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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: I samma stund som ett barn dör står en eller ett par föräldrar inför en stor tragedi. 
Framför sig har de en lång tid med sorg, saknad, vrede och de frågar sig varför. Detta är en 
tillvaro som de måste lära sig att leva med. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur 
mödrars förlust av ett barn genom en olyckshändelse inverkar på det dagliga livet. Metod: För 
att besvara syftet användes en kvalitativ ansats där fyra kvinnor som förlorat sitt barn i en 
olyckshändelse intervjuades. Intervjuerna analyserades sedan genom en manifest 
innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i sju kategorier vilka dels beskriver hur 
familjerelationerna har påverkats och att en relation till det bortgångna barnet består. 
Sorgarbetet blir en del av livet och kräver mycket tid och en ny tillvaro tar vid där ett konstant 
anpassningsarbete sker. 
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INLEDNING 
 
Förlusten av ett barn är många föräldrars värsta mardröm. Det blir fel i naturens lagar då en 
förälder är tvungen att begrava sitt barn och de har svårt att känna ork och lust till livet. Vi har 
själva inte varit med om något liknande men har hört om fall i vår närhet vilket skapade ett 
intresse att forska vidare i ämnet. Vi kände att vi ville lära oss mer om hur föräldrarnas 
dagliga liv förändrats för att senare kunna vara ett stöd för dem i vårt framtida yrke som 
sjuksköterskor.  
 
BAKGRUND 

En olycka sker i regel utan några förvarningar och är över inom loppet av några sekunder till 
minuter. Den olycksdrabbade och dennes anhöriga har inga möjligheter att förbereda sig på 
vad som kommer att ske (Wikström, 2005) och en olycka är alltid en tragedi på det personliga 
planet (Karf, 2005). Definitionen av ordet olycka är enligt Nationalencyklopedin (2009) är ett 
plötsligt händelseförlopp som oavsiktligt leder till skador på människor, materiel eller miljö. 

Då ett barn omkommer i en olyckshändelse känns det orättvist och onödigt. När en människa 
som har så mycket kvar att leva tas ifrån den möjligheten erfars detta vara fel. Då det strider 
mot naturens lagar att behöva begrava sitt eget barn kan föräldrarna få skuldkänslor för att de 
själva lever istället för barnet och de kritiserar ofta sig själva för att de inte skyddade barnet 
tillräckligt (O´Connor, 1986).  

Tidigare forskning visar att den smärtsamma förlusten av ett barn som en förälder upplever är 
känd för att vara multidimensionell och ger många negativa konsekvenser såsom 
koncentrationssvårigheter, depression, känsla av hopplöshet inför framtiden, social 
inkompetens och humörsvängningar. Detta kan i sin tur leda till problem på arbetsplats, 
vänskapskrets, äktenskap samt i rollen som förälder (Murphy, Johnsson, Wu, Fan & Lohan, 
2003). Tidigare forskningen visar även att problemen som kommer direkt efter beskedet kan 
kvarstå i många år framöver. Det visar sig att föräldrar fortfarande efter flera år känner stor 
sorg och skyldighet. De känner sig fortfarande nedstämda och arga över varför det skulle 
drabba deras barn. Äktenskaps- och föräldraproblem kan fortfarande finnas. Men samtidigt 
har en anpassning skett till det konstant förändrade livet som aldrig kommer att bli som det 
var innan olyckan (Murphy, 1996).   

Det faktum att enbart två artiklar har hittats genom litteratursökning påvisar ett behov av 
ytterligare forskning inom området. Då författarna endast har hittat dessa amerikanska artiklar 
ses också en brist på specifik svensk forskning. 

En förändring i livet kräver anpassning och är även en stressfaktor. Eftersom livet i sig 
förutsätter ständig anpassning befinner sig alla i ett tillstånd av varierande stress. Stress är en 
del av livet, men den blir direkt farlig när vi inte kan anpassa oss till den. Den skadliga 
stressen gör att människan lättare kommer ur balans och den drabbade får en sänkt 
stresströskel. När en person hindras från att tillfredställa sina behov blir denne frustrerad. 
Denna frustration kan i sin tur bidra till skadlig stress med psykiska och somatiska besvär. 
Psykosomatiska besvär kan vara en lång process, det kan handla om årtionden. Det är inte 
antalet svåra levnadshändelser som avgör hur starkt en individ reagerar utan individens egen 
upplevelse (Dotevall & Dotevall, 1988). En stresspåverkan kan påverka en persons 
beslutstaganden till det negativa. En minskning av förmågan att ta beslut angående relationer, 
hälsa och ekonomi kan få dåliga konsekvenser (Murphy, 1996).  
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Det finns hjälp att tillgå såsom stödgrupper, medicinering och kontakt med psykolog för 
föräldrar som har förlorat ett barn. Den viktigaste komponenten är dock att ge föräldrarna tid 
att sörja och bearbeta (Dotevall & Dotevall, 1988). Eftersom personer som har förlorat ett 
barn har sorg så leder det till att många av dem blir sjukskrivna. Enligt socialstyrelsen är det 
dock viktigt att rehabilitering kommer igång så tidigt som möjligt och att den som är 
sjukskriven aktivt deltar i sin rehabilitering (Socialstyrelsen, 2009).  

