Lindberg, 2009). 

Hallström och Lindberg (2016) betonar betydelsen av att föräldrarna får tid att vara med 

sitt avlidna barn, de kanske har kläder med till barnet som de själva klär på. Flenady 

et.al. (2014) beskriver även de, vikten av att skapa minnen av det döda barnet. De 

nämner som exempel att döpa barnet och att låta andra familjemedlemmar träffa barnet.  

Föreliggande resultat visar att föräldrar har lättare att handskas med sorgen efter att ett 

barn dött om de inte har något barn kvar i livet (Berrett-Abebe et.al. 2016) Detta anser 

författarna till föreliggande studie kan bero på att föräldrarna då får en större möjlighet 

och tid till att sörja. Det är av stor vikt att inte glömma föräldrarnas sorgebehov, även 

när det finns fler barn i familjen. Hallström och Lindberg (2009) beskriver att 

föräldrarna förväntas vara starka och ta hand om övrig familj, men även föräldrarna är i 

stort behov av stöd och hjälp för att klara av situationen. 



 

14 

 

Att behålla en sorts relation till det döda barnet, bland annat genom att föräldrarna 

fortsatte tala med det, framkom som viktigt i det föreliggande resultatet (Berrett-Abebe 

et.al. 2016; Björk et.al. 2015; Stevenson et.al. 2016). Detta styrks även av Cacciatore, 

Erlandsson och Rådestad (2012) som i sin studie kommit fram till att föräldrar upplever 

den fortsatta relationen till sitt avlidna barn som en viktig del av bearbetningen. 

I föreliggande resultat uppkommer en del olika copingstrategier som föräldrarna 

använde sig av, exempelvis att tala med andra med liknande upplevelser, tala med 

barnet och spirituella aktiviteter (Berrett-Abebe et.al. 2016; Hawthorne, Youngblut och 

Brooten, 2015; Snaman et.al. 2016; Stevenson et.al. 2016). Författarna till föreliggande 

studie uppfattar det som att det tar ett tag från att barnet dör tills föräldrarna hittar sin 

copingstrategi för att handskas med sorgen. Lazarus och Folkman (1984) skriver att det 

krävs en medvetenhet om den förändrade livssituationen för att en copingprocess ska 

påbörjas. Chen, Fu, Sha, Chan och Chow (2017) beskrev föräldrars sorg de första två 

åren efter förlusten och att det blir enklare med tiden att handskas med sorgen. Från 

början upplevde föräldrarna känslomässig stress, så som sorg, förtvivlan, saknad, ånger 

och skuld. Ett år efter förlusten kände de fortfarande en djup sorg och några kände att de 

inte ville prata om barnet, för att det drog upp för intensiva känslor. 1 ½ år efter 

förlusten upplevde hälften av föräldrarna att de kunde vara glada i vissa situationer, som 

till exempel vid aktiviteter de tyckte om. Dessa aktiviteter var till stor hjälp för att börja 

känna glädje i livet igen. Efter två år hade nästan alla accepterat sitt barns död, även om 

de fortfarande kände sig stressade över att hitta tillbaka till familjelivet. Hälften av 

deltagarna planerade redan för ett nytt barn vilket fick dem att se en mening i livet igen. 

Harris-Kalfoss (2011) beskriver emotionsfokuserad coping vilket kan visa sig genom att 

individen koncentrerar känslorna på något bra som ska komma ur situationen. På så vis 

kan de svåra känslorna dämpas.  

 

4.2.2 Relationer 

Att handskas med sorgen då man förlorat ett barn blir i många fall enklare då man bor 

ihop med den andra föräldern och har någon att dela sorgen med (Berrett-Abebe et.al. 

