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Sammanfattning 

Bakgrund: Under år 2014 dog 510 barn i Sverige. I Statistiken framkommer att de flesta 

dödsfall har skett inom gruppen små barn och nyfödda, sedan sjunker siffrorna till att vara 

lägst i åldersgruppen fem till nio år för att sedan stiga avsevärt igen mot slutet av tonåren. 

Kvar blir ett flertal föräldrar som ska hantera förlusten av barnet. 

Syfte: Att beskriva hur föräldrar hanterade förlusten av ett barn, samt att beskriva vilken 

urvalsmetod som använts i de ingående artiklarna. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie som baseras på 3 kvalitativa, 4 kvantitativa samt 

3 mixad artiklar. Artiklarna söktes via databaserna Scopus, Cinahl och PubMed och var 

publicerade mellan åren 2005 till 2015. Samtliga artiklar granskades presenteras i resultat. 

Huvudresultat: Analysen av artiklarna resulterade i sex teman, Individ, sorg och 

hantering, viktiga aspekter för att som par kunna hantera förlusten av sitt barn, män 

respektive kvinnors individuella hantering av förlusten, Stöd/ meningsskapande för 

fortsatt hantering, Religionen betydelse i hanteringen samt den metodologiska aspekten. 

När föräldrar mister ett barn så uppstår en kris, hur föräldrar hanterar förlusten är 

individuellt men det förekommer både likheter och olikheter mellan par samt mellan 

könen. Dock så belyser majoriteten av föräldrarna behovet av att få stöd och att slippa 

hantera sorgen ensam som en förutsättning för att ta sig vidare efter det som har hänt. 

Slutsats: Föräldrar som har mist ett barn hamnar i en livskris. Rätt stöd och hjälp bidrar 

till att dessa föräldrar har lättare att hantera förlusten av sitt barn. Genom att använda sig 

av olika copingstrategier, både individuellt och som par samt att ta hjälp av sitt sociala 

nätverk kan detta ge bättre förutsättningar för dessa föräldrar att hantera situationen, samt 

att finna en mening i tillvaron. 

 

Nyckelord: Barn, Död, Föräldrar, Hantering, Sorg, Traumatiskt. 
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Abstract 

 

Background: During 2014, 510 children died in Sweden. The statistics reveals that most 

deaths occurred in the group of small children and newborns, then the digits drop to be 

lowest in the age group of five to nine years and then rise again significantly towards the 

end of adolescence. What remains are several parents who must deal with the loss of the 

child. 

Aim: The aim of this literature study was to describe how parents handled the loss of a 

child, and to describe the method for sample selection of the included articles. 

Method: A descriptive literature study based on 3 qualitative, 4 quantitative and 3 mixed 

articles. The articles were searched through the databases Scopus, Cinahl and Pubmed 

and were published between years 2005- 2015. All articles were examined and will be 

presented in the result. 

Result: The analysis of the articles resulted in six themes, The Individual, grief and 

handling, important aspect as a couple to handle the loss of their child,  men and women’s 

individual handling of the loss, support/ meaning- making for further processing,  

importance of religion in the handling, and the methodological aspect. When parents lose 

a child they get into a life crisis, how parents deal with loss is individual, but there are 

both similarities and differences between couples and between sexes. However, the 

majority of parents need to be supported and to avoid having to deal with the grief alone 

as a prerequisite to moving on after what has happened. 

Conclusion: Parents who have lost a child gets into a life crisis. The right support and 

help contribute to these parents to have an easier time dealing with the loss of their child. 

By using different coping strategies, both individually and as a couple and to get support 

and help from their social network can provide better conditions for these parents to deal 

with the situation and find a meaning in their life. 

 

Key word: Child. Death. Parent. Coping. Grief. Traumatic. 
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Introduktion 

 

Bärande begrepp 

Inom sjuksköterskeyrket så är huvudområdet omvårdnad. Detta har som mål att stärka samt 

stödja människor i deras hälsoprocesser. Huvudområdet omvårdnad delas in i fyra bärande 

begrepp. Dessa är människa, hälsa, miljö och vårdande. (Högskolan i Gävle 2015). Begreppet 

hälsa innefattar den individuella upplevelsen av mående hos en person och påverkar hur denna 

mår i förhållande till hälsa och ohälsa. Detta definierar Rogers (1994) genom att beskriva att 

begreppen hälsa och  ohälsa  inte utesluter  varandra utan är tillsammans delar av samma enhet, 

båda dessa är meningsfulla livsyttringar. 

Att förlora ett barn är en händelse som leder till att de flesta föräldrar hamnar i någon form av 

ohälsa. Eller om dom väljer att se det  som att de drabbas av frånvaro av hälsa Att förlora det 

finaste som finns skapar ett stort tomrum och den sorg som följer efter bortgången hanteras 

individuellt från person till person. Även om sorgehanterngen skiljer sig åt så skapas en 

rubbning i välmående hos den drabbade. Därför har författarna valt hälsa som ett bärande 

begrepp eftersom frånvaron av denna  är en faktor som påverkar  hur föräldrar hanterar 

bortgången av sitt barn. 

 

Begreppsdefinition 

Barn kommer i denna studie att innebära personer mellan 0-21 år . Detta eftersom ett flertal av 

artiklarna i studien kommer från USA där begreppet barn sträcker sig till åldern 21 år. Barnet 

måste även vara vid liv vid födseln, Dödfödda och missfall kommer inte ingå i begreppet barn 

i denna litteraturstudie. 

 

Att förlora en partner 

När en person mister sin partner är det själva ensamheten som är det svåraste att hantera kring 

dödsfallet. Detta  tas upp i artikeln av Eriksson & Svedlund (2007)  där det även tas  upp att det 

är svårt att prata om den tomhet som den efterlevande partnern känner efter bortgången. 

Ensamheten är ett lidande som ofta sker i tystnad. Den drabbade har svårt att be om hjälp 

eftersom hon/han inte vill vara en belastning för någon annan. I samma  artikel tar författarna 

även upp vikten av att ha närstående som bryr sig och som finns där när sorgen blir som värst. 

Genom att ha stöd från sin familj och sina vänner är det lättare att hantera förlusten. 

 



 

5 

 

Barndödlighet i Sverige 
Enligt Förenta Nationernas (FN) barnkonvention (2000) innebär begreppet barn en person som 

är under 18 år. Siffror från  statistiska centralbyrån (2015) visar att det under år 2014 dog 510 

barn i Sverige. I statistiken framkommer att de flesta dödsfall har skett inom gruppen små barn 

och nyfödda,  siffrorna sjunker sedan till att vara lägst i åldersgruppen fem till nio år och stiger 

sedan avsevärt igen mot slutet av tonåren. Självdestruktivt beteende är vanligt förekommande 

i åldern 13-17 år och är en faktor till att så många ungdomar avlider (Socialstyrelsen 2006). I 

kategorin olycksfall var det enligt socialstyrelsen (2015) omkring 100st dödsfall som orsakades 

av olyckor och förgiftning. I olycksstatistiken är trafikolyckor den vanligaste dödsorsaken tätt 

följt av drunkning. Även cancer är vanligt förekommande i åldern 1-14 år. Dock så visar siffror 

från Folkhälsomyndigheten (2014) att dödligheten har sjunkit under en lång period inom denna 

åldersgrupp. 

 

Barn som avlider under förlossningen eller kort efter födseln 

Sverige tillhör ett av de länder i världen som har lägst dödlighet perinatalt och neonatalt. 

Perinatal dödlighet definieras som ett barn som är dödfött eller som dör inom en vecka efter 

förlossningen. Neonatal dödlighet definieras som ett barn som fötts levande men avlider inom 

28 dagar (Socialstyrelsen 2015). De vanligaste orsakerna till att barnet dör är komplikationer 

innan eller i samband med förlossningen, att barnet fötts mycket för tidigt, att det drabbats av 

en  infektion eller att barnet har missbildningar som är av de allvarligare formerna. Barn som 

dör neonatalt har minskat sedan 1973, detta  från 7 barn per 1000 födda till cirka 2 barn per 

1000 födda år 2008. En stor bidragande orsak till att den neonatala dödligheten har minskat 

beror på en förbättrad neonatal vård (Socialstyrelsen 2014). Trots detta dör ändå cirka 200 barn 

i Sverige inom 28 dagar efter förlossningen (Socialstyrelsen 2014). 

 

Plötslig spädbarnsdödlighet 

Plötslig spädbarnsdöd definieras som spädbarn som dör plötsligt och oväntat utan att 

dödsorsaken kan fastställas genom anamnes, inspektion av dödsplats eller rättsmedicinsk 

obduktion. Plötslig spädbarnsdödlighet är dock relativt ovanligt, ett barn på 5000 drabbas i 

Sverige varje år. Sedan socialstyrelsen i början på 1990-talet kom med rådet att barnet skulle 

sova på rygg istället för magen så har förekomsten minskat med 85 %. De flesta dödsfall sker 

när spädbarnet är mellan 1-5 månader gammalt och fler pojkar än flickor avlider 

(Socialstyrelsen 2014). 
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Familjens sorg när ett barn dör 

En förlust av ett barn är alltid en traumatisk händelse oavsett orsak och tidpunkt, dock så har en 

iakttagelse gjorts och som nämns av Rostila et al.(2015), vilket är att det upplevs svårare som 

föräldrar att hantera förlusten av ett  barn som är äldre eftersom familjen då har knutit ett 

starkare band till det barnet till skillnad från om det dött tidigt i livet. Dessutom löper kvinnor  

förhöjda risker att dö i hjärtkärl sjukdomar och självmord veckan kring årsdagen av barnets 

dödsfall eller födelsedag. Det syns även en skillnad i ålder på barnen och föräldradödsfall. Om 

barnen var 1-17 år gamla när dom dog så gav det en större dödlighet hos föräldrarna än om 

barnet var 0-1 år vid dödsfallet. Även syskon till barn som dör tar det hårt vilket kan ses i Rostila 

et al. (2014) studie där det framkommit att ett barn som upplever en förlust av sitt syskon på 

grund av självmord, löper större risk att själv begå självmord. Dödligheten var nästan dubbelt 

så hög hos personer som upplevt förlust av ett syskon genom självmord.  

