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Abstrakt 

Bakgrund: Drygt 3 % av alla barn i Sverige drabbas av att en förälder dör innan de fyllt 

18 år. Det innebär ca 3500 barn per år och i 600-650 fall av dem sker det plötsligt och 

oväntat. Barn som närstående glöms ofta bort eller hamnar i skymundan. De barn som 

förlorar en förälder förväntat genom sjukdom får stöd utifrån nationella riktlinjer.  Dock 

saknar de flesta regionerna i Sverige riktlinjer för vilket stöd barn skall få när dödsfallet 

sker plötsligt och oväntat. Händelser som involverar barn upplevs som 

kompetenskrävande och emotionellt påfrestande för ambulanssjuksköterskor.  

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur barn påverkas när en förälder plötsligt 

och oväntat avlider.  

 

Metod: Studien utfördes genom en integrativ litteraturstudie. Studien inkluderar sjutton 

artiklar som bedöms ha måttlig till hög kvalitet. Analysen utfördes utifrån Whittemore 

& Knafls (2005) metod.  

 

Resultat: Barn som förlorat en förälder ställs inför stora svårigheter i sin framtid. 

Resultatet delas upp i teman; Lidande med start i barndomen, Hanteringens svåra konst 

och Anpassning till det nya livet. Genom dessa teman kan man se att psykisk ohälsa är 

vanligt förekommande och det framkom svårigheter i att hantera sin sorg på ett bra sätt  

 

Konklusion: Det behövs kunskapsutveckling gällande mötet och den vårdande 

relationen med barn i sorg samt riktlinjer för hur dessa barn skall fångas upp snarast 

efter dödsfallet. För att fånga upp barnen behöver vi se vården ur ett helhetsperspektiv. 

Det behövs mer forskning om hur detta stöd bör utformas för att bäst hjälpa barnen till 

en ljusare framtid. 

 

Nyckelord: Barn, Förälders död, Psykisk ohälsa, Lidande, Vårdande relation 
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Abstract 
Background: Approximately 3% of the children in Sweden experience the death of a 

parent before their 18th birthday. This is about 3500 children and  600-650 of the deaths 

happens suddenly and unexpected. Children as relatives are usually forgotten or 

unnoticed. Children who lose a parent expected through disease receive support 

accordingly to national guidelines. However the county council in Sweden lack or don't 

have guidelines to the same extent for what support the child should receive when the 

parent dies suddenly and unexpected. Events that involve children are experienced as 

strenuous both on their competence and emotionally for the ambulance nurses. 

  

Aim: The aim of this study was to examine how children are affected when a parent 

dies suddenly and unexpected. 

  

Method: This study was performed by an integrative literature review. The study 

include seventeen articles witch assessed to have moderate to high quality. Whittemore 

and Knafl (2005) method were used for the analysis.    

 

Results: Children who lose a parent face great difficulties in their future. The result 

were divided into themes: Distress with start in childhood, The management difficult art 

and Adaption to the new life. These themes revealed that mental illness is common and 

it also emerge difficulties in managing the gries in an effective way.  

 

Conclusion: There is need for more knowledge about the meeting with and the caring 

relationship to children with grief and guidelines for how these children should be 

identified shortly after the death. To identify these children the healthcare must see the 

care from a system theoretic point of view. Further research about how the support 

should be framed to best help the children so that they may get a brighter future is 

needed.   

            

Keywords: Child, Parental death, Mental illness, Suffering, Caring Relationship.   
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1 Inledning 
En förälders död är bland det mest dramatiska som kan drabba ett barn. I en 

kartläggning gjord av Socialstyrelsen framkommer det brister i ansvarstagandet och 

ansvarsfördelningen i samhället gällande omhändertagandet av barn vars förälder 

plötsligt och oväntat avlider. De lyfter vikten av att ett gott omhändertagande i det akuta 

skedet är avgörande för hur barnet skall kunna bearbeta och hantera sina känslor. Likaså 

kan ett dåligt, alternativt obefintligt, omhändertagande öka risken för negativa 

komplikationer. Forskning visar att nästan två barn per dag i Sverige mister en förälder 

plötsligt och oväntat. Senare i livet löper de mycket stor risk att drabbas av psykisk 

ohälsa. Studien syftar till att undersöka hur barn påverkas av att en förälder plötsligt 

avlider. 

 

2 Bakgrund 
2.1 Barns rättigheter i samband med en förälders död 

Drygt 3 % av alla barn i Sverige drabbas av att en förälder dör innan de fyllt 18 år. Det 

innebär ca 3500 barn per år och i 600-650 fall av dem sker det plötsligt och oväntat 

(Socialstyrelsen, 2013a). Enligt Parsons (2011) drabbas cirka 5% av barnen i 

Storbritannien av en förälders död innan 18 års ålder. Dessa barn, vars förälder plötsligt 

och oväntat avlider, omnämns i Hälso - och sjukvårdslagen kap 5 § 7; ett barns behov 

av information, råd och stöd särskilt skall beaktas om barnets förälder eller någon annan 

vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider (SFS 2017:30). 

Lagstiftningen ställer krav på hälso- och sjukvårdspersonal att ge varje enskilt barn den 

uppmärksamhet och det stöd barnet behöver. 

 

Enligt FN:s barnkonvention är alla människor barn tills de fyller 18 år. 

Barnkonventionen slår fast att alla barn har samma grundläggande rättigheter och lika 

värde. Ingen får diskrimineras. Barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla 

åtgärder som rör dem, vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall. Varje 

barn har rätt att överleva, leva och utvecklas, det gäller inte bara barnets fysiska hälsa 

utan också den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen. Ett barn skall 

tillförsäkras sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välbefinnande. 

Barnets delaktighet skall beaktas genom att barnet har rätt att uttrycka sin mening och 

höras i alla frågor som rör sig självt, hänsyn skall tas i förhållande till ålder och mognad 

(UNICEF, 2009) 

 

Plötslig död definieras som följer; dödsfallet sker utan några tidigare symtom eller strax 

efter symtomen har uppkommit. Sjukdom är oftast den bakomliggande orsaken 

(Nationalencyklopedin, 2017). I den här studien innebär plötslig och oväntad död att 

föräldern dör genom sjukdom, trauma, mord eller att föräldern själv bestämmer sig för 

att avsluta sitt liv genom suicid.  

 

2.2 Kommunikation med barn som närstående 

Närstående har en biologisk, social eller legitim relation till den drabbade. Relationen 

bygger oftast på djupa känslor och förtrolighet. Barn som närstående glöms ofta bort 

och kommer i skymundan, vilket kan inge känslor av övergivenhet. Genom 

kommunikation kan barnet få en känsla av sammanhang. Kommunikationen är inte 

enbart samtalet utan också ett sätt att förstå innebörden samt att inleda en vårdande 

relation. Oavsett situation bör barnen informeras tidigt och vara delaktiga under hela 

processen. Det kan vara bra att be barnet berätta om vad de vet, då de oftast vet mer än 

vad de vuxna tror. Det är av stor vikt att ge barnen tid för frågor och att besvara en fråga 
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i taget. Svaren skall vara ärliga och tydliga. Därefter bör man säkerställa sig om att 

barnet uppfattat svaret korrekt. Information behöver upprepas, gärna av flera olika 

personer. Det är viktigt att inte bara låta föräldern ge barnet information, de har rätt till 

information av hälso- och sjukvårdspersonal. Samtalet skall anpassas till barnets ålder 

och mognad. Det beskrivs som en rädsla att göra barnet mer illa genom att samtala om 

obehagliga händelser, men det blir inte bättre av att vårdpersonal eller annan vuxen 

ingenting säger efter en situation som barnet själv redan har iakttagit (Jenholt Nolbris, 

2014; Trickey, 2005). Socialstyrelsen (2013a) beskriver att barn som inte får tillräckligt 

med information fyller på med egna fantasier och “sanningar”, vilket skapar en större 

oro i onödan. När barnen utlämnas, lämnas de med sina egna tolkningar, farhågor och 

fantasier. 

 

I en intervjustudie beskriver Bremer, Dahlberg och Sandmann (2012) att personal inom 

ambulanssjukvården upplever att det är en balansgång mellan att ge patienten bästa vård 

samt stödja familjemedlemmarna vid hjärtstopp i hemmet. De menar att patienten alltid 

kommer i första hand och familjen i andra hand. När beslut sedan tas om att avsluta 

HLR kan vårdarna ändra fokus, ge familjen öppen och omsorgsfull omvårdnad. Det 

innebär att personalen lämnar en strukturerad medicinsk riktlinje för att övergå till att ta 

ansvar över en situation som innefattar emotionella känslor, vilken får hanteras efter 

ambulanspersonalens egen förmåga och omdöme. Ambulanspersonalen beskriver en 

otillräcklighet och svårigheter att hantera sina egna känslor inför situationen och ville 

därför inte involvera sig i familjens sorg. Det framkom bristande engagemang och att 

familjens behov ibland ignoreras för att kunna komma därifrån och göra sig tillgänglig 

för nya uppdrag.  

 

2.3 Barnets förmåga att hantera sorg 

Barns reaktioner vid svåra händelser skiljer sig från de vuxnas. Barnen har behov av att 

växla mellan det svåra och det lättsamma. Det kan därför vara lätt att tro att barnen inte 

har påverkats av händelsen i samma utsträckning som de vuxna, men genom att variera 

sitt stämningsläge och känslotillstånd ger de sig själva återhämtning (Hedrenius & 

Johansson, 2013). Vare sig om en förälder dör plötsligt eller efter en lång tids sjukdom 

innebär det oro för barnen och deras familj. Barn saknar förmågan att få en överblick av 

situationen och ett lidande uppstår då de inte vet vilka konsekvenser händelsen kommer 

få för framtiden (Socialstyrelsen, 2013a). Dyregrov och Regel (2012) har sett att enligt 

vissa studier kan det vara bra att “vänta och se” om det uppkommer symtom, vilket de 

förkastar i sin forskning. De menar att inte sätta in hjälp till de drabbade barnen direkt 

skulle ge ytterligare svårigheter för sorgeprocessen. 

 

2.4 Stöd till barn och den efterlevande föräldern 

Enligt Socialstyrelsen (2013a) uppkommer ett behov av stöd till hela familjen när en 

förälder avlider. Den efterlevande föräldern behöver rådgivning och stöd inför praktiska 

göromål, hur de ska berätta för barnen och hantera deras känslor. Familjens nätverk kan 

vara ett stort stöd, men det är ofta inte tillräckligt eller adekvat. Enligt det Nationella 

vårdprogrammet för palliativ vård  (Socialstyrelsen, 2013b)  finns det tydligt beskrivet 

att  barn vars förälder är i livets slutskede skall få hjälp med att förstå vad som händer, 

bli inkluderade i sammanhanget och få hjälp att hantera situationen. De skall få 

information om var och till vilka de ska vända sig om de har frågor eller behov av mer 

stöd. Det finns för liten vetenskaplig grund för att kunna rekommendera en specifik 

form av stöd. Därför måste stödet anpassas till varje unikt tillfälle och varje enskilt barn. 
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I en studie samt en uppföljande studie undersöks effekten av terapi hos barn och den 

kvarlevande föräldern. Resultatet visar att elva månader efter interventionen uppgav 

familjerna signifikant bättre mående än kontrollgruppen. Även uppföljningen som 

gjordes efter sex år visar på signifikanta skillnader mellan kontroll och 

undersökningsgruppen. Det framkommer att det är en klinisk signifikant skillnad på 

kvarvarande sorg och konsekvenser hos de barnen som fått hantera sorgen själva i 

familjen i jämförelse med de barnen som gått i terapi. Barnen som gått i terapi 

självskattar lägre nivå av problematisk sorg (Sandler, Ma, Tein, Ayers & Wolchik, 2010 

; Ayers et al., 2014) 

 

Trickey (2005) beskriver att individuell terapi har god effekt hos barn vars förälder 

begått suicid. De får möjlighet att uttrycka sina känslor, tankar samt att de får samtala 

med någon utanför familjen. Det framkommer att barnen ofta känner skuld och att de är 

orsaken till att föräldern valt att inte vilja leva längre. Att berätta om det har visat sig ge 

goda resultat i sorgeprocessen och en utomstående kan berätta för dem att de inte bär 

skuld till sin förälders dödsfall. Familjen har behov av stöd direkt i samband med 

dödsfallet men även ett par dagar efter. Nästa återkoppling ges efter 6 månader och 

sedan vid behov, familjen vet att de när som helst kan kontakta terapeuten för ett 

besök.  Forskarens slutsats är att barn till föräldrar som begått suicid har behov av 

samma insatser som barn som förlorat en förälder på andra sätt men skillnaden är att 

interventionerna behöver vara fler och pågå under längre tid.  

 

Det krävs mod för ge god omsorg till de drabbade familjerna. God omsorg innebär 

bland annat att ha förmågan att se, känna igen samt bemöta människors existentiella 

frågor och funderingar. Erfarenhet inger trygghet i mötet med den sörjande familjen och 

framför allt förmågan att behålla ett lugn. Det krävs avancerad utbildning och kunskap 

till ambulanspersonal för att öka förståelsen för den drabbade familjen samt hur de ska 

bemöta och stödja de drabbade familjerna (Bremer et al., 2012).  