Förlusten av ett barn är förödande och framkallar en stor sorg. Sorg har människan i alla tider 
upplevt och det har skapats olika beteendemönster och ritualer för att kunna hantera detta. 
Sorgens process har kunnat urskiljas i två olika stadier som är samma i alla religioner, 
tidsåldrar och kulturer. 
 
Den första delen är det akuta stadiet inom sorgarbetet som innefattar en stor och smärtsam 
inre tomhet. Den kan även kallas för ett själsligt sjukdomstillstånd där det upplevs förvirring, 
längtan, sökande efter den avlidne samt en stark förtvivlan. Den andra delen kallas det 
kroniska stadiet då uppbyggnaden av den inre världen sker där den älskade som dött tar form 
av en inre gestalt. Detta leder till att det formas ett band och den anhöriga kan då känna att 
den avlidne är med dem och delaktiga i deras liv (Rönnmark 1999). Ingen kan veta hur lång 
tid bearbetningen tar då sörjandet sker på olika sätt hos varje individ samt eftersom varje 
människa måste sörja i sin egen takt (Wikström, 2005). Sorgen är något som måste genomgås 
för att personen ska kunna fortsätta med sitt liv. Skapandet av en mening med förlusten av den 
anhöriga är sorgarbetets mål för att då kunna känna en slags acceptans (Lundgren, 2006). 
Genom att inte kunna säga farväl vid förlusten av sitt barn förlängs ofta sorgarbetet eftersom 
allt känns oavslutat. Om ett barn däremot ligger på sjukhus i några dagar innan det avlider får 
de anhöriga förvarningar om vad som eventuellt kommer att ske. De kan då på något sätt 
förbereda sig och därigenom överlag kunna återhämta sig lite snabbare efter sorgen, även om 
detta också är specifikt för varje individ (O´Connor, 1986). 
 
Något som hör ihop med sorg är kris. Skillnaden är dock att krisen ofta går över medan 
sorgen alltid består och är något som personen måste lära sig leva med. En traumatisk kris är 
en plötslig händelse av så stor omfattning att den hotar hela vår fysiska existens. Den orsakas 
framförallt av förlust, kränkning och katastrof. Alla människor är olika och hanterar sina 
upplevelser på olika sätt. Ingen kan avgöra vad som är en traumatisk kris för en annan 
människa. När vi som vuxna ställs inför traumatiska kriser reagerar vi ofta på dem utifrån de 
erfarenheter vi har från barndomen. 
 
Krisreaktionen kan delas in i olika faser. Den första fasen är chockfasen. Den kan vara i ett 
par timmar eller några dagar. I denna fas gör den drabbade allt för att undvika det som skett. 
Personen befinner sig i förnekelse då det inte finns ork att ta till sig och bearbeta. 
 
Den andra fasen är reaktionsfasen. Den pågår i ett par veckor eller upp till ett par månader. 
Reaktionsfasen börjar när personen har kommit till insikt med vad som hänt. Nu måste denne 
försöka lära sig att leva med det som inträffat och få ordning på tillvaron igen. Känslor som 
skuld och straff kan även dyka upp och detta gör sorgen ännu svårare. I denna krisfas känner 
sig den drabbade ångestfylld och stressad. Det är vanligt att stressymtomen tar sig kroppsliga 
uttryck som illamående, sömnsvårigheter, kramp i magen, muskelspänningar och 
viktnedgång. 
 
Den tredje fasen är bearbetningsfasen. Den akuta krisen är nu över och ett längre sorgearbete 
ligger framför den drabbade och en slags acceptans att livet ska och måste levas vidare har 
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börjat ta form. Skuldkänslor och psykologiska försvar börjar nu avta. Personen börjar även 
göra upp planer för det egna livet. Omgivningen tror felaktigt att denne har gått vidare och 
”kommit över” det som inträffat men smärtan och sorgen finns fortfarande där, nu som en del 
av livet. 
 
Den sista fasen är nyorienteringsfasen och den slutar aldrig. Sorgen över det inträffade finns 
där men även lyckan över den tid som en gång var. Det finns nu en tro på framtiden och att 
den ska föra med sig nya livsmöjligheter (Wikström, 2005). 
 
Coping är ett begrepp som kan jämföras med ordet hantering, både av stora och små 
svårigheter. Teorin om coping har utvecklats inom stress- och kognitiv psykologiforskning 
och det har utformats två olika huvudformer: problemfokuserad och känslofokuserad. 
Problemfokuseringen går ut på att reducera krav som skapas vid en stressfull situation medan 
känslofokuseringen koncentrerar sