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Sammanfattning 

Att förlora en förälder i samband med dödsfall under barndomen är inte ovanligt. Så 
många som fyra barn av hundra förlorar en mamma eller en pappa under barndomen. 
Då ett barn förlorar en förälder rubbas hela barnets värld. En förälder står för trygghet, 
omsorg och en stabil grund för barnet under uppväxten. Slits föräldern ifrån barnet 
uppstår både psykisk och fysisk påfrestning. Syftet är att identifiera hur sorg uttrycks 
hos barn i samband med en förälders död utifrån olika perspektiv. 
 
Författarna har använt sig av systematisk litteratur översikt som metod. Det mest 
framstående i resultatet handlar om sorgens uttryck, sorgeprocessen och att bli sedd. 
Dessa tre teman sammanfattar tydligt bristen i omvårdnaden och omsorgen kring 
dessa barn. Det är oerhört viktigt att ha kunskap och kunna identifiera tecken på 
ohälsosam sorg. Det en utvecklingsprocess som aldrig bör upphöra. Författarna anser 
att det psykiska och fysiska stödet aldrig kan bli tillräckligt för dessa barn. 
 
Nyckelord: Sorg, föräldrars död, barn  
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INLEDNING 

Det har gjorts många studier om föräldrar som mist eller håller på att mista sitt barn 

men inte många på barn som är på väg att mista en förälder. Stöd finns till föräldrar 

som håller på att mista ett barn men är stödet tillräckligt för barn som håller på att 

mista en förälder? 

 

Genom denna litteraturstudie vill författarna belysa omvårdnaden kring barnen och ta 

lärdom av dessa inför sin kommande roll som sjuksköterskor. 

 

BAKGRUND 

I artikeln ” Factors Affecting Children´s Adjustment to the Death of a Parent: The 

Social Work Professional´s Viewpoint”(Hope & Hodge, 2006) nämns ord som att ”är 

man tillräckligt gammal för att älska är man tillräckligt gammal för att sörja”. 

 

Barns förståelse av död i olika åldrar 

Hur ett barn uppfattar döden varierar mycket mellan barn. Ett barns förståelse att tolka 

döden utvecklas sida vid sida med barnets tankemässiga mognad. Under de första 

levnadsåren saknar barn förmåga att förstå vad döden innebär. Trots det börjar barnen 

uppfatta att det finns skilsmässa och separation, de kan även uppleva en känsla av 

övergivenhet av dem som ger dem trygghet. Barn som skiljs från någon av sina 

föräldrar under denna period upplever situationen på ett liknande sätt som när en 

vuxen förlorar en anhörig i dödsfall. Barnet upplever chock, stark sorg, rädsla och 

förtvivlan. Tryggheten försvinner och barnet känner sig övergivet och ensamt (Tamm, 

2003). Barn under fem år förstår inte att döden är något beständigt vilket beror på att 

deras förståelse för hur kroppen och hur dess delar fungerar inte är utvecklad. Att en 

människa gått bort för alltid har yngre barn ingen förståelse för utan tror att det är 

något återkalleligt. I denna ålder förstår barnen det konkreta och därför är det bra att 

undvika det abstrakta och berätta istället vad som har hänt, dels vad det gäller 

sjukdomstillstånd men också död, detta för att barnet inte ska koppla ihop vardagliga 

göromål med döden. Yngre barn förstår inte döden vilket kan göra att de inte visar 

starka reaktioner till en början. I åldern fem till tio år ökar barns förståelse för döden. 

De börjar förstå att döden inte är något som kan gå tillbaka. Vid skolålder inser barn 

att en människa behöver delarna i kroppen för att fungera. Framåt tioårsåldern är 
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barnets tankar och funderingar om döden mer abstrakta och förståelsen för döden 

ökar. Barnet börjar också förstå att döden är något universellt och oundvikligt. Högre 

upp i åldrarna utvecklas barnets tänkande och de kan tänka hypotetiskt vilket gör att 

barnet på en djupare nivå kan inse och förstå konsekvenserna av döden (Dyregrov, 

2007). 

 

Barn reagerar på sorg på olika sätt. Barn kan reagera från att inte visa någonting till 

att visa mycket starka reaktioner. Vissa barn skriker och är utåtagerande medan andra 

inte visar någonting. En del barn kan gå ut och leka som ingenting har hänt. Barn kan 

skjuta ifrån sig det hemska och ta in lite i taget, andra chockas så svårt att de blir 

apatiska. Variationerna är många och kan växla hastigt. Det är viktigt att veta att ett 

barn sörjer minst lika mycket som en vuxen och behöver göra det för att kunna 

acceptera det som har hänt och kunna gå vidare (Dyregrov, 1999).  

 

I alla tider har barn fått stå utanför då något tragiskt har hänt inom familjen, såsom vid 

sjukdom eller död. Många vuxna har tanken att skona barnet från det tragiska och 

hemska. I många fall leder det till motsatt verkan. För barn är det viktigt att få 

medverka och få veta vad som sker. Barn har en vild fantasi vilket gör att de 

föreställer sig det tragiska mycket värre än det behöver vara. Det skapas ett 

utanförskap, barnet känner sig osynlig och bortglömd. Vidare kan en sådan situation 

leda till att barnet ägnar framtiden åt att undra varför? Var det mitt fel? (Falk & 

Lönnroth, 1999). I en sån här situation har föräldrarna svårt att uppmärksamma barnet 

och dess behov. Detta kan leda till konsekvenser för barnets psykiska såsom fysiska 

välmående under uppväxten och när barnet blir vuxet (Dyregrov, 1990; Devlin, 1996; 

Dyregrov, 2007). 

 

Sorg är en naturlig reaktion som i många fall behöver mötas av andra för att kunna 

hanteras. Då sorg inte bearbetas kan den till och med leda till ohälsosam sorg i form 

av depression och ångest (Dyregrov, 2007). Sorg, brist på kärlek och att inte bli sedd 

kan leda till ett livslidande. Ett livslidande innefattar hela människan och hela 

människans livssituation. Ett livslidande kan innebära många saker som till exempel 

att en person inte fungerar som tidigare i sitt sociala liv eller att en person känner ett 

hot mot hela personens existens (Eriksson, 2001). Författarna till denna 

litteraturstudie anser att det finns svårigheter i att identifiera sorg hos barn i samband 
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med en förälders död. Det är viktigt att kunna identifiera sorgens uttryck hos barn för 

att på bästa sätt kunna hjälpa dessa barn i deras sorgeprocess. Genom att lyfta fram 

barns upplevelse i samband med en förälders död tror författarna till denna 

litteraturstudie kan bidra till en ökad förståelse och kunskap vid omvårdnaden av 

dessa barn.  

   

SYFTE 

Att belysa situationen för barn i samband med en förälders död. 