 

När en förälder plötslig och oväntat avlider hamnar hela familjen i chocktillstånd. Den 

kvarvarande föräldern skall hantera sin egen sorg samt barnens. Vid dessa akuta skeden 

är det olika samhällsinstanser som skall samverka, men mycket tyder på att det finns 

stora brister. Samverkan och struktur saknas helt eller är inte tillräckligt uppbyggda i 

samhället för att tillgodose dessa barnens behov och därmed kunna lindra deras lidande 

(Socialstyrelsen, 2013a) Enligt Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (2012) 

ansvarar ambulanssjuksköterskan för omvårdnaden av närstående till patienter som 

avlider, i samverkan med andra aktörer.  

 

2.5 Ambulanssjuksköterskans oro och stress 

Sjuksköterskor som arbetar i ambulansen ställs frekvent inför stressade situationer där 

de ensamt bär ansvar för en svårt sjuk eller skadad patient. Många av dessa situationer 

kan påverka sjuksköterskan känslomässigt. Situationer som involverar barn eller 

situationer där sjuksköterskan kan dra associationer till sitt eget liv upplevs som mest 

påfrestande. Oro uppkommer inför uppgifter där ens kunskaps sätts på prov eller när 

sjuksköterskan känner att han/hon inte kan hjälpa patienten på ett tillfredsställande sätt. 

Det framkommer också oro inför sådana larm som inte tillhör vanligheten i yrket, där 

sjuksköterskan aldrig blir erfaren Varje situation som innefattar en tragedi är unik 

utifrån typ av händelse och vilka människor som är involverade och deras reaktioner. 

(Svensson & Fridlund, 2008). 
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3 Teoretisk referensram 

Livslidande, vårdande relation och bemötandets fem element valdes som teoretisk 

referensram då barn som förlorar en förälder kan uppleva livslidande i olika grad. Den 

vårdande relationen används som utgångspunkt då den kan minska lidandet hos barnen 

och skapa en känsla av välbefinnande. Bemötandets fem element valdes som 

utgångspunkt för att tydliggöra hur barnen kan bemötas.    

 

3.1 Livslidande hos barn 

Lidande är en känsla och en stämning som kan göra att människans liv förändras. Att 

lindra lidande är en av hälso- och sjukvårdens viktigaste uppgifter, men personer som 

lider skäms ofta vilket gör att de isolerar sig från omvärlden. När den som lider får 

berätta om sitt lidande för någon som lyssnar kan detta leda till ett lindrande av lidande 

(Arman, 2017).   

 

Wiklund (2003) beskriver att livslidande uppkommer då människan ifrågasätter sin 

existens, det är något som innefattar hur människan förhåller sig till sig själv samt till 

sin verklighet. Livslidande behöver inte ha någon relation till sjukdom men det är 

vanligt att livslidande uppstår i samband med sjukdom. Vidare beskrivs det att 

livslidande är en upplevelse av att inte längre kunna leva upp till sin roll i arbetslivet 

eller i det sociala livet, att inte kunna göra rätt för sig. När en förälder plötsligt avlider 

förändrar det existensen hos barnet och kan därmed orsaka ett livslidande. För att 

ambulanssjuksköterskan skall kunna lindra lidandet hos barnet behöver barnet 

uppmärksammas och stödjas. 

    

3.2 Vårdande relation till barn i sorg 

I varje möte mellan vårdpersonal och patient uppstår en vårdrelation. När vårdrelationen 

utgår ifrån att lindra patientens lidande, uppstår en vårdande relation. Den vårdande 

relationen innefattar fyra olika begrepp; förpliktelse, förhållande, berättelse och 

beröring. Förpliktelse kan innebära ett löfte om att inte överge och känsla av tung plikt. 

Förhållandet kan innebära yttre villkor eller inre hållning, berättelsen kan beröra eller 

utesluta, beröringen kan ge värme och omsorg eller det motsatta. De olika betydelserna 

av dessa begrepp gör det tydligt att den vårdande relationen  skall ses som komplex och 

kan se ytterst olika ut utifrån patientens eller vårdarens sida. Relationen mellan patient 

och vårdare kan vara vårdande men även icke-vårdande. I den vårdande relationen är 

sjuksköterskan den som bär på annan kunskap, bortom kunskapen om den egna 

människan, vilket innebär att sjuksköterskan har ett ansvar (Kasén, 2017).  

 

Holmberg, Forsberg, Wahlberg och Fagerberg (2015) beskriver vikten av att känna tillit 

i den vårdande relationen, samt att vårdaren tar ansvar för den tillit patienten känner. 

Värnar inte vårdaren om tilliten, känner patienten tvivel mot oss och mot sjukvården. 

Enligt Nyström och Herlitz (2016) karakteriseras alltid en vårdande relation av ett 

professionellt engagemang. Den vårdande relationen  utgår från förmågan att använda 

kunskap och erfarenhet i samtal som är meningsfulla för patienten. En god vårdande 

relation är ett resultat av att vårdaren ser patienten som en unik individ och patienten ser 

något mer än yrkesrollen hos vårdaren.    

 

När barnen kommer i kontakt med sjukvården är de oftast i underläge. Det är av stor 

vikt att vårdarna försöker att se situationen genom barnens ögon för att skapa tillit och 

därmed en god vårdande relation. Vårdarna behöver agera som ombud för barnet, för att 

kunna göra detta på bästa sätt behövs kunskap om hur barnen skall bemötas 

(Bischofberger, Dahlquist, Edwinson-Månsson, Tingberg & Ygge, 2004). Enligt hälso- 
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och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) skall sjukvårdspersonal ge barn som förlorar en 

förälder plötsligt och oväntat information, råd och stöd på ett sätt som de kan förstå. 

Misslyckas sjukvårdspersonalen med att skapa en vårdande relation kan lidande uppstå 

på grund av brister i vård och behandling.  

 

3.3 Bemötandets fem element 

Hobfoll et al. (2007) beskriver fem element för bemötande i samband med traumatiska 

händelser. Dessa är: Främja känsla av säkerhet, Främja känsla av lugn, Främja en 

känsla av att Du är inte ensam, Främja kontakt med andra och Främja en känsla av 

hopp. Syftet med att bemöta personer i chock utefter dessa element är att minska risken 

för psykisk ohälsa efter den traumatiska händelsen. Främja en känsla av säkerhet: Att 

låta de drabbade samtala om händelsen har en positiv effekt för den psykiska stressen. 

Främja en känsla av lugn: Informera den drabbade om de olika sorge reaktionerna som 

kan uppkomma samt att det är normala reaktioner i samband med en kris. Det är viktigt 

att den drabbade vet vart den ska vända sig för att få professionell hjälp. Främja en 

känsla av att du är inte ensam: Att tillhöra en grupp har positiva egenskaper för på ett 

bättre sätt kunna hantera en krissituation. Personlig, ekonomisk och social förlust har 

störst påverkan på förmågan att återhämta sig. Främja kontakt med andra: Socialt stöd 

ger bättre återhämtning, det är viktigt att ett socialt stöd byggs upp snabbt för att minska 

risken för psykisk ohälsa. Inge hopp: Kunskap om hur händelsen skall hanteras inger 

hopp. Positiva tankar är bra för att öka möjligheten för en positiv framtid. Dessa fem 

element används som utgångspunkt för att försöka skapa en förståelse för hur 

ambulanspersonal kan bemöta och stödja barnen samt den kvarlevande föräldern. 

 

4 Problemformulering 
När en förälder är kroniskt sjuk och sjukdomsförloppet är utdraget byggs ett stödjande 

nätverk upp kring barnen och den kvarvarande föräldern. Inom andra delar av hälso- 

och sjukvården saknas ofta detta nätverk för barnen då föräldern avlider plötsligt och 

oväntat. Dessa plötsliga dödsfall sker vanligtvis utanför sjukhuset och det är den 

prehospitala vården som är först på plats. Vid en akut situation där en människa har 

avlidit eller avlider är stressnivån ofta hög hos ambulanssjuksköterskorna. På grund av 

stressen synliggörs inte barnet/barnen vilket leder till att de inte får stöd, trots att de har 

rätt till det enligt lag. Inom ambulanssjukvården finns en okunskap om hur dessa barn 

skall bemötas och vilka behov de har av stöd. Forskning visar att plötslig förlust av en 

förälder drabbar nästan två barn per dag i Sverige och det finns stora risker att de 

påverkas negativ av händelsen i framtiden och genom hela sitt liv. Då det inte finns 

någon riktlinje om vem som bär ansvaret i vårdkedjan eller vad som ska göras för att 

tillgodose barnens behov läggs allt ansvar på den kvarlevande föräldern som själv 

befinner i chock och akut sorg. 

 

5 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur ett barn påverkas när en förälder plötsligt och 

oväntat avlider. 

 

6 Metod 
Studien är gjord genom en integrativ litteraturstudie. Syftet med metoden är att föra 

samman tidigare vetenskaplig forskning genom att kritiskt granska den. Metoden valdes 

då den möjliggör inklusion av både kvalitativa och kvantitativa studier. 

Datainsamlingen har skett genom noggrann systematisk litteratursökning. Studien har 
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utgått i från fem steg, problemformulering, litteratursökning, utvärdering av studier, 

dataanalys samt presentation. Forskningsprocessen i föreliggande litteraturstudie har 

skett utifrån ett induktivt arbetssätt, vilket innebär att koder, underteman och teman har 

framkommit under forskningsprocessens gång.  

 

Whittemore och Knafl (2005) beskriver att genom metoden kan både kvalitativ och 

kvantitativ forskning inkluderas. Polit och Beck (2015) beskriver att när resultatet av 

tidigare gjorda studier sammanställs kan ny kunskap utvecklas. Studien utgår ifrån den 

konstruktion som Whittemore och Knafl (2005) har utvecklat. De beskriver att en 

integrativ litteraturstudie skall utgå i från de fem steg som denna studie har följt. 

  

6.1 Datainsamling  

Strategierna som användes i studien var sökning i databaser samt sökning via 

referenslistor. Insamling av material har skett via ett antal databaser, dessa är CINAHL, 

PUBMED och PSYCINFO. Databaserna valdes då de samlar in forskning om medicin 

och omvårdnadsvetenskap, då författarnas huvudområde är vårdvetenskap ansågs de 

vara lämpliga. Enligt Whittemore och Knafl (2005) skall datainsamling ske genom 

minst två olika strategier.  Forsberg och Wengström (2015) beskriver att ovanstående 

databaser samlar forskning om medicin och omvårdnadsvetenskap. 

 Relevanta sökord som svarade mot syftet identifierades med hjälp av PEO (Population, 

Experience, Outcome) och PICO (Population, Intervention, Control, Outcome) 

(Bettany-Saltikov & Mcsherry, 2016). Tabell för PEO och PICO (bilaga A). Inledande 

sökningar gjordes med ord och fraser i fritext, syftet var att hitta ämnesord som var av 

relevans för huvudsökningen. I huvudsökningen har olika ämnesord, fritext ord och 

fraser kombinerats med hjälp av booleska operatorerna AND och OR för att hitta 

relevanta artiklar (bilaga B). Ämnesorden i cinahl kallas subject headings, i pubmed 

MESH termer och i psycinfo kallas de Mainsubject. När huvudsökningen var gjord 

plockades dubbletter bort sedan lästes artiklarnas titlar igenom, de studier vars titel 

tydligt visade att de inte svarade mot syftet plockades bort. Nästa steg i urvalet skedde 

genom att  studiernas sammanfattning / abstract  lästes igenom, de studier som fortsatt 

svarade an mot syftet lästes sedan i fulltext, studierna som fortsatt svarade an mot syftet 

efter att de lästs i fulltext kvalitets granskades, (figur 1) . Litteratursökningen och 

urvalet av artiklar har skett utifrån beskrivningen som återges av Bettany-Saltikov och 

Mcsherrys (2016). Figur 1, Flödesschema artikelsökning: 
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6.2 Avgränsningar 

Inklusionskriterier har använts, dessa var: Vetenskapliga artiklar publicerade på svenska 

eller engelska, publicerade efter 2007 samt att artiklarna var granskade via “peer 

review” 

 

Exklusionskriterier: Studier där över hälften av dödsfallen berodde på längre tids 

sjukdom och därmed var förväntat utifrån sjukdomshistorien samt andra 

litteraturstudier.    

 

6.3 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning är komplex, därför användes checklistor. Checklistorna som 

användes är utvecklade av Forsberg och Wengström (2015) (bilaga C och D). De 

kvantitativa studiernas kvalitet har granskats utifrån GRADE (Grading of 

Recommendations Assessment Development and Evaluation) och de kvalitativa har 

granskats utifrån beskrivningen av Forsberg och Wengström (2015). Syftet med 

kvalitetsgranskningen var att värdera studiernas kvalitet samt att undersöka deras 

reliabilitet och validitet. När granskningen var gjord skattades studierna enligt skalan 

mycket låg - låg - måttlig - hög för att kunna värdera studiernas resultat mot varandra. 

Totalt innefattar studien sjutton artiklar, fjorton av dem hittades genom sökning i 

databaserna, de övriga tre har hittats via referenslistor (figur 1).  Alla artiklarna som 

granskades inkluderades i studien oavsett kvalitet. När två studier kom fram till motsatt 

resultat fick kvaliteten beaktas för att avgöra vilken studie som hade högst trovärdighet. 

De inkluderade artiklarna bedömdes ha måttlig till hög kvalitet (bilaga F).  

 

Whittemore och Knafl (2005) beskriver att artiklar kan inkluderas oavsett 

kvalitet.De   poängterar vikten av att speciellt granska de artiklar där resultatet sticker 

ut, då valet av metod i artiklarna kan ha gjort att resultatet blivit avvikande.  

