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SAMMANFATTNING 
 
Att förlora sitt barn är den svåraste förlust en förälder kan uppleva i livet. Sorgen blir påtaglig 
och livet raseras på ett ögonblick. Syftet med studien var att beskriva föräldrarnas upplevelse 
under sorgarbetet vid förlusten av ett barn. Metoden som användes var en litteraturstudie med 
kvalitativ innehållsanalys. Resultatet sammanställdes utifrån åtta vetenskapliga artiklar som 
svarade på studiens syfte. I resultatet framkom att föräldrarna upplever en djup och smärtsam 
sorg efter förlusten av sitt barn. Sorgarbetet tar lång tid för föräldrarna, deras sorgreaktioner 
kan variera mycket och sorgen är mycket individuell. Det är viktigt för föräldrarna att familj 
och vänner vågar vara nära genom sorgarbetet och föräldrarna upplever ett stort behov av att 
tala om sitt förlorade barn. Föräldrars relation och hälsa kan påverkas temporärt eller 
permanent under sorgarbetet eller förbli oförändrad. Trots den svåra sorgen lärde sig de flesta 
föräldrarna att uppskatta och njuta av livet igen. Studien riktas främst till sjuksköterskor men 
kan även tillämpas av andra som kommer i kontakt med sörjande föräldrar. 
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INLEDNING 
 
När en nära anhörig till en av författarna förlorade sitt barn väcktes intresset för att 
fördjupa våra kunskaper i att bemöta, stödja och förstå föräldrars reaktioner under 
sorgarbetet. Båda författarna är föräldrar och har tidigare i livet kommit i kontakt med 
människor som har förlorat sina barn genom sjukdom eller olycka. Vid förlusten av ett 
barn raseras föräldrarnas värld på ett ögonblick. Den aktiva rollen som förälder 
försvinner eller förändras och livet kan plötsligt sakna innehåll och mening. Att som 
sjuksköterska kunna finnas till hands, lyssna och vägleda kan betyda mycket för föräldrar 
i kris och sorg.  
 
BAKGRUND 
 
Sorgens olika ansikten 
Sorg är en normal reaktion på en förlust av någon som har haft stor betydelse för en i 
livet. Innan livet åter kan normaliseras behöver föräldrar som upplevt förlusten av ett 
barn gå igenom en smärtsam sorgeprocess. Denna process måste föräldrarna genomgå för 
att komma vidare i sorgarbetet. Det finns inga sorgreaktioner som är rätt eller fel utan det 
kan finnas stora variationer (Kirkevold & Stromsnes Ekern, 2003). Att sörja är mycket 
energikrävande eftersom föräldrarna fokuserar på det förlorade barnet. Föräldrarna kan 
uppleva fysisk och psykisk smärta, ångest, förvirring, overklighetskänslor och obeskrivlig 
trötthet (Jonsson & Hagström, 2005).  
 
Att ett barn dör före sina föräldrar är en otänkbar händelse oavsett barnets ålder. 
Föräldrarna upplever att sorgen blir oändligt stor och berör dem starkare än andra 
förluster. Sorgen kan skilja sig åt beroende på barnets ålder. Ett litet barn kan lämna ett 
mindre tomrum än ett större barn som har levt med föräldrarna under en längre tid. 
Däremot är små barn i större behov av omsorg och lever därför tätare tillsammans med 
sina föräldrar. Sorgen hos föräldrarna kan även variera beroende på omständigheterna 
kring dödsfallet. Om dödfallet kommer plötsligt eller är väntat kan ha en viss betydelse 
för hur sorgbearbetningen blir för föräldrarna. Vid ett väntat dödsfall hinner föräldrarna 
förbereda sig för den kommande situationen och ta till vara den begränsade tiden 
tillsammans med barnet. Detta kan ge föräldrarna en större möjlighet att leva ett rikare liv 
trots sin förlust (Lundmark, 2007).  
 
Allmänt upplever och bearbetar kvinnor och män sorg på olika sätt. Kvinnor gråter ofta 
mer och behöver prata om förlusten, medan däremot män ofta ägnar sin tid åt arbete och 
fritidssysslor (Kirkevold & Stromsnes Ekern, 2003). Olikheter i hur föräldrarna sörjer 
kan leda till att det saknas förståelse och respekt för varandras känslor. Om respekten och 
förståelsen för varandras känslor försvinner kan det leda till att föräldrarna glider ifrån 
varandra (Ekvik, 2006). 
 
Föräldrar som förlorar ett barn och som inte bearbetar sin sorg kan blockera sina känslor 
och kontakten med andra människor kan minska. Föräldrarna kan känna sig bedövade 
samt kan lättare drabbas av sjukdom (Jonsson & Hagström, 2005). I en populations studie 
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från Danmark undersöktes dödligheten hos föräldrar som förlorat ett barn i jämförelse 
med föräldrar som inte hade förlorat sitt barn. I studien framkom att ökad psykisk stress 
hos sörjande föräldrar kunde ha stor hälsopåverkan under flera år och även leda till 
förändringar i deras livsstil. Den ändrade livsstilen innebar ofta ökad användning av 
cigaretter och alkohol, ändrade matvanor samt nedsatt fysisk aktivitet vilket gav större 
risk för hälsoproblem. Det resulterade i sin tur till ökad dödlighet hos de sörjande 
föräldrarna (Li, Hansen Precht, Mortensen & Olsen, 2003). 
 
Erfarenheter av sorgen formar föräldrarna och med rätt stöd och förståelse kan sorgen 
leda till något positivt. Föräldrar som har genomgått en sorgprocess kan utvecklas och få 
en ny syn på livet (Ekvik, 2006). Som sjuksköterska är det viktigt att vara medmänniska i 
mötet med föräldrar i sorg och kris. Sjuksköterskan bör hjälpa föräldrarna att bearbeta 
sorgen så att deras liv kan gå vidare på bästa möjliga sätt (Jahren Kristoffersen, 2005). 
Sorgarbetet är en läkande process där föräldrarna successivt anpassar sig till de nya 
förhållandena (Jonsson & Hagström, 2005).  
 
Sorgarbetet 
Sorgarbetet kan delas ner i fyra naturliga faser med olika innehåll och problem. Faserna 
är inte klart åtskilda från varandra och ibland kan en fas helt saknas i sorgarbetet 
(Cullberg, 2006). Chockfasen inträffar första tiden efter förlusten och kan visa sig på 
olika sätt. Vissa föräldrar kan bli tillsynes oberörda medan andra uppträder förvirrat och 
även förnekar händelsen. Det första stadiet av sorgen kan vara i några timmar upp till 
flera dagar efter dödsfallet (Tveiten, 2000). Chockfasen börjar direkt efter att individen 
har fått det svåra beskedet och kan visa sig genom olika reaktioner hos föräldrarna. 
Minnesförlust är vanligt under den första tiden och föräldrarna kan under denna fas inte 
ta till sig information. Föräldrarnas reaktion kan variera oerhört mycket, vilket kan göra 
det svårt för omgivningen att uppfatta att föräldrarna är i chock (Lundmark, 2007). 
 