 

METOD 

Författarna har använt sig av systematisk litteraturstudie som metod. En systematisk 

litteraturstudie handlar om att söka information på ett systematiskt sätt, kunna granska 

och sätta samman information ur resultatet (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Datainsamling 

Artiklar söktes via databaser PsycInfo, Cinahl och PubMed vilka alla är relevanta 

databaser för ämnet. Dessa databaser riktar sig mot forskning inom psykologi, 

medicin och omvårdnad. 

Inklusionskriterierna i studien var till en början att artiklarna högst fick vara 10 år 

gamla. Detta för att erhålla den senaste forskningen inom området. Efter sökningar 

med för få träffar utökades tidsperioden till 15 år för att öka bredden på antal träffar. 

Endast artiklar skrivna på svenska och engelska användes. Vidare inkluderades 

artiklar där de medverkande var barn mellan 3-18 år. Författarna kommer i denna 

litteraturstudie dela upp åldern i yngre och äldre barn. Med yngre barn menas barn i 

åldern 3-10 år. Med äldre barn menas barn i åldern 11-18 år. Barnen skall ha förlorat 

en förälder i samband med dödsfall. Sökord som användes var children, death, grief, 

parental death, coping, parental, parental absence, caring, dying parent, orphaned och 

bereaved. Dessa ord kombinerades på olika sätt i databassökningarna (bilaga 1). För 

att vara konsekventa i sökningsförfarandet kombinerades sökorden på liknande sätt i 

de olika databaserna. Författarna använde sig slutligen av fritextsökning efter försök 

av theaurestermer och main headings. När en sökning resulterade i färre än 500 träffar 

lästes alla titlar. Av relevanta titlar som stämde överens med syftet lästes abstractet. 

Artiklar söktes sedan som fulltext eller beställdes via Högskolan i Kalmars bibliotek. 
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På grund av tidsbegränsningen inom ramen för uppsatskursen sattes ett stoppdatum 

den 24 september 2008, för att en grundlig genomgång av artiklarna skulle kunna 

uppnås. Efter detta datum genomfördes analysen med de tillgängliga artiklarna. 

De artiklar som stämde överens med syftet gick vidare till granskning enligt 

modifierad granskningsmall av Forsberg och Wengström, (2008) . I den modifierade 

granskningsmallen (bilaga 2) hade frågorna gjorts om till ja, nej och vet ej. Dessa 

poängsattes till 2, 1 och 0. Artiklarna delades sedan in i tre grupper; Hög (16-26p), 

Medel (8-15 p) och Låg (0-7p) kvalitet. Artiklar som skattades till Medel och Hög 

kvalitet togs med i studien (bilaga 3). 

 

Analys 

Analysen genomfördes genom manifest innehållsanalys. Syftet med denna analys är 

att samla ihop tydligt framträdande mönster och teman (Forsberg & Wengström, 

2008). Analysen genomfördes i sex faser. Den första fasen lästes artiklarna igenom av 

båda författarna. I andra fasen diskuterades artiklarnas relevans utifrån det angivna 

syftet. I tredje fasen delades artiklarna upp och hela artiklarna översattes. I fjärde 

fasen lästes artiklarnas översättning upp för den andra författaren för att reda ut 

eventuella missförstånd som kan ha uppkommit under översättningens gång. I den 

femte fasen lästes de översatta artiklarna upp genom högläsning för att öka förståelsen 

i innehållet. I sjätte fasen genomfördes högläsning för att hitta synliga teman och röda 

trådar i artiklarnas resultat. Diskussion förekom under högläsningen och allteftersom 

trädde olika teman fram. Det uppmärksammades att flera av artiklarna hade 

gemensamma nämnare och de la grunden till de tre teman som trädde fram med ökad 

tydlighet under analysens gång. Dessa teman är: Sorgens uttryck, sorgeprocessen och 

att bli sedd. Artiklarna belyser barns sorg i samband med en förälders död. En 

perspektivtabell finns för att lättare urskilja de olika perspektiven i artiklarna (se 

Tabell 1).  

 

Tabell 1. Perspektivtabell 
Författare Titel Perspektiv 

Beale, E., Sivesind, D. & Bruera, E. “Parents dying of cancer and their 

children” 

Barns perspektiv 

Cluver, L. & Gardner, F. ”The psychological well-being of 

children orphaned by AIDS in Cape 

Town, South Africa” 

Barns perspektiv 

Dowdney, L., Wilson, R., Maughan, B., “Psychological disturbance and service Föräldrar-, lärare- och barns perspektiv 
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Allerton, M., Schofield, P. & Skuse, D. provision in parentally bereaved 

children: prospective case-control study” 

Ellis, R. & Granger, J. ”African American Adults´Perceptions of 

the Effects of Parental Loss During 

Adolescence” 

Vuxna barns perspektiv 

Hope, R. & Hodge, D. 
 

”Factors Affecting Children´s 

Adjustment to the Death of a Parent: The 

Social Work Professional´s Viewpoint”/ 

Socialarbetares perspekiv 

Kausar, R. & Munir, R. ”Pakistani adolescents´coping with 

stress: effect of loss of a parent and 

gender of adolescents” 

Barns perspektiv 

Pfeffer, C., Kraus, D., Siegel, K. & 

Jiang, H. 

”Child survivors of parental death from 

cancer or suicide: Depressive and 

behavioral outcomes” 

Föräldrar- och barns perspektiv 

Saldinger, A., Porterfield, K. & Lohnes, 

K. 

”Facilitating attachment between school-

aged children and a dying parent” 

Föräldrar- och barns perspektiv 

Wood, W., Chase, E. & Aggleton, P. ”Telling the truth is the best thing: 

Teenage orphans´expreiences of parental 

AIDS- related illness and bereavement in 

Zimbabwe”/ 

Vuxna- och barns perspektiv. 

 

RESULTAT 

Artiklarna resulterade i flera huvudteman berörande barns sorg i samband med en 

förälders död. Dessa teman är: Sorgens uttryck, sorgeprocessen och att bli sedd. 

 

Att hantera föräldrars sjukdom och död bidrog till utmaningar på många plan vilket 

visar sig i de olika temana.  