 

6.4 Analys 

Studiernas resultat översattes först till svenska, sedan delades de upp efter 

forskningsmetodik, delar från resultatet som svarade mot syftet plockades ut. De 

kvalitativa studiernas resultat lades i en matris och de kvantitativa i en annan. Den text 

som svarade mot syftet reducerades utan att ändra det väsentliga,  för att få ett mer 

hanterbart material att arbeta med. Texten lades in i en artikelmatris, här skedde sedan 

kodningen, för att lättare kunna se om liknande koder fanns. Liknande koder kopplades 

ihop till underteman. Liknande underteman kopplades sedan ihop i teman. Reducering 

av texten, kodning samt indelning i underteman och teman har gjorts tillsammans av 

båda författarna. I de fall författarna hade olika syn på analysen har diskussioner förts 

för att komma överens om en gemensam analys. Samma underteman och teman 

framkommer i både de kvalitativa och kvantitativa studierna. I nästa steg delades 

resultatet in i tre olika matriser ut efter de teman som framkommit, i varje matris 

kopplades de olika underteman ihop var och en för sig. Jämförelsen av data påbörjades 

när resultatet från de olika artiklarna hade satts in i underteman. Utifrån kodningen samt 

de olika teman kunde ett nytt resultat syntetiserats fram. Förslag på hur analysen har 

skett visas i (figur 2). 

 

Whittemore och Knafl (2005) beskriver att de inkluderade artiklarnas resultat skall 

struktureras, kodas, kategoriseras och sammanfattas under analysfasen. Analysen 

beskrivs i fyra faser, den första fasen syftar till att reducera det insamlade materialet, 

vilket börjar genom att ett klassifikationssystem för hanteringen av data från de olika 

metoderna bestäms, studiernas resultat skall sedan delas in i undergrupper för att 
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underlätta arbetet. Nästa steg i reduktionen syftar till att extrahera och koda innehållet, 

tolkningen skall vara pålitlig för att försäkra studiens kvalitet. En kort sammanfattning 

av de inkluderade artiklarna görs, detta för att lättare kunna jämföra specifika variabler, 

problem och datainsamlingsmetod. Nästa steg i analysen är att sätta in den extraherade 

data i en matris för att kunna visa hur data från olika artiklar har satts samman till 

underteman och huvudteman. Detta för att läsaren skall förstå forskarnas tolkning, för 

varje undergrupp behövs en enskild matris. När detta har gjorts startar jämförelsen av 

data, genom att granska de olika matriserna för att finna mönster och teman. När 

forskarna börjar se ett mönster kan en karta med begrepp skapas, kartan skall innehålla 

de teman som har identifierats. Liknande underteman skapar större teman, denna fas 

syftar till att skapa klarhet genom jämförelse. Polit och Beck (2015) beskriver att 

kodningen bör utföras av minst två forskare under den största delen av studien, detta för 

att försäkra sig om att rätt tolkning görs. Whittemore och Knafl (2005) belyser att 

kreativitet och kritisk analys vid sammansättningen av underteman är av stor vikt under 

denna fas, för att ta resultatet till en högre nivå. Slutligen skall konklusioner dras och 

verifikation skall ske, under denna del av arbetet är det viktigt att forskarna har ett öppet 

synsätt på det resultat som framkommit för att undvika att felaktiga konklusioner dras. 

Skulle forskarna vara oense om tolkningen skall diskussioner ske tills de är överens. 

Summering och slutsatser skall göras enskilt för varje undertema. 

 

Nedanstående redovisas ett exempel på analysen (figur 2). 

  

Text Reducering Kod Undertema Huvudtema 

Det framkommer att om barnet 

upplever att någon annan är 

ansvarig för dödsfallet skattar det 

barnet högre poäng i komplicerad 

sorg 

Komplicerad sorg 

förekommer oftare 

om barnen 

beskyller någon 

annan för 

förälderns död 

Att inte förstå 

varför leder till 

komplicerad 

sorg 

Att förstå 

varför 
Hanteringens 

svåra konst 

De önskar att helt glömma de 

svåra tankarna, troligtvis för att de 

inte upplever några fördelar med 

att komma ihåg svåra minnen. 

Andra fokuserar på det goda det 

mesta av tiden och bara ibland 

tänker dom på de svåra minnena. 

Önskan om att helt 

glömma de svåra 

tankarna eller i alla 

fall fokusera på det 

goda. 

Önska glömma 

det svåra och 

minnas det 

goda 

Att minnas Hanteringens 

svåra konst 

Känslan av stabilitet och 

normalitet i livet gjorde att man 

kunde fly från det kaotiska livet. 

Stabilitet och 

normalitet i livet 

gjorde att man 

kunde fly från det 

kaotiska livet  

Stabilitet och 

normalitet gav 

andrum 

Att känna 

stöd 
Hanteringens 

svåra konst  

Övertygelser, i alla fall till en viss 

grad, om att det finns en möjlighet 

att de avlidna existerar utom 

synhåll. Denna existens var 

upplevd som en ande som 

existerar runt om eller att de 

existerar i någon form över dem 

och kan höra och se vad de gör.  

En tro om att den 

avlidna existerar 

utom synhåll som 

en ande som kan 

höra och se dem.  

Tro att 

föräldern 

existerar som 

ande 

Att vara 

troende 
Hanteringens 

svåra konst 

Figur 2, Reduceringstabell av resultat. 
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6.5 Forskningsetiska överväganden 

Studier som saknade etisk godkännande inkluderades inte i studien. Då studien bygger 

på tidigare forskningsrapporter och vetenskaplig litteratur finns det få etiska risker. Då 

studien syftar till öka kunskapen om hur barn påverkas när en förälder plötsligt avlider 

anses nyttan vara stor i förhållande till riskerna. En etisk egengranskning har gjorts, 

(bilaga E). Genom svaren på denna finns riktlinjer för att studien inte behöver genomgå 

någon etisk granskning (Etikkommittén Sydost, 2017).   

 

Forskning som inkluderar människor skall följa etiska normer gällande respekt för 

mänskliga rättigheter samt skydda liv, hälsa, värdighet, integritet, sekretess och 

personuppgifter. Därför skall också risker i samband med studien identifieras och 

bedömas för att ställas i relation till dess fördelar i ett kommande resultat 

(Helsingforsdeklarationen, 2013). Etiska överväganden som skall göras vid en 

litteraturstudie är att undersöka om studierna som inkluderas har forskningsetiskt 

godkännande av en etisk kommitté, allt resultat skall redovisas även det som inte stödjer 

studiens hypotes. Det är av stor vikt att inkluderat forskningsmaterial inte förvrängs 

eller plagieras (Forsberg & Wengström, 2015).  

 

7 Resultat 
Efter den kritiska granskningen och analysen av de sjutton artiklarna (bilaga F), 

framkom tre teman; Livslidande med start i barndomen, Hanteringens svåra konst och 

Anpassning till det nya livet. Inom dessa tre teman utkristalliserades tretton underteman 

som sammanställdes till resultatet. 

 

7.1 Livslidande med start i barndomen 

Barn genomgick ett stort trauma när en förälder avled. Händelsen hade stor påverkan på 

barnens liv med upplevelser av inre kaos och överväldigande känsla av sorg. Barnets 

utveckling påverkades likvärdigt oavsett orsak till dödsfallet, barnets ålder och tid sedan 

dödsfallet. Barnen upplevde problem med sin psykiska hälsa och när föräldern avled 

plötsligt och oväntat fick det större konsekvenser än om föräldern avled förväntat. I fall 

där föräldern begått suicid upplevdes oro och ångest för att denna dödslängtan går i arv. 

Barnets eventuella vetskap om ökad risk för dödlighet antas ytterligare öka deras oro, 

ångest och livslidande. 

 

Komplicerad sorg 

När en förälder avled ökade risken för att barnet skulle drabbas av komplicerad sorg 

(KS). KS är ett syndrom som innehåller symtom liknande depression, ångest, 

posttraumatisk stress syndrom (PTSD) samt en känsla av hopplöshet. Nästan hälften av 

barnen ansågs ha måttlig till svår grad KS oberoende av förväntad eller oväntad död 

(Searles-McClatchy, Vonk & Palardy, 2009). Barnen hade sämre funktionell status, 

vilket bekräftades genom självskattning och klinisk bedömning. (Melhem, Porta, 

Shamseddeen, Walker-Payne & Brent, 2011; Melhem, Moritz, Walker, Shear & Brent, 

2007).  Mer än hälften av barnen upplevde KS inom loppet av ett år och 10 % av barnen 

uppvisade fortsatt hög skattning av KS efter 3 år (Melhem et al. 2011) Ingen skillnad 

sågs gällande förekomsten av KS i relation till barnets kön, förälderns kön, om det fanns 

biologiska band mellan förälder och barn samt om barnet bodde hos föräldern. Inte 

heller dödsorsak hade betydelse för förekomsten av KS. Liten skillnad sågs mellan 

förekomsten av KS och tid sedan dödsfallet (Melhem et al, 2007).  

 

Det sågs en skillnad i förekomst av lätt till måttlig KS beroende på dödsorsak. 

Majoriteten uppgav lätt till måttlig KS vid förväntad död i jämförelse med 30% vid 
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oväntad död (Searles-McClatchy et al., 2009; Kaplow, Howell & Layle, 2014). Barn i 

åldrarna 6-11 år angav högre KS än barn i åldrarna 12-16 år (Searles-McClatchy et al., 

2009). Självskattningen av KS hade en stark relation till utvecklingen av depression, 

desto högre poäng som angavs ju större var risken för att utveckla en depression senare i 

livet (Melhem et al., 2011).  

 

Depression 

Utvecklingen av depression skedde oftast i direkt anslutning till förälderns död hos de 

yngre barnen medan de äldre barnen utvecklade depression efter två månader upp till ett 

år efter dödsfallet. När barnet utvecklade depression två månader eller senare uppvisade 

de i större utsträckning symtom som känsla av värdelöshet, utmattning och skuld i 

jämförelse med de barn som utvecklade depression i direkt anslutning till händelsen 

(Hamdan, Melhem, Porta, Walker-Payne & Brent, 2012). Yngre barn drabbades i större 

utsträckning av depression än barn i tonåren. Barn som förlorade en förälder hade fler 

psykiatriska öppenvårdskontakter i jämförelse med barn som hade utvecklat en 

depression utan att en förälder hade avlidit. När föräldern hade avlidit genom externa 

orsaker (suicid, olycka eller mord) hade barnet fler vårdkontakter för depression än barn 

vars förälder avled pga naturliga orsaker. Av barnen där föräldern avled genom externa 

orsaker hade 3-4 % minst en gång varit i behov av psykiatrisk slutenvård i jämförelse 

med 1-2% av barn som utvecklade depression men som inte hade förlorat en förälder. 

Det framkom ingen skillnad mellan förekomst av psykiatriska öppenvårdskontakter 

eller slutenvårdskontakter i relation till om det var mamman eller pappan som hade 

avlidit. Pojkar hade större risk för vårdkrävande depression än flickor då föräldern avled 

plötsligt och oväntat (Berg, Rostila & Hjern, 2016).  

 

När pappan begick suicid fanns det ökad risk för ångest och depression (Kuramoto, 

Stuart, Runeson, Lichtenstein, Långström & Wilcox, 2010). I en annan studie framkom 

det inget samband mellan förälderns dödsorsak och förekomsten av depressiva besvär 

hos barnen (Kaplow et al., 2014). I familjer med lägre socioekonomisk status och där 

det misstänktes förekomma drogmissbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet drabbades 

barnen i större utsträckning av depression. (Berg et al., 2016; Hamdan et al., 2012). 

Risken för depression ökade när barnet upplevde att någon annan var ansvarig för 

dödsfallet (Melhem et al., 2011). Som det beskrivs ovan hade barn som förlorat en 

förälder stora risker för att utveckla depression. Barn som hade förlorat båda sina 

föräldrar hade ytterligare ökad risk för att utveckla depression (Berg et al., 2016). 

 

Posttraumatiskt stressyndrom 

Barn som hade förlorat en förälder skattade högre för PTSD än barn som inte hade 

förlorat en förälder (Hamdan et al., 2012). När föräldern avled förväntat skattade barnen 

högre för PTSD än när föräldern avled plötslig (Kaplow et al., 2014), i motsats till detta 

framkommer det i en studie av Searles-McClatchy et al., (2009)  att PTSD-skattningen 

inte hade någon relation till dödsorsaken. Tiden sedan dödsfallet, barnets kön samt 

förälderns kön hade inget samband med förekomsten av PTSD. Däremot skattade barn i 

åldrarna 6-11 år högre för PTSD än barn i åldrarna 12-16 år (Searles-McClatchy et al., 

2009). Svåra tankar och minnesbilder kunde uppstå helt plötsligt. Minnesbilderna 

inkluderade bilder av döden oavsett om de  hade sett händelsen eller inte. De allra 

svåraste minnesbilderna hade de barn vars förälder blivit mördade. Dessa minnen 

innehöll detaljer som gjorde det hela avskyvärt (Steeves, Parker, Laughon, Knopp & 

Thomson., 2011; Wood, Byram, Gosling & Stokes, 2012). 
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Självskadebeteende, intoxikation och självmordstankar 

Då förälderns dödsorsak var suicid eller mord uppgav barnen självmordstankar, 

drogmissbruk samt kriminella problem (Steeves et al., 2011). Hälften av de barn som 

förlorat en förälder hade minst en vårdkontakt för självskadebeteende eller 

intoxikationer. När föräldern avled  

genom externa orsaker eller droger ökade barnets risk ytterligare för självskadebeteende 

och intoxikationer. Mammans död var i större utsträckning relaterad till ökat 

självskadebeteende och intoxikationer. Då mamman avled genom suicid var risken för 

att barnet skulle begå suicidförsök dubbel så stor än om hon avled genom olycka. Om 

en flicka förlorade sin pappa eller en pojke förlorade sin mamma ökade risken för 

självskadebeteende (Rostila, Berg, Arat, Vinnerljung & Hjern, 2016; Kuramoto et al., 

2010). Lägre utbildning och inkomst hos den kvarlevande föräldern var riskfaktorer för 

självskadebeteende hos barnen (Rostila et al., 2016).  