Rostila et al. (2012) har även gjort en annan studie på detta ämne men då mera inriktat på tiden 

efter en förlust och olika dödsorsaker. Där visar resultatet på liknande siffror som i föregående 

artikel, oavsett naturlig eller onaturlig dödsorsak så ger det en förhöjd risk för det överlevande 

syskonet att dö i förtid. 

 

Coping 

Ett vanligt förekommande begrepp som används vid hantering av jobbiga situationer är coping. 

Begreppet coping definieras som tankar och handlingar som används för att lösa problem, som 

i sin tur ska minsk stress över en situation. Den mest använda teorin om stress och coping har 

utvecklats av Richard Lazarus. Lazarus teori innefattar tre huvudbegrepp, problembaserad 

coping som inriktar sig på hindren och  själva situationen , känslofokuserad coping som är att 

hantera känslor som uppkommer efter svårigheter samt meningsskapande coping som går ut på 

att finna ny mening efter en svår händelse. (Lazarus 1999) 

 

Problemformulering 

Under 2014 dog 510 barn i Sverige. Vad som tydligt framkommer är att dessa dödsfall ger en 

stor påverkan och påfrestning på familjen. En stor del av den forskning som finns belyser detta 

men ger inte en helhetsbild av sorgearbetet. Vid en presentation av artiklarna var för sig 

redovisas olika resultat beroende på vilken infallsvinkel samt vilken design dess författare haft. 

Genom att göra en sammanställning av artiklar med både kvalitativ och kvantitativ design 

skapas en överblick och en bredare förståelse för det valda ämnet, vilket i förlängningen ska ge 

en bredare och bättre förståelse för hur föräldrar som förlorat sitt barn hanterar förlusten, samt 

vilka olika hanteringsstrategier som används under dessa svåra tider. Föräldrar som sörjer efter 
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en bortgång av ett barn är något som sjuksköterskan kan komma i kontakt med inom alla 

vårdformer. Därför är det viktigt att ha en förståelse för att det finns individuella skillnader i 

sorgehantering. Genom att skapa en förståelse för hur dessa föräldrar hanterar situationen kan 

sjuksköterskan ge bättre stöd och hjälp samt även eventuell guidning i olika 

hanteringsstrategier. 

 

Syfte 

Att beskriva hur föräldrar hanterar en förlust av ett barn, samt att beskriva vilken urvalsmetod 

som använts för datainsamling i de ingående artiklarna. 

 

Frågeställning 

a) Hur beskriver föräldrar att de hanterar förlusten av ett barn? 

b) Vilken urvalsmetod har använts för datainsamling i de ingående artiklarna? 

 

Metod 
 

Design 

Föreliggande studie är en beskrivande litteraturstudie. Enligt Polit & Beck (2012) används 

denna design för att beskriva karakteristiska drag och omständigheter för ett specifikt fenomen. 

 

Databaser 

Databaser som använts är, Scopus, PubMed, samt Cinahl eftersom dessa har ett stort utbud av 

omvårdnadsforskning samt rekommenderas av Polit & Beck (2012).  

 

Sökord & sökstrategier  

Sökord; Sökord som användes var Child, Death, Parent, Coping, Traumatic, Meaning, 

Meaning making, Grief och bereaved. 

 

Sökstrategier; Sökorden användes tillsammans med den booleska söktermen AND och i olika 

kombinationer för att minska antalet träffar ner till en överblickbar mängd artiklar. Denna 

strategi nämns av Polit & Beck (2012) och har som syfte att minska eller att öka antal sökträffar. 

Vidare begränsades urvalet ner ytterligare, i PubMed användes begränsningarna 10 years samt 

full text, i Scopus användes begränsningarna publicerad 2005-2015 samt full text, i Cinahl 

användes begränsningarna linked full text, peer rewied samt publicerat mellan 2005-2015. 

Samtliga sökningar i dessa databaser är gjorda genom högskolan i Gävle. Begränsningen 
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fulltext har använts för att alla artiklar som inte finns tillgängliga i full text är irrelevanta för 

den fortsatta litteraturstudien då dessa inte kan läsas i sin helhet. Se tabell 1. 

Ur ett initialt antal på 367 artiklar valdes 23 ut för fortsatt granskning. Genom att först läsa 

titeln på de 367 artiklarna kunde en första gallring ske. 23 artiklar verkade svara på syfte och 

frågeställning. Efter att abstrakten lästs på dessa 23 artiklar framkom att 12 inte uppfyllde syfte 

och frågeställning. 11 artiklar kvarstod och skulle utgöra grunden för den fortsatta 

litteraturstudien. Vid vidare granskning  av dessa 11 artiklar framkom att en artikel handlade 

huvudsakligen om dödfödda barn, samt att en annan artikel handlade till viss del om hur mödrar 

hanterade en bortgång av ett barn, men denna artikel handlade till en större del om mycket annat 

som dessa mödrar hanterade. Denna artikel ansåg därför svår att koppla till önskat syfte. Dessa 

två artiklar uteslöts därför. Kvar var 9st artiklar. Genom att göra en manuell sökning i dessa 

artiklars referenslistor hittades en artikel som uppfyllde kraven på syfte och frågeställning. 10 

artiklar svarade på syfte och frågeställning och dessa artiklar utgör grunden för denna 

litteraturstudie. Se figur 1 

Figur 1. Artikelurvalsflöde.
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Urval och urvalskriterier 

Urvalskriterier; Artiklar som söktes skulle vara var skrivna på svenska, norska eller engelska 

för att kunna läsas och förstås. Enligt Polit & Beck (2012) ska de valda artiklarna i en studie 

läsas noggrant för att ge en helhetsbild och se om dessa svarar på syftet. De ingående artiklarna 

i studien skulle vara publicerade mellan 2005-2015, finnas tillgängliga i full text samt beskriva 

föräldrars hantering av förlusten av ett barn i åldern 0-21 år . Både kvantitativa och kvalitativa 

artiklar inkluderades. Några av de ingående artiklarna i studien handlade till viss del om 

dödfödda barn och missfall, men fokus låg  på barn som fötts levande och sedan dött. Dessa 

artiklar har ändå inkluderats då det gått att plocka ut relevant data som svarat på syfte och 

frågeställning, då dessa delar handlade om hanteringen efter barnets bortgång. 

Genom att använda sig av inklusionskriterier och exklutionskriterrier så minskas antalet artiklar 

ner till en hanterbar mängd samt att dessa är av vikt i förhållande till syfte och frågeställning. 

(Polit & Beck. 2012) 

 

Tabell 1. 

Tabell 1. Databas, datum för sökning, sökord, träffar, antal valda artiklar. 

Databas, Datum 

för sökning 

Sökord Träffar  Antal valda artiklar 

Scopus 

2015-09-09 

Child AND death 

AND parent AND 

coping AND 

traumatic 

24 1 

 

PubMed 

2015-09-09 

Child AND death 

AND parent AND 

coping AND 

traumatic 

27 2 

PubMed 

2015-09-09 

Parent AND child 

AND death AND 

meaning making 

19 2 

PubMed 

2015-09-09 

Parent AND child 

AND death AND 

meaning 

54 1 
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PubMed 

2015-09-23 

Child AND death 

AND grief AND 

bereaved 

98 1 

Cinahl 

2015-09-23 

Child AND death 

AND coping 

145 2 

Manuella 

2015-09-09 

  1 

Summa  367 10 

 

Dataanalys 

I denna studie följdes dataanalysen utifrån vad som beskrevs i Polit & Beck (2012). 

Syftet med dataanalyser är enligt Polit & Beck (2012) att organisera, skapa struktur och förstå 

innebörden av insamlad data. De 10 artiklar som valdes ut utifrån studiens syfte, lästes igenom 

flera gånger av båda författarna för att hitta likheter och olikheter samt för att få en tydlig bild 

över området. Artiklarna sammanställdes i två tabeller, den första med tre olika teman. 

Författare, årtal, land, titel. Syfte. Huvudresultat. Den andra med sex olika teman. Titel, 

årtal. Design. Urvalsmetod. Undersökningsgrupp. Datainsamlingsmetod. Dataanalys. 

Detta gjordes för att få en mer övergripande bild över de valda artiklarna. Artiklarna lästes var 

för sig av författarna och det som ansågs svara på syfte och frågeställning markerades. Efter 

detta träffades författarna och gjorde en jämförelse och sammanställning av de olika analyserna. 