Många praktiska saker måste ordnas efter ett dödsfall. I kontrollfasen måste känslorna 
hållas tillbaka för att kunna genomföra barnets begravning. Begravningen är det sista 
föräldrarna upplever att de kan göra för sitt barn (Ibid). Efter begravningen brukar 
reaktionsfasen ta vid. Föräldrarna börjar ta till sig det som verkligen har hänt trots att 
situationen fortfarande kan kännas overklig. Starka känsloutryck i form av gråt, 
aggression och vrede utlöses som ibland kan riktas mot vårdpersonal. Personalen måste 
ha kunskap och förståelse för att dessa reaktioner är uttryck för en kris (Tveiten, 2000). 
Det viktiga är att vara medveten om att det finns inga onaturliga reaktioner, däremot bör 
man vara uppmärksam om reaktionen uteblir. Att stänga in sin sorg kan få hälsofarliga 
konsekvenser. De sörjande föräldrarna befinner sig i ett mörker och tror i denna fas att 
livet alltid kommer vara så. Föräldrarna söker en mening med förlusten av sitt barn vilket 
oftast är omöjligt. Oerhörd trötthet och meningslöshet genomsyrar livet och 
självmordstankar förekommer hos föräldrar som har förlorat ett barn (Lundmark, 2007). 
 
I bearbetningsfasen avtar reaktionerna och föräldrarna försöker förstå vad som har hänt 
och konsekvenserna av det (Tveiten, 2000). Sinnena vaknar till liv och föräldrarna kan 
åter uppleva och uppskatta omgivningen. Det visar att föräldrarna har kommit vidare i 
sorgarbetet. Dessa ljusa dagar blir successivt alltfler samtidigt som mörka dagar 
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fortfarande förekommer. Det blir allt lättare för föräldrarna att planera sitt fortsatta liv 
utan sitt förlorade barn. Nyorienteringsfasen har inget slut utan kan vara hela livet. I 
denna sista fas av sorgarbetet lär sig föräldrarna leva med sina upplevelser för att kunna 
gå vidare i livet. För att nå denna fas måste föräldrarna ha genomgått ett sorgarbete. Livet 
delas ofta upp två perioder, livet före och livet efter barnets bortgång (Lundmark, 2007). 
 
Föräldrarnas lidande 
Lidande handlar inte bara om observerbara symtom utan också om en inre process. 
Lidandet kan inte lokaliseras utan berör hela människan och hennes upplevelser av sig 
själv i världen (Wiklund, 2003). Människan upplever ofta lidande i samband med att 
livssituationen förändras samt att livsinnehållet och det som är meningsfullt går förlorat 
(Jahren Kristoffersen, 2005). 
 
Lidande har också beskrivits som en känsla av att förlora kontrollen, eller som en form av 
hot, kränkning och förlust av människan själv. Lidandet leder ofta till att människan 
tystnar och sluter sig inom sig själv. Svårigheten att uttrycka vad man känner och att inte 
kunna dela upplevelsen med andra gör att den som lider känner sig som en främling för 
andra människor (Wiklund, 2003). Livslidandet berör hela människans liv och hållningen 
till oss själva och vår verklighet. Man konfronteras med sin egen person, vem man är, har 
varit och hoppas förbli. Lidandet kan ge en upplevelse av att inte kunna leva upp till sin 
roll. (Ibid). Sjuksköterskans utmaning är att möta den lidande människan och bidra till att 
lindra lidandet (Jahren Kristoffersen, 2005).  
 
Föräldrarnas livsvärld 
Livsvärlden är den verklighet vi dagligen lever i och omedvetet tar för givet. Det är i 
livsvärlden vi söker livsinnehåll och mening (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 
Fagerberg, 2003). Vi upplever livsvärlden genom våra kroppar och vårt samspel med 
människor erfars på ett unikt sätt för varje människa (Wiklund, 2003).  
 
Med livsvärlden som fokus i vårdandet behövs ett förhållningssätt där patientens 
verklighet bekräftas (Dahlberg et al. 2003). Som vårdpersonal är det viktigt att finnas 
nära, observera och lyssna för att ta del av patientens livsvärld. Om livsvärlden 
uppmärksammas kan vårdaren lättare sätta sig in i patientens upplevelser och förstå de 
processer som förekommer, vilket kan ge vårdaren bättre möjligheter att bemöta 
patienten. Människan måste förstås i det sammanhang hon befinner sig i (Wiklund, 2003) 
Viktigt är att se föräldrarna som en helhet och beakta deras livsvärld för att kunna lindra 
lidande samt skapa en bra vårdrelation (Dahlberg et al. 2003). 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Att ett barn dör före sina föräldrar är en otänkbar händelse, oavsett barnets ålder. 
Vårdforskaren Katie Eriksson lär mena att människor som lider intensivt saknar 
förmågan att förmedla sitt lidande. För att kunna lindra lidande måste sjuksköterskan ha 
förmågan att känna igen och uppmärksamma lidandet hos föräldrarna (Jahren 
Kristoffersen, 2005). Föräldrarna kan behöva hjälp att få ord på och förståelse av sina 
känslor och reaktioner för att påbörja sitt sorgarbete (Tveiten, 2000). 
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I arbetet kan vi komma att möta föräldrar som har upplevt förlusten av ett barn. Det är då 
betydelsefullt att ha förståelse och kunskap om föräldrarnas olika reaktioner samt deras 
behov av stöd genom sorgen. Sorgarbetet kan annars avstanna vilket kan ge risk för 
ohälsa och lidande hos föräldrarna. Tveiten (2000) hävdar att troligtvis kommer 
föräldrarna aldrig över förlusten av barnet men förhoppningsvis förmår de leva vidare 
med en bearbetad sorg.  
 
I Wisten och Zingmarks (2007) studie framkommer det att föräldrarna upplever sig 
utlämnade av vårdpersonalen efter förlusten av sitt barn. De flesta föräldrarna saknade 
stöd, information och uppföljning. I sjuksköterskeprogrammet ges kunskap om hur vi ska 
bemöta människor i sorg och kris. Författarna vill få en mer djupgående kunskap och 
förståelse för föräldrarnas upplevelse under sorgarbetet. När författarna sökte material 
inom problemområdet framkom många artiklar om upplevelsen av att ha förlorat ett barn. 
De vetenskapliga artiklarna som motsvarade syftet hade en stor bredd på barnens ålder 
och olika dödsorsaker. Av den anledningen upplevde författarna det aktuellt att 
genomföra en sammanställning av tidigare forskning för att få en helhetsbild av 
föräldrarnas upplevelser under sorgarbetet. Sorgarbetet kan ta lång tid och påverka 
föräldrarna fysiskt och psykiskt på många olika sätt. Genom att fördjupa oss inom 
området kan författarna vara mer förberedda på att möta sörjande föräldrar.  
 
SYFTE 
 
Syftet med denna studie var att beskriva föräldrarnas upplevelse under sorgarbetet vid 
förlusten av ett barn. 
 
METOD 
 
Författarna har valt att genomföra en litteraturstudie. För att besvara studiens syfte valdes 
en kvalitativ metod för att få en djupare förståelse för föräldrarnas upplevelse under 
sorgarbetet. Vid en litteraturstudie ska tidigare sammanfattade studier med samma 
innehåll sorteras, identifieras och kritiskt granskas. En kvalitativ metod beskriver, tolkar 
och fördjupar insikten om mänskliga upplevelser och erfarenheter av insamlad data 
(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Enligt Polit och Beck (2006) är tillvägagångssättet 
i en kvalitativ studie flexibelt. Författarna undersöker, förklarar och tolkar insamlad data 
och bestämmer efter hand hur arbetet ska gå vidare, beroende på vad som redan har 
framkommit.  
 
Material 
Enbart vetenskapliga artiklar används i studien och valdes ut via olika databaser. Enligt 
Forsberg och Wengström (2003) består en vetenskaplig artikel av titel, sammanfattning, 
inledning eller bakgrund, syfte, metod, resultat, diskussion och referenser samt 
granskning av en etisk kommitté. Databaserna som användes var Elin, Chinal och 
PubMed. Dessa databaser valdes på grund av att de belyser hälso- och sjukvård. Elin är 
Växjö Universitets fulltextdatabas. Chinal är en internationell referensdatabas som är den 
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mest användbara databasen för sjuksköterskor med artiklar inom området omvårdnad och 
vårdvetenskap (Polit & Beck, 2006; Växjö Universitetsbibliotek, hämtad 080219). 
PubMed är en bred databas med enbart vetenskapliga tidskriftsartiklar som täcker 
området medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2003). 
 
Inklusionskriterierna i studien var att artiklarna skulle vara vetenskapliga, svara på 
studiens syfte, vara skrivna på engelska eller svenska och enbart i fulltext. Val av språk 
var beroende av författarnas språkkunskaper. Att endast söka i fulltext kan minska 
studiens kvalitet för att betydelsefulla artiklar kan gå förlorade, men är rimligt på grund 
av begränsad tid.  
 
Artiklar som enbart handlade om föräldrar som förlorat barn under graviditet, under 
förlossning eller spädbarnsdöd samt om dödsorsaken enbart var mord eller självmord 
exkluderades. Dessa omständigheter valdes bort därför att föräldrarna upplever en mer 
komplicerad sorg och på grund av detta. Enligt Kashka och Beard (1999) har föräldrar 
som förlorat sina barn genom mord ett mycket unikt och komplext sorgarbete att 
genomgå. Från början hade författarna tänkt begränsa åldern på barnen från 2-12 år. 
Eftersom inga artiklar hittades som svarade på syftet utökades begränsningen till barn 
under 18 års ålder. De artiklar som framkom med denna begränsning svarade enbart tre 
artiklar på studiens syfte och därför bestämde författarna sig för att ta bort begränsningen 
på barnens ålder. De flesta av de sökta artiklarna som handlade om föräldrars upplevelser 
under sorgarbetet hade en stor bredd avseende barnens ålder och orsaker till barnens död. 
Sökningen gav ett lämpligt urval artiklar som svarade på syftet efter att begränsningen på 
barnens ålder hade tagits bort.  
 
I studien inkluderades 8 vetenskapliga artiklar som alla är publicerade mellan åren 2001-
2005. De valda artiklarna kommer från de nordiska länderna och USA. De flesta 
artiklarna är kvalitativa men även kvantitativa artiklar ingår i studien för att få en så stor 
bredd som möjligt om fenomenet och dess aspekter (Forsberg & Wengström, 2003). 
Enligt Polit och Beck (2006) ska forskare som utför en kvalitativ studie främst samla in 
kvalitativ data för att fånga undersökningsgruppens upplevelser av fenomenet. 
 
Tillvägagångssätt 
Datainsamlingen av de vetenskapliga artiklarna gjordes via de olika databaserna och 
visas i tabell 1. Sökorden som användes var grief, bereavement, parents, child, death och 
experience och valdes utifrån studiens syfte. Av en bibliotekarie på Växjö Universitet 
fick författarna råd och vägledning angående sökning i de olika databaserna. Enligt Polit 
och Beck (2006) sker den tekniska utvecklingen av databaser kontinuerligt därför är det 
viktigt att ta hjälp av personal på Universitetets Bibliotek för uppdaterad handledning. 
Sökorden kombinerades på olika sätt för att begränsa sökområdet och få fram lämpliga 
artiklar. Sökningen i databaserna begränsades till artiklar i fulltext samt i Chinal och 
PubMed även enbart till engelska och svenska. I databasen PubMed söktes artiklar enbart 
i Nursing Journals. En av de valda artiklarna i PubMed hittades utifrån related links.  
 
Med kriterierna i tankarna läste författarna igenom artiklarnas rubriker för att se vilka 
som stämde in på syftet. Abstrakt lästes igenom på de artiklar med rubriker som verkade 
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passa med studiens syfte. Av dessa togs många artiklar bort på grund av att innehållet inte 
stämde överens med kriterierna. Tretton artiklar lästes. Två av dessa handlade om hur 
vårdpersonal ska agera mot föräldrar när de förlorar ett barn och dessa togs därför bort. 
Ytterligare tre artiklar sållades bort på grund av de inte stämde överens med studiens 
syfte. Slutligen inkluderades åtta artiklar i studien. 
 
Tabell 1. Resultat av sökning i databaser 
Databas Sökord Antal träffar Använda 

artiklar 
Elin Grief 3539  
 Grief and parents 226  
 Grief and parents and child 105  
 Grief and parents and child and death 57 1 
 Grief and parents and child and death and 

parents experience 
1  

 Bereavement 2131  
 Bereavement and parents 186  
 Bereavement and parents and child 81  
 Bereavement and parents and child and death 54 2 
 Bereavement and parents and child and death 

and parents experience 
2  

PubMed 
(Nursing 
Journals) 

Grief or bereavement  1496  

 Grief or bereavement and parents experience 89  
 Grief or bereavement and parents experience 

and childs death 
26 4 

Chinal Grief or bereavement  1148  
 Grief or bereavement and parents  155  
 Grief or bereavement and parents and child 103  
 Grief or bereavement and parents and child 

and death 
70 1 

 Grief or bereavement and parents and child 
and death and parents experience 

2  

 
 
Analys 
Analysen kan inriktas mot det manifesta eller latenta i texten. Författarna valde att arbeta 
på en manifest nivå vilket innebär att beskriva innehållet i texten. Analysen fokuserar då 
på det uppenbara och beskriver det synliga i texten (Friberg, 2006). Citaten valdes att inte 
översättas för att undvika risken att innebörden ändras.  
 
Enligt Dahlberg (1997) består analysen av tre faser, helhet – delar – helhet. Texten läses 
igenom upprepade gånger för att fånga helheten. Forskaren går systematiskt igenom 
texten för att fördjupa förståelsen av data. Likheter och skillnader i artiklarna observeras 
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för att få fram ett mönster. Detta mönster kan efterhand ändras i form och karaktär för att 
det görs nya upptäckter i materialet. Slutligen beskrivs analysens resultat. Här 
sammanställs data för att bli hanterbar och presenterbar.  
 
Materialet analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 
innehållsanalys. Författarna läste igenom artiklarna upprepade gånger för att fånga 
helheten av innehållet. Därefter fokuserade författarna främst på resultatet i varje artikel. 
Texten i resultatet delades in i meningsbärande enheter. Dessa kondenserades, utan att för 
den skull ändra innebörden. De kondenserade meningarna kodades och koderna 
sammanfördes till subkategorier och till kategorier. Kategorierna beskriver innehållet och 
kan således ses som ett uttryck för det manifesta.  
 
Forskningsetiska aspekter 
Helsingforsdeklarationen utformades 1964 av World Medical association och 
formulerades endast för läkare men tillämpas även inom omvårdnadsforskningen. 
Utgångspunkten i deklarationen är att människans hälsa alltid ska komma i första hand. 
Enligt deklarationen ska forskning som kan hjälpa andra än försökspersonen följa fyra 
huvudregler. Forskaren ska skydda liv och hälsa hos försökspersonen och deltagandet ska 
vara frivilligt. Försökspersonens välbefinnande ska komma i första hand och 
undersökningen ska avbrytas om forskaren anser att undersökningen kan leda till skada 
för individen (Arlebrink, 2006). På de flesta sjukhus, universitet och andra institutioner 
där granskning utförs, har det bildats en formell etisk kommitté för att säkerställa att 
forskningen sker på ett etisk sätt (Polit & Beck, 2003).  
 
Innan en systematisk litteraturstudie påbörjas är det viktigt att göra etiska överväganden 
beträffande urval och presentation av resultatet (Forsberg & Wengström, 2003).  
I alla artiklarna, förutom två, anges att artiklarna är granskade av en etisk kommitté. 
Författarna har enbart använt sig av vetenskapliga artiklar som har publiceras i 
vetenskapliga tidskrifter och utgår därför från att de forskningsetiska aspekterna har 
beaktats även i de artiklar där detta inte stod angivet. 
 
RESULTAT 
 
Analysen resulterade i fem kategorier. Dessa kategorier är: att överleva sorgen, livet går 
vidare, att våga vara nära, familjens relation och sorgens påverkan på föräldrarnas hälsa. 
Kategorierna innehåller subkategorier som i texten markeras med kursiv stil.  
 
Att överleva sorgen  
Föräldrars sorg visade sig vara mycket individuell. Föräldrarna beskrev upplevelsen av 
sorgen detaljerat och på ett öppet sätt. Vidden av känslorna och upplevelsen var 
omfattande och varierade beroende på var i sorgarbetet föräldrarna befann sig. Efter 
förlusten av sitt barn upplevde föräldrarna en fysisk utmattning samt även en fysisk och 
mental smärta. Efter barnets bortgång upplevde föräldrarna ensamhet samt ett starkt 
begär efter att prata om barnets död (Laakso & Paunonen-Ilmonen, 2001). Föräldrarna 
upplevde en outhärdlig smärta i sorgen, en frustration av att inte bli förstådd samt 
kvarstående skuld och ånger (Wheeler, 2001). 
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”I didn´t want her to be alone – I want to protect her. I wantet to hold her and 
feel her hand in mine and knew that it would never be possible” (Ibid. 2001). 

 
Enligt Wheeler (2001) kunde föräldrarnas oförmåga att acceptera förlusten visa sig på 
olika sätt. De flesta föräldrarna upplevde misstro och förlamning, andra beskrev det som 
att vara i chock, vara förvirrad, att leva i en dröm (eller mardröm) samt uppleva sig 
bortkopplade från verkligheten. Ilska, smärta, rädsla, skuld och att känna sig bitter var 
starka känslomässiga reaktioner hos föräldrarna under sorgarbetet. Att uppleva ledsnad 
och sorg nämndes men var inte den dominerande reaktionen hos föräldrarna. De sörjande 
föräldrarnas verklighet beskrevs i extrema termer som ett rent helvete, absolute 
förtvivlan, ren dödskamp, terror och som ett svart hål jag inte kan ta mig ut ur. En 
mamma uttryckte att hon ville dö och bli begraven tillsammans med sin son medan några 
av föräldrarna upplevde sig känslolösa och inte hade förmåga att gråta. Några föräldrar 
som hade haft svårt sjuka barn upplevde en viss lättnad efter barnets död. Enligt Arnold, 
Buschman Gemma och Cushman (2005) och Laakso och Paunonen-Ilmonen (2001) 
studie upplevde föräldrar till barn som hade en smärtsam bortgång lättnad över att barnets 
lidande var över.  
  
I Arnold et al. (2005) undersöktes 74 föräldrars sorg. Samtliga föräldrar upplevde en 
intensiv förlust de första veckorna efter barnets bortgång. Upplevelser av ensamhet, 
hopplöshet, tomhet, förtvivlan och oförmåga att känna glädje förekom. Nästan alla 
föräldrarna upplevde att med tiden blev dessa känslor mindre intensiva. Alla föräldrarna i 
studien, oavsett barnets ålder och dödsorsak, upplevde ett stort tomrum inombords efter 
förlusten.  
 

”Nothing is significant except the great loss… A part of me died… Imagine your 
heart pulled from you without killing you… I just keep going on. I have no other 
choice.” ( Wheeler, 2001). 

 
Begravningen upplevdes ofta som en vändpunkt i sorgarbetet. Att organisera allt kring 
begravningen gjorde att föräldrarna blev upptagna av praktiskt arbete. Efter begravningen 
blev verkligheten uppenbar och kontakten med vännerna minskade. Maken återgick ofta 
till arbetet tidigare än modern vilket gjorde att hon kunde uppleva ensamhet. För att 
arbeta sig genom sorgen sysselsatte mödrar sig genom att läsa och skriva om sina känslor 
och upplevelser. Annat som hjälpte var att måla, lyssna på musik, träna och renovera 
hemmet. Vissa föräldrar upplevde det positivt att återgå till sitt arbete medan andra 
föräldrar inte kunde tänka tanken på att återvända. Mammorna upplevde det 
betydelsefullt att deras make stöttade dem och hade förmågan att kunna diskutera barnets 
bortgång om och om igen. Detta var viktigt på grund av att kvinnor upplevde ett större 
behov än män att diskutera, repetera och minnas händelsen. En del av sorgarbetet var att 
plocka ihop barnets tillhörigheter. Det upplevdes viktigt att spara saker som betydde 
mycket, var förknippade med barnet och hade barnets doft kvar.  (Laakso & Paunonen-
Ilmonen, 2001). 
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I studien Seecharan, Andersen, Norris och Toce (2004) framkom att föräldrarna upplevde 
sin sorg olika. Mödrar visade starkare sorgreaktioner efter barnets bortgång, däremot 
upplevde pappor en mer ihållande sorg. Mödrar vars barn hade gått bort hastigt upplevde 
starkare sorgreaktioner och sörjde längre än mammor vars barns bortgång var förutsedd. 
Enligt Kreicbergs, Valdimarsdottir, Onelöv, Henter och Steineck (2004) var det färre 
pappor som hade arbetat sig igenom sin sorg än mammor 4-6 år efter förlusten av sitt 
barn. Enligt Laakso och Paunonen-Ilmonen (2002) kunde barnets bortgång upplevas som 
ett hårt slag för pappor, även hårdare än för mammor. Många fäder kunde uppleva 
mentalt kaos, suicidtankar förekom som även kunde leda till suicidförsök som i värsta fall 
lyckades.   
 
Enligt Laakso och Paunonen-Ilmonen (2001) upplevde föräldrarna att sorgen varade ett 
fåtal veckor till månader eller år, men avtog med tiden. Den svåraste sorgperioden varade 
några veckor till flera år. I Kreicbergs et al. (2004) studie visade det sig att 4-6 år efter 
förlusten upplevde en tredjedel av föräldrarna att de inte hade accepterat sin sorg. Dessa 
föräldrar minskade något 7-9 år efter förlusten.   
 
Livet går vidare 

”Seeing how life can be taken away at any age makes me feel that we should 
make the most of our time here on earth…//” (Wheeler, 2001). 
  

Enligt Laakso och Paunonen-Ilmonen (2001) upplevde föräldrarna sig tacksamma för att 
ha överlevt sin sorg. Barnets bortgång kunde även resultera i positiva upplevelser hos 
föräldrarna. Föräldrarna uppskattade livet, prioriterade annorlunda och värderade sin 
familj mer än tidigare. Erfarenheten hade stärkt dem och de njöt mer av livet än tidigare. 
Enligt Arnold et al. (2005) upplevde en del av föräldrarna en förlust av kontroll och 
upplevde sig mindre kompetenta medan andra föräldrar upplevde sig starkare, djärvare, 
känsligare samt mer andliga än innan förlusten. I Wheelers (2001) studie upplevde de 
flesta föräldrarna att de hade accepterat att livet är skört och att döden är en del av livet. 
Trots det upplevde föräldrarna att acceptansen av barnets bortgång var svår. 
 

”I have been able to realize that she not only died, but also lived… I try to 
remember the good times… I feel very lucky to have had her.” (Ibid. 2001). 

 
I stort sätt alla föräldrarna i Wheelers studie (2001) upplevde att de hade hittat en ny 
mening med livet genom kontakten med människor, aktiviteter, tro och värderingar, 
minnet av sitt förlorade barn och personlig utveckling. Majoriteten av föräldrarna i 
Arnold et al. (2005) studie upplevde att deras sorg kommer att fortsätta. I Wheelers 
(2001) studie, som undersökte föräldrarnas strävan efter en ny mening med livet, 
framkom att vissa föräldrar upplevde att de inte hade accepterat döden och att många av 
föräldrarna upplevde en fortsatt ilska och bitterhet. 
  
 ”life goes on for us, but without it´s original brightness…” (Ibid, 2001).     
 
Arnold et al. (2005) jämförde föräldrar som upplevde att de hade avslutat sin sorg med 
föräldrar som upplevde att de fortfarande sörjde. Ett högre antal föräldrar som förlorat ett 
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barn under ett år upplevde att de hade avslutat sin sorg. Däremot de föräldrar vars barn 
var över ett år fanns inget samband mellan tiden för dödsfallet och var i sorgarbetet 
föräldrarna befann sig. Trots det upplevde i stort sett alla föräldrarna i 
undersökningsgruppen sig vara mer eller mindre nöjda med livet.  
 
Att våga vara nära  
Föräldrarna upplevde att deras inre styrka och deras familj var det största stödet under det 
första året efter förlusten. Även vänner, religion och arbete hade en stor betydelse för 
föräldrarna (Arnold et al. 2005). Mödrar upplevde både positivt och negativt stöd från 
sina närstående. Mammor upplevde kommunikation, lyhördhet, tröst och omtänksamhet 
som positivt stöd. Däremot upplevdes kritik, liten empati och att närstående undvek dem 
som ett negativt stöd (Laakso & Paunonen-Ilmonen, 2001).  

 
”There are some friends that you lose, you know, but then you also find out who 
your real friends are” (Toller, 2005). 

 
Vissa föräldrar upplevde negativa attityder från omgivningen. Många vänner och bekanta 
upplevde det svårt att möta de sörjande föräldrarna samt att prata om barnets bortgång. 
Detta gjorde att föräldrarna upplevde att vännerna undvek och var rädda för att bemöta 
dem. Föräldrarna upplevde det mycket negativt att förlora sina vänner och behöva skapa 
nya relationer. Detta gjorde att föräldrarna upplevde ett behov av att träffa andra sörjande 
föräldrar i samma situation, där de kände att det var tillåtet att prata om sitt förlorade barn 
(Laakso & Paunonen-Ilmonen, 2002; Toller, 2005).  
 

” Other bereaved parents helped me realize that I´m not alone in my despair” 
(Wheeler, 2001). 

 
Laakso och Paunonen-Ilmonen (2002) visade att mödrar upplevde ett stort behov av tröst 
och någon som lyssnade på dem. Enligt Toller (2005) önskade föräldrarna ofta att de 
skulle kunna dela sin sorg och sina känslor med vänner och familj. Samtidigt upplevde 
föräldrarna sig rädda för den möjliga negativa reaktionen från andra. Föräldrarna 
upplevde stort behov av att tala om sitt förlorade barn och sin förlust men upplevde det 
som riskabelt, särskilt om familj och vänner uttryckte att föräldrarna borde försöka gå 
vidare i livet. Hälften av föräldrarna i Dyregrov, Nordanger och Dyregrov (2003) studie 
upplevde att de isolerade sig i varierande grad från andra människor.  
 

”// you talk about your children that are alive so why can´t you talk about child 
that´s dead – that child will always be apart of your life, and you wouldn´t want it 
to not be, so when people act like you´re supposed to forget them, // that´s real 
painful. So people that do the opposite, // are just warming my heart, touching my 
spirit //” (Toller, 2005). 

 
Enligt Arnold et al. (2005) upplevde nästan alla föräldrar att de flesta i deras bekantskap 
som kände till deras situation fanns där för dem. Enbart en liten del av föräldrarna 
upplevde att de blev ignorerade och att människor undvek dem efter barnets död. I 
Toolers (2005) studie upplevde föräldrarna att många personer i deras omgivning var 
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osäkra på vad de skulle säga till dem och föräldrarna upplevde det därför positivt att 
själva få styra samtalet. 
 

“You really need to be the one to tell others how to communicate. They don´t 
know – you have to let them know. And yeah, it´s hard to do, but you can´t expect 
them to know if they haven´t experienced it” (Ibid. 2005). 

 
Familjens relation 
Nästan hälften av föräldrarna upplevde att relationen till de kvarvarande barnen hade 
förbättrats under sorgarbetet (Arnold et al. 2005). Enligt Kreicbergs et al. (2004) 
upplevde nästan alla föräldrar att relationen med sina levande barn hade förbättras 
markant. 
 
 ”Slow down and enjoy my surviving children” (Wheeler, 2001). 
 
Barnets bortgång hade en stor påverkan på relationen mellan föräldrarna därför att 
kvinnor och män upplever sitt sorgarbete på olika sätt. På grund av den delade 
erfarenheten av barnets bortgång blev de flesta förhållandena bättre men sorgen kunde 
även göra att föräldrarna gled ifrån varandra, antingen temporärt eller permanent (Laakso 
& Paunonen-Ilmonen, 2001). Enligt Arnold et al. (2005) upplevde nästan hälften av 
föräldrarna olika svårigheter i äktenskapet, minskad kommunikation och ett ökat avstånd 
mellan varandra som ibland resulterade i skilsmässa. I Kreicbergs et al. (2004) studie 
framkom däremot att mer än hälften av föräldrarna var mycket nöjda med relationen till 
sin maka/make.    
 
Sorgens påverkan på föräldrarnas hälsa 
Föräldrarna upplevde att sorgen påverkade dem psykiskt, fysiskt och socialt. Fysiska 
symtom som smärta, lätt illamående och trötthet förekom. Föräldrarna upplevde även 
psykiska symtom som depression, känsla av misslyckande, skuld och ilska. Sociala 
symtom som rädsla för ensamhet, behov av att vara ensam samt en känsla av tomhet 
upplevdes av föräldrarna under sorgarbetet (Laakso & Paunonen-Ilmonen, 2001). 
 

”a feeling of actual physical pain, like a real broken heart” (Wheeler, 2001). 
 
Dyregrov et al. (2003) visar att ett och ett halvt år efter plötslig död av sitt barn upplevde 
en stor del av föräldrarna hälsoproblem, traumatisk sorg och svåra sorgreaktioner. Enligt 
Arnold et al. (2005) var däremot de flesta föräldrarnas hälsa densamma efter barnens 
bortgång än innan förlusten, men en viss försämring av hälsan upplevdes av en liten del 
föräldrar som inte hade slutat sörja sina förlorade barn. Dessa föräldrar upplevde en 
varaktig känsla av depression och ilska. 
 
 ” I was totally crasy, a madwoman” (Wheeler, 2001). 
 
I en svensk studie av Kreicbergs et al (2004) där sörjande föräldrars hälsa jämfördes med 
icke sörjande föräldrar framkom att föräldrar som hade förlorat ett barn visade en ökad 
risk för ångest och depression. Risken för ångest och depression hos föräldrarna var 
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högre 4-6 år efter förlusten av deras barn än efter 7-9 år. Ångest och depression 
upplevdes högre hos sörjande mammor än pappor. Om barnet var över nio år ökades 
risken för ångest och depression, speciell hos pappor. 
 
DISKUSSION 
 
Syftet med studien var att beskriva föräldrarnas upplevelser under sorgarbetet vid 
förlusten av ett barn. De kategorier som framkommer är, att överleva sorgen, livet går 
vidare, att våga vara nära, familjens relation och sorgens påverkan på föräldrarnas hälsa. 
Författarna ville få en mer djupgående kunskap och förståelse för föräldrarnas upplevelse 
under sorgarbetet. Syftet anses därför vara uppnått eftersom resultatet på ett djupgående 
sätt beskriver föräldrarnas upplevelser.  
 
Metoddiskussion 
Författarna valde att göra en litteraturstudie med kvalitativ innehållsanalys som metod då 
avsikten var att beskriva föräldrarnas upplevelser under sorgarbetet. Att använda sig av 
en litteraturstudie innebär att systematiskt sammanställa resultatet från tidigare studier 
vilket ger en stor variation av föräldrarnas upplevelser. Författarna valde en kvalitativ 
ansats för att kunna beskriva, förklara och fördjupa förståelsen för mänskliga upplevelser 
och uppfattningar (Willman & Stoltz, 2006). Trovärdigheten i en kvalitativ studie 
värderas genom kriterier av tillförlitlighet och överförbarhet. Överförbarhet innebär att 
resultatet från en studie kan överföras till andra sammanhang eller grupper. 
Tillförlitligheten innefattar att tillvägagångssättet utförs på ett pålitligt sätt samt att 
analysen genomförs noggrant (Polit och Beck, 2006). Författarna har använt både 
kvantitativa och kvalitativa artiklar vilket enligt Forsberg och Wengström (2003) ökar 
förståelsen och bredden på studien. Polit och Beck (2006) menar att studiens 
tillförlitlighet öka vid användning av flera metoder för att undersöka ett fenomen. De 
valda artiklarna kommer från de nordiska länderna och USA. Fördelen med att använda 
artiklar där föräldrarna lever i liknande kultur gör att resultatet kan överföras och 
användas av både vårdpersonal och föräldrar i Sverige vilket ökar studiens överförbarhet. 
 
En alternativ metod hade varit att genomföra en intervjustudie. Metoden 
snowballsampling var tänkt att användas på grund av att författarna känner föräldrar som 
har förlorat ett barn (Polit & Beck, 2006). Författarna valde dock att inte använda denna 
metod eftersom ämnet är känsligt och författarna ansåg att de saknade kunskap och 
erfarenhet för att bemöta dessa föräldrar.  
 
Vid artikelsökningen kom författarna fram till att mycket fanns publicerat om föräldrar 
som förlorat ett barn. Det fanns många artiklar som enbart handlade om föräldrars 
erfarenheter av att förlora barn under fostertid, under och i samband med förlossning, 
förtidigt födda barn som dör på neonotalavdelning och plötslig spädbarnsdöd. En del 
artiklar handlade om hur sjuksköterskan bör bemöta, stödja och vårda föräldrar till barn 
som har en dödlig sjukdom och vad föräldrarna har för behov i samband med dödsfallet. 
Det fanns även artiklar om barn som begått självmord eller blivit mördade. Det fanns en 
mindre mängd artiklar som svarade på syftet än författarna hade förväntat sig. Artiklarna 
var relativt nya trots att ingen tidsbegränsning sattes på artiklarna i sökningen. Att ingen 
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begränsning gjordes berodde på att författarna ansåg att upplevelsen av sorgen förändras 
ej över tiden. Författarnas artikelsökning begränsades eftersom enbart artiklar i fulltext 
söktes. Detta gjordes på grund av tidsbrist och kan vara en svaghet för studien eftersom 
lämpliga artiklar kan ha gått förlorade. Att enbart vetenskapliga artiklar användes ökar 
studiens kvalitet och styrka.  
 
Valet att genomföra en litteraturstudie var lämpligt eftersom tidigare artiklar med både 
stora och små undersökningsgrupper om det valda ämnet redan fanns. Författarna fick 
således en bred sammanfattning av ett stort antal föräldrars upplevelser under sorgarbetet 
vid förlusten av ett barn, vilket ger studien en hög trovärdighet. Vid en intervjustudie 
hade författarna enbart fått ett litet antal föräldrars upplevelser och dessa hade varit 
begränsade till ett geografiskt område i Sverige. Det var övervägande fler mammor än 
pappor som deltog i de valda artiklarna. Detta kan påverka studiens trovärdighet genom 
att pappornas upplevelser kanske inte alltid framkommer i artiklarnas resultat.   
 
Enligt Dahlberg et al. (2003) är det viktigt med förförståelse som har utvecklats från 
tidigare erfarenheter. Förförståelsen kan även ge förutfattade meningar och hindra nya 
perspektiv att framträda. Studiens tillförlitlighet kan påverkas av att författarna har en 
viss förförståelse om föräldrars upplevelser av att förlora ett barn. Författarna har försökt 
hantera sin förförståelse genom att vara öppen för all information om föräldrarnas 
upplevelser igenom sorgarbetet. Tillförlitligheten kan även påverkas av tolkningar och 
översättningar av texten. Studien utgår ifrån manifest innehållsanalys som enligt Friberg 
(2006) innebär att författarna utgår från det synliga i texten utan att tolka innebörden. 
Författarna har försökt att undvika tolkningar av texten för att inte ändra på innehållet. 
Samtliga artiklar var skrivna på engelska och översattes noggrant. De ord som författarna 
inte förstod slogs upp i lexikon. Eftersom engelska inte är författarnas modersmål kan det 
vara av betydelse vid översättning och tolkning av artiklarna.  
 
Resultatdiskussion 
Studiens resultat visar att föräldrars upplevelse under sorgarbetet är mycket individuell. 
Den svåraste sorgperioden kan vara allt från några veckor upp till flera år och föräldrarna 
upplever ofta chock och är bortkopplade från verkligheten. Även många av föräldrarna 
tror att de aldrig kommer att uppleva glädje igen och ser inget positivt med livet. Detta 
överensstämmer med Wisten och Zingmarks (2006) studie där föräldrarna upplever livet 
som en personlig katastrof. Här framkommer att föräldrarna upplever känslor som ilska, 
förtvivlan och sorg samt upplever sig vara i chock. I resultatet framkommer att 
föräldrarna är rädda för att lämnas ensamma efter förlusten. Detta framkom även i Wisten 
och Zingmarks (2006) studie att föräldrarna påpekade att det var av stor vikt att de inte 
lämnades ensamma. Uppsatsförfattarna anser att det är viktigt för sjuksköterskor att se 
alla sörjande föräldrar som olika individer. Att vara uppmärksam på att ingen sörjer lika 
och att inget sätt att sörja på är fel. Vidare är det viktigt att försöka möta föräldrarna där 
de befinner sig i sin sorg och tillåta föräldrarna leva ut sina känslor och samtidigt vara 
medveten om att sorgarbetet tar tid.  
 
Studiens resultat visar att mammor har ett stort behov att prata om barnets bortgång med 
sin make. Förutom att älta händelsen med någon i sin närhet uttrycker mammor ofta sin 
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sorg och sina känslor igenom skrift. Kvinnor har ett större behov av att repetera och 
diskutera händelsen än män. Mammor visar ofta en större sorgreaktion än pappor men det 
visar sig att pappor istället sörjer under en längre tid. Pappor återgår oftast tidigare till 
arbete vilket gör att mammor känner sig ensamma och försöker sysselsätta sig på olika 
sätt. Lundmark (2007) menar att måla, skriva eller skapa musik har hjälpt många att 
överleva sorgen. Sirkiä, Saarinen-Pihkala och Hovi (2000) beskriver att mammor har en 
längre återhämtningstid och återvänder därför senare till arbetet. Under sökningen 
framkom mycket material skrivet av föräldrar som hade förlorat ett barn. Oftast var 
materialet skrivet av mammor i form av böcker eller blogg på internet där föräldrarna 
delade med sig av sina upplevelser. Uppsatsförfattarna tror att det kan hjälpa mammorna 
att bearbeta sin sorg genom att upprepa händelsen och sina känslor, till skillnad från 
pappor som inte har det behovet att uttrycka sig. Detta kan förklara skillnaden på varför 
pappor sörjer under en längre tid än mammor. 
 
Det framkommer i studien att föräldrarna upplever ett stort behov av att prata om sitt 
förlorade barn men upplever ofta att de inte är accepterat av omgivningen. Det 
överensstämmer med Riches och Dawson (1998) studie, där föräldrarna upplevde det 
som negativt att prata om sitt förlorade barn. Enligt Gudmundsdottir och Chesla (2006) är 
det viktigt för föräldrar att bevara minnet av barnet i form av materiella saker. Detta kan 
vara allt från kort på väggarna, en liten minnesplats i hemmet till att behålla barnets rum 
orört. Detta överensstämmer med studiens resultat som visar att det är oerhört viktigt för 
föräldrarna att spara något som förknippas med barnet. Uppsatsförfattarna tycker att det 
är oerhört betydelsefullt att omgivningen vågar vara nära och respekterar att föräldrarna 
behöver hålla barnets minne vid liv, alltid. Det ska vara lika accepterat att tala om sitt 
förlorade barn som sitt levande. Problemet är att det finns en rädsla och okunskap i vårt 
samhälle hur man ska bemöta dessa föräldrar. Omgivningen kan därför medvetet eller 
omedvetet ge signaler till föräldrarna att det inte är accepterat att tala om sitt bortgångna 
barn eller påpeka att det är dags att gå vidare i livet. I Gudmundsdottir och Chesla (2006) 
studie upplever föräldrarna att deras svåra förlust inte alltid uppmärksammas och de ofta 
känner sig ensamma, övergivna och utan stöd. En pappa förklarade att han kände djup 
smärta när hans vänner förväntade sig att hans liv skulle bli som vanligt igen efter 
begravningen av hans förlorade barn. 
 
Resultatet visar att med tiden minskar de starka sorgreaktionerna successivt, men 
samtidigt kan föräldrarna under en lång tid pendla mellan olika känslor där vissa dagar 
upplevs ljusare medan andra är mörka. Uppsatsförfattarna tror att det är viktigt som 
sjuksköterska att vara medveten om att sorgarbetet är en stegvis process som går fram 
och tillbaka och tar lång tid. Vi som sjuksköterskor kan på olika ställen inom vården möta 
föräldrar som har förlorat ett barn. Därför är det viktigt visa förståelse samt att kunna 
informera föräldrarna hur sorgarbetet kan fortlöpa och att inget sätt i sörjandet är fel. 
 
Barn symboliserar livet och livets fortsättning, därför känns det oftast obegripligt för 
föräldrar att överleva sitt barn (Sjukvårdrådgivningen, hämtad 080219). I resultatet 
framkommer att trots all smärta som sorgen medför kan barnets bortgång längre fram 
även resultera i positiva upplevelser hos föräldrarna.  Erfarenheten av förlusten stärker 
föräldrarna och de flesta försöker ta vara på livet, värderar sin familj högre och prioriterar 
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annorlunda. Genom att se det som är viktigt med livet hittar föräldrarna en ny mening, 
upplever glädje och lär sig leva med livssituationen. Enligt Wisten och Zingmark (2006) 
ansåg föräldrarna att de var tvungna att överleva på grund av resten av familjen. Vidare 
visar Gudmundsdottir och Chesla (2006) hur föräldrarna försökte fokusera på det positiva 
genom att beundra kort på sitt förlorade barn och bevara barnets minne istället för att vara 
ledsna. Uppsatsförfattarna tycker att det är beundransvärt hur många föräldrar verkligen 
lär sig leva med sin sorg i sin förändrade livsvärld. Vi som sjuksköterskor måste ändå 
uppmärksamma att föräldrarnas resa igenom sorgarbetet för med sig ett fruktansvärt 
lidande. Trots det är det imponerande att föräldrarna har förmågan att vända upplevelsen 
till något positivt som även i vissa fall har förbättrat deras livssituation.  
 
Resultatet visar att barnets bortgång har en stor påverkan på föräldrarnas relation därför 
att kvinnor och män sörjer på olika sätt. Uppsatsförfattarna tror att det kan vara skillnad 
på hur mannen och kvinnan sörjer, men eftersom sorgarbetet är individuellt kan det inte 
generaliseras hur en individ kommer att sörja. Det viktigaste är att inse att alla är 
individer som reagerar olika. Samhället förväntar sig vissa saker av oss som kvinnor eller 
män. Därför tror uppsatsförfattarna att samhället kan påverka hur män och kvinnor sörjer. 
I Samuelsson, Rådestad och Segesten (2001) studie framkom att de flesta pappor inte 
tänkte på sig själva i första hand utan försökte stödja sin maka när de såg hennes plågor. I 
resultatet framkommer att de flesta relationer inte ändras eller blir bättre efter barnets 
bortgång. Detta stämmer överens med Sirkiä et al. (2000) resultat där nästan hälften av 
föräldrarna kände att deras förhållande inte hade påverkats av barnets bortgång. En 
tredjedel av föräldrarna kände att deras relation blev tätare.  
 
Resultatet visar att sorgen kan påverka föräldrarnas hälsa under många år. Detta 
överensstämmer med Znoj och Kellers (2002) studie där föräldrarna påverkades svårt av 
sin förlust, visade kraftig sorg och en del föräldrar upplevde psykisk ohälsa. 
Uppsatsförfattarna tycker det är viktigt att som sjuksköterska vara medveten om att vi 
kan möta dessa föräldrar på olika ställen inom vården. Fysiska och psykiska 
hälsoproblem hos föräldrarna kan framkomma även lång tid efter förlusten av deras barn. 
För att undvika framtida problem är det centralt att föräldrarna bearbetar sin sorg.    
 
Slutsats 
Att förlora ett barn är en otänkbar händelse som för alltid sätter djupa spår i föräldrarnas 
liv. Föräldrars sorgarbete går inte att generalisera, alla sörjer olika och därför behöver 
omgivningen bemöta föräldrarna i deras sorg. Omgivningen visar ofta osäkerhet och 
okunskap inför hur de ska vara mot sörjande föräldrar. Föräldrarna upplever att 
omgivningen ofta inte förstår hur lång tid sorgarbetet tar. Det är betydelsefullt att vården 
uppmärksammar hur viktigt det är att föräldrarna bearbetar sin sorg. Eftersom sorgarbetet 
tar lång tid kan vårdpersonal komma i kontakt med föräldrar lång tid efter förlusten av 
barnet. Efter denna studie har författarna fått en ökad förståelse och kunskap om 
föräldrars upplevelser under sorgarbetet.  
 
Forskning inom området att förlora sitt barn är omfattande. När det handlade om 
föräldrars upplevelser under sorgarbetet begränsades utbudet av både litteratur och 
artiklar. Trots att artiklarna handlar om föräldrarnas upplevelser är det övervägande 
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kvinnor som deltar i undersökningarna. Pappornas upplevelser kanske går förlorade i 
resultaten på grund av de är så få. Framtida forskning om pappans upplevelse under 
sorgarbetet skulle därför vara av stort intresse att få veta mer om.  
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