 

Att känna oro, ångest och rädsla 

Barn vars förälder hade begått suicid bar med sig oro och rädsla att den psykiska 

ohälsan och senare dödslängtan skulle gå i arv. Många barn beskrev rädsla för att 

förlora den andra föräldern också. Barnen uttryckte även oro över familjens ekonomiska 

situation, tonåringarna upplevde att de måste stödja familjen ekonomiskt. Rädsla 

uppkom när barnen kände att den döde föräldern fanns närvarande i deras emotionella 

sfär. Känslan inföll oftast då de pratade om föräldern på ett negativt sätt och att 

föräldern då var där för att straffa dem (Wood et al., 2012; Searles-McClatchey & 

Wimmer, 2014). Barnen kände oro över att såra den kvarvarande föräldern när de 

samtalade om den avlidne föräldern (Ellis, Dowrick & Lloyd-Williams, 2013). 

 

Barnen hade 50 % ökad risk för dödlighet i jämförelse med barn som inte hade förlorat 

en förälder. Den ökade dödligheten kvarstod in i det tidiga vuxenlivet oavsett barnets 

ålder vid dödsfallet. Det fanns en liten ökad risk för dödlighet om föräldern avled 

plötsligt och oväntat även ett samband sågs mellan att en onaturlig död hos föräldern 

föranledde en onaturlig död hos barnet. Allra högst risk för dödlighet hade barnen vars 

föräldrar begått suicid. Dödligheten var liknande oavsett könet på barnet och könet på 

föräldern. När föräldern dog en onaturlig död minskade barnets dödlighetsrisk allt 

eftersom åren gick. (Li et al., 2014).  

 

Att känna skuld 

Barn vars förälder begått suicid bar med sig en känsla av ansvar och skuld till döden. 

Känslan inkluderade tankar om att de kunde ha gjort något för att förhindra det eller om 

deras beteende var en bidragande faktor. Barn som upplevde skuld skattade högre för 

komplicerad sorg (Wood et al., 2012; Melhem et al., 2007). 

 

Att känna ilska och besvikelse 

Känsla av ilska och besvikelse framkom främst hos de barn vars förälder begått suicid. 

Dessa tankar innebar en känsla av att föräldern inte brydde sig och att de övergavs. 

Barnen upplevde suicidhandlingen som självisk och att föräldern tog den lätta vägen. 

Ilskan riktades mot den avlidne och en besvikelse att föräldern var en annan person än 

den de trodde. Oavsett dödsorsak upplevde barnen ilska efter döden, denna ilska kunde 

ta över hela deras liv (Wood et al.,  2012; Searles-McClatchey & Wimmer, 2014).  
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7.2 Hanteringens svåra konst 

Att hantera förälderns död visade sig vara en svår konst. Vissa barn hanterade dödsfallet 

och sin sorg effektivt medan andra barn aktivt försökte ignorera sina känslor. Att 

ignorera känslorna ökade risken för psykisk ohälsa och gav svårigheter att anpassa sig 

till det nya livet. En god relation till den kvarvarande föräldern och att känna stöd från 

denne gav barnen större möjligheter att hantera sin sorg. En viktig faktor för att kunna 

hantera förälderns suicid var att barnet förstod att det berodde på sjukdom, vilket 

reducerade barnets känsla av skuld och ilska. Hanteringen av en förälders död är 

komplex och alla barn behöver, med hjälp av stöd, hitta sitt sätt som hjälper dom vidare 

i livet. 

 

Att söka förklaringar 

Brist på information kring dödsfallet ledde till att vissa barn hittade på sin egen historia. 

Vid suicid var det vanligt att den kvarvarande föräldern inte berättade dödsorsaken, 

vilket ledde till att barnen inte visste att föräldern var sjuk (Wood et al. 2012; Ellis et 

al., 2013; Kaplow et al., 2014). Förståelsen av att suicid berodde på sjukdom reducerade 

känslan av skuld och ansvar. Barnet kunde skylla på sjukdomen vilket reducerade ilskan 

att föräldern inte själv valde att dö. Slutligen kunde denna förståelse leda till att barnen 

kände empati med den döde. Barnen såg ibland likheter mellan sig själv och den avlidne 

föräldern, främst de negativa personlighetsdragen som bidrog till suicidhandlingen. 

Genom att förstå att det var en sjukdom kunde de känna igen symtomen och söka hjälp 

för sin psykiska ohälsa. (Wood et al., 2012).  

 

Att söka stöd i en tro 

Det framkom en övertygelse om att det fanns möjlighet att den avlidne föräldern 

existerade utom synhåll. Barnen beskrev att de på så vis kunde ha en fortsatt dialog med 

den avlidne, både genom samtal och i skrift. Troende barn, religiös- och andlig tro, 

anpassade sig på ett bättre sätt till förälderns död. Närvaron av den döde föräldern 

upplevdes genom minnesbilder (Wood et al., 2012; Searles-McClatchey & Wimmer, 

2014; Howell, Shapiro, Layne & Kaplow, 2015). 

 

Att fokusera på goda minnen 

Specifika minnessaker gav vissa barn goda minnen och andra barn svåra tankar. Genom 

att  minnessaker användes när de ville tänka på föräldern och undvika dessa 

minnessaker när de inte ville tänka på föräldern kunde barnen ta kontroll över sina 

tankar. Tyvärr kunde goda minnen ibland trigga svåra tankar, barnen önskade att 

fokusera på de goda minnena och att helt glömma de svåra tankarna. Goda minnen 

uppkom då barnen såg positiva likheter mellan sig och den avlidna föräldern (Wood et 

al., 2012; Searles-McClatchey & Wimmer, 2014). 

 

Att känna stöd från sin omgivning 

Barnen beskrev att det var viktigt att fortsatt ha kontinuitet i livet trots förälderns död. 

Att känna stabilitet och normalitet gjorde att barnen upplevde att de kunde fly från deras 

kaotiska inre (Ellis et al., 2013). Det framkom ingen signifikant skillnad i barnens 

förmåga att anpassa sig vad gällde den kvarvarande förälderns handlingsstrategier vilket 

inkluderade socialt stöd, emotionellt stöd, religiös hantering, acceptans, planering, 

förnekelse samt aktiv hantering. Däremot hade barnen som på bättre sätt anpassade sig i 

större utsträckning en god relation med den kvarvarande föräldern. Dessa föräldrar hade 

använt sig av en positiv förstärkelse och barnen hade fått möjlighet uttrycka sina känslor 

(Howell et al., 2015). Vissa barn stängde av sina känslor och tog hand om den 

kvarvarande föräldern som en hanteringsstrategi. Denna hanteringsstrategi kunde vara 
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vanlig då barnet kände bristande stöd från den kvarvarande föräldern. Bristande stöd 

kunde leda till osäkerhet, rädsla, känsla av ensamhet och svårigheter att lita på andra. 

Den kvarvarande förälderns psykiska ohälsa och psykosociala problem hade stor 

inverkan på barnets beteende och emotionella problem. Om föräldern hade avlidit 

genom externa orsaker var det vanligare att den kvarvarande föräldern hade lägre 

utbildning, drogmissbruk, psykisk ohälsa samt kriminella problem. När föräldern dog 

hade barnen svårt att förstå varför de inte fick lika mycket uppmärksamhet och inte lika 

mycket stöd. Genom att förklara för barnet att förälderns förändrade beteende berodde 

på sorg hade det reducerat barnets ångest.(Ellis et al., 2013; Searles-McClatchey & 

Wimmer, 2014; Berg, Rostila, Saarela & Hjern, 2014; Kalantari & Vostanis, 2010). 

Vissa barn upplevde att det var lindrade att tänka på att det var andra som hade det värre 

än dem (Wood et al., 2012). De barnen som aktivt ignorerade sina känslor och valde att 

inte hantera sin sorg hade på ett mindre bra sätt anpassat sig till det nya livet (Howell et 

al., 2015).  

 

7.3 Anpassning till det nya livet 

Nästan hälften av alla barn som hade förlorat en förälder hade svårt att anpassa sig till 

det nya livet. Barn som efter dödsfallet hade svår komplicerad sorg anpassade sig sämst. 

Emotionella problem som ofta uppkom bidrog till konflikter, svårigheter med relationer 

till familj och vänner, påverkan på skolresultat och senare även påverkan på yrkeslivet. 

Kvinnor som växte upp där föräldrarnas relation hade haft våldsamma inslag hamnade 

ofta själva i våldsamma relationer trots att de sökte efter relationer där de kunde bli 

räddade från sitt förflutna.  

 

Att interagera med familj och vänner 

I samband med en förälders död upplevde många barn ilska. Ilskan orsakade konstant 

bråk med den kvarvarande föräldern och dessa konflikter verkade olösbara, trots att 

barnen önskade en fridfull tillvaro i familjen. Allt eftersom familjerna sörjde ökade 

barnens depression och ovilja att integrera med familjen. I vissa familjer slutade 

familjen att fungera som en familj och de blev i stället individer i en familj (Ellis et al., 

2013; Searles-McClatchey & Wimmer, 2014). Barn som hade förlorat en förälder 

uppvisade sämre uppförande och emotionella problem som bland annat gav problem i 

vänskapsrelationer. Många barn kände sig avskilda från sina vänner efter att föräldern 

hade avlidit. Framför allt tonåringarna upplevde det pinsamt att vara annorlunda. 

Vännerna ville gärna hjälpa till men barnen hade svårt att uttrycka vilket typ av hjälp de 

önskade (Searles-McClatchey & Wimmer, 2014; Kalantari & Vostanis, 2010). Problem 

med vänskapsrelationer samt kärleksrelationer höll i sig upp i vuxenlivet. Det framkom 

att främst männen hade problem att engagera sig i förhållanden samt att behålla intima 

relationer (Brent, Melhem, Masten, Porta & Payne-Walker, 2012). Kvinnor beskrev att 

de försökte bli räddade från sitt förflutna och många levde i våldsamma relationer. Vissa 

upplevde ett stort problem att uppfostra sina egna barn och vissa valde att inte alls bli 

föräldrar (Steeves et al., 2011).  

 

Skola och yrkesliv 

Barnens psykiska ohälsa påverkade skolgången. Deras betyg var lägre och de 

misslyckades i skolan i större grad. Sämre skolresultat ökade om föräldern dog plötslig 

och oväntat. Det framkom inget samband gällande skolresultat i förhållande till ålder på 

barnet när föräldern avled eller mellan pojkar och flickor (Searles-McClatchey & 

Wimmer, 2014; Berg et al., 2014). Det sågs ingen signifikant skillnad mellan en 

förälders död och barnens utbildningsgrad däremot uppvisade barnen mindre strävan för 
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att utbilda sig.  Detta påvisades också genom att de hade sämre karriärsplaner och 

därigenom sämre framgångar i yrkeslivet (Brent et al., 2012).  

 

8 Diskussion 

 
8.1 Metoddiskussion  

Studiens initiala syfte var att belysa vilket behov av stöd barn som förlorar en förälder 

prehospitalt har i det akuta skedet. Tyvärr hittades endast två studier som svarade mot 

det syftet och därför fick syftet ändras till det nuvarande. Studien genomfördes som en 

integrativ litteraturstudie men den hade också kunnat göras genom intervjuer med barn. 

Då författarna skriver på magisternivå bedöms det var för avancerat samt att det skulle 

kräva flertalet etiska överväganden. Forskningsområdet berör en förälders dödsfall, 

vilket är en traumatisk händelse i ett barns liv. Det finns det stora risker och svårigheter 

med att intervjua barn gällande en förälders död. Bischofberger et al. (2004) beskriver 

svårigheten med informerat samtycke vid forskning där barn eller ungdomar skall 

användas som informanter, framför allt om barnen är yngre. Barn som bedöms ha en 

psykologisk ålder under sju år kan inte helt förstå innebörden av forskningen och därav 

kan informerat samtycke inte inhämtas hos dem. Efter sju års ålder är det möjligt att 

försöka inhämta ett medgivande hos barnen efter att föräldrarna har gett sitt tillstånd. 

När barnen själva förstår innebörden av forskningen är beslutet upp till dem om de vill 

delta eller inte. Utifrån dessa svårigheter utförs denna form av intervjustudier lämpligen 

av forskare som ingår i projekt som formellt har etikprövats. Detta motiverar varför 

denna studie inte har gjorts som en intervjustudie.  

 

Urval 

När huvudsökningen var gjord fanns det få studier som enbart inkluderade barn där 

förälderns dödsfall hade skett plötsligt och oväntat. Därför valdes även inklusion av 

studier där föräldern hade avlidit förväntat. Det skapar en möjlighet att undersöka och 

jämföra om barnen som förlorar en förälder plötsligt och oväntat påverkas annorlunda 

mot barn som förlorar en förälder förväntat. Då syftet var att främst undersöka det 

oväntade och plötsliga dödsfallet valdes en gräns där majoriteten av dödsfallen var 

oväntade. Att jämföra hur barn påverkas beroende på om föräldern avlider oväntat och 

plötsligt eller förväntat upplevs vara viktig, då det i Sverige finns tydliga riktlinjer för 

vilket stöd barnet får när dödsfallet sker förväntat. När dödsfallet sker plötsligt och 

oväntat är det få regioner som har struktur för detta. I ambulanssjukvårdens uppdrag är 

det främst de plötsliga och oväntade dödsfallen som förekommer.   

 

Forsberg och Wengström (2015) beskriver att forskning snabbt kan bli för gammal och 

att det därför är av vikt att inkludera den nyaste forskningen. I studien sattes initialt 

begränsningar till studier publicerade efter 2010 för att få den mest aktuella 

forskningen, dock gav det inte tillräckligt med underlag varför tidsbegränsningen sedan 

sattes till 2007 - 2018, majoriteten av studierna är dock gjorda efter 2010. Efter 

granskningen anses de inkluderade artiklarna ha måttlig - hög trovärdighet (bilaga F). 

Liknande resultat framkom i studierna oavsett när de var utförda, vilket tyder på att 

barnen inte påverkas annorlunda idag i jämförelse med 2007 vilket gör att studiens 

resultat har en god validitet. 

 

För att finna all relevant forskning som svarar mot syftet är det viktigt att sökningen 

sker utifrån ett strukturerat arbetssätt för att öka tillförlitligheten (Bettany-Saltikov & 

Mcsherry, 2015). Litteratursökningen i studien har utgått ifrån det arbetssätt som 
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författarna ovan beskriver. Författarna har varit i kontakt med några forskare inom 

området från Sverige och Norge för att undersöka om de hade kännedom om något 

opublicerat material. Något opublicerat material hittades inte, dessa kontakter har tagits 

då Forsberg och Wengström (2015) beskriver att när en  litteraturstudie görs skall både 

publicerat och opublicerat material inkluderas. Kristensson (2014) beskriver dock att 

samma krav att hitta opublicerat material inte finns när en uppsats skrivs, då detta skulle 

resultera i ett allt för tidskrävande arbete. Den strukturerade litteratursökningen ökar 

studiens reliabiliteten då det möjliggör att all relevant forskning som svarar mot syftet 

har hittats.       

 

De inkluderade studierna är utförda i flera olika länder vilket ökar överförbarheten i den 

här studien då liknande resultat har framkommit oavsett vart i världen studien var 

utförd. Dock är majoriteten av studierna utförda i I -länder, därmed kan det vara svårt 

att överföra resultatet till U-länder då det kan antas att siffrorna för hur många barn som 

förlorar en förälder sannolikt är högre i de länderna. I den här studien finns det tydligt 

redovisat vilka sökord som har använts samt vilka artiklar vi har granskat. Detta är 

något som också ökar överförbarheten av studien.  

 

Analys 

För att öka studiens reliabilitet bör analysen utföras av minst två personer. För att förstå 

helheten i resultatet är det viktigt att studierna lästes igenom flertalet gånger. 

Översättningen är något som anses vara komplicerat, det är viktigt att originaltexten inte 

förvrängs eller översätts på fel sätt (Polit & Beck, 2015) . Styrkor i studien är att hela 

arbetet har genomförts av båda författarna, vilket minskar risken för att de inkluderade 

studiernas resultat tolkas på fel sätt. Då alla de inkluderade artiklarna var skrivna på 

engelska har ett lexikon används för att översätta ord som författarna inte förstod, detta 

med syfte att inte förvränga eller feltolka resultatet. Risken finns ändå att någon 

översättning har blivit feltolkad. Vid osäkerhet om innebörden i ordet eller texten har 

författarna diskuterat tillsammans för att försöka få fram den korrekta översättningen. 

Att studien har utförts av två författare är något som ökar reliabiliteten i studien.     

 

Förförståelse 

Författarnas förförståelse är något som måste beaktas när det kommer till kvalitativ 

forskning. Förförståelsen kan påverka hur analysen av materialet sker (Forsberg & 

Wengström, 2015). Kristensson (2014) menar dock att forskarens förförståelse aldrig 

fullständigt kan tas bort, samt att den är en viktig del tolkningen. Författarna har haft ett 

öppet sinne vad de gäller analysen av det insamlade materialet och har hanterat 

förförståelsen genom att diskutera den med varandra. Författarna arbetar inom 

ambulanssjukvården men har inte varit med om någon situation där det finns barn som 

närstående när en patient plötsligt avlider. Författarnas förförståelse var att barn som 

plötsligt förlorar en förälder inte synliggörs inom ambulanssjukvården. Att händelsen 

skulle leda till svårigheter för familjen, då stora krav ställs på den kvarvarande 

föräldern. Det fanns även en förhoppning om att barnen uppmärksammades av någon 

annan instans.   

   

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur barn påverkas när en förälder plötsligt och 

oväntat avlider. Resultatet visar att barnen har en inre känsla av kaos och 

överväldigande sorg. Barnen löper stora risker för psykisk ohälsa, självskadebeteende, 

intoxikationer och dödlighet. Den psykiska ohälsan och dess komplikationer leder till 

stora vårdkostnader för samhället. Socialstyrelsens kartläggning visar att vid 
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traumatiska händelser som sker utanför sjukhuset finns det ingen som tar ansvar för att 

ta reda på om det finns berörda barn, vilket är en förutsättning för att kunna ge barnen 

stöd. 

  

Något som framkommer i resultatet är att barnen upplever att de är i behov av 

information och stöd för att på ett bättre sätt kunna hantera sin sorg efter förälderns död. 

Bristande stöd kunde leda till osäkerhet, rädsla, känsla av ensamhet och svårigheter att 

lita på andra. För att kunna nå en förståelse för hur ambulanssjukvården kan bemöta 

barnen och dra nytta av studiens resultat i den akuta situationen kommer resultatet 

diskuteras kring de fem element som Hobfoll et al. (2007) beskriver; Främja känsla av 

säkerhet, Främja känsla av lugn, Främja en känsla av att Du är inte ensam, Främja 

kontakt med andra och Främja en känsla av hopp.  

 

Främja känsla av säkerhet 

Barn vars förälder avlider befinner sig i en utsatt situation. Hela deras värld kastas 

omkull och de har svårt att skapa sig en bild av situationen. Enligt studiens resultat var 

brist på information en faktor som gjorde det svårare för barnen att hantera händelsen. 

Specifikt vid suicid hade det mycket stor betydelse att berätta varför föräldern begick 

suicid. Det gjorde att barnen inte kände samma ansvar och skuld då de istället kunde 

skylla på sjukdomen som föranledde dödsfallet. Dyregrov (2007) samt Chesterson 

(2011) beskriver att när det ofattbara händer är det viktigt att barnet får ärlig information 

för att undvika fantasier som kan vara än mycket värre än det som faktiskt hände. 

Dödsbudet skall lämnas av den kvarvarande föräldern. Även om detta kan kännas svårt 

är det den personen som barnen känner sig mest trygg med. Det är bra om någon från 

sjukvården kan vara med för att stödja föräldern. Jenholt Nolbris (2014) beskriver 

vikten av att delge barnen information tidigt, att de bör vara delaktiga under hela 

processen. Barnen skall delges information av både förälder och hälso- och 

sjukvårdspersonal. Nilsson och Ängarne (2016) menar att om personen familjen möter 

är kunnig och erfaren skapar det förtroende och känsla av omsorg och säkerhet. För att 

acceptera detta stöd och få en god vårdande relation måste barnen och den kvarvarande 

föräldern känna sig trygga och bekväma. Barnen bör delges information om vad som 

föranledde dödsfallet, hur det gick till under återupplivningen samt vad som kommer 

ske efteråt.  

 

Oro hos ambulanspersonal uppstår främst vid traumatiska situationer som involverar 

barn. Att bemöta barns sorg beskrivs som något av det svåraste i yrket. Traumatiska 

händelser påverkar även ambulanspersonalen emotionellt vilket kan medföra svårigheter 

att hantera sina egna känslor (Jonsson, Segersten & Mattsson, 2002 ; Svensson & 

Fridlund, 2007; Regehr, Goldberg & Hughes, 2002; Bremer et al. 2012; Bremer & 

Sandman, 2011). Detta skulle kunna tolkas som att om ambulanssjuksköterskor 

upplever stress för att ta hand om ett barns sorg blir det således svårt att skapa en känsla 

av trygghet och en god vårdande relation. Risken finns att personalen väljer att inte se 

att det finns barn som närstående vilket kan orsaka negativa konsekvenser för barnen 

senare i livet. Enligt Bremer och Sandman (2011) kan obefogad återupplivning vara en 

ursäkt för att slippa möta anhöriga. Ambulanspersonal upplever det svårt att förklara 

varför återupplivning avslutas och att lämna dödsbudet. Att inte möta de anhöriga skulle 

innebära att ambulanspersonalen inte uppfyller sina yrkeskrav och frångår vårdetiska 

principer samt att de undviker att utveckla sina färdigheter kring mötet med barn och 

närstående i akut sorg.  
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Främja en känsla av lugn 

Barns reaktion på budskapet att deras förälder avlidit kan skilja sig åt avsevärt. De 

vuxna runt omkring måste vara beredda på högljudda protester, förnekande, gråt och 

förtvivlan. Barnen skall tillåtas reagera på olika sätt och de vuxna måste kunna ta emot 

dessa starka känslor och inte försöka få barnet att sluta. Lägg en trygg arm kring barnet 

till dess att reaktionerna ebbat ut (Dyregrov, 2007). Inom vårdvetenskapen finns olika 

dimensioner av tröst. Tröst är rogivande och framkallar en känsla av lugn, glädje och 

lättnad. Den första öppningen till patientens lidande sker genom ett tröstande möte. 

Detta möte innebär att patienten vet att vårdaren ser patientens lidande. Att bli sedd och 

förstådd kan upplevas lindrande (Roxberg, 2017). Känsla av välbefinnande är något 

som utgår ifrån varje individs egna upplevelser, känsla av välbefinnande utesluter inte 

lidande (Wiklund, 2003). Barnen kommer att uppleva ett lidande när de får beskedet om 

förälderns död. Ambulanssjuksköterskor kan genom ett bra bemötande lindra deras 

lidande och därigenom främja välbefinnande. För att minska barnens lidande krävs det 

att relationen till barnen blir vårdande. Wiklund (2003) beskriver att den vårdande 

relationen är ett samspel mellan vårdare och patient. Den vårdande relationen skall 

bland annat ge patienten utrymme samt möjlighet att ställa frågor och känna stöd.  

 

Hobfoll et al. (2007) samt Nilsson och Ängarne (2016) menar att det är viktigt att 

bekräfta att barnens reaktioner är normala. De har inte blivit galna, utan det är en del av 

sorgeprocessen. De belyser vikten av att en stödjande professionell person snabbt kliver 

fram, en person de kan vända sig till för lång tid framöver (ibid.). För att ett barn skall 

kunna uttrycka sina känslor fritt bör rummet där dödsbudet ges väljas med omsorg. Ett 

plötsligt och oväntat dödsfall kan ibland ske i offentlig miljö och då ska familjen 

transporteras med till akutmottagningen. Enligt Bremer och Sandman (2011) bör 

familjen stanna i sitt hem om dödsfallet sker där. Hemmet är en lugn och trygg plats för 

familjen. Genom att stödja närstående läggs en grund för lugn och värdighet i en annars 

traumatisk händelse (ibid.) Enligt studiens författare anses det mer etiskt att den döde 

får stanna i sitt hem med anhöriga runt omkring sig istället för att transporteras iväg till 

en akutmottagning. I studiens resultat framkom det att många av barnen led av PTSD 

med svåra minnesbilder efter förälderns död. Genom att skapa ett lugn och ett värdigt 

avslut tror författarna att det skulle ge barnen möjlighet att även ha ljusa minnesbilder 

från händelsen. 

 

Främja en känsla av att du inte är ensam  

Resultatet visar att barnen upplever behov av att ha kontinuitet och stabilitet i en annars 

kaosartad situation. När barnen har en god relation till den kvarvarande föräldern 

anpassar de sig på ett bättre sätt till det nya livet. Det framkommer också att barnen 

känner sig ensamma och att familjen inte längre fungerar som en familj trots att de 

egentligen önskar en god relation till sin familj. Chesterson (2011); Nilsson och 

Ängarne (2016) samt Hobfoll. et al. (2007) beskriver att tillhöra en grupp har positiva 

egenskaper för att överkomma svårigheter. Struktur och att familjen fungerar som en 

familj, kan vara ett substitut för professionell hjälp. För att struktur skall uppstå behöver 

familjen hjälp med att bringa ordning. Den kvarvarande föräldern behöver ta emot stöd 

från sin omgivning, för att själv kunna sörja. När barnet ser att föräldern har stöd runt 

omkring sig och en axel att luta sig mot minskar det oro och skuld. Dyregrov (2007) 

beskriver vikten av få förändringar i barnens vardag. En del föräldrar misstror sin 

förmåga att ta hand om barnen och tror då att det är bättre att de bor hos en annan nära 

anhörig den närmaste tiden. Det skulle dock ge barnen en känsla av att vara förvisade 

(ibid.). Detta skulle kunna tolkas som att ambulanssjuksköterskan bör stärka den 

kvarvarande föräldern i dennes roll, att han/hon klarar detta och nu är barnens trygga 
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punkt. Stötta föräldern i att ringa efter hjälp och lämna aldrig familjen ensam utan att ha 

sett till att någon är där och tar hand om dem. Dahlberg (2007) menar att när det finns 

någon som ser, hör och bryr sig om kan känslan av ensamhet minska och den vårdande 

relationen främjas. Därav kan det vara viktigt att ambulanspersonalen ser, hör och bryr 

sig om barnet samt hjälper den kvarvarande föräldern att hitta en eller ett par personer 

som barnet känner sig trygg med. Wiklund (2003) beskriver att den vårdande relationen 

skall vara ömsesidig, vårdaren har dock alltid en makt genom sin yrkesroll. Vårdaren 

måste vara medveten om sin makt för att inte öka lidandet hos patienten. En god 

vårdande relation uppstår när den lidande upplever att vårdaren använder sin makt för 

att hjälpa och stödja.  