Båda författarna hade funnit material i de olika artiklarna som svarade på studiens syfte och 

frågeställning. Detta material delades sedan in i olika teman för att få en bättre överblick. Dessa 

teman är ett resultat av många olika teman som från början var ett för stort antal. Genom att 

bearbeta innehållet i de ursprungliga temana kunde innehållet i dessa komprimeras ner till ett 

mindre antal teman. Dessa teman har under tidens gång ändrats i antal samt även ändrats i namn, 

för att passa ihop med syfte och även för att stämma in mer på det innehåll som presenteras 

under respektive tema. Även urvalsmetod i de ingående artiklarna granskades enligt vad som 

beskrevs i (Polit & Beck 2012). De ingående artiklarnas urvalskriterier lästes igenom samt även 

vilken design dessa hade. (Se bilaga 2 tabell 3). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna till föreliggande litteraturstudie har objektivt förhållit sig till litteraturen samt 

bearbetning av resultatet enligt Polit & Becks (2012) rekommendationer. Hänsyn har tagits till 

de regler och riktlinjer som gäller kring plagiering och förvrängning och detta har undvikits. 
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Riktlinjerna kring detta beskrivs av Polit & Beck (2012). Eftersom studentarbetet är på 

grundläggande nivå och inte räknas som forskning behövs inget etiskt godkännande. 

 

Resultat 
 

Denna litteraturstudies resultat bygger på material från tio vetenskapliga artiklar, Dessa finns 

presenterade i två översiktstabeller (se bilaga 1 och 2). Resultatet redovisas i löpande text med 

olika teman. Dessa teman är, individ, sorg och hantering, viktiga aspekter för att som par 

kunna hantera förlusten av sitt barn, män respektive kvinnors individuella hantering av 

förlusten, stöd/meningsskapande för fortsatt hantering, religionens betydelse i 

hanteringen samt den metodologiska aspekten. (Se figur 2). 

 

Figur 2.

 
 

 

 

Hur beskriver föräldrar att de 
hanterar förlusten av ett barn?

Vilken urvalsmetod har använts 
för datainsamling i de ingående 

artiklarna?

*Individ, sorg och hantering

*Viktiga aspekter för att som par kunna 
hantera förlusten av sitt barn

*Män respektive kvinnors individuella 
hantering av förlusten

*Stöd/meningsskapande för fortsatt 
hantering

*Religionens betydelse i hanteringen

*den metodologiska aspekten



 

12 

 

Individ, sorg och hantering 

Från förälder till förälder så var varje sorgeprocess individuell och alla hade sitt eget sätt att 

hantera förlusten. Trots detta upplevde många föräldrar att det förväntas att de skulle sörja på 

ett visst sätt, vilket ansågs som missvisande eftersom varje situation och varje person är unik. 

Föräldrarna ansåg att eftersom sorg är individuellt skulle det inte finnas några förväntningar på 

hur de skulle känna eller inte känna. Därmed skulle hanteringen av förlusten skilja sig åt mellan 

olika individer. Det finns inte ett alternativ som är det rätta sättet att känna på. Vad som är rätt 

för en person kan vara fel för en annan, därav blir även hantering olika. (Thompson et al. 2011) 

En faktor som påverkade föräldrarna i hanteringen av förlusten var hur förbereda dom var på 

dödsfallet. Föräldrar som var mindre förbereda på barnets död, som att den var plötsligt och 

oväntat tenderade att ha en mer utdragen och plågsammare sorgeprocess eftersom dom 

upplevde en större chock. Chocken innebar att dom hade svårare att bearbeta händelsen samt 

att finna en mening i tillvaron vilket var en förutsättning för att dom skulle ta sig vidare i 

bearbetningen. PGD (prolonged grief disorder) förekommer ofta hos dessa föräldrar och 

innebär en kraftigare sorg som ofta följs av långvariga depressioner och psykisk ohälsa vilket i 

sin tur visade sig på sämre haneringsstrategier. Föräldrarna fastnade i depressionen vilket ledde 

till att dom inte kunde ta till sig händelsen och bearbeta vidare. Föräldrar som hade barn som 

var obotligt sjuka med dödlig sjukdom hade mer tid att förberedda sig på barnets bortgång vilket 

ledde till att dessa föräldrar hade en mindre utdragen och plågsam sorgeprocess eftersom det 

inte då kom som  en chock, dessa föräldrar kunde hantera situationen bättre eftersom dom redan 

hade börjat ta avsked från sitt barn och kommit till insikt om att livet aldrig skulle bli sig likt. 

Att då vårda barnet och försöka ge det en så bra sista tid som möjligt var en hanteringsstrategi 

som gav en mening åt dessa föräldrar och fungerade som hjälp i bearbetningen. (Lichtenthal et 

al. 2013). 

 

Viktiga aspekter för att som par kunna hantera förlusten av sitt barn 
Att stötta varandra genom sorgen och arbeta som ett team är en viktig faktor som påverkar den 

gemensamma sorgebearbetningen. Att göra saker som par såsom gemensamma sorgeritualer, 

kvällspromenader till graven, födelsedagar och uppmärksammande av barnets födelsedag eller 

dödsdag är betydelsefullt i hanteringen av barnets bortgång. Dessa sorgeritualer fungerar inte 

enbart som syfte att minnas det bortgångna barnet utan fungerar även för att bryta 

vardagssituationer samt för att bearbeta händelsen tillsammans som föräldrar. Många par 

uttryckte att den tragiska händelsen lett till en sorts mening genom att den hade svetsat dom 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thompson%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21895435
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samman. Händelsen hade fört dom närmare varandra eftersom den hade lett till att dom lärt sig 

att sörja tillsammans samt finna tröst och stöd hos varandra. (Bergstrasser et al. 2014). 

Vidare nämner Bergstrasser et al. (2014) att många föräldrar uttryckte gemenskapen mellan 

varandra som dom fann genom att prata om det döda barnet och att det var något som dom bara 

kunde göra sinsemellan, eftersom ingen annan skulle förstå hur detta kändes. Vad paren i 

studierna valde för strategier för att gå vidare i hanteringen skiljde sig åt. Att göra saker 

tillsammans som att läsa litteratur om sorg eller forma ett gemensamt mål. Eller att planera för 

framtiden efter barnets bortgång fungerade för vissa par. För andra par fungerade det att börja 

ett nytt liv genom att till exempel flytta till ett nytt hus, för att komma bort från det som hänt,  

Genom att undvik alla gamla minnen som kunde väcka känslor valde dessa föräldrar en 

undvikande hanteringsstrategi vilket enligt dom fungerade eftersom det tog bort negativa 

stressorer.   

För familjer  i uppbyggnadsfas eller att dom förlorade sitt barn tidigt så ville flera av paren 

skaffa ett till barn. Även några av paren valde att bo kvar för att försöka få vardagen så lika som 

innan. Även om det aldrig skulle bli som förr så fanns det en trygghet i detta, att allt skulle vara 

som innan i den utsträckning som det gick. I kontrast till tvåsamheten så lärde sig många par 

att acceptera olikheter i hur man hanterade barnets död i form av sorgeprocess och coping. Att 

komma till insikten om att allt inte kan lösas tillsammans och att det inte finns ett behov för det, 

utan det faktum att sorgen ser olika ut för alla, det finns inget rätt eller fel gav en förståelse 

mellan föräldrarna. För  begreppet dyadic coping (par coping) nämndes tålamod och förtroende 

som viktiga ingredienser. (Bergstrasser et al. 2014). 

Även om hanteringsstrategierna skilde sig åt mellan paren så fanns det andra gemensamma 

faktorer. Identitetsrekonstruktion är något som nämns av (Titus et al 2011, Meert et al 2015) 

och som drabbade majoriteten av paren. Vilket innebar att föräldrarna hade svårigheter att 

hantera den nya situationen som nämns genom att den egna identiteten inte längre såg ut som 

den gjorde innan dödsfallet. Svårigheter som föräldrarna upplevde var bland annat själva 

benämningen på den egna familjen, att kunna ange hur många som nu  ingick i familjen. Skulle 

det avlidna barnet räknas som en i familjen eller som en som varit en del av familjen. Ett nytt 

syfte och en ny riktning i livet var något som eftersträvades för att kunna hantera den nya 

situationen.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bergstraesser%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25204680
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bergstraesser%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25204680


 

14 

 

Inte alla par kunde finna mening och tröst i det som hänt, eller hos varandra. Dåligt fungerande 

par visade tecken på att tappa kontakten med varandra. Dessa par kunde inte hitta en gemensam 

hantering av situationen utan gled isär och försökte att hantera händelsen på varsitt håll. Dessa 

par hittade inte tillbaka till vardagslivet eftersom dom  hade ä svårt att tala om händelsen med 

varandra. Väl fungerande par däremot kunde knyta ihop bättre efter ett barns bortgång. Till och 

med att detta kunde ge ökad kärlek sinsemellan. Dessa par hittade ofta en gemensam 

hanteringsstrategi. En som nämns av Bergstrasser et al. (2014) är dyadic coping som går ut på 

att hantera situationer tillsammans, där tålamod och förtroende är viktiga ingredienser.  

(Titus et al 2011, Lichtental et al 2013) nämner även att vissa föräldrarna lärt sig hantera barnets 

bortgång genom att hjälpa andra i liknande situationer. Att bandet sinsemellan stärkts och att 

hanteringen går lättare i och med att dessa föräldrar lärt sig uppskatta det egna livet. Att barnets 

bortgång lärt dessa föräldrar något. 