 

Sorgens uttryck 

Sörjande barn vars förälder dött visade höga nivåer av psykiska problem, där pojkar 

var mer sårbara än flickor för yttre påfrestningar i vardagen. Både flickor och pojkar 

visade inåtvändhet, ångest, depression och koncentrationssvårigheter (Dowdney, 

Wilson, Maughan, Aggleton, Schofield & Skuse, 1999). Pojkar visade även 

aggressivt- och brottsligt beteende (Ellis & Granger, 2002). Beale, Sivesind och 

Brueras ( 2004) tog upp i sin studie att barn vars föräldrar dött kan visa upp ett 

aggressivt beteende och kan ha tydlig separationsångest. Majoriteten av barnen i 

Cluver et al (2006) studie besvärades av ständiga mardrömmar. Även denna studie tar 

upp koncentrationssvårigheter som ett stort problem hos de barn som förlorat en 

förälder i samband med dödsfall. Paralleller dras mellan Post Traumatisk Stress 

Syndrom (PTSD) och förlust av en förälder. Risken att drabbas av PTSD är högre hos 
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barn i samband med en förälders död jämfört med barn med båda föräldrarna i livet. I 

Ellis et al (2002) studie beskriver de vuxna männen att de som barn upplevde brist på 

intresse till aktivitet i samband med en förälders död. Även ilska och olagligt beteende 

påträffades mer frekvent hos pojkarna. I Pfeffer et al(2000) studie framkom det att 

barn som förlorat en förälder i självmord hade höga nivåer av depressiva problem. 

Genom frågeformuläret Childrens Depression Inventory (CDI) rapporterade barnen 

högre nivåer av sämre humör, personliga problem som t ex relationer och 

ineffektivitet i vardagen. I denna studie framkommer det att en tredjedel av barnen 

som förlorat en förälder antigen i självmord eller i förväntad död funderar på att ta sitt 

eget liv. I Cluver et al (2006) studie visade det sig att föräldralösa barn hade 

somatiska problem som t.ex. mag- och huvudvärk.   

 

Enligt Kausar et al (2004) studie var det betydligt fler flickor än pojkar som beskrev 

att de kände sig stressade av att ha förlorat en förälder. Det visade sig att det fanns 

könsskillnader i hur man hanterar vardagliga händelser då man förlorat en förälder i 

samband med dödsfall. Flickor visade fler strategier för att hantera stress än vad 

pojkar gjorde. Pojkar som hade förlorat en förälder i samband med dödsfall hade svårt 

att hantera vardagliga situationer och hade få strategier för att klara av problem som 

uppstod. Hope och Hodges (2006) studie visar att barnets anpassning efter en 

förälders död, har ett samband med barnets kön. I denna studie beskriver 

socialarbetare att pojkar uttrycker sin sorg tydligt och visar ett mer utåtagerande 

beteende medan flickor har ett mer inåtvänt beteende och stänger inne sin sorg. 

Flickorna visade även mer somatiska uttryck. Vid samtalsgrupper var flickorna mer 

verbala än pojkarna men det tog tid innan de öppnade sig. Andra deltagare ansåg att 

skillnaden mellan pojkar och flickor fanns då det gällde att visa känslor i samband 

med en förälders död. I dagens samhälle är det mer accepterat för flickor att sörja 

öppet (Hope et al, 2006). I Pfeffer et al (2000) studie rapporterade föräldrarna att 

barnen som förlorat en förälder i samband med dödsfall visade liknande beteende och 

handlingssätt som barn vars föräldrar fortfarande var i livet, vilket skiljer sig åt från 

studier ovan. 

 

Sorgeprocessen  

I Beale et al (2004) studie visade resultaten att barn har ett stort behov att delta i 

vården runt den döende föräldern. Vidare förklarades att information till barnet om 
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det som händer är en viktig del i processen. Barn som är involverade i denna process 

visar inte mycket ångest och ohanterbar sorg. I Saldinger, Cain, Porterfield och 

Lohnes (2004) studie beskriver barn, i samband med en förälders död, att en nära 

relation med den döende föräldern är ytterst viktig. Barnen uttryckte att kontakten och 

stödet från den döende föräldern betydde mycket för deras sorgeprocess. Enligt 

Wood, Chase och Aggletons (2006) studie framkom det att flera barn sändes bort då 

det var tid för begravning av föräldern och de fick inte komma tillbaka förrän 

begravningen var över. Barn som mist en förälder undanhölls i många fall att få reda 

på att deras förälder dött vilket påverkade barnet negativt. Flera barn upplevde att de 

inte passade in i den sociala gemenskapen då de undanhållits information om att en 

förälder avlidit. Även i studien av Cluver et al (2006) framkom det att barn känner 

rädsla för att inte passa in i den sociala gemenskapen efter en förälders död. 

 

Hope och Hodge (2006) ställer sig frågan i sin studie om omständigheterna kring 

förälderns död påverkar barnet och dess sorgeprocess. I undersökningen framträdde 

en tydlig variation i deltagarnas svar. Vissa deltagare menade att när en förälder dör 

så är det traumatiskt för barnet vare sig det är terminal eller plötslig död. För ett barn 

är det inte naturligt att förlora sin förälder i samband med dödsfall. Andra deltagare 

menade att det var lättare att hantera en terminal sjukdom på grund av att man då har 

tid att förstå och försöka hantera och kunna säga adjö. När det gällde självmord 

menade några deltagare att det var det jobbigaste sättet att förlora sin förälder på. I 

denna situation är barnet ofta helt utlämnat med sina tankar, känslor och frågor. 

 

 I Ellis et al (2002) studie visade det sig att yngre barn hade svårare att förstå och 

tolka situationen än äldre barn, vilket kan antas ha berott på deras kognitiva 

utveckling. Dock är det inte barnets ålder som styr utan barnets utveckling. Yngre 

barn har oftast svårare att förstå vad som har hänt och därför svårare för att hantera 

döden. Barn i yngre åldrar visade tecken på depression och grät öppet vid dödsfall. 

Äldre barn kunde uppvisa samma emotionella uttryck, men på ett annat sätt förstå vart 

känslorna kom ifrån och på det sättet bearbeta det inträffade. I Hope et al (2006) 

studie framkom att ålder påverkar anpassningen till vardagen efter en förälders död. 

Deltagarna var överens om att ett barns förmåga att hantera och förstå döden inte 

handlade om ålder utan om den kognitiva och emotionella förmågan, dvs. hur ett barn 

tar till sig information, barnets förmåga till förståelse och tolkning.  
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I Beale et al (2004) studie trodde inte föräldrarna att de små barnen förstod vad som 

skett, man valde då att sluta berätta om sjukdomen och hur den påverkade den döende 

föräldern. Det visade sig att barnet förstår mer än föräldrarna trott. 

 

 

 

Att bli sedd 

I flera studier visar det sig att barn har svårt för att anpassa sig till situationen i 

samband med en förälders död. För att barn på bästa sätt ska kunna gå igenom 

sorgeprocessen krävs det en stabil grund. En balans mellan barn och förälder är 

mycket viktig, även att som förälder kunna hantera sin egen och barnets sorg har visat 

sig vara av stor vikt. Många föräldrar visade inte sin sorg för sina barn då det trodde 

att det kunde skada barnet, men en förälder som är öppen och visar sina egna känslor 

för sitt barn gör det lättare för barnet att hantera sin sorg, sina känslor och sina 

reaktioner (Hope et al, 2002; Beale et al, 2004). Att skydda barn från en förälders död 

och begravning ansåg flera barn göra sorgeprocessen värre. Barnen menade att det 

bästa sättet är att berätta sanningen (Wood et al, 2006). 

 

I Saldinger et al (2004) studie beskriver barnen de kvarvarande föräldrarna som ett 

stöd. God kommunikation och en nära gemenskap gjorde att barnen beskrev att de 

kände en ny familjegemenskap där relationerna stärktes. Barn som förlorat en förälder 

i dödsfall upplevde samtalsgrupper som en positiv erfarenhet. Barnen kunde öppna sig 

och gå vidare i sin sorgeprocess. Många av de föräldralösa barnen sökte hjälp hos 

vänner och vissa sökte stöd i kyrkan (Wood et al 2006). 

 

Dowdney et al (1999) tar upp i sin studie att de flesta kvarvarande föräldrar önskade 

professionell samtalshjälp till sina sörjande barn. Stöd erhölls emellertid inte för 

föräldrar och barn med mentala hälsoproblem, trots föräldrarnas önskan. Enligt Wood 

et al (2006) beskrevs barnen av de vuxna i barnens närhet som ”de som behöver 

hjälp”, ”de som inte har” och ”de som lider”. Vissa barn blev hjälpta genom 

ekonomiskt stöd av sina släktingar och berättade att de kände att de mådde bättre än 

barn som inte fick hjälp. Flera barn som förlorat en förälder i samband med dödsfall 

beskrev den känslosamma betydelsen av besök från släktingar, vilket visade att de 
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brydde sig och att barnen inte kände sig glömda. Andra barn beskrev att de hade 

släktingar som aldrig skickade något ekonomiskt stöd och de berättade att de 

upplevde sig som utstötta från sin egen familj, vilka tyckte att barnen var en börda. 

Bristen på stöd kändes för många jobbig.  

 

Vissa beskrev att deras barndom försvann i samband med förälderns död. Många 

tonåringar kände att de hade fått ” växa upp” eller var som ”vuxna” mycket tidigare 

än vad som var vanligt. De kände förändringar i känslolivet och deras ansvar för 

familj och hushåll ökade. Flera barn som förlorat en förälder i samband med dödsfall 

tog över ansvaret redan under slutskedet av föräldrarnas sjukdom och många slutade 

skolan i förtid. Flera av barnen beskrev att de inte hade någon vuxen att tala med. 

Flera vuxna kände att det var bäst att vara tyst om det som var jobbigt, de ansåg att 

det var ett bra sätt att hantera situationen. Många vuxna tyckte att det var bäst att hålla 

sorgen för sig själv. De visste inte hur de skulle hantera situationen och inte heller hur 

de skulle kunna hjälpa sina barn. Styrka var förknippat med att inte bryta ihop och att 

klara av att inte ge uttryck för sin sorg (Wood et al, 2006). Av barn som förlorat en 

förälder var det märkbart många som hade få nära vänner (Cluver et al, 2006; Wood 

et al, 2006)  

 

Vid en sorgeprocess visade det sig att det inte var helt självklart att den kvarvarande 

föräldern använde sig av professionell hjälp, såsom samtal, speciellt inte när det gäller 

barn. De flesta tog hjälp av någon i sin omgivning såsom familj, vänner, präster osv. 

Anledningen till att så få tog hjälp av professionella samtalsexperter berodde på att de 

var ovetande om att den professionella hjälpen fanns att tillgå. De flesta hade 

dessutom inställningen att det inte fanns något behov av den hjälpen (Ellis et al, 

2002). I Hope et al (2006) studie uppgav socialarbetarna att barnen som förlorat en 

förälder i samband med dödsfall är i stort behov av att prata om det som har skett. Ett 

nätverk runtomkring dem i svåra situationer är mycket viktigt. Studien visade att 

genom terapi får barnen en plats där de kan prata om det som tynger dem, någon som 

alltid lyssnar på dem vad än de har att säga. Trots det var det väldigt få barn som fick 

professionell hjälp. Stöd och hjälp kunde endast erhållas när hänsyn togs till barnets 

ålder och förälderns dödsorsak. De som fick hjälp var barn som förlorat en förälder i 

självmord eller där döden var förväntad, då de redan hade kontakt med sjukvården. 
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Barn yngre än fem år erbjöds inte hjälp i samma utsträckning som de äldre barnen, 

även där föräldrarna ville det (Dodney et al, 1999). 

 

 

 

 

 

DISKUSSION  

 

METODDISKUSSION 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har använts i denna studie. Enligt Forsberg 

och Wengström (2008) kan detta leda till djupare och bredare studie vilket ökar 

tillförlitlighet i studien. Genom att få fram de väsentliga artiklarna till vår 

litteraturstudie användes sökorden och databaserna som tidigare nämnts. Då det valda 

ämnet är smalt tog det tid vid sökningen att hitta artiklar av värde och antal relevanta 

artiklar uppkom till slut nio stycken. Författarna började med att söka artiklar där 

deltagarna var i åldrarna 7-18 år, skolåldern. Då detta gav för få träffar utvidgades 

åldersbredden till 3-18 år, vilket ledde till större antal träffar. Dock valdes inte lägre 

ålder än tre år, då barns kognitiva förmåga ej utvecklats tillräckligt och barns 

förståelse för död är ytterst begränsad (Dyregrov, 2007; Tamm, 2003). Den breda 

åldersgruppen sänker trovärdigheten i resultatet, eftersom barn beroende på deras 

kognitiva utveckling rimligen skiljer sig åt i sina upplevelser. Dock anser författarna 

att den breda åldersgruppen ökar trovärdigheten eftersom ett ökat antal artiklar leder 

till ett ökat antal deltagare. Författarna granskade nio artiklar. Efter genomgång av 

dessa togs en artikel bort som inte ansågs vara relevant till syftet. Efter att ha granskat 

alla artiklarna enligt Forsberg och Wengström (2008) modifierade granskningsmall 

hittades ytterligare en artikel som uteslöts på grund av dålig överensstämmelse med 

syftet i uppsatsen. Vidare sökning hittades ytterligare två artiklar som var kompatibla 

med syftet. Även dessa granskades enligt Forsberg och Wengström (2008). 

Kvarvarande artiklar var nu nio stycken.  

 

Alla artiklar författarna hittade i sin sökning var skrivna på engelska. Författarna 

började med att läsa alla artiklar var för sig, sedan diskuterades dessa sinsemellan. 
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Författarna kom sedan överrens om att översätta dessa. Översättning till svenska 

ansågs vara ett sätt att stärka uppsatsens trovärdighet genom att författarna noggrant 

och systematiskt bearbetat texten och på så sätt ökat förståelse av dess innebörd. 

Översättningen från engelska till svenska kan dock ha lett till icke korrekta 

översättningar, vilket i så fall skulle ha en motsatt effekt på trovärdigheten. Denna 

potentiella, negativa utvecklingen parerades genom att författarna var två som 

jobbade parallellt med översättningar som sedan jämfördes och diskuterades.  

 

I denna litteraturstudie har författarna använt sig av artiklar från hela världen, detta på 

grund av det låga antalet studier i ämnet. Hänsyn måste därför tas till resultatet. 

Generalisering av resultaten försvårades på grund av de olika kulturella 

sammanhangen i artiklarnas ursprungsländer. Författarna anser dock att resultatet kan 

appliceras på hela världen trots kulturella skillnader med motivering att ett barn är ett 

barn vare sig det lever i Europa eller Afrika.  

 

I denna litteraturstudie har författarna använt sig av studier som belyser barns 

situation i samband med en förälders död utifrån olika perspektiv, detta ses som en 

styrka. Eftersom barn ända ner till tre år ingår i vissa studier anser författarna att det 

har varit viktigt med olika perspektiv för att kunna identifiera barnens uttryck på sorg 

då de själva inte kunnat uttrycka det verbalt. I vissa studier ingår det äldre människor 

som är upp till 81 år med erfarenhet av att mista en förälder som barn. Författarna är 

medvetna om att minnet hos en 80-åring kan ha förändrats under åren, trots det anser 

författarna att erfarenheten av att förlora en förälder i samband med dödsfall sitter 

djupt rotat i människan, vilket denne kommer ihåg vare sig man är 20 eller 80 år. 

 

RESULTATDISKUSSION 

Sorgens uttryck  

Resultaten i artiklarna var samstämmiga i både fysiska och psykiska uttryck av sorg. 

Detta har även författarna kunnat styrka genom litteratur såsom Dyregrov (2007) och 

Gyllenswärd (2007). Litteraturen tar upp reaktioner hos barn i sorg, dels psykiska men 

även fysiska. Som sjuksköterska är det otroligt viktig att kunna identifiera hur sorg 

uttrycks hos barn, för att barn skall kunna få den omvårdnad de behöver. Alla barn är 

olika och uttrycker sorg på olika sätt. Somatiska besvär som t ex mag- och huvudvärk 

är i många fall ett uttryck för underliggande känslor. Liknelser kan ses mellan barn 
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som förlorat en förälder och föräldrar som förlorat ett barn. Föräldrars uttryck kan 

yttra sig dels psykiskt såsom inåtvändhet och isolering, men även fysiskt såsom 

migrän, stress och arytmi (Laakso & Paunonen-Ilmonen, 2001). Det finns likheter och 

olikheter i sorgeuttryck mellan vuxna och barn därför är det oerhört viktigt att se till 

den enskilda individen, eftersom sorgens uttryck yttrar sig på olika sätt. Det är oerhört 

viktigt att personer i barnets omgivning såsom förälder, vänner och skola är medvetna 

om hur sorg kan uttryckas. Detta för att hjälpa barnet på bästa sätt.  

 

Tydliga skillnader framkommer mellan pojkar och flickor vad det gäller 

sorgereaktion. Detta kan enligt Dyregrov (2007) bero på barns olika utveckling och 

uppfostran. Under uppväxten lär sig flickor att leka två och två, på ett känslomässigt 

djupare plan medan pojkar strävar efter att bli en i gruppen, där de inte visar känslor 

öppet. Genom människans utveckling kan man varsamt säga att pojkar och flickor 

tagit två olika vägar vad det gäller hanterandet av känslor och död. På grund av den 

stora skillnaden i reaktioner hos flickor och pojkar vad det gäller döden är det viktigt 

att förstå de olika könsskillnaderna och på det sättet hjälpa barnet på bästa sätt i dess 

sorgeprocess. Författarna till denna litteraturstudie menar även att det är viktigt att ha 

förståelse för de olika könsskillnaderna för att kunna ge så bra omvårdnad som 

möjligt. Hope et al (2006) studie sammanfattar tydligt artiklarnas resultat genom att 

påtala att barnets kön har ett samband med anpassningen till en förälders död. Dock 

talar Cox, Stabb och Hulgus (2000) studie emot att det skulle vara skillnader mellan 

pojkar och flickors uttryck av sorg. I deras studie framkom inga signifikanta 

skillnader i sorguttryck mellan pojkar och flickor. Det enda som skiljde var att flickor 

försökte ignorera sin ilska mer än pojkar. 

 

Högst relevanta resultat framkom i Pfeffer et al (2000) studie där en tredjedel av 

barnen som haft en förälder som dött i självmord eller terminal sjukdom funderar på 

att ta sitt eget liv. Den primära riskfaktorn att begå självmord är att någon i personens 

närmaste omgivning har begått självmord. Någon skillnad mellan pojkar och flickor i 

denna riskfaktor finns inte (Anderson, Staden & Noon, 2003; Borowsky, Ireland & 

Resnic, 2001). Detta är viktigt att ha i åtanke och observera tecken på ohälsosam sorg 

som t ex depression. En öppen och nära kommunikation med barnet och dess 

omgivning är ytterst relevant för att identifiera sorgens uttryck. Detta är viktigt för att 

omvårdnaden skall blir så bra som möjligt för dessa barn. 
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Sorgeprocessen  

 I detta tema visade det sig att delaktighet och information var två saker som tydligt 

påverkade sorgeprocessen. Flera av artiklarna tog upp att barnen kände sig utanför 

och inte fick vara med vid livets slutskede och efter döden. Den kvarvarande föräldern 

ville i många fall skydda barnet från det fruktansvärda. Barnet uteslöts ofta från 

delaktighet och information. På det sättet skapade sig barnet en egen uppfattning om 

det som skedde och många barn tog på sig skulden för det som inträffat (Wood et al, 

2006). Författarna uppfattade att den kvarvarande föräldern i många fall har velat 

skydda barnet från sorgen genom att undanhålla information och undvika delaktighet. 

Detta resonemang att barn inte får vara delaktig stärks även i Clarke (2000) studie 

från USA där barnen inte får besöka sina sjuka föräldrar på sjukhuset. Enligt resultat 

och studier har det framkommit att på flera platser i världen vill man skydda barnen, 

men frågan är: Vad skyddas barnen ifrån genom att inte låta dem medverka? I flera 

studier framkom det att barnen ville medverka (Beale et al, 2004; Saldinger et al, 

2004; Wood et al,2006). Vad vill barnet? Hur ett barn reagerar på död beror i mångt 

och mycket på hur pass mycket information barnet har fått under sjukdomsförloppet. 

För både vuxna och barn är det viktigt att kunna förbereda sig på vad som komma 

skall. Omvårdnaden avser att hjälper barnet mentalt genom förberedelse och genom 

att kunna ta farväl (Dyregrov, 2007). 

 

I Saldinger, Cain, Porterfield och Lohnes (2004) studie beskrev barn som är på väg att 

förlora en förälder i samband med dödsfall att en nära relation med den döende 

föräldern är ytterst viktig. Barnen uttryckte att kontakten och stödet från den döende 

föräldern betydde mycket för barnets sorgeprocess. Författarna anser att det är av stor 

vikt att som sjuksköterska informera om vilket stöd som finns att tillgå för att barnet 

skall få så bra omvårdnad som möjligt. Det är viktigt att både prata om vad det finns 

för stöd och att skriva ner informationen. Genom att få sitta ned i en grupp och tala 

om sina reaktioner och upplevelser kan barn få hjälp genom varandra och ledaren. Det 

kan kännas skönt att få träffa barn som är i en liknande situation, vilket också gör att 

barnen inte känner sig ensamma i sin sorg och de kan känna tröst (Andersson, 1995: 

Gyllenswärd, 1997). 
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Skillnaden mellan att förlora en mamma eller pappa i dödsfall upplevde barn olika. 

Relationen mellan en mamma och ett barn är extra betydelsefull. Relationen mellan 

en mamma och ett barn karaktäriserades av bra kommunikation och trohet. Mödrarna 

beskrevs också ta hand om barnen bättre och visade mer kärlek (Wood et al, 2006). I 

vår kultur är det starkt att säga att förlora en mamma i dödsfall är värre än att förlora 

en pappa i dödsfall. Därför bör hänsyn tas till att denna artikel är från Afrika där 

pappan står för införskaffandet av mat och mamman står för närhet och skydd, vilket 

är en kulturell skillnad. 

 

I Pfeffer et al (2000) artikel rapporterade de kvarvarande föräldrarna att barnen visade 

liknande beteende och handlingssätt som barn vars föräldrar fortfarande var i livet, 

vilket skiljer sig åt från övriga studier. Detta kan minska tillförlitligheten då detta 

resultat strider mot de övriga artiklarna. Författarna anser därför att tidsperioden efter 

en förälders död bör vara i beaktning. Barnet kan uppfattas som om det inte är ledset 

och inte sörjer i samband med en förälders död, vilket kan bero på en chockreaktion. 

Under uppväxten är känslorna på väg att utvecklas och många barn kan ha svårt för 

att ta in det som har hänt (Dyregrov, 2007). Undan för undan tar barnet sedan in 

informationen, författarna anser därför att det är oerhört viktigt att vara tydlig och 

konkret med informationen för att hjälpa barnet förstå. Information till föräldrar och 

anhöriga om barns sorgereaktioner anser författarna att sjuksköterskan har stor del i. 

Detta för att människor i barnets närhet ska kunna tolka och förstå barnet på bästa sätt 

och skapa den bästa möjliga omvårdnad till dem. 

 

Att bli sedd 

De mest framträdande resultaten i detta tema handlade om bristen på hjälp. Dels när 

det gäller professionell hjälp men även resurser inom familjen. I Hope och Hodge 

(2006) studie uppgav socialarbetarna att barnen som förlorat en förälder i samband 

med dödsfall är i stort behov av att prata om det som har skett. Ett nätverk 

runtomkring barnet är mycket viktigt. Trots att det finns personer runtomkring barnet 

kan det vara svårt att ge den omvårdnad som ett sörjande barn behöver. I Sverige 

arbetar Rädda Barnen (2008) med att ge stöd till barn som har förlorat en förälder. 

Rädda Barnen jobbar bland annat med att ge stöd och råd genom telefonsamtal eller 

samtal. Rädda Barnen har terapeuter som reser runt i Sverige och föreläser om hur 

man kan samtala om sorg. De sprider kunskap och erfarenheter utifrån samtal de haft 
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med barn i sorg. Det är fortfarande långt ifrån alla som får det stöd de behöver men 

det är ett steg på vägen till att fler ska få hjälp.   

 

I Wood et al (2006) studie berättade barn att de helst hade velat få reda på sanningen 

om deras döende förälder. Enligt Ekvik (2005) är det viktigt att barn får medverka i 

sjukdomsförloppet såsom på sjukhus och vid begravningar för att underlätta barns 

sorgeprocess. Författarna anser att barn borde vara delaktiga i sjukdomsvistelsen och 

hela sjukdomsförloppet. Det har visat sig att barn som inte varit delaktiga och som har 

undanhållits information om vad som skett, har haft en svårare sorgeprocess (Wood et 

al, 2006).  WHO:s (2008) definition på palliativ vård handlar om att öka livskvalitet 

hos den döende och dennes anhöriga. Sjuksköterskan har en viktig roll i att se till hela 

familjen och dess olika delar. Ett av sjuksköterskans ansvarsområden enligt ICN:s 

etiska kod (2005) för sjuksköterskor är att lindra lidandet och genom delaktighet öka 

barnens välbefinnande. 

 

Författarna anser även att information måste anpassas efter barnets utvecklingsnivå så 

att informationen inte blir för svår och detaljerad. Det är också viktigt att svara på de 

frågor som barn kan ha. Om föräldern känner att han eller hon inte själv kan berätta 

eller vet hur han eller hon ska berätta för barnet är det viktigt att sjuksköterskan kan 

sätta sig ned och tala med både barnet och föräldern. Sjuksköterskans uppgift är att 

verka som ett redskap för att underlätta kommunikationen mellan de olika delarna i 

familjen (Wright, Watson &  Bell, 2002). Genom resultaten i artiklarna drogs paralleller 

till KASAM- känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005) Genom delaktighet och 

information anser författarna att barnet kan känna en känsla av sammanhang, dvs. få 

en förståelse för situationen genom att barnet begriper vad som händer och sker, 

hantera situationen dvs. att situationen ska vara hanterbar och ska kunna kännas 

meningsfull. Som sjuksköterska är viktigt att se till alla delar i familjen. Genom att 

jämföra familjen med en mobil där varje medlem illustrerar var sin del kan man tänka 

sig hur familjens delar förändras vid dödsfall och vilken stor påverkan detta har för 

alla familjemedlemmarna. Där är det viktigt att sjuksköterskan fångar upp alla delar, 

framförallt barnet som inte ger uttryck för sorg som vuxna gör. 

 

Slutsats 
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Att förlora en förälder i samband med dödsfall som barn är inte ovanligt. Så många 

som fyra barn av hundra förlorar en mamma eller en pappa under barndomen 

(Sjöqvist, 2005). De framträdande resultaten kan sammanfattas i psykisk- och 

fysiskohälsa, brist på delaktighet och information. Det finns inte något så tragiskt som 

att förlora en förälder i samband med dödsfall under barndomen. Det är oerhört viktigt 

att ha kunskap och kunna identifiera tecken på ohälsosam sorg, författarna anser sig 

utvecklat sin kunskap inom ämnet. Dock är det en utvecklingsprocess som aldrig bör 

upphöra.  

 

Fortsatt forskning 

Framtida forskning bör bedrivas vad gäller sorgens uttryck hos barn i samband med 

en förälders död. Författarna anser även att forskning kring barn som förlorat en 

förälder i samband med självmord bör ske, eftersom dessa barn löper större risk att 

begå självmord. 

 

Under hösten 2008 har Rädda barnen i samverkan med Barnens rätt i samhället 

(BRIS) och Röda korset utformat ett samarbete vad gäller familjer i sorg. Det är ett 

steg i rätt riktning, det psykiska och fysiska stödet kan aldrig bli tillräckligt för dessa 

barn. 
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Bilaga 1 - Sökhistorik 

 

 

 

Sökhistorik 

Databas Sökord Träffar Artiklar till granskning 

 PsycInfo  1.Children 454 517  

 2.Death 15 442  

 3.Grief 3144  

 4. 1+2+3 972  

 5. 1+3+Parental death 319 1* 

*Hope, R. & Hodge, D. (2006). 

Databas Sökord Träffar Artiklar till granskning 

PsycInfo  1.Children 454 517  

 2.Parental death 972  

 3. 1+2 665  

 4. Coping 103 683  

 5. 3 + 4 304 1* 

*Kausar, R. & Munir, R. (2004).  

Databas Sökord Träffar Artiklar till granskning 

PsycInfo 1.Children 454 517  

 2.Grief 15 442  

 3.Parental 92 136  

 4. 1+2+3 1883  

 5 .Parental absence 896  

 6. 1+2+5 87 1* 

*Ellis, R. & Granger, J. (2002). 

Databas Sökord Träffar Artiklar till granskning 

Cinahl 1.Children 75 609  

 2.Death 38 104  

 3. 1+2 2293  

 4. 3 +Caring 107  

 5. Parent 12 302  

 6. 3 + 5 243 1* 

*Wood, K., Chase, E. & Aggleton, P. (2006). 

Databas Sökord  Träffar Artiklar till granskning 



Bilaga 1 - Sökhistorik 

 

 

PubMed 1.Children 1 481 029  

 2.Death 405 169  

 3. 1+2 43 277  

 4. 3 + Caring 327  

 5. 4 +Parent 127  

 6. 5 +Dying parent 235 2* 

*Beale, E., Sivesind, D. & Bruera, E. (2005).  
*Saldinger, A., Cain, A., Porterfield, K & Lohnes, K. (2004) 
Databas Sökord Träffar Artiklar till granskning 

Pubmed 1.Children 1 481 029  

 2.Death 405 169  

 3. 1+2+Dying parent 235  

 4.Orphaned 365  

 5. 1+4 255 1* 

*Cluver, L. & Gardner, F. (2006). 

Databas Sökord Träffar Artiklar till granskning 

PubMed 1.Childen 1 482 029  

 2.Parental death 7671  

 3. 1+2 3734  

 4. 3 + Bereaved 213 1* 

*Pfeffer, C., Karus, D., Siegel, K., &  Jiang, H. (1999). 

Databas Sökord Träffar Artiklar till granskning 

PubMed 1.Children 1 482 029  

 2.Parent 167 391  

 3.Bereaved 1420  

 4. 1+2+3 302 1* 

*Dowdney, L., Wilson, R., Maughan, B., Allerton, M., Schofield, P. & Skuse, D. (1999). 



Bilaga 2 – Granskningsmallar 

 

 

Kvalitetsgranskning av kvantitativa artiklar 

Modifierad av författarna utifrån Forsberg & Wengström (2008). 

 

Ja = 2p  Nej = 0p  Vet ej = 1p 

 

Finns ett tydligt syfte med studien?  

 

Är undersökningsgruppen tydligt beskriven? 

 

Finns inklusionskriterier/exklusionskriterier? 

 

Är undersökningsgruppen representativ? 

 

Är studien gjord inom en 10års period? 

 

Är antalet presenterat? 

 

Är antalet i kontrollgruppen presenterat? 

 

Var gruppstorleken adekvat? 

 

Användes relevanta mätmetoder? 

 

Var demografisk data presenterad? 

 

Kan resultaten generaliseras till annan population? 

 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

 

Är studien etiskt granskad? 

 



Bilaga 2 – Granskningsmallar 

 

 

 

Kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar 

 

Finns ett tydligt syfte med studien? 

 

Beskrivs vilken kvalitativ metod som har används? 

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

 

Är undersökningsgruppen tydligt beskriven? 

 

Finns det beskrivet vart undersökningen genomfördes? Vart, när och hur 

undersökningsgruppen kontaktades? 

 

Beskrivs undersökningsgruppen? (Ålder, kön, demografisk bakgrund?) 

 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

 

Är fältarbetet tydligt beskrivet? (Var, vem i vilke t sammanhang datainsamling 

skedde?) 

 

Beskrivs metoderna för datainsamlingen tydligt? (Vilken typ av frågor som 

användes?) 

 

Är analys av resultatet diskuterat? 

 
Är resultaten trovärdiga? 
 
Är studien etiskt granskad? 
 
 



Bilaga 3: Artikelmatris 

 

 
Författare  Titel/Tidskrift/ /(År) / Land  Syfte: Metod/ Urval  Resultat Kvalitet 

 
Beale, E.,  
Sivesind, D.  
& Bruera, E. 

“Parents dying of cancer and their 
children” / Palliative and supportive care 
(2004) / USA. 

Att beskriva 28 barns 
erfarenheter av att vara barn till 
cancerpatienter i slutstadiet av 
livet. 

Kvalitativ-, fenomenologiskmetod. 
Strukturerade intervjuer./28 barn i 
åldrarna 3-18 år, där en av 
föräldrarna är döende i cancer. 

Resultat visade att barn som hade förståelse för förälderns 
situation hade ökad förståelse och acceptans över 
känslorna. Beteenden som isolering och utåtagerande 
minskade.  

Hög 
 
 
 

Cluver, L. & 
Gardner, F. 

”The psychological well-being of children 
orphaned by AIDS in Cape Town, South 
Africa”  /Annals of General Psychiatry 
(2006) / South Africa. 

Att undersöka den mentala 
hälsan hos förortsbarn i 
Kapstaden, vars föräldrar dött i 
AIDS. 

Kvantitativ-, allmänna 
frågeformulär./30 föräldralösa barn 
i åldrarna 6-19 år, jmf med 
kontrollgrupp på 30 barn. 

Höga nivåer i båda grupper vad gäller emotionella 
problem. Mer vanligt hos de föräldralösa med brist på 
vänner, koncentrationssvårigheter och somatiska symtom. 
Även mardrömmar och PTSD var vanligt hos de 
föräldralösa barnen. 

Hög 

Dowdney, L.,  
Wilson, R.,  
Maughan, B., 
Allerton, M.,  
Schofield, P. 
& Skuse, D. 

“Psychological disturbance and service 
provision in parentally bereaved children: 
prospective case-control study” / General 
practice (1999)/ England. 

Att identifiera om psykiska 
störningar / problem hos 
föräldralösa barn och den 
överlevande föräldern är 
relaterade till tillhandahållande 
av professionell service. 

Kvalitativ-, fenomenologiskmetod. 
Semistrukturerade intervjuer. /45 
sörjande familjer med barn i 
åldrarna 2-16 år. 

Höga nivåer av psykiska problem hos sörjande barn och 
föräldrar. Barn som hade föräldrar med psykiska problem 
påverkades väsentligt. Yngre barn tillhandahöll 
professionell hjälp i lägre grad än äldre barn, trots 
påpressning av föräldrar. Vid självmord erbjöds barnen 
högre grad av hjälp än om föräldrar dött i förväntad död. 
Om barnen inte hade kommit i kontakt med professionell 
hjälp innan dödsfallet minskade sannolikheten att få hjälp 
efter dödsfallet. 

Hög 

Ellis, R. &  
Granger, J. 

”African American Adults´Perceptions of 
the Effects of Parental Loss During 
Adolescence”/ Child and Adolescent Social 
Work Journal (2002)/ USA 
 

Att undersöka 20  vuxna 
afroamerikaners påverkan av att 
ha förlorat en förälder under 
ungdomen, undersöka deras 
sorgereaktioner vid tillfället och 
identifiera vilken hjälp de fick 
under sorgeprocessen.  
 

Kvalitativ-, grounded theory. 
Strukturerade intervjuer. /20 vuxna 
i åldrarna 18-81 år som förlorat en 
förälder under ungdomen.  

Resultat visade att av uppsökande av professionell hjälp 
varierade. Majoriteten av de medverkande tog hjälp av 
familj, vänner och präst vilka spelade en central roll i 
deras liv. De medverkande som använde sig av 
professionell hjälp upplevde ej några fördelar med den. 

Hög 

Hope, R. & 
Hodge, D. 
 

”Factors Affecting Children´s Adjustment 
to the Death of a Parent: The Social Work 
Professional´s Viewpoint”/ Child and 
Adolescent Social Work Journal (2006) 
USA 
 

Att undersöka hur barn påverkas 
efter en förälders död vad gäller 
anpassningsförmåga. 
 

Kvalitativ-, fenomenologiskmetod. 
Semistrukturerade intervjuer. / 
Fem socialarbetare som arbetar 
med barn som har förlorat en 
förälder. 

Socialarbetarna uppfattar att barns anpassning påverkas 
mycket av den kvarvarande föräldern och dennes egen 
förmåga att klara av sorgen. Faktorer som kön och ålder 
är även viktiga faktorer som spelar in i 
bearbetningsprocessen. 
 
 

Hög 

Kausar, R. & 
Munir, R. 

”Pakistani adolescents´coping with stress: 
effect of loss of a parent and gender of 
adolescents” / Journal of Adolesence 
(2004) / Pakistan. 

Att undersöka på hur ungdomar 
hanterar stress efter att ha 
förlorat en förälder och om det 
är skillnad mellan tjejer och 
killar. 

Kvantitativ metod, allmänna 
frågeformulär. /20 st killar och 20 
st tjejer som förlorat en förälder, 40 
st som inte förlorat någon förälder 
medverkade. Studien gjordes på 
sex skolor i Pakistan. De 
medverkande var i åldrarna 14-17 
år. 

I resultatet framkom det att fler tjejer än killar hade fler 
sätt att hantera stressen som framkom efter förälderns 
död. Stressen som framkom resulterade i isolering, 
inåtvändhet och droganvändning. Tjejer hade lättare att 
hantera stress som uppkom efter förälderns död. 

Hög 



Bilaga 3: Artikelmatris 

 

Pfeffer, C.,  
Kraus, D.,  
Siegel, K. & 
Jiang, H. 

”Child survivors of parental death from 
cancer or suicide: Depressive and 
behavioral outcomes” / Psycho-oncology 
(2000) / USA. 

Att undersöka om det finns 
skillnader mellan överlevande 
barn som förlorat en förälder i 
cancer eller självmord, vad 
gäller depression och beteende. 

Kvantitativ metod, allmänna 
frågeformulär./ 57 familjer varav 
64 barn som förlorat en förälder i 
cancer och 11 familjer varav 16 
barn som förlorat en förälder i 
självmord jämfördes. 

Hos barn vars förälder dött i självmord rapporterades 
höga nivåer av depression, negativt stämningsläge, 
personliga problem och ineffektivitet. Föräldrarnas 
rapport av barnen skilde sig inte mellan självmord och 
cancer. 

Hög 

Saldinger, A.,  
Porterfield, K. 
& Lohnes, K. 

”Facilitating attachment between school-
aged children and a dying parent”/ Death 
studies (2004) / USA. 

Att undersöka hur familjen 
påverkas av en förälders död och 
hur relationen är mellan barnet 
och den döende föräldern, den 
fortsatta anknytningen till den 
döda föräldern. 

Kvalitativ-, fenomenologiskmetod, 
semistrukturerade intervjuer./ 58 
barn som mist förälder och deras 
35 överlevande föräldrar. 

Barn och föräldrar ville fortsätta vara nära även under 
slutet av sjukdomen. Fostrandet och anknytningen blev 
svårare att hantera för den kvarlevande föräldern efter 
döden.  

Medel- Hög 

Wood, W.,  
Chase, E. &  
Aggleton, P. 

”Telling the truth is the best thing: Teenage 
orphans´expreiences of parental AIDS- 
related illness and bereavement in 
Zimbabwe”/ Social Science & Medicine 
(2006)/ England 

Att beskriva föräldralösa 
tonåringars erfarenheter av att ha 
förlorat en förälder i AIDS och 
deras sorgeprocess.   

Kvalitativ-, fenomenologiskmetod. 
Semistrukturerade intervjuer./56 st 
föräldralösa barn (7-22 år) och 41 
st vuxna i barnens närhet 
intervjuades. Studien gjordes på 
sex platser i Zimbabwe. 

Barnen fick ingen information om vad som drabbat 
föräldern. Föräldrar som förlorat sin anhöriga har svårt att 
hantera sina sörjande barn och den hjälp barnen behöver i 
sorgeprocessen.  
 

Hög 

 