 

Främja kontakt med andra 

I resultatet framkommer det att barnen ofta kände sig avskilda från sina vänner, något 

som skapade problem för dem även i vuxen ålder gällande vänskapsrelationer men även 

kärleksrelationer. Tonåringar beskriver det som pinsamt att vara annorlunda i jämförelse 

med sina vänner. Det framkom även att vännerna ville hjälpa till och finnas som stöd 

men de visste inte riktigt hur. Hobfoll et.al (2007); Chesterson (2011) samt Nilsson och 

Ängarne (2016) beskriver att snabbt socialt stöd ger bättre återhämtning men samtidigt 

som långvarigt stöd kommer att behövas. För att föräldern skall kunna stödja sitt barn är 

det viktigt att de ber sin omgivning om hjälp. Det kan handla om enkla göromål såsom 

matlagning och städning mm. Dyregrov (2007) beskriver vikten av att snabbt sätta in en 

terapeutisk kontakt för att undvika att eventuella försvarsmekanismer träder i kraft dock 

menar Hobfoll et.al (2007) att om familjen har en god relation och får stöd kan detta 

vara ett substitut för professionell hjälp. Att barn behöver stöd genom terapi styrks av 

Sandler et al. (2010) samt Ayers et al. (2014) som kommit fram till att barn som gått i 

terapi har lägre nivå av komplicerad sorg. Detta kan tolkas som att barnen ändå behöver 

ett snabbt professionellt stöd. Denna person kan se barnets livsvärld och hur familjen 

fungerar. Det är den här personen som, tillsammans med familjen,  kan avgöra om 

barnet och familjen behöver ytterligare professionell långvarig kontakt. Stödet skulle 

kunna innebära ett första möte, och sedan ett uppföljande möte någon eller några 

månader senare samt möjlighet för familjen att ta kontakt vid behov.  

 

Främja en känsla av hopp  

Studiens resultat visar att barnen är rädda att den andra föräldern också ska dö. När 

föräldern dött genom suicid finns känslan av att dödslängtan skall gå i arv. Tankar kring 

att oavsett hur barnet kommer hantera händelsen kommer han eller hon ändå ärva 

sjukdomen som gjorde att föräldern dog. Enligt Dyregrov (2007) behöver barnen prata 

om denna rädsla och sätta ord på skräcken. Barnen behöver försäkringar om att inget 

kommer hända med dem eller den kvarvarande föräldern. Barnen behöver få veta att det 

är normalt att vara rädd om eller ängslig för föräldern (ibid.). Genom att sätta ord på 

skräcken och ge barnet försäkran om att allt kommer bli bra kan man hjälpa dem att 

finna hopp. Hoppet hjälper barnet att höja blicken och tanken bortom den kaotiska 

situation som nu råder och se framåt. Känslan av hopp främjas genom att behålla 

stödjande relationer och kontinuitet. Initialt kan barnet längta efter ett mirakel som 

senare byts mot hopp om att kunna anpassa sig till det nya livet (Benzein, 2017).  
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 9 Konklusion 
Resultatet visar att barn som plötsligt förlorar en förälder ställs inför stora svårigheter i 

livet. De riskerar att drabbas av psykisk ohälsa med självskadebeteende, intoxikationer 

och slutligen en ökad dödlighet. Hur barnen hanterar händelsen och vilket stöd de får 

under den första kaotiska tiden och därefter har stor betydelse för deras anpassning till 

det nya livet. Dessa barn, nästan två varje dag i Sverige, behöver synliggöras inom 

ambulanssjukvården. Den här studien belyser att det behövs kunskapsutveckling 

gällande mötet med barn i sorg samt riktlinjer för hur dessa barn skall fångas upp 

snarast efter dödsfallet.  

 

För att fånga upp barnen behöver flera instanser samverka. Strukturer behöver skapas 

för hur barnens behov av råd, stöd och information skall tillgodoses. Det måste skapas 

riktlinjer som gör att barnen inte tappas bort utan att deras behov av stöd förmedlas till 

en annan instans t.ex. vårdcentral eller barn- och ungdomspsykiatrin.  

 

Det behövs mer forskning om hur detta stöd bör utformas för att bäst hjälpa barnen till 

en ljusare framtid än den som framkommer i studiens resultat. En kvalitativ 

intervjustudie med barn som förlorat en förälder för att få fram vilket stöd som upplevs 

givande hade varit intressant samt en kvantitativ fall-kontrollstudie där akuta 

interventioner sätts in för att sedan undersöka om de barn som får interventionen mår 

bättre i det långa loppet.  

  



  
 

20 

Referenser 
 

* Artiklar som är inkluderade i denna studies resultat 

 

Arman, M. (2017) Lidande. I Wiklund, Gustin, L. & Bergbom, I. (red). 

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (2. uppl., s. 213- 223). Lund: 

Studentlitteratur. 

  

Ayers, T., Wolchik, S., Sandler, I., Twohey, J., Weyer, J., Padgett-Jones, S., Weiss, L., 

Cole, E & Krige, G. (2014) The family bereavement program: Description of a theory - 

based prevention program for parentally bereaved children and adolescents. Journal of 

Death and Dying. 68 (4). s. 293-314. doi: 10.2190/OM.68.4.a  

 

Benzein, E. (2017) Hopp. I: Wiklund-Gustin, L. & Bergbom, I. (red.) 

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (2. uppl., s. 317-325). Lund: 

Studentlitteratur.  

 

*Berg, L., Rostila, M., Saarela, J. & Hjern, A. (2014) Parental death during childhood 

and subsequent school performance. American Academy of Pediatrics. 133. s. 682-689. 

doi: 10.1542/peds.2013-2771. 

  

*Berg, L., Rostila, M. & Hjern, A. (2016) Parental death during childhood and 

depression in young adults - a national cohort study. Journal of Child Psychology and 

Psychiatry. 57 (9) s. 1092-1098. doi: 10.1111/jcpp.12560. 

 

Bettany- Saltikov, J. & Mcsherry, R. (2016) How to do a systematic literature review in 

nursing: a step by step guide. (2. uppl). London: McGraw - Hill Education/ Open 

university Press. 

  

Bischofberger, E., Dahlquist, G., Edwinson- Månsson, M., Tingberg, B. & Ygge, B-M. 

(2004) Barnet i vården. Stockholm: Liber.  

 

Bremer, A., Dahlberg, K. & Sandman, L. (2012) Balancing Between Closeness and 

Distance: Emergency Medical Services Personnel’s Experiences of Caring for Families 

at Out-of-Hospital Cardiac Arrest and Sudden Death. Prehospital and Disaster 

Medicine. 27 (1) s. 42-52. doi:10.1017/S1049023X12000167 

 

Bremer, A. & Sandman, L. (2011) Futile cardiopulmonary resuscitation for the benefit 

of others: An ethical analysis. Nursing Ethics. 18 (4) s. 495-504. 

doi:10.1177/0969733011404339 

 

*Brent, D., Melhem, N., Masten, A., Porta, G. & Payne Walker, M. (2012) Longitudinal 

effects of Parental Bereavement on Adolescent Developmental Competence. Journal Of 

Clinical Child and adolescent psychology. 41 (6) s. 778-791. doi: 

10.1080/15374416.2012.717871.  

 

Chesterson, K. (2011) När en förälder plötsligt dör. Stockholm: Insidan. 

 



  
 

21 

Dahlberg, K. (2007) The enigmatic phenomenon of loneliness. International Journal of 

Qualitative Studies on Health and Well-being. 2 (4) s. 195-207. doi: 

10.1080/17482620701626117.     

 

Dyregrov, A. (2007) Sorg hos barn - En handledning för vuxna. (2. uppl). Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Dyregrov, A. & Regel, S. (2012) Early Interventions Following Exposure to Traumatic 

Events: Implications for Practice From Recent Research. Journal of loss and trauma. 17 

(3) s. 271-291. doi:10.1080/15325024.2011.616832 

 

*Ellis, J., Dowrick, C. & Lloyd- Williams, M. (2013) The long-term impact of early 

parental death: lessons from a narrative study. Journal of the Royal Society of Medicine. 

106. s 57-67. doi: 10.1177/0141076812472623.  

 

Etikkommitén Sydost (2017). Hämtad 171228 från https://lnu.se/mot-

linneuniversitetet/samarbeta-med-oss/Projekt-och-natverk/etikkommitten-sydost/  

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2015) Att göra systematiska litteraturstudier. (4. uppl.) 

Stockholm: Natur och Kultur.  

 

*Hamdan, S., Melhem, N., Porta, G., Payne - Walker, M. & Brent, D. (2012) The 

Phenomenology and Course of Depression in Parentally Bereaved and Non- Bereaved 

Youth. Journal of American Academy of Child and adolescent Psychiatry. 51 (5) s. 528-

536. doi: 10.1016/j.jaac.2012.02.021.  

 

Hedrenius, S. & Johansson, S. (2013) Krisstöd - vid olyckor, katastrofer och svåra 

händelser. Stockholm: Natur och kultur.  

 

Helsingforsdeklarationen (2013). Hämtad:171228 från https://www.wma.net/policies-

post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-

human-subjects/  

 

Hobfoll, S., Watson, P., Bell, C., Bryant, R., Brymer, M., Friedman, M., Freidman, M., 

Gerson, B., De jong, J., Layne, C., Maguen, S., Neria, Y., Norwood, A., Pynoos, R., 

Reissman, D., Ruzek, J., Shalec, A., Solomon Z., Steinberg, A. & Ursano, R. (2007) 

Five Essential Elements of Immediate and Mid-Term Mass Trauma Intervention: 

Empirical Evidence. Psychiatry. 70 (4) s. 283- 315. doi: 10.1521/psyc.2007.70.4.283.  

 

Holmberg, M., Forslund, K., Wahlberg, A. & Fagerberg, I. (2015). The relationship 

with the ambulance clinicians as experienced by significant others. Nursing in Critical 

Care. 21 (4) s.1-8. doi:10.1111/nicc.12144.  

 

*Howell, K., Shapiro, D., Layne, C & Kaplow, J. (2015). Individual and Psychosocial 

Mechanisms of Adaptive Functioning in Parentally Bereaved Children. Death Studies. 

39 s. 296-306. doi: 10.1080/07481187.2014.951497.  

 

Jenholt Nolbris, M. (2014) Kommunikation med barn som anhöriga. I: Söderbäck, M. 

(red). Kommunikation med barn och unga i vården (s. 181-189). Stockholm: Liber.  

 

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/samarbeta-med-oss/Projekt-och-natverk/etikkommitten-sydost/
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/samarbeta-med-oss/Projekt-och-natverk/etikkommitten-sydost/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/


  
 

22 

Jonsson, A., Segersten, K. & Mattsson, B. (2002) Post-traumatic stress among Swedish 

ambulance personnel. Emergency Medicine Journal. 20 (1). s. 79- 84. doi: 

10.1136/emj.20.1.79  

 

Kasén, A. (2017) Patient och sjuksköterska i en vårdande relation. I: Wiklund-Gustin, 

L. & Bergbom, I. (red.) Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik ( 2. uppl., s 97- 

109). Lund: Studentlitteratur.  

 

*Kalantari, M. & Vostanis, P. (2010) Behavioral and emotional problem in Iranian 

children four years after parental death in an earthquake. Journal of Social Psychiatry. 

56 (2). s. 158-167. doi: 10.1177/0020764008101854.  

 

*Kaplow, J., Howell, K. & Layne, C. (2014) Do Circumstances of the Death Matter? 

Identifying Socioenviromental Risks for Grief. Related Psychopathology in Bereaved 

Youth. Journal of Traumatic Stress. 27. s. 42-49. doi: 10.1002/jts.21877. 

 

Kristensson, J. (2014) Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter 

inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur och Kultur.   

 

*Kuramoto, J., Stuart, E., Runeson, B., Lichtenstein, P., Långström, N. & Wilcox, H. 

(2010) Maternal versus Paternal Suicide and Offspring Risk of Hospitalization for 

Psychiatric Disorders and Suicide Attempt. Pediatrics. 126 (5). s. 1026-1032. doi: 

10.1542/peds.2010-0974.  

 

*Li, J., Vestergaard, M., Cnattingius, S., Gissler, M., Bech - Hammer, B., Obel, C. & 

Olsen, J. (2014) Mortality after Parental Death in Childhood: A Nationwide Cohort 

Study from Three Nordic Countries. PLOS Medicine. 11 (7). doi: 

10.1371/journal.pmed.1001679 

 

*Melhem, N., Moritz, G., Walker, M., Shear, K. & Brent, D. (2007) Phenomenology 

and Correlates of Complicated Grief in Children and Adolescents. American Acadamy 

of Child and Adolescent Psychiatry. 46 (4). s. 493- 499. doi: 

10.1097/chi.0b013e31803062a9. 

  

*Melhem, N., Porta, G., Shamsedeen, W., Walker - Payne, M. & Brent, D. (2011) Grief 

in Children and Adolescents Bereaved by Sudden Parental Death. Arch gen psychiatry. 

68 (9). s. 911-919. doi:10.1001/archgenpsychiatry.2011.101.   