 

Män respektive kvinnors individuella hantering av förlusten 

När det gällde val av copingstrategi så skilde det sig åt mellan männen och kvinnorna. 

Kvinnorna hade en mera förlustorientrad coping, där fokus låg på att hantera förlusten genom 

att titta på bilder, längta och komma ihåg den bortgångne. Män i sin tur hade en mera 

återuppbyggnadsorienterad coping, där fokus låg på att hantera förändringar och aktivt försöka 

se framåt för att återbygga sitt liv. Oavsett kön så framkom det att förlustorienterad coping gav 

högre värden i både sorg och depression, medans återuppbyggnadsorienterad coping gav 

motsatsen. Vad som mer framkom var att om kvinnan hade en hög förlustorienterad coping så 

gav det lägre värden av depression och sorg hos mannen. Medans omvänt så fanns ingen 

signifikans, mannens copingstrategier gav inte kvinnan lägre värden på sorg och depression. 

Kvinnor rapporterade överlag ha mera symtom på depression än män, dock så sjönk 

depressionen över tid för båda könen. (Wijngaards-de Meij et al. 2008) 

En skillnad som framträdde mellan män och kvinnor i hanteringen, var att män oftare förlitade 

sig på sin fru som stöd, medans kvinnorna oftare valde att söka stöd hos sina vänner. Många 

mödrar gav rådet  att söka sig till andra par som förlorat ett barn. Detta eftersom det fungerade 

som ett bra stöd eftersom det andra paret förstod och hade gått igenom samma sak. Andra 

hanteringsstrategier var att vara öppen och ärlig med sina känslor samt att komma på ett sätt att 

uttrycka sig hur svårt det än kändes. Klarade personen av att sätta ord på sina känslor så gick 

bearbetningen av händelsen smidigare. (Thompson et al. 2011). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thompson%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21895435
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Även sinnesstämningen påverkade sorgeprocessen och därigenom hanteringen, det visade sig 

att mödrar som var mera optimistiska, och som använde sig av aktiv coping, vilket innebar att 

aktivt planera och göra åtgärder för att öka sin egen hanteringskraft. som exempelvis att  söka 

stöd  rapporterade uppleva mindre nivå av sorg. Mödrars aktiva coping var positivt relaterat till 

personlig utveckling.  Det vill säga stödsökande coping vilket innebär att söka efter information, 

råd och sympati, samt positiv inramnings coping som innebar att tänka positivt. Båda var 

kopplade till personlig utveckling. Det visade sig även att socialt stöd hade samma positiva 

inverkan på personlig utveckling. (Ripley et al. 2007)  

I artikel av Robinson & Marwit (2006) studerades två olika personligheter neuroticism och 

extraversion för att söka efter ett samband mellan olika val av coping strategier. Där syns att 

neuroticistiska personer som var emotionellt instabila söker sig mot en mera emotionellt 

kopplad hantering, känslobaserad coping vilket innebär att fokusera på känslorna kring själva 

händelsen. Vidare framkom att personer med en extraversion personlighet, utåtvändhet hade en 

mera uppgiftsbaserad coping. Dessa personer hanterade förlusten genom att lösa uppgifter mera 

aktivt. Vidare hade denna persongrupp även en tendens att använda sig av undvikande 

orienterad coping, dvs att undvika det som var obehagligt och exempelvis sysselsätta sig med 

aktiviteter som  tog bort fokus på  tankar kring barnets död. Vad som även framkom i denna 

studie var att ju längre tiden gick ju lägre blev nivån på sorg vilket i sin tur gav bättre 

hanteringsförmåga. 

 

Stöd/meningsskapande för fortsatt hantering  

En mening med barnets död var något som många föräldrar sökte, om barnets död kunde 

uppfattas meningsfull kunde det hjälpa till i hanteringen. Exempel på  situationer som kunde 

skapa en mening och  som nämndes var att om ett barn varit sjukt under en längre tid och sedan 

avlidit så led barnet inte längre av smärtor, även  tankar om att barnets livskvalité inte skulle 

varit god vid fortsatt liv gav en sorts tröst och mening med döden. Vissa föräldrar såg  att döden 

var en del av universums större plan vilket innebar att deras barn nu var på en bättre plats. (Titus 

et al. 2011, Lichtental et al.2013, Bogensperger & Lueger-Schuster 2014, Meert et al .2015)  

I artikeln av Meert et al. (2015) lyfts stödjande modeller/processer fram. Detta för att hjälpa 

föräldrarna att hantera förlusten. Artikeln har valt att studera föräldrar till barn som dött och 

den intensivvårdspersonal som vårdat det bortgångna barnet. Resultatet visade att det förekom 

olika typer av meningsskapande processer mellan föräldrarna till det bortgångna barnet och 
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intensivvårdspersonal. Möten mellan föräldrarna och intensivvårdspersonal skede efter att 

barnet dött. Under dessa möten var biomedicinska förklaringar till vad som skett den mest 

meningsskapande processen. Det kunde innebära att gå igenom obduktionsresultat, eller gå 

igenom frågor som vad skulle hänt om barnet överlevt, vilken livskvalité skulle barnet haft. 

Fördelar som dessa föräldrar hittade var att genom sin förlust kunde dom hjälpa andra i liknande 

situationer, med exempelvis donationer eller deltagande i forskning. Många kände att dom fått 

en ny förståelse och respekt för olika saker i livet. Hur lätt man hade för att ta till sig barnets 

död skiljde sig mycket åt. Vissa av föräldrarna kände en ilska och frustration över att inte kunna 

känna och hantera sina känslor kring bortgången av sitt barn. Minoriteten av föräldrarna 

uttryckte att dom inte hade något behov av att förstå sitt barns död. Kommentarer så som att 

dom inte hade några frågor alls förekomma ofta under dessa möten. Utåt sett kunde det verka 

som att dessa föräldrar inte led i samma utsträckning som de föräldrar som kunde visa mer 

känslor fast det i själva verket kunde vara andra orsaker. Vissa par kunde känna sig obekväma 

att diskutera barnets död med sjukhuspersonalen. Att vissa föräldrar inte kunde känna någon 

mening med barnets död och därigenom få svårare att hantera barnets bortgång belyses även av 

Bogensperger et al. (2014). 

Vissa föräldrar beskrev att barnets död har gett dom en ökad självinsikt och insikt. Att barnets 

död har lärt dem något. Ett sätt att hantera förlusten blir då att hitta ett nytt syfte och inriktning 

för livet. I de intervjuer som gjorts med föräldrar framkommer behovet av att återställa sin 

självkänsla. vidare menar de att när ett barn dör, så förutom själva förlusten av barnet så lider 

föräldern en förlust av den egna självbilden. För många föräldrar fungerar det då att skriva ner 

sina upplevelser som ett medel för att återställa och rekonstruera en ny självbild/koncept. (Titus 

et al. 2011). 

 

Religionens betydelse i hanteringen 

I artiklarna av (Lichtental et al 2013, Bogensperger & Lueger-Schuster 2014, Meert et al 2015) 

framkommer att många föräldrar hanterade barnets bortgång genom att söka förståelse och 

acceptans i sin religion. Att deras barns död var en del av Guds större plan. Att barnet var på en 

bättre plats, där det inte behövde lida mer. Föräldrarna skulle få träffa sitt barn senare i livet 

efter detta. 

Betydelsen av att ha religion som en hanteringsutgångspunkt när något tragiskt hänt 

framkommer även i artikeln av Anderson et al. (2005) där sambandet mellan uppgiftsbaserad 
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coping som innebär att ta kontroll över en stressfull situation genom att ha en handlingsplan 

mot ett specifikt mål, och positiv religiös coping som innebär att förlita sig till bön, ceremonier, 

symboler och ritualer har studerats. Det visade sig att dessa i kombination var associerat med 

mindre nivå av sorg. 

Även i artikeln av Thompson et al. (2011) refererade nästan alla familjerna till sin religion som 

något hjälpfullt. Där beskrev många familjer att de hanterade tragedin genom att finna tröst i 

sin tro. Tron på ett liv efter detta och acceptansen i att allt är en del av en större plan. Gud tog 

deras barn till en bättre plats. En hanteringsstrategi som dessa föräldrar hade var att, fortsätta 

leva vidare men att ha i åtanken att barnet alltid är med, och att barnet finns vid ens sida även 

om det har dött. 

 

Den metodologiska aspekten 

Samtliga av de ingående artiklarna i denna studie har valts ut ändamålsenligt, vilket enlig 

Polit & Beck (2012) innebär att i kvantitativa studier välja ut personer med en förutbestämd 

kunskap, som i detta fall är att ha förlorat ett barn. I kvalitativa studier används denna metod 

för att få tillgång till material som är av största fördel till studien. 

Fyra av artiklarna hade rekryterat direkt från olika stödgrupper för sörjande föräldrar, genom 

att kontakta handledare för dessa grupper som i sin tur fört frågan vidare till föräldrarna. Fyra 

av artiklarna rekryterade genom behandlande läkare till barn som dött och sjukhuspersonal på 

aktuella sjukhus. En artikel hade rekryterat från två olika sorgecentra. Den artikel som stack ut 

från mängden hade kontaktat föräldrar genom dödsannonser i lokala och nationella tidningar. 

Detta överensstämmer då med vad som beskrevs av (Polit & Beck 2012). 

Av dessa studier var tre av mixad design, tre var av kvalitativ design och fyra var av kvantitativ 

design.  

 

Diskussion 
 

Huvudresultat  

Vad som framkommer i föreliggande studie är att sorgen efter ett barns bortgång var något som 

var väldigt individuellt, att där inte fanns något rätt eller fel, utan att var och en reagerar på sitt 

sätt och därigenom blir hanteringen olika. Orsaken till barnets död var något som till viss del 

avgjorde hur kraftig sorgen blev. Orsaken till barnets död var även något som bestämde till viss 

del om föräldrarna kunde finna mening i sitt barns bortgång. Tron på något större, en högre 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thompson%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21895435
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makt där allt sker av en mening kunde ge tröst. Större sorg gav ofta svårigheter i hanteringen. 

Att som par sörja tillsammans underlättade processen och ökade förutsättningen att gemensamt 

som familj kunna ta sig vidare. Olika coping-strategier visade sig olika effektiv i olika 

situationer. Även skillnader i kön visade sig i hur föräldrarna hanterade dödsfallet. kvinnor 

använde sig oftare av känslo-orienterad coping och förlust-orienterad coping. Männen i sin tur 

var mera åt återuppbyggnads-orienterad coping och att gräva ner sig i jobb. I granskning av de 

ingående artiklarna framkom att urvalsmetoden för samtliga var ändamålsenlig.  

 

Resultatdiskussion 

Familjens sorg 

Något som framkom i denna litteraturstudie var att många par måste genomgå någon form av 

identitetsrekonstruktion efter barnets bortgång.  Livet måste få ett nytt syfte och en ny riktning 

vilket tas upp i artiklarna av (Titus et al 2011, Meert et al 2015) där det beskrivs som en 

identitetsförlust. Vilket även tas upp i en annan artikel av Cacciatore et al. (2008). Vidare 

nämner  Cacciatore et al. (2008) att det var många föräldrar som upplevde känslan av att inte 

veta vem man var utan sitt barn. Detta är något som nämns även av Price & Jones (2015) där 

dom jämför barnets bortgång med en amputation. Föräldrarna upplevde att deras helhet gått 

förlorad och att livet aldrig kommer bli sig likt. 

I föreliggande studie framkom tydligt att sorg är något individuellt och därav blir hanteringen 

också individuell, alla har sitt sätt att bearbeta det som har skett. När ett barn dör så är det många 

faktorer som påverkar familjen. Barnets död krossar den vardag som har varit och förändrar 

framtiden för föräldrarna. Vilket leder till sämre livskvalité under en lång tid. Tiden efter 

dödsfallet har visat sig ha stor inverkan på sorgeprocessen vilket belyses i denna studie av 

Robinson & Marwit (2006) att ju längre tid sedan förlusten desto lägre värden på sorg, ju lägre 

värden på sorg ju bättre hantering av olika situationer.  

Detta påstående finner stöd i en annan artikel av Price & Jones (2015) som finner liknande 

mönster. Att direkt efter dödsfallet upplever föräldrarna konstant sorg, efter mellan 4-6 månader 

så ändras detta och sorgen istället kommer i vågor och efter 18 månader så hade de flesta 

föräldrar möjlighet att integrera sitt sörjande och sin förlust i vardagslivet, oavsett dödsorsak. 

Tidsaspekten var något som även Kreicbergs et al. (2007) tar upp i sin artikel där det framkom 

att det tog majoriteten 4-9 år att jobba sig genom sorgen. 

Att tiden läker alla sår är inte helt sant vilket tas upp i en artikel av Lannen et al. (2008) där 

även effekterna av att lida av olöst sorg påvisas. Dessa föräldrar uppgav att dom led av symtom 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kreicbergs%20UC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17664479
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såsom depression, ångest och försämrad livskvalité. Hos mödrar fanns en skillnad sinsemellan, 

där det framkom att mödrar med obearbetad sorg löpte en högre risk att drabbas av både psykisk 

och fysisk sjukdom jämfört med mödrar som hade tagit sig igenom sorgen. Hos fäder påvisades 

ingen sådan skillnad. Sorgen finns dock inte enbart hos den drabbade familjen. 

Även många sjuksköterskor upplever detta som extra jobbigt även om det ingår som en del av 

jobbet. Sjuksköterskan ska både fungera som ett stöd åt föräldrarna och eventuella syskon, 

samtidigt som han/hon ska hålla sina egna känslor i schack vilket upplevs som väldigt jobbigt 

för många (Moore 2013). 

Detta understryks av Adriaenssens et al. (2012) som har gjort en studie på akutmottagningar i 

Belgien, där har det framkommit att sjuksköterskor som ofta konfronteras med döda eller 

allvarligt sjuka barn beskriver att de upplever känslor så som ångest, depression och utmattning 

på grund av händelsen. Där nämns olika copingstrategier och dess effekter på sköterskorna, 

även att det sociala stödet från kollegor och chef har stor betydelse. 

 

Coping & personlighet 

I föreliggande studie är coping något som tas upp av (Andersson et al 2005, Robinsson & 

Merwit 2006, Ripley et al 2007, Wijngaard-de meij et al 2008, Bergstrasser et al 2014). Vad 

som framkommer är att det finns olika typer av coping och valet av passande strategi beror på 

situation och personlighet. Vilket framkommer i artikeln av Robinson & Marwit. (2006) där 

dom sökte samband mellan personligheterna Neuroticism och extraversion, och olika 

copingstrategier. Detta är något som även studerats av Connor-Smith & Flachsbart (2007) i en 

annan artikel. Deras resultat pekar åt samma håll nämligen att personer som hade en neurotictisk 

personlighet hade tendenser att välja mera negativa copingstrategier, dvs att dra sig tillbaka och 

förneka. Personer med en extraversion personlighet använde sig mera av problemlösande och 

stödsökande coping. 

Förutom skillnader i personligheter så fanns skillnader mellan könen, vilket påvisades i denna 

litteraturstudie av Wijngaards-de Meij et al. (2008) studie, där det framkom att kvinnor sökte 

sig mot en mera förlust-orienterad coping medans männen valde en mera återupbyggnads-

orienterad coping. Männen valde även att använda sig av en mera undvikande strategi medans 

kvinnor i större utsträckning sökte det sociala stödet vilket även framkommer i en annan studie 

av Alam et al. (2012). 
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I föreliggande studie framkom även könsskillnader när det handlade om att söka stöd hos sin 

partner, Thompson et al. (2011) nämner att män ofta söker stöd hos kvinnan medans kvinnan i 

sin tur söker stöd utanför det egna förhållandet, hos vänner eller att aktivt söka sig till personer 

som genomgått en egen förlust.  

Naef et al. (2012) har i en litteraturstudie undersökt sorgereaktioner hos äldre personer som blir 

änka/änkeman. Deras resultat visar på samma hanteringsstrategier som i föreliggande 

litteraturstudie. Hanteringsstrategier som nämns är att hålla sig upptagen med annat för att inte 

tänka så mycket på det negativa, vidare nämns strategier som i samstämmighet med 

föreliggande litteraturstudie är att söka stöd inom det sociala nätverket och att gå i kyrkan. 

Likstämmighet inom andra områden är också att dessa äldre människor måsta omorientera sig 

i sin sociala värld. Ytterligare fynd som Naef et al. (2012) gjorde var att dessa personer 

upplevde hälsoproblem under denna sorg såsom sömnsvårigheter och utmattning. 

Olika Former av Stöd 

Att få stöd efter det som hänt är av stor betydelse för familjen vilket tas upp i föreliggande 

studie av Thompson et al. (2011), där stödet från nära anhöriga så som mor och farföräldrar 

samt vänner var viktigast i hanteringen av barnets bortgång. Föräldrarna beskriver hur viktiga 

deras familj och vänner har varit för att kunna hantera det som hänt och kunna gå vidare med 

sitt liv efter barnets bortgång. Att finna stöd i varandra och tillsammans bearbeta sorgen är något 

som framkommit i resultatet som väldigt viktigt för att hålla ihop familjen. I familjer med flera 

barn var det viktigt att föräldrarna fick tid att sörja tillsammans utan dom andra barnen. Egen 

tid för att exempelvis gå till graven och att prata om det som hänt. En annan form av stöd och 

hjälp som har visat sig ha stor betydelse för hanteringen och som  tas upp i ett flertal artiklar i 

denna litteraturstudie är stöd av sin religion. (Anderson et al 2005, Thompson et al 2011, 

Lichtental et al 2013), Bogensperger & Lueger-Schuster 2014, Meert et al 2015). I dessa studier 

har det framkommit att föräldrarnas tro var en viktig del i hanteringen. Att barnets död hade 

haft en mening, att det var en del av en större plan och att dom ju ändå skulle möta sina barn i 

livet efter detta. Vilket gjorde det lättare för föräldrarna att hantera förlusten. 

Den metodologiska aspekten 

Samtliga artiklar i den föreliggande litteraturstudien har valts ut ändamålsenligt, vilket enligt 

Polit & Beck (2012) innebär att i kvantitativa studier välja ut personer med en förutbestämd 

kunskap, som i detta fall är att ha förlorat ett barn. Vid ett icke ändamålsenligt urval skulle 

frågan angående att förlora ett barn kanske vara rent olämplig, om den ställs till någon som inte 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thompson%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21895435
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thompson%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21895435
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har ett barn eller har barn som inte avlidit. Detta skulle inte heller vara av gagn för den egna 

studien då tid skulle spillas på icke användbar information. I kvalitativa studier används denna 

metod för att få tillgång till material som är av största fördel till studien. Likt ovan nämnda är 

det fördelaktigt att styra valet av urvalsgrupp vilket annars kan resultera i oanvändbar data. 