2016). Föräldrarna beskrev det som att sjukdom och sorg gjort banden mellan dem 

starkare (Bergstraesser, Inglin, Hornung & Landolt, 2014). Dock beskrev Joronen, 

Kaunonen & Aho (2015) parrelationen som ostabilt i de fall där föräldrarna förlorat ett 

äldre barn. Författarna till föreliggande studie upplever det som att sorgen visar sig 

olika beroende på åldern när ett barn dör. Hallström och Lindberg (2009) beskriver att 
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ett barn som hunnit leva och även fått en plats i familjen, i släkten och bland vännerna, 

även hunnit forma en personlighet. Enligt Rostila et.al (2015) blir förlusten svårare att 

hantera eftersom föräldrarna hunnit att knyta starkare band till ett äldre barn jämfört till 

ett barn som avlider mycket tidigt i livet. 

Även relationen till eventuella syskon visade sig bli starkare på grund av sorgen de 

delade men föräldrarna kände även en oro för att inte förstå hur syskonet sörjde 

(Stevenson et.al. 2016). Det fanns en svårighet för föräldrar att ta hand om de 

kvarvarande barnen medan de själva sörjde (Berrett-Abebe et.al. 2016). Föreliggande 

litteraturstudie kom fram till att svårigheterna som uppkommer varierar mycket 

beroende på åldern på de kvarvarande barnen. Är de små så kan svårigheten exempelvis 

ligga i att förklara vad döden är, samt vad det innebär att det döda barnet aldrig kommer 

att komma tillbaka. Är syskonet äldre så kan sorgen exempelvis istället visa sig i vrede. 

Svårigheten blir då för föräldern att stötta barnet men det kan även innebära att 

föräldern blir tvungen att lösa konflikter som uppstått på exempelvis skola. Detta styrks 

av O´Connor och Barrera (2014) som kom fram till att det händer att de kvarvarande 

barnen visar ilska och avundsjuka mot sitt döda syskon. Detta tror författarna till 

föreliggande studie kan bero på att all den uppmärksamhet som riktats mot det avlidna 

syskonet gör att de syskon som är vid livet känner sig åsidosatt. Det krävs en stor 

utmaning för föräldrarna för att kunna tillgodose behoven hos både de kvarvarande 

barnen och sig själv. 

Föräldrar i en studie där barnen dött av cancer berättar att de, tack vare sitt kvarvarande 

barn har fått en fast punkt i tillvaron och att de nu, efter att det sjuka barnet dött, 

försöker att ta igen den tid som de förlorat med sitt friska barn under den tid då syskonet 

varit sjukt. Det sociala nätverk som finns runt föräldrarna är viktigt för återhämtningen, 

trots att nätverket kan upplevas som förändrat (O`connor & Barrera, 2013). Vännerna 

kan tyckas rädda för att närma sig den sörjande föräldern (Dias, Docherty & Brandon, 

2017). Författarna till föreliggande studie tror det kan bero på att vännerna har svårt att 

veta vad de ska säga och att de är rädda för röra upp sorgen. Författarna till föreliggande 

studie anser också att föräldrarnas känsla av att vännerna inte hör av sig, även kan bero 

på att det är lätt att gömma bort att vardagen utanför sorgen fortsätter. Då man befinner 

sig i stor sorg så är det lätt att tro att hela världen stannar. Detta styrks av Dias, 

Docherty & Brandon (2017) som beskriver föräldrarnas behov av att umgås och bilda 

nya relationer med människor som varit med om liknande situationer. Studien visar 
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även att föräldrar sörjde de relationer som bildats under barnets sjukdom och som nu 

tagit slut då barnet dött, exempelvis de relationer de haft med vårdpersonalen. 

 

4.2.3 Nytt perspektiv på livet 

Trots att barnet avlidit så kommer inte rollen som förälder att försvinna (Bogensperger 

& Lueger-Schuster, 2014). Vissa föräldrar kan dock börja ifrågasätt om de fortfarande 

är förälder efter att barnet dött, speciellt i de fall där det inte finns något barn kvar i livet 

(Dias, Docherty & Brandon, 2017). Denhup (2015) beskriver att föräldrarna upplevde 

att livet aldrig blir som före förlusten och det som en gång sågs som ett normalt liv inte 

längre existerade. Detta nämns även av Prins och Jones (2015) där föräldrarna jämförde 

barnets bortgång med en amputation där deras helhet hade förlorats och livet aldrig blev 

sig likt igen. 