 

Nationalencyklopedin (2017). Hämtad 171220 från https://www-ne-

se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/pl%C3%B6tslig-d%C3%B6d.  

 

Nilsson, D. & Ängarne - Lindberg, T. (2016) Children who lose a parent suddenly: what 

kind of assistance do they feel provides relief? A content analysis study of children and 

their parents. Child Care In Practice. 22 (2). s 197- 209. doi: 

10.1080./13575279.2015.1118014.  

 

Nyström, M. & Herlitz, J. (2016) Möte mellan två kunskapsområden. I: Suserud, B-O. 

& Lundberg, L. Prehospital akutsjukvård (2. uppl., s. 17-25) Stockholm: Liber. 

 

https://doi-org.proxy.lnu.se/10.1371/journal.pmed.1001679
https://www-ne-se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/pl%C3%B6tslig-d%C3%B6d
https://www-ne-se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/pl%C3%B6tslig-d%C3%B6d


  
 

23 

Parsons S. (2011). Long-term Impact of Childhood Bereavement: Prelimary Analysis of 

the 1970 British Cohort Study (BCS70). London: Childhood Wellbeing Research 

Centre.  

 

Polit, F D.  & Beck - Tatano, C. (2015) Nursing Research - Generating and assessing 

evidence for nursing practice. (10. uppl.) Wolster.  

 

Regehr, C., Goldberg, G. & Hughes, J. (2002) Exposure to Human Tragedy, Empathy, 

and Trauma in Ambulance Paramedics. American Journal of Orthopsychiatry. 72 (4). s. 

505-513. doi: 10.1037/0002-9432.72.4.505  

 

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (2012) Kompetensbeskrivning. Legitimerad 

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. 

Hämtad 171228 från 

http://ambssk.se/wp-content/uploads/2016/10/ras_komp_beskr_ambssk2012.pdf 

 

Roxberg, Å. (2017) Tröst. I: Wiklund-Gustin, L. & Bergbom, I. (red). 

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (2. uppl., s. 393-402). Lund: 

Studentlitteratur.  

 

*Rostila, M., Berg, L., Arat, A., Vinnerljung, B. & Hjern, A. (2016) Parental death in 

childhood and self-inflicted injuries in young adults- a national cohort study from 

Sweden. European Child and Adolescent Psychiatry. 25. s. 1103-1111. doi: 

10.1007/s00787-016-0833-6.   

 

Sandler, I., Ma, Y., Tein, J-Y., Ayers, T. & Wolchick, S. (2010) Long-term effects of 

the family bereavement program on multiple indicators of grief in parentally bereaved 

children and adolescents. Journal of Consulting and Clinical psychology. 78 (2). s. 131-

143. doi: 10.1037/a0018393. 

 

*Searles - McClatchy, I., Vonk, E. & Palardy, G. (2009) The Prevalence of Childhood 

Traumatic Grief - A Comparison of Violent /Sudden and Expected Loss. Omega. 59 (4). 

s. 305-323. doi: 10.2190/OM.59.4.b 

 

*Searles - McClatchy, I. & Wimmer, J. (2014) Coping with parental death as seen from 

the perspective of children who attended a grief camp. Qualitative Social Work. 13(2). 

s. 221-236. doi: 10.1177/1473325012465104. 

 

SFS 2017:30 Hälso- och sjukvårdslag Stockholm: Regeringskansliet. 

 

Socialstyrelsen (2013a) Barn som anhöriga - Konsekvenser och behov när föräldrar har 

allvarliga svårigheter eller avlider. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen (2013b) Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. 

Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

* Steeves, R., Parker, B., Laughon, K., Knopp, A. & Thompson, M. (2011) Adolescents 

experience with uxoricide. Journal of American Psychiatric Nurses Association. 17 (2). 

s. 115-123. doi:10.1177/1078390311401025. 

  



  
 

24 

Svensson, A. & Fridlund, B. (2008) Experiences of and actions towards worries among 

ambulance nurses in their professional life: A critical incident study. International 

Emergency Nursing, 16 (1). s. 35-42. doi: 10.1016/j.ienj.2007.10.002. 

 

Trickey, D. (2005). Young people bereaved by suicide: What hinders and what helps. 

Bereavement Care. 24 (2). s. 11-14. doi: 10.1080/02682620508657623.  

  

UNICEF (2009). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Stockholm: UNICEF Sverige. 

Wiklund, L. (2003) Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Whittemore, R. & Knafl, K. (2005). The integrative review: updated methodology. 

Journal of Advanced Nursing. 52(5). s. 546-553. doi: 10.1111/j.1365-

2648.2005.03621.x.  

 

*Wood, L., Byram, V., Gosling, S. & Stokes, J.(2012) Continuing Bonds After Suicide 

Bereavement In Childhood. Death studies, 36. s. 873-898. doi: 

10.1080/07481187.2011.584025.  

 



 

I 

 

Bilaga A: Sökord, Peo och Pico. 

 

Population Experience Outcome 

Children OR adolescence lost parent suddenly and 

unexpectedly 

 

Ämnesord/ 

indexeringsord 

  

Child OR Adolescence Parental death Life experience 

 Parental loss Stress psychological  

  Adaptation psychological  

  Psychosocial aspects of Illness 

  Grief 

Fritextsökning   

 “parentally bereaved” Grief 

 “parental loss”  

 “parental bereavement”  

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

II 

 

Population Intervention Comparison Outcome 

Children OR 

Adolescence  

Lost a parent 

suddenly and 

unexpected 

Not lost a parent 

OR 

lost a parent 

expected 

Life experience 

Grief 

Wellbeing 

Ämnesord/ 

indexeringsord 

   

Children OR 

Adolescence  

Parental death  Life experience 

 Parental loss  Stress psychological  

   Adaptation 

psychological  

   Psychosocial aspects 

of Illness 

   Grief 

Fritextsökning    

 “parentally bereaved”  Grief 

 “parental loss”   

 “parental 

bereavement” 

  

 

 

  



 

III 

 

Bilaga B: Litteratursökning 

 
 

Databas 

 

Datum 

Sökfras Begränsning

ar 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Lästa 

artikla

r i 

fulltext 

Kvalite

tsgrans

kade 

artikla

r 

Inklude

rade 

artiklar 

Psyk 

INFO 

180124 

S1: Child OR adolescens  

 

 774 535 

 

    

 S2: MAINSUBJECT.EXACT ("Parental Death") OR ”parental 

death” OR "parental bereavement" OR "parental loss" OR 

"parentally bereaved" 

 1493     

 S3: MAINSUBJECT.EXACT("Life Experiences") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Physiological Stress") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Child Psychopathology") OR 

MAINSUBJECT.EXACT(”grief”) OR grief (47 465) 

  47 465     

 S1 + S2  1021     

 S1 + S3  13240     

 S2 + S3  606     

 S1 + S2 + S3  471 

 

    



  
 

IV 

 S1 + S2 + S3 2007-2018 

peer review 

121 83 24 13 10 

Cinahl 

180124 

S1: MH: Child OR MH: Adolescents  503324     

 S2: MH: Parental death OR “parental loss” OR “Parental 

bereavement” 

OR “parentally bereaved” 

 177     

 S3: MH: Life experience OR MH"Stress,Psychological+") OR 

(MH "Adaptation, Psychological+") OR (MH "Psychosocial 

Aspects of Illness+") OR MH Grief OR Grief 

 

 140150     

 S1 + S2  134     

 S1+ S3  28096     

 S2+ S3  82     

 S1+ S2+ S3   65     

 S1+ S2+ S3  2007-2018 

Peer Review 

 

46 19 7 0 0 

Pubmed  

180125 

S1: Child (MESH) OR Adolescents (MESH)  2745302 

 

 

    



  
 

V 

 S2: "Parental Death"[Mesh] OR ("Parental loss" OR parental 

"bereavement" OR "parentally bereaved") 

 1004     

 S3: "Life Change Events"[Mesh]) OR "Adaptation, 

Psychological"[Mesh] OR "Stress, Psychological"[Mesh] OR 

Grief[MESH] OR grief 

 231106     

 S1 + S2  399     

 S1 + S3  55068     

 S2 + S3  256     

 S1 + S2 + S3  169     

 S1 + S2 + S3 2007-2018 109 53 20 4 4 



 

VI 

 

Bilaga C: Granskningsmall för kvalitativa studier 
 
A. Syftet med studien? 

 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?  

(inklusion. och exklusionskriterier ska vara beskrivna) 

 

Var genomfördes undersökningen? 

 

Urval - finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

ㆹStrategiskt urval 

ㆹSnöbollsurval 

ㆹTeoretiskt urval 

ㆹEj angivet  

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant 

demografisk bakgrund) 

 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

 

C. Metod för datainsamling 

 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling) 

 

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

 

Ange datainsamlingsmetod: 

ㆹostrukturerade intervjuer 

ㆹhalvstrukturerade intervjuer 

ㆹfokusgrupper 

ㆹobservationer 

ㆹvideo-/bandinspelning 

ㆹskrivna texter eller teckningar 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

 

D. Dataanalys 

 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

 



  
 

VII 

Ange om:  

ㆹ teman är utvecklade som begrepp 

ㆹdet finns episodiskt presenterade resultat 

ㆹde individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 

ㆹsvaren är kodade 

 

Resultatbeskrivning: 

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

 

Är resultaten pålitliga? (undersökningens och forskarens trovärdighet) 

 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

orginaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

 

Har resultatet klinisk relevans? 

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

 

Finns risk för bias? 

 

Vilken slutsats drar författaren? 

 

Håller du med om slutsatserna? 

 

Om Nej, varför inte? 

 

Ska artikeln inkluderas? Motivera. 

  



  
 

VIII 

Bilaga D: Granskningsmall kvantitaiva artiklar 

 
A. Syftet med studien 

 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

 

B. Undersökningsgruppen 

 

Vilka är inklusionskriterierna? 

 

Vilka är exklusionkriterierna? 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

 

▯Randomiserat urval 

▯Obundet slumpmässigt urval 

▯Kvoturval 

▯Klusterurval 

▯Konsekutivt urval 

▯Urvalet är ej beskrivet  

 

Var genomfördes undersökningen? 

 

Vilket antal deltagare inkluderades i studien? 

 

C. Mätmetoder 

 

Vilka mätmetoder användes? 

 

Var reliabiliteten beräknad? 

 

Var validiteten diskuterad? 

 

D. Analys 

 

Var demografiska data liknande i jämförelsegruppen? 

 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

 

Hur stort var bortfallet? 

 

Fanns en bortfallsanalys? 

 

Var den statistiska bortfallsanalysen lämplig? 

Om nej, varför inte? 

 

Vilka var huvudresultaten? 

 

 



  
 

IX 

Erhölls signifikanta skillnader? 

 

Om Ja, vilka variabler? 

 

Vilka slutsatser drar författaren? 

 

Instämmer du? 

 

E. Värdering 

 

Kan resultaten generaliseras till annan population? 

 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

 

Motivera varför eller varför inte! 

  



 

X 

 

Bilaga E: Etisk egengranskning 

 
Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

    Ja Kanske Nej 

1 Avser undersökningen att behandla känsliga 

personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som 

avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 

fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

     X 

2 Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 

deltagarna (även sådant som inte avviker från 

rutinerna men som är ett led i studien)? 

     X 

3 Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 

påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller 

som innebär en uppenbar risk att påverka? 

     X 

4 Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

    X  

5 Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper 

såsom barn, person med demenssjukdom eller psykisk 

funktions-nedsättning, personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som 

är direkt beroende av försöksledaren)? 

    X  

6 Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens 

eller i vetenskaplig tidskrift efter studiens 

genomförande. 

   X  

7 Kommer personregister upprättas (där data kan 

kopplas till fysisk person) och anmälas till 

registeransvarig person (PUL- ansvarig).  

    X  

8 Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta 

samt anpassat till nivån på studien. 

 X    



  
 

XI 

9 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 

deltagarna förstår dess syfte och uppläggning 

(inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal 

besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer 

som kan påverka beslut om medverkan klart framgår. 

(För studier med minderåriga krävs vårdnadshavares 

godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

     Ej 

aktuellt 

10 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår 

tydligt i den skriftliga informationen till patient eller 

forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare 

när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta 

försöket utan att detta påverkar forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling eller, om 

studenter, betyg etc. 

     Ej 

aktuellt 

12 Det finns resurser för genomförande av projektet och 

ansvariga för studien är namngivna (student och 

handledare) 

 X     



 

XII 

 

 

Bilaga F: Inkluderade artiklar 
Författare, 

År, Land 

 

Titel och 

tidskrift 

Metod och urval Syfte Resultat  Kvalit

et  

Li, Vestergaard, 

Cnattingius, 

Gissler, 

Hammer-Bech, 

Obel & Olsen. 

2014 

 

Sverige, 

Danmark, 

Finland 

Motality after 

Parental Death in 

Childhood: A 

nationwide cohort 

study from three 

Nordic Countries. 

 

PLoS medicine  

Kvantitativ 

 

En retrospektiv kohort-studie. Registerbaserad.  

 

Antal: 7 302 013 

 

Confidentsintervall (CI): 95 %.  

Signifikantsnivå:  

P < 0,05 

Att undersöka sambandet 

mellan en förälders död i 

barndomen och risk för död 

senare i livet för de drabbade 

barnen.  

Barn som förlorar en förälder har 

större risk för dödlighet oavsett ålder 

på barnet vid dödsfallet, könet på 

föräldern som avlider, 

socioekonomiska faktorer samt hur 

föräldern avled.  

Hög  

Searles-

McClatchy, 

Vonk &Palardy. 