Nackdel kan vara att, i och med att materialet som väljs ut är just det som är av största fördel 

till den egna studien, skulle detta kunna innebära att resultatet styra en aning åt det håll man 

vill.  

Fyra av de ingående artiklarna rekryterade direkt från olika stödgrupper för sörjande föräldrar, 

fyra artiklar genom behandlande läkare, en artikel genom olika sorg centra. En artikel stack ut 

från mängden eftersom artikelförfattarna hade kontaktat föräldrar genom dödsannonser i lokala 

och nationella tidningar, denna studie hade fått etiskt godkännande. 

Enligt Polit & Beck (2012) skiljer deltagarantalet sig åt beroende på ansats. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie har valt artiklar som har är av olika ansats, kvalitativ, kvantitativ 

och mixade. Författarna anser att de 10 artiklarna har ett tillräckligt antal deltagare i förhållande 

till ansats. 

 

Metoddiskussion  

Denna studie är en litteraturstudie av beskrivande design. Syftet med studien var att beskriva 

hur föräldrar hanterar förlusten av ett barn samt att granska vilken urvalsmetod som använts i 

de ingående artiklarna. Artiklarna till studien söktes i databaserna Scopus, Cinahl, Pubmed. 

Dessa databaser omnämns i (Polit & Beck 2012). Till denna studie valdes att använda tre 

databaser då detta ger ett brett utbud av artiklar. Att använda sig av ytterligare databaser skulle 

ge ytterligare antal artiklar, vilket ansågs ge ett alltför stort utbud för denna studie. En större 

mängd artiklar kräver längre tid att gå igenom vilket inte ansågs rimligt inom tidsramen för 

denna studie. Nackdelen med att inte söka i ytterligare databaser kan vara att andra användbara 

artiklar missas. Sökord som användes i den föreliggande studien var Child, Death, Parent, 

Coping, meaning making och Traumatic. 

Under artikelsökningen hittades ett flertal artiklar där titeln svarade på syfte och frågeställning. 

Vid vidare granskning framkom att en del av dessa artiklar till större del handlade om barn som 

dött innan födsel eller hade varit dödfött vid födseln. Dessa artiklar exkluderades därför. 

Begränsningen att inkludera artiklar som publicerats inom tio år ger ett urval som inte är alltför 

inaktuellt. Om begränsningen sattes snävare skulle detta resultera i att urvalet blir för tunt. Om 

begränsningen  gjordes mera vid, att artiklar som var äldre än tio år skulle inkluderas så skulle 

det innebära att resultatet grundar sig på inaktuell forskning. Eftersom tidsramen var relativt 
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kort valde författarna att göra en litteraturstudie. Majoriteten av deltagarna var gifta par, dock 

så fanns det några artiklar som enbart handlade om mödrars hantering av dödsfallet. Det hade 

varit intressant om det funnits artiklar som handlade enbart om männens hantering. Eftersom 

det hade varit lättare att jämföra. I några av artiklarna hade dom ändå jämfört mellan män och 

kvinnors hantering men eftersom det fanns mer beskrivet om kvinnornas förlust så kunde det 

innebära att resultatet kunde sett annorlunda ut om det varit fler män som deltagit. I de 

inkluderade artiklarna varierade åldersgrupperna, vilket författarna ser som något positivt 

eftersom det ger en ökad trovärdighet för resultatet. Hinder som författarna har stött på var att 

initialt skulle denna litteraturstudie från början handla om barn som dött en icke naturlig död 

och vara mellan 0-17 år. Detta gav ett alltför tunt material och blev svårgenomförbart. Åldern 

på dom avlidna barnen fick justeras till 0-21 för att kunna inkludera flera artiklar från USA. 

Även på punkten hur barnen avlidit fick omarbetas då dom flesta artiklarna innehållit dödsfall 

både av naturlig art, olyckor och relaterat till terminal sjukdom. Detta resulterar i att utbudet av 

artiklar i viss mån styrt resultatet vilket kan anses som en svaghet i denna studie. Då om det 

funnits artiklar som uppfyllt grundkriterierna så skulle resultatet sett annorlunda ut. Den största 

delen av artiklarna i denna studie kommer från USA vilket ger en bild som skulle sett 

annorlunda ut om mer forskning från andra länder funnits. Denna studie grundar sig på 10 

artiklar vilket kan anses som lite. 

 

Kliniska implikationer samt förslag till fortsatt forskning 

Genom föreliggande studie kan sjuksköterskor, studenter och andra professioner få en ökad 

kunskap i hur föräldrar hanterar förlusten av ett barn. 

Denna studie kan då ge en förståelse för vad och varför som föräldrar till dessa barn upplever 

och hanterar situationen på ett vist sätt. Vidare kan det ge sköterskor en viss guidning till hur 

man kan ge bättre stöd till dessa föräldrar. Studien kan även ge underlag till olika strategier som 

sjuksköterskan och andra professioner kan använda sig av för att bemöta och förstå dessa 

föräldrar. Eftersom forskning visar att män och kvinnor hanterar förlusten på olika sätt kan det 

vara positivt att det skapas stödgrupper separat för män och kvinnor. Idag finns det redan parvis 

stöd men eftersom hanteringen ser annorlunda ut mellan könen kan det även erbjudas separat 

stödhantering för män respektive kvinnor. Mycket av den forskning som ingår i denna 

litteraturstudie är gjord mestadels på kvinnor. Det skulle behövas mera konkret forskning på 

hur fäder hanterar en förlust av ett barn. 
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Slutsats  

I denna litteraturstudie framkom att sorgehantering är något väldigt individuellt och att det 

inte finns ett sätt som anses som det rätta att sörja. Majoriteten av deltagarna i studierna 

upplevde att stöd från familj, anhöriga och vänner gav en positiv inverkan på 

sorgbearbetningen. De par som kunde finna tröst hos varandra kom varandra närmare på 

grund av händelsen medans par som sörjde på varsitt håll tenderade att glida ifrån varandra. 

Oavsett hur en person väljer att sörja så är betydelsen av att få rätt stöd och hjälp av stor vikt.  

När ett barn dör är det vanligt att föräldrarna kommer i kontakt med sjukvården. Hur dom då 

blir bemötta och stöttade är ytterst viktigt eftersom detta påverkar hanteringen. Att vi som 

sjuksköterskor har förståelse för individuella skillnader, bemöter med respekt samt känner 

empati för dessa föräldrar är grunden för en god och bra vård samt ger en bättre förutsättning 

för att kunna ge rätt stöd och hjälp till dessa föräldrar. 
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Tabell 2. Författare, årtal, land, titel, syfte och huvudresultat. 

Författare, årtal, land och titel Syfte Huvudresultat 

Anderson, MJ., Marwit, SJ., Vandenberg, B., 

Chibnall, JT.(2005). USA. Psychological and 

religious coping strategies of mothers 

bereaved by the sudden death of a child. 

Undersöka sambandet mellan psykologisk 

coping (prata, söka emotionellt stöd kognitiv 

omvärdering) och religiös coping (böner, tala 

med en präst och läsa religiös litteratur) med 

sorgen hos mödrar som sörjer en plötslig 

förlust av ett barn. 

Positiv religiös coping gav mindre sorg, 

särskilt i kombination med uppgiftsbaserad 

coping (att ta kontroll över en stressfull 

situation genom att ha en handlingsplan mot 

ett specifikt mål).  

Bergstrasser,E., Inglin,S., Hornung,R., 

Landolt, MA. (2014). Schweiz. Dyadic 

Coping of Parents After the Death of a Child 

Undersöka sorgeprocessen efter förlusten av 

ett barn hos föräldrar. Med fokus på dyadic 

coping (när den ena eller bägge partnerna 

försöker skapa eller återställa fysisk, psykisk 

balans. Det finns två olika dyadic coping. 

Gemensam dyadisk coping där bägge varit 

utsatt för en stressor och löser sin sorg 

symmetriskt eller komplementärt. Sedan 

stödjande dyadisk coping, där bara den ena 

Dyadic coping hade en nyckelroll i 

sorgeprocessen. Väl fungerande par visade på 

bättre copingstrategier än mindre fungerande 

par. De par som fungerade bra kunde använda 

varandra i hanteringen av bortgången av sitt 

barn. Dessa par gav varandra stöd, men även 

andrum i det annalkande hanteringsarbetet. 

De par som var mindre fungerande gav inte 

varandra samma stöd och hjälp. Dessa par 
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partnern varit utsatt för en stressor och den 

andra partnern går in som stödjande resurs) 

hade oftare sämre hanteringsförmåga av den 

nya situationen. 

Bogensperger, J. & Lueger-Schuster, B. 

(2014). Österrike. Losing a child: finding 

meaning in bereavement. 

Undersöka förhållandet mellan menings 

återuppbyggnad, komplicerad sorg och 

posttraumatisk växt med fokus på traumatiska 

och oväntade dödsfall. 

Det framkom 20 olika meningsskapande 

teman som föräldrarna i denna studie använde 

i sin hantering av bortgången av sitt barn. Det 

vanligaste temat innefattade tankar som 

omfattar meningen med livet och döden. Att 

barnet fullföljt sitt syfte i livet. Ett liv efter 

detta, ödet, en universell plan. Att döden nu 

gett barnet lugn och smärtfrihet. 

Lichtenthal, WG., Neimeyer, RA., Currier, 

JM., Roberts, K., Jordan, N. (2013). USA. 

Cause of death and the quest for meaning 

after the loss of child. 

Syftet med studien vara att se om det fanns 

skillnader i hur föräldrarna hanterade sorgen 

beroende på hur barnet hade dött. 

I resultatet framkom det att föräldrar som 

hade mist sina barn i en våldsam död hade 

svårare att både finna mening med livet igen 

samt att bearbeta sorgen jämfört med om 

bortgången var av det mildare slaget. Den 

plötsliga och ofta våldsamma bortgången var 

mera svårhanterbar av den anledningen att 

dessa föräldrar inte haft tid att förbereda sig 

på det som komma skall. Medans föräldrar 

som förlorat ett barn efter långvarig sjukdom, 

haft tid på sig att förbereda sig, och genom 

http://www.refworks.com.webproxy.student.hig.se:2048/refworks2/?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.webproxy.student.hig.se:2048/refworks2/?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.webproxy.student.hig.se:2048/refworks2/?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.webproxy.student.hig.se:2048/refworks2/?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.webproxy.student.hig.se:2048/refworks2/?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.webproxy.student.hig.se:2048/refworks2/?r=references|MainLayout::init


 

31 

 

detta genomgått en process och skaffat sig 

verktyg för att hantera bortgången. 

Meert, KL., Eggly, S., Kavanaugh, K., Berg, 

RA., Wessel, DL., Newth, CJ., Shanley, TP., 

Harrison, R., Dalton, H., Dean, JM., Jenkins, 

T., Park, CL. (2015). USA. Meaning making 

during parent-physician bereavement 

meetings after a child's death 

Syftet med studien var att identifiera och 

beskriva olika typer av meningsskapande 

processer som sker bland 

föräldrar under möten med sina barns 

intensivvårdsläkare efter deras barns död 

i en pediatrisk intensivvårdsavdelning och 

vad detta har för betydelse för sorgearbetet. 

 

Biomedicinska förklaringar till vad som skett 

var den mest meningsskapande processen vid 

dessa möten. Att genom en större förståelse 

för vad som hänt kunna hantera situationen 

bättre. Det kunde innebära att gå igenom 

obduktionsresultat eller gå igenom frågor som 

vad om (hur skulle resultatet sett ut om något 

gått annorlunda, behandling eller 

sjukdomsförlopp). Genom denna klarhet som 

framkom genom dessa moment så vart 

situationerna mera hanterbara, Fördelar som 

dessa föräldrar hittade var att genom sin 

förlust kunde dom hjälpa andra i liknande 

situationer, donationer, deltagande i forskning 

och att många kände att dom fått en ny 

förståelse och respekt för olika saker i livet. 

Ripley, LP., Lamontegne, LL., Hepworth, 

JT., Murphy, BA. (2006). USA. Parental grief 

Hypotes: Att mödrar som var optimistiska 

och som vanligtvis klarade sig genom aktiv 

coping, hjälpsökning och positivt tänkande. 

Mödrar som var mer optimistiska och som 

vanligtvis hanterade sin vardag genom aktiv 

coping, hjälpsökning och positivt tänkande, 
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responses and personal growth following the 

death of a child 

Skulle uppleva en mindre intensiv sorg 

reaktion efter en förlust och även mera 

personlig utveckling än mödrar som inte var 

lika positiva. 

rapporterade mindre sorg. Och då även en 

bättre förmåga att hantera bortgången.  Detta 

mönster stämde även in på komplicerad sorg, 

med ett undantag, förhållandet mellan aktiv 

coping och komplicerad sorg var inte 

statistiskt signifikant. 

Robinson, T. & Marwit, SJ. (2006). USA. An 

investigation of the relationship of 

personality, coping, and grief intensity among 

bereaved mothers. 

Undersöka sambandet mellan dom olika 

personligheter Neuroticsm (Emotionell 

instabilitet) och extraversion (utåtvändhet) i 

relation med uppgifts/känslo/undvikande-

oriented coping. Om olika kombinationer av 

dessa gav olika förutsägbara värden för sorg. 

Detta i sin tur i kombination med tid sedan 

förlust. 

Tid sedan förlust, extraversion, uppgifts-

orienterad coping och undvikande-orienterad 

coping var associerat med lägre värden på 

sorg. Medans neuroticism och emotionellt-

orienterad copin gvar associerat med högre 

värden på sorg. Valet av hanteringsstrategi 

kan ge olika värden på sorg, vilket då visar på 

att en dålig hanteringsstrategi ger mera sorg, 

vilket i sin tur ger en längre process och 

därigenom en längre väg tillbaka från det 

sörjande stadiet till ett mera vanligt stadium 

som inte innehåller lika mycket sorg. 

Titus, B., de Souza, R. (2011). USA. Finding 

meaning in the loss of a child: journeys of 

chaos and quest. 

Syftet med studien var att undersöka hur 

deltagarna i studien hanterade barnets 

bortgång och hur sorgeprocessen framskred. 

När ett barn dör så är det inte bara sorgen 

över barnet som påverkar föräldrarna, även 

relationer inom familjen så som 
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Vad det kunde finnas för faktorer som 

påverkade sorgearbetet. 

Identitetskriser. Om föräldrarna haft endast 

ett barn så skapas frågor som exempelvis 

räknas dom fortfarande som föräldrar även 

fast dom nu inte har ett barn. Relationen till 

vänner och bekanta påverkas eftersom vissa 

har svårt att veta hur dom ska bemöta 

föräldrarnas sorg, hur dom ska hantera den 

nya situationen. 

Thompson, AL., Miller, K., Barrera, M., 

Davies, B., Foster, T., Gilmer, MJ., Hogan, 

N., Vannatta, K. & Gerhardt, CA. (2011). 

USA. 

A Qualitative Study of Advice From 

Bereaved Parents and Siblings 

Syftet med studien var att intervjua föräldrar 

och syskon. Och få deras råd och tips hur 

andra i samma situation kan tänka och agera. 

tips både innan dödsfallet, under tiden samt 

efter dödsfallet. 

9 olika teman dök upp ur data. Ett handlade 

om individuell sorg. Resterande 8 delades upp 

i 3 olika kategorier, tiden före döden, tiden 

direkt efter och fokusering på framtiden. I 

dessa teman beskriver föräldrar hur dom 

hanterat bortgången av ett barn. Detta i hopp 

om att eventuellt kunna ge verktyg till andra 

föräldrar som just förlorat ett barn.  

Wijngaards-de Meij, L., Stroebe, M., Schut, 

H., Stroebe, W., Van Den Bout, J., Van Der 

Heijden, PGM., Dijkstra, I. (2008). 

Nederländerna. Parents grieving the loss of 

their child: 

Undersöka sambandet mellan föräldrar och 

deras partners coping-strategier med fokus på 

förlust-orienterad coping och 

återuppbyggnads-orienterad coping. 

 

Förlust orienterad coping var förutsägande för 

negativ psykologisk justering tillbaka efter 

deras barns dödsfall, medans 

återuppbyggnads-orienterad coping var 

relaterat till bättre justering. För män var det 
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Interdependence in coping fördelaktigt att ha en partner med hög 

återuppbyggnads-orienterad coping då detta 

gav männen positiva effekter på 

återhämtningen. För kvinnor fanns ingen 

sådan fördel. 
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Bilaga 2. Tabell 3. Titel årtal, design. Urvalsmetod, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, dataanalys. 

 

Tabell 3. Titel årtal, design, urvalsmetod, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, dataanalys.  

Titel Årtal Design Urvalsmetod Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Bergstrasser, E., 

Inglin,S., 

Hornung, R., 

Landolt, MA. 

(2014). 

 Dyadic coping of 

parents after the 

death of a child  

Mixad design Föräldrarna 

rekryterades 

ändamålsenligt 

genom att den 

behandlande 

läkaren på 

behandlings 

centret skickade 

en inbjudan att 

delta. Om dom 

tackade ja, 

kontaktades dom 

av författaren. 

Föräldrar vars barn dött 

på grund av 

livsbegränsande 

sjukdom. Barnets ålder 

vid dödsfall 1-18 år. 

Dödsfallet skulle skett 

mellan minst 12 månader 

och max 5 år innan 

undersökningen. Att dom 

kunde prata tyska och att 

dom gick med på att 

intervjuas separat. Av 36 

möjliga familjer tackade 

23 ja. 

Djupintervjuer och 

Standard frågeformulär 

SF-12 health survey. 

(standardformulär för att 

bedömma fysisk och 

psykisk hälsa) 

Depression mättes med 

ADS. (Allgemeine 

Depressionsskala) 

Sorg mättes med TRIG-

D. (Texas Revised Grief 

Inventory) 

Dyadic coping mättes 

med DCI (Dyadic Coping 

Inventory). 

Transkribering av 

intervjuerna analyserades 

både genom rekonstruktiv-

hermeneftisk ansats och 

innehållsanalys. 
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Lichtenthal, WG., 

Neimeyer, RA., 

Currier, JM., 

Roberts, K., 

Jordan, N. (2013). 

 Cause of death 

and the quest for 

meaning after the 

loss of child. 

Mixad design. Rekryterades 

ändamålsenligt 

från The 

Compassionate 

Friends och från 

en website för 

sörjande 

föräldrar. 

Sörjande föräldrar som 

var minst 18 år. 156 

deltagare. Bortfall 1. 

Två öppna frågor samt 

formuläret ICG 

(Inventory of Complcated 

Grief). Antingen 

lämnades svaren in online 

eller så skrevs papper ut 

och skickades in med 

post. 

Det användes ett 

egenutvecklat kodsystem 

för dom kvalitativa öppna 

frågorna 

Meert, KL., 

Eggly, S., 

Kavanaugh, K., 

Berg, RA., 

Wessel, DL., 

Newth, CJ., 

Shanley, TP., 

Harrison, R., 

Dalton, H., Dean, 

JM., Jenkins, T., 

Park, CL. (2015). 

Meaning making 

kvalitativ Föräldrarna 

kontaktades per 

brev 1 månad 

efter barnets död. 

Rekryterades 

sedan 

ändamålsenligt av 

en forsknings-

koordinator per 

telefon efter 

ytterligare två 

veckor. 

Engelsk eller 

spansktalande förälder 

som var minst 18 år. 

Barnet skull ha dött på en 

CPCCRN (Collaborative 

Pediatric Critical Care 

Research Network) 

PICU (Pediatric 

Intensive Care Unit) 35 

ingick i studien, 

Sorgmöten som 

genomfördes enligt 

CPCCRN riktlinjer. 

Dessa möten filmades. 

Videoinspelningarna 

transkriberades. 

Transkriberingarna 

importerades sedan in I ett 

kvalitativt program, NVivo 

10, QSR. 
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during parent-

physician 

bereavement 

meetings after a 

child's death 

Titus, B. & de 

Souza, R. (2011). 

Finding meaning 

in the loss of a 

child: journeys of 

chaos and quest. 

Kvalitativ. 

 

 

Föräldrarna 

kontaktades av en 

anställd på 

sjukhuset via 

brev. 

Rekryterades 

därefter 

ändamålsenligt 

120 föräldrar 

kontaktades, 31 personer 

(10 män och 21 kvinnor) 

tackade ja. 10 kompletta 

paket returnerades. 

Ett paket skickades hem 

till dessa personer. 

Föräldrarna fick svara på 

fyra olika frågor och 

skriva fyra korta svar. 

Svaren lästes och lästes 

om, detta resulterade i 12 

olika teman. 

Wijngaards-de 

Meij, L., Stroebe, 

M., Schut, H., 

Stroebe, W., Van 

Den Bout, J., Van 

Der Heijden, 

PGM., Dijkstra, I. 

(2008). 

Kvantitativ. 

 

Föräldrar 

kontaktades via 

dödsannonser I 

lokala och 

nationella 

tidningar för att 

få ett 

463 par tillfrågades. 219 

par ingick. Ensamstående 

föräldrar uteslöts. 

Föräldrar vars döda barn 

hade egna barn uteslöts 

också. 

Data samlades in med 

olika instrument. DCI 

(Dual Coping Inventory), 

SCL-90 (Symptom 

Checklist-90) och ICG 

(Inventory of 

Complicated Grief). 

För att analysera 

individuell effekt, partner 

effekt och eventuella 

interaktioner användes 

APIM (Actor Partner 

Interdependence Model) 
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 Parents grieving 

the loss of their 

child: 

Interdependence 

in coping 

ändamålsenligt 

urval. 

Studien 

godkändes av 

Research Institute 

of Psychology 

and Health’s 

ethical 

committee at 

Utrecht 

University 

Anderson, MJ., 

Marwit, SJ., 

Vandenberg, B., 

Chibnall, JT. 

(2005). 

Psychological and 

religious coping 

strategies of 

mothers bereaved 

Kvantitativ Olika 

stödgruppers 

handledare 

kontaktades via 

telefon, för att 

framställa en 

förfrågan om 

deltagande vid 

deras möten. För 

att kunna bjuda in 

57 mödrar till barn som 

dött plötsligt, genom 

mord eller olycka. 

Sorgereaktion mättes med 

RGEI (Revised Grief 

Experience Inventory), 

psykologisk coping 

mättes med CISS (Coping 

Inventory for Stressfull 

Situations) och religiös 

coping mättes med RCAS 

(Religious Coping 

Activities Scale) 

För att öka tillförlitligheten 

i denna studie analyserades 

dom 6 underskalornas 

poäng av RCA genom att 

använda 

huvudkomponentanalys. 
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by the sudden 

death of a child. 

föräldrar att delta 

i undersökningen 

urvalet var 

ändamålsenligt. 

Robinson, T. & 

Marwit, SJ. 

(2006). 

An investigation 

of the relationship 

of personality, 

coping, and grief 

intensity among 

bereaved mothers.  

 

Kvantitativ.  Deltagarna 

rekryterades 

ändamålsenligt 

från olika 

stödgrupper för 

sörjande 

föräldrar. 

138 kvinnor som förlorat 

ett barn. 178 föräldrar 

svarade på enkäten, 141 

av dessa ar kvinnor. Tre 

föll bort på grund av 

oklarheter i deras svar. 

Inga siffror på hur många 

som initialt tillfrågades 

finns. 

Neuroticism (emotionell 

instabilitet, en tendens att 

erfara negativa känslor, 

känner skuld avundsjuka 

ilska och ångest) och 

extraversion 

(utåtvändhet) mättes med 

EPQ (Eysenck 

Personality 

Questionnaire) coping 

mättes med CISS (Coping 

Inventory for Stressfull 

Situations) och 

sorgintesitet mättes med 

RGEI (Revised Grief 

Experience Inventory), 

psykologisk coping 

För den aktuella studien 

analyserades endast 

skalorna för neuroticism 

och extraversion  
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Ripley, LP., 

Lamontegne, LL., 

Hepworth, JT., 

Murphy, BA. 

(2006).  

Parental grief 

responses and 

personal growth 

following the 

death of a child 

 

Kvalitativ 

 

Deltagarna 

rekryterades 

ändamålsenligt 

från två olika 

sorg centra 

35 Sörjande mödrar som 

vars döda barn var under 

21 och att dessa barn dött 

mellan 2-30 månader 

innan deltagandet i 

undersökningen. 

Optimism mättes med 

LOT-R (Life Orientation 

Test Revised), Coping 

mättes med COPE Scale, 

upplevd socialt stöd 

mättes med ISS 

(Inventory of Social 

Support), sorgreaktion 

mättes med HGRC 

(Hogan Grief Reaction 

Checklist), komplicerad 

sorg mättes med ICG 

(Inventory of Comlicated 

Grief)och personlig 

utveckling mättes med 

PTGI (Posttraumatic 

Growth Inventory). 

SPSS version 13 användes 

för dataanalys. 

Bogensperger, J. 

& Lueger-

Schuster, B. 

(2014). 

Mixad Sörjande 

föräldrar bjöds in 

att delta, via 

stödgrupper för 

31 sörjande föräldrar 

ingick i studien. Barnet 

måsta ha blivit fött innan 

dödsfallet Alla utom Två 

Meningsåteruppbyggnad 

bedömdes med en guidad 

intervju framtagen för 

denna studie. 

Den kvalitativa delen 

transkriberades med ett 

speciellt dator program, 

sedan innehålls analyserat. 
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 Losing a child: 

finding meaning 

in bereavement. 

sörjande 

föräldrar. 

Ändamålsenligt 

urval. 

svarade på frågorna 

verbalt, dessa svarade på 

frågorna skriftligt, av 

dessa två uteslöts en på 

grund av avsaknad av 

fullständig data. En 

deltagare blev box-plot 

identifierad som en 

utstickare och uteslöts. 

Posttraumatisk tillväxt 

mättes med PTGI 

(Posttraumatic Growth 

Inventory)och 

kompliserad sorg mättes 

med CGM (Complicated 

Grief Module) 

Den kvantitativa delen 

analyserades med SPSS 

19.0. Efter att data 

analyserats separat slogs 

dessa ihop. Kvalitativa data 

gavs en numerisk skala. 

Thompson, AL., 

Miller, K., 

Barrera, M., 

Davies, B., Foster, 

T., Gilmer, MJ., 

Hogan, N., 

Vannatta, K., 

Gerhardt, CA. 

(2011). 

 A Qualitative 

Study of Advice 

From 

Kvalitativ Ett brev med 

introduktion 

skickades av 

barnets vårdande 

läkare. 

Rekrytering 

skedde 

ändamålsenligt 

per telefon 3-12 

månader efter 

barnet dött. 

Det döda barnet skulle ha 

ett sörjande syskon 

mellan 8-17 år. Tala 

flytande engelska. Bo 

inom 100 miles från 

sjukhuset. Halvsyskon 

och adoptivsyskon fick 

delta om dessa uppgavs 

ha haft regelbunden 

kontakt med det avlidna 

barnet. 

Semistrukturerade frågor. 

Intervjuerna spelades in 

för att senare 

transkriberas och 

kodning. 

Forskarna 

innehållsanalyserade data 

individuellt. Sedan delade 

dom tillsammans in svaren 

i olika kategorier 
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