I föreliggande litteraturstudie framgår det, att trots att barnets död upplevs som 

överväldigande smärtsam, klarar en del föräldrar av att se de positiva erfarenheterna 

som uppstått i samband med förlusten, till exempel att de kände sig mindre oroliga och 

nervösa i livet eftersom det värsta redan hänt. Livsstil och prioriteringar i livet ändrades 

och tiden med familjen upplevdes som mer betydelsefull istället för att arbeta mycket 

för att upprätthålla en god levnadsstandard (Bogensperger & Lueger-Schuster, 2014; 

Björk et.al. 2015, Martinceková & Klatt, 2016; Stevenson et.al. 2016). 

Författarna till litteraturstudien upplever det intressant att så många av föräldrarna kan 

finna en positiv mening trots förlusten av sitt barn. Detta stöder även Titus et. al. (2011) 

som beskriver att barnets död har gett föräldrarna en ökad självinsikt och att de upplever 

att denna erfarenhet har lärt dem något. För att hantera förlusten så blev de tvungna att 

finna ett nytt syfte och en ny inriktning för livet. 

Vid en förlust av ett barn så ändras identiteten hos föräldrarna och det syfte och de mål 

som de haft i livet, då deras barn fortfarande levde, ändras, och de blir tvungna att aktivt 

jobba för att hitta en ny mening med livet och en ny identitet (O`Connor & Barrera, 

2013). Föräldrarna beskriver ett dilemma mellan att vilja gå vidare i livet men också att 

hålla fast vid minnet av sitt avlidna barn (Dias, Docherty & Brandon, 2017).  
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4.3 Diskussionen om den metodologiska aspekten  

I tre av de tolv studierna framkommer det att deltagarna hade valmöjlighet att välja vart 

intervjuerna eller datainsamlingen skulle äga rum (Brink, Thomson & Laerkner, 2016; 

Denhup 2015; Hawthorne, Youngblut & Brooten, 2012). Kvalitén på intervjuer kan 

bero på val av plats där den utförs och omgivningen kan ha en inverkande faktor på vad 

respondenten vill framföra eller ej samt att det kan finnas störningsmoment 

runtomkring, vilket kan ses som en begränsning vid intervju (Polit & Beck, 2012). 

 

4.3.1 Studier med kvalitativ ansats 

Fem av studierna använde sig av intervjuer (Björk et.al. 2016; Brink, Thomsen & 

Laerkner, 2016; Denhup, 2015; Stevenson et.al. 2016; Stiffler et.al. 2016). Vilket Polit 

& Beck (2012) beskriver som den vanligaste datainsamlingsmetoden inom kvalitativ 

forskning. Två studier använde fokusgrupper som metod (Berrett-Abebe et.al. 2016; 

Snaman et.al. 2016). En fördel med fokusgrupper är att forskare på kort tid kan samla 

mycket information, medan en nackdel kan vara att starka individer hörs mest och deras 

åsikter och upplevelser därmed är de som dominerar diskussionen (Olsson & Sörensen, 

2011). Polit och Beck (2012) beskriver fokusgrupper som en vanlig metod för att samla 

in data inom kvalitativ forskning. Viktigt att tänka på i fokusgruppsdiskussioner är att 

inte enskilda personer hörs mer än andra. 

 

4.3.2 Studier med kvantitativ ansats 

Det var två studier med kvantitativ metod (Hawthorne, Youngblut & Brooten, 2015; 

Joronen, Kaunonen & Aho, 2016). Kvantitativa forskare identifierar vad för slag data 

som ska samlas in. Forskaren utvecklar eller använder sig mest av färdiga formella 

datainsamlings instrument. Strukturerade instrument består av en uppsättning av frågor 

och svarsalternativ som är bestämda för att kunna samla in och registrera informationen 

(Polit & Beck, 2012). 

Båda studierna hade enkät som datainsamlingsmetod. Joronen, Kaunonen & Aho (2016) 

använde sig av elektronisk enkät. Enligt Polit och Beck (2012) finns det några nackdelar 

med att samla in svaren genom internet, till exempel så har de etiska principerna 

ifrågasatts och trovärdigheten och andra metodologiska utmaningar måste även 

övervägas gällande deltagarna. Hawthorne, Youngblut & Brooten (2015) samlade själva 

in data hemma hos deltagarna eller på någon annan plats som deltagarna valt. 
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4.3.3 Studier med mixad metod 

Polit & Beck (2012) menar att kvalitativ och kvantitativ ansatts kompletterar varandra 

och att kvantitativ ansats inte uppfångar hela människans upplevelser. Forskare kan 

samla in data både ifrån kvalitativa och kvantitativa metoder. I en mixad metod kan 

forskaren använda sig av bland annat av grupper, individuella intervjuer, 

enkätundersökningar och dagböcker. Mixad metod ska angripa och behandla 

frågeställningar på ett sätt som förbättrar och ger en övergripande förståelse av 

problemet. Martinceková och Klatt (2016) använde semistrukturerade individuella 

intervjuer som metod vilket enligt Polit och Beck (2012) är lämpligt när forskaren vill 

undersöka ett specifikt ämne med vissa förutbestämda frågor som deltagarna 

uppmuntras att berätta fritt kring.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Enligt Polit och Beck (2012) är syftet med en litteraturstudie att undersöka befintlig 

forskning inom aktuellt område. Föregående litteraturstudie har en beskrivande design, 

då detta av författarna ansågs vara relevant utifrån aktuellt syfte och frågeställningar.  

Författarna valde att göra sökningarna i databaserna PubMed och CINAHL vilket Polit 

och Beck (2012) anser är relevanta databaser vid sökning inom omvårdnadsforskning.  

Dock kan det upplevas som en begränsning att enbart använda två databaser på grund av 

att relevanta artiklar som svarar mot föreliggande litteraturstudies syfte och 

frågeställningar kan ha fallit bort.  

Alla tolv artiklar i föreliggande studie var skrivna på engelska och eftersom att 

författarna till föreliggande studie har svenska som modersmål så kan detta ses som en 

begränsning, för enligt Polit & Beck (2012) bör sökningen avgränsas till artiklar skrivna 

på författarnas modersmål. Detta har författarna till föreliggande studie varit medvetna 

om och i största möjliga mån försökt att undvika genom noggrann granskning och 

översättning av artiklarna.  

Det gjordes en tidsbegränsning på artiklarna, där enbart artiklar som publicerats de 

senaste fem åren visades. Detta gjordes för att få så aktuellt material som möjligt. En 

begränsning behövdes eftersom storleken och tidsaspekten på litteraturstudien var 

begränsad. Polit och Beck (2012) menar att en tidsbegränsning kan ses som en styrka då 

det är de mer aktuella och tidsenliga forskningsresultat som granskas. Dock kan en 

tidsbegränsning även ses som en nackdel då det finns risk att artiklar som svarar på 

studiens syfte och frågeställningar exkluderas. 
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Författarna till föreliggande studie anser att en styrka i dataanalysen är att artiklarna 

bearbetades på varsitt håll samt att de färgmarkerades för att sedan tillsammans granska 

de utvalda delarna i artiklarnas resultat. Kodning användes vilket resulterade i relevanta 

teman. Detta kan ses som en styrka då Polit & Beck (2016) anser att kodning underlättar 

utveckling av teman. 

 

4.4 Kliniska implikationer 

Författarna till den föreliggande studien önskar öka medvetenheten hos den allmänna 

sjuksköterskan om hur denne kan begränsa de psykiska påfrestningar som uppkommer 

hos föräldrarna då de förlorar ett barn. Genom att hälso- och sjukvårdspersonal får en 

förståelse för hur föräldrarna hanterar sorgen kan de främja hälsan och välbefinnandet 

hos föräldrarna. 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

De flesta studierna berör de första åren efter en förlust. Författarna till föreliggande 

studie önskar mer forskning kring hur föräldrarna som förlorat ett barn för en längre tid 

sedan, upplever och handskas med sorgen. Det skulle även vara av intresse att se fler 

studier från andra länder med annat synsätt och annat sätt att bearbeta samt utrycka 

sorgen på.  

 

4.6 Slutsats 

Föräldrarna använder olika strategier att hantera sorgen efter ett förlorat barn, 

exempelvis att hålla minnet av barnet levande och träffa andra som har varit med om 

liknande förlust. Andra föräldrar håller sig sysselsätta med välgörenhet eller stödjer 

andra som har förlorat sitt barn. De får ett nytt perspektiv på livet och prioriterar andra 

saker så som att spendera mer tid med sin familj. 
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och 

eventuell 
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Undersöknings-

grupp 
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metod 

Dataanalys- metod 

Berrett-Abebe, 

J., Levin-

Russman, E., 
Gioiella, M E. 

& Adams, J 

M., (2016). 
USA 

Parental 

Experiences 

with a hospital-
based 

bereavement 

program 
following the 

loss of a child 

to cancer 

Kvalitativ 

ansats 

 
Deskriptiv 

design 

8 föräldrar som 

ingår i ett 

sjukhusbaserat 
stödprogram efter 

de förlorat sitt 

barn i cancer  

Intervju i fokusgrupp. Fenomenologisk dataanalys.  

Björk, M., 

Sundler, A., 

Hallström, I. 
& 

Hammarlund, 

K., (2015). 
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Like being 

covered in a 

wet and dark 
blanket- 

Parents lived 

experinces of 
losing a child 

to cancer. 

Kvalitatv 

ansats 
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design 

Sex föräldrar som 

förlorat sitt barn i 

cancer. 
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Losing a child: 

finding 
meaning in 

bereavment 
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metod 

30 sörjande 

föräldrar 
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Parent´s 
experience of a 

follow-up 
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intensive care 
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& Brooten, D., 
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Parent 

spirituality, 
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Snaman, J., 
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design 
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Liben, S., 
Proulx, M-C., 

Humbert, N., 

Petti, A., 
Macdonald, M 

E. & Cohen, 
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Canada 

Understanding 

How Bereaved 
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the Services 
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Kvalitativ 

ansats 

 
Deskriptiv 

design 

(15 mammor & 6 
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Stiffler, D., 
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design 
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Författare Syfte Resultat 

Berrett-Abebe, J., Levin-

Russman, E., Gioiella, M E. & 
Adams, J M., (2016).  

USA 

Att förstå hur föräldrarna 

upplever att medverka i en 
stödgrupp efter sin förlust. 

Föräldrarna uppskattade den fortsatta kontakten med vårdpersonalen och att träffa andra föräldrar i samma situation. 

Björk, M., Sundler, A., 

Hallström, I. & Hammarlund, K., 

(2015). 

Sverige 

Att belysa föräldrars 

erfarenheter av att förlora ett 

barn i cancer. 

Det finns ett behov av en god palliativ vård för att föräldrarna ska kunna känna så lite skuld som möjligt över att själv inte ha räckt 

till under tiden deras barn varit sjuka.  

Det framkom sex olika teman: känna motstridiga känslor, förbereda för dödsögonblicket, fortsätta vara föräldrar efteråt, samla och 

spara minnen, ta sig igenom sorgen, nytt perspektiv på livet. 

Bogensperger, J. & Lueger-

Schuster, B., (2014)  
Österrike 

Att expandera redan 

befintligt arbete innehållande 
teman av mening 

rekonstruerade prov till 

berövade föräldrar. 

Det vanligaste som framkom var tankar om syftet med livet och döden. Ett tema var att de inte såg någon mening med förlusten 

medan många ändå kunde uppleva andra meningsfulla ögonblick. Ett annat tema var föräldrarollen efter döden. Samt personlig 
utveckling som till exempel att föräldrarna uppskattade livet mer. Föräldrarnas prioriteringar i livet ändrades efter förlusten av 

barnet.  

Brink, H., Thomsen, A. & 
Laerkner, E., (2016).  

Danmark 

Att identifiera föräldrars 
upplevelser av 

uppföljningsmöte efter att 

barnet avlidit på 
intensivvårdsavdelning. 