2009. 

 

USA 

The prevalence of 

childhood traumatic 

grief – a 

comparison of 

violent/sudden and 

expected death. 

 

Omega 

Kvantitativ. Självskattningsformulär. 

 

Systematiskt kvoturval. 

 

Antal: 158 

 

Reliabilitetkoefficient: 0,914 och 0,928 

Signifikantsnivå:  

p <0,01-0,05 

Undersöka sorg och PTSD 

hos barn som förlorat en 

förälder genom plötslig död 

samt förväntad död och om 

det föreligger någon skillnad 

i sorg och PTSD hos de 

barnen.  

Sorg och PTSD hos barn som 

förlorat en förälder är lika oavsett om 

föräldern dog plötsligt eller 

förväntat.  

Måttlig 

Howell, 

Shapiro, Layne 

& Kaplow. 2015 

 

USA 

Individual and 

Psychosocial 

Mechanisms of 

Adaptive 

Functioning in 

Parentally Bereaved 

Children 

 

Death Studies 

Kvantitativ. Självskattningsformulär.  

 

Systematiskt kvoturval. 

 

Antal: 56 

 

Signifikantsnivå:  

p <0,05 

Att utvärdera hur ett barn 

anpassar sig till det nya livet 

efter att en förälder har 

avlidit samt vilka faktorer 

som påverkat dem. 

57 % av barnen visar att de anpassat 

sig på ett tillfredställande sätt.  

 

Faktorer som påverkar är bl.a hur 

mycket uttrycker sin sorg och 

hanterar den genom samtal.  

 

De barnen (43%) som inte anpassat 

sig till det nya livet har aktivt 

ignorerat sina känslor.  

Måttlig  



  
 

XIII 

Berg, Rostila & 

Hjern. 2016 

 

Sverige  

Parental death 

during childhood 

and depression in 

young adults – a 

national cohort 

study 

 

Journal of Child 

Psychology and 

Psychiatry 

 

 

Kvalitativ.  

 

En retrospektiv kohort-studie.  

Registerbaserad. 

 

Antal: 862 554 

 

CI: 95 %. 

Signifikantsnivå:  

p < 0,001  

Undersöka skillnader i 

förekomst av depression om 

föräldern dog en plötslig 

eller förväntad död.  

Barn vars förälder dör av naturlig 

orsak är förknippad med liten risk för 

psykisk ohälsa i vuxen ålder men 

risken är betydligt större för de barn 

där föräldern dog av extern orsak.  

Hög 

Rostila, Berg, 

Arat, 

Vinnerljung & 

Hjern. 2016 

 

Sverige 

Parental death in 

childhood an self-

inflicted injuries in 

young adults – a 

national cohort 

study from Sweden 

 

Eur Child Adolesc 

Psychiatry  

 

 

Kvantitativ.  

 

En retrospektiv kohort-studie. Registerbaserad.  

 

Antal: 871 402 

 

CI: 95 % 

 

Undersöka sambandet 

mellan en förälders död i 

barndomen och förekomsten 

av självskadebeteende och 

intoxikationer senare i livet.  

Barn vars förälder avlider löper 

större risk för konsekvenser, 

framförallt om föräldern dog av 

plötslig död.  

Hög 

Berg, Rostila, 

Saarela & 

Hjern. 2014 

 

Sverige 

Parental Death 

During childhood 

and Subsequent 

School 

Performance 

 

Pediatrics  

Kvantitativ. 

 

En retrospektiv kohort-studie. Registerbaserad.  

 

Antal: 772 117  

 

CI: 95 % 

 

Undersöka sambandet 

mellan förälders död innan 

15 års ålder och prestationen 

i skolan under åldern 15-16 

år.  

Barn som förlorar en förälder 

presterar sämre i skolan än de barn 

som lever med båda sina föräldrar.  

Förälderns död orsakar psykosociala 

problem och sämre socioekonomiska 

tillgångar, de socioekonomiska 

förändringarna verkar förklara en del 

av de sämre prestationerna i skolan. 

De kan alltså inte bevisa att det är 

just förälderns död som påverkat 

skolprestationen. 

 

 

Hög 



  
 

XIV 

Kuramoto, 

Stuart, 

Runesson, 

Lichtenstein, 

Långström & 

Wilcox. 2010. 

 

Sverige 

Maternal versus 

Paternal Suicide 

and Offspring Risk 

of Hospitalization 

for Psychiatrik 

Disorders and 

Suicide Attempt. 

 

Pediatrics 

Kvantitativ. 

 

Retrospektiv kohort-studie. 

 

Kvoturval 

 

Antal: 42 792 

 

Signifikantsnivå:  

P < 0,01 - 0,05 

 

Undersöka huruvida barn 

vars förälder begått suicid 

har en ökad risk för att 

behöva uppsöka vård för sin 

psykiska ohälsa i jämförelse 

med de barn som förlorat sin 

förälder genom en olycka. 

Om modern begår suicid har barnet 

signifikant ökad risk för att begå ett 

självmordsförsök i jämförelse med 

gruppen där mamman har dött 

genom en olycka. Om fadern dör är 

det signifikant ökad risk på ångest 

och depression i jämförelse med 

gruppen där pappan dog av olycka. 

 

  

Hög 

Brent, Melhem, 

Masten, Porta & 

Walker-Payne 

2012 

 

USA 

Longitudinal 

Effects of Parental 

Bereavement in 

Adolescent 

Developmental 

Competence. 

 

J Clin Child 

Adolesc Psychol  

Kvantitativ. 

 

Longitudinal kohort-studie. 

 

Kvoturval 

 

Antal: 256 

 

Signifikantsnivå: 

P < 0,001-0,05 

 

 

Undersöker hur en förälders 

död påverkar barnet i 

framtiden vad gäller 

utbildning, arbete och 

relationer 

Barn som har förlorat en förälder har 

en sämre kompetens vad det gäller 

arbete och dess planering samt 

vänskapsrelationer samt 

utbildningsnivå.  

Hög  

Hamdan, 

Melhem, Porta, 

Walker-Payne 

& Brent. 2012 

 

USA 

The 

Phenomenology 

and Course of 

Depression in 

Parentelly Bereaved 

an Non-Bereaved 

Youth. 

 

J Am Acad Child 

Adolesc Psychiatry 

Kvantitativ.  

 

Longitudinal kohort-studie. 

 

Kvoturval. 

 

Antal: 102 

 

CI: 95 % 

Signifikantsnivå:  

P < 0,001-0,01 

 

 

Undersöka om depressionen 

hos barn är likt den 

depressionen som kan 

drabba barn som inte har 

förlorat en förälder.  

Antal perioder, antal symtom och 

depressionens allvarlighet är 

likvärdig i alla grupperna.  

Måttlig 



  
 

XV 

Melhem, Porta, 

Shamseddeen, 

Walker-Payne 

& Brent. 2011. 

 

USA 

Grief in Children 

and Adolescents 

Bereaved by 

Sudden Parental 

Death. 

 

Arch Gen 

Psychiatry 

Kvantitativ. 

 

Longitudinal studie.  

 

Kvoturval 

 

Antal: 182 

 

Signifikantsnivå: 

P< 0,001-0,05 

 

 

Att undersöka barn och 

ungdomars sorgereaktion 

och dess effekt på deras 

psykiatriska behov och 

funktionella status. 

Mer än häften av barnen som förlorar 

en förälder upplever fortsatt sorg 

fram till ett år efter dödfallet. 30,8 % 

uppvisar minskad sorg, men 10,4 % 

uppvisar fortsatt förlängd 

sorgeprocess upp till 3 år efter 

förälderns död. Förlängd 

sorgeprocess gör att barnen visar 

större funktionella nedsättningar. 

 

Hög 

Melhem, 

Moritz, Walker, 

Shear & Brent. 

2007. 

 

USA 

Phenomenology 

and Correlates of 

Complicated Grief 

in Children and 

Adolescents 

 

J Am Acad Child 

Adolesc Psychiatry 

Kvantitativ.  

 

Longitudinal studie. 

 

Kvoturval.  

 

Antal: 129 

 

Signifikantsnivå: 

P < 0,000-0,023 

 

 

Undersöka fenomenet 

komplicerad sorg hos barn 

och ungdomar som förlorat 

en förälder plötsligt och 

oväntat. Finns det skillnader 

eller likheter mellan 

komplicerad sorg och 

depression, ångest och 

PTSD 

Syndromet komplicerad sorg innebär 

signifikant större 

funktionsnedsättning än vad 

depression, ångest och PTSD gör var 

och en för sig. Däremot innehåller 

komplicerad sorg symtom som liknar 

dessa tre tillstånd, men man har då 

alla dessa symtom samtidigt.  

Måttlig 

Kaplow, Howell 

& Layle. 2014 

 

USA 

Do Circumstances 

of the Death 

Matter? Identifying 

Socioenvironmental 

risks for grief-

related 

Psychopathology in 

bereaved Youth 

 

Journal of 

Traumatic stress 

 

Mixad metod. 

 

Intervjustudie med tillägg av 

självskattningsformulär 

 

Kvoturval 

 

Antal: 63 barn och 38 föräldrar. 

 

Signifikantsnivåer: 

P< 0,01-0,05 

 

Identifiera potentiella 

kopplingar mellan föräldrar- 

och barnrapporter om 

dödsorsaken och deras 

respektive psykiska 

problem.  

Resultatet understryker att orsaken 

till förälderns död inte har betydelse 

för sorgreationer, PTSD och 

depressiva besvär.  

Måttlig 



  
 

XVI 

Kalantari & 

Vostanis 

2010 

 

Iran 

Behavioural and 

emotional problems 

in Iranian children 

four years after 

parental death in an 

earthquake 

 

Journal of social 

psychiatry 

Kvantitativ. 

 

Kohort-studie med kvoturval.  

 

Antal: 86 

 

Signifikantsnivåer: 

P< 0,0001-0,03 

 

Att fastställa graden av 

beteendemässiga och 

känslomässiga problem för 

barn som förlorat sin/sina 

föräldrar i jämförelse med 

barn i intakta familjer.  

Signifikanta skillnader sågs i alla 

fyra teman; känslomässiga, beteende, 

hyperaktivitet och kompisproblem 

emellan grupperna. Problemen var 

ännu mer signifikanta hos barnen 

med lägre socioekonomisk status.  

Måttlig 

Steeves, Parker, 

Laughon, 

Knopp & 

Thompson 2011  

 

USA 

Adolescents’ 

experiences with 

uxoricide 

 

Journal of the 

American 

Psychiatric Nurses 

Association 

Kvalitativ. 

 

Intervjustudie med öppna frågor. 

 

Strategiskt urval samt snöbollsurval. 

 

Antal: 34 

 

 

Undersöka ungdomars 

upplevelser av att förlora en 

förälder genom självmord 

eller mord. 

Barn som förlorar sin förälder till 

mord är ofta barndomen 

våldsdominerade redan innan 

mordet. Många barn kommer ihåg 

mordet och kan beskriva i detaljer 

hur det skedde och det såg ut, vilket 

tyder på att detta är en stor 

traumatisk händelse för dem. 

Förlusten blir ofta av båda 

föräldrarna, då den ena är död och 

den andra antingen har tagit sitt liv 

eller sitter i fängelse. Många av de 

kvinnor som, som barn har haft detta 

under uppväxten hamnar oftare i 

våldsamma relationer. De beskriver 

att det är svårt att ha bra relationer. 

 

 

Måttlig  

Wood, Byram, 

Gosling & 

Stokes. 2012 

 

England 

 

Continuing bonds 

after suicide 

bereavement in 

childhood 

 

Death studies  

 

 

 

Kvalitativ. 

 

Intervjustudie med semistrukturerade frågor.  

 

Strategiskt urval.  

 

Antal: 10 

 

Att belysa barns erfarenheter 

av kvarvarande band till den 

föräldern som avlidit genom 

suicid.   

Barn som mist en förälder genom 

självmord kan beskylla sig själv för 

självmordet, de ändrar sin 

uppfattning om den avlidna föräldern 

efter döden, de ifrågarsätter 

förälderns val att dö och är oroliga 

att de ska gå i arv.  

 

Måttlig 



  
 

XVII 

Ellis, Dowrick 

& Lloyd-

Williams. 2013 

 

England 

The long-term 

impact of early 

parental death: 

lessons from a 

narrative study. 

 

Journal of the 

Royal Society of 

Medicine  

 

Kvalitativ 

 

Intervjustudie med semistrukturerade frågor och 

skrivna texter.  

 

Strategiskt urval.  

 

Antal: 33 

Att undersöka barns 

erfarenheter av att förlora en 

förälder före 18 års ålder.  

Barn som inte får det stöd som de 

behöver i samband med att en 

förälder plötsligt avlider får 

konsekvenser av detta i sitt vuxna 

liv.  

Hög 

Searles-

McClatchey & 

Wimmer. 2014 

 

USA 

Coping whit 

parental death as 

seen from the 

perspective of 

children who 

attended a grief 

camp 

 

Qualitative Social 

Work 

 

 

 

Kvalitativ. 

 

Intervjustudie med semistrukturerade frågor.  

 

Strategiskt urval.  

 

Antal: 16 barn och 11 föräldrar.  

Utforska den emotionella 

effekten av en förälders död 

och påverkan av ett 

terapeutiskt teoribaserat 

sorgläger på barns hantering 

av förälders död.  

Barnen bär med sig djupa sår efter en 

förälders död. Flera av barnen lider 

av suicidtankar. Barnen är oroliga att 

de ska förlora även den andra 

föräldern.  

Hög 

 