Föräldrarna kände sig nervösa innan mötet, men efteråt var de glada att ha deltagit. De upplevde mötet som mycket meningsfullt. 
Det var uppskattat att vårdpersonalen som varit nära barnet deltog, så föräldrarna kunde fråga om behandlingen och omvårdnaden. 

Mötet kändes som ett fint avslut på vårdtiden. 

Denhup, C Y., (2017). 

USA 

Att beskriva livserfarenheter 

hos föräldrar förlorat ett barn 
i cancer. 

Då ett barn dör så blir livet aldrig som vanligt igen. Föräldrarna beskriver livet som uppdelat i två delar, före, och efter barnets död.  

Föräldrarna beskrev det som att leva i en dimma vilket gjorde dem isolerade från omvärlden.  

Hawthorne, D., Youngblut, J. & 

Brooten, D., (2015).  

USA, Florida 

Att jämföra relationen mellan 

spirituella och religiösa 

copingstrategier samt sorg, 
mental hälsa och personlig 

utveckling 1-3 mån efter 

spädbarnet avlidit på en 
intensivvårdsavdelning. 

Spirituella strategier och aktiviteter hjälper föräldrar att handskas med sin sorg och hjälpte de drabbade mammorna att behålla sin 

mentala hälsa och uppleva personlig utveckling. 

Joronrn, K., Kaunonen, K. & 

Aho, A L., (2015).  
Finland 

Att beskriva hur föräldrar 

som förlorat ett barn trivs i 
sina parförhållanden. 

Resultatet visar att yngre föräldrar, de föräldrar som ansåg sig ha god hälsa samt de föräldrar som inte har något barn vid liv, trivs 

bättre i sina parförhållanden. Ju äldre barnen var då de avled desto sämre visade sig föräldrarna trivas i sina parförhållanden. 

Lichtenthal, W., Neimeyer, R., 

Currier, J., Roberts, K. & Jordan, 

N., (2013). USA 

Att beskriva dödsorsaken och 

föräldrars upplevelse av 

meningen med livet efteråt. 

Ca 50% av föräldrarna som förlorat sitt barn genom våld fann ingen mening medan ca 30% av de som förlorat barn naturligt kände 

samma sak. Spirituella och religiösa strategier användes för att finna mening. 

Martincekovà, L. & Klatt, J., 

(2017).  

USA och Slovakien 

Att beskriva sorg i relation 

till förlåtelse och 

posttraumatisk utveckling 
hos mödrar som förlorat sitt 

barn. 

Skuld och skam upplevdes efter att barnet avlidit. Efter förlusten så upplevde ändrades värderingarna i livet och mammorna kände 

sig mer empatisk.  



 

 

 

 Snaman, J., Kaye, E., Torres, C., 
Gibson, D. & Baker, J., (2016). 

USA 

Att karakterisera 
sorgeprocessen hos föräldrar 

som förlorat sitt barn i 

cancer.  

Föräldrarna hade ett starkt behov av att behålla ett band till sitt avlidna barn. De föräldrar som inte var med i någon stödgrupp 
upplevde det som svårare. 

Stevenson, M., Achille, M., 

Liben, S., Proulx, M-C., 

Humbert, N., Petti, A., 
Macdonald, M E. & Cohen, R., 

(2017).  

Canada 

Att beskriva hur föräldrar 

upplever sorgen första året 

efter barnet avlidit och hur 
olika efterföljande 

förlustpogram och 

stödgrupper hjälper dem 
under denna tid. 

Föräldrarnas individuella erfarenheter av coping. Olika strategier för att klara sig igenom sorgen. Ofta sågs relationen med andra 

som upplevt samma sak som hjälpfullt. 

Stiffler, D., Culllen, D., 

Stephenson, E., Luna, G. & 

Hartman, T., (2016).  
USA 

Att beskriva mammors 

upplevelse av att förlora ett 

spädbarn hastigt och 
oförberett.  

Mammorna upplevde stor skuld till att barnet avlidit.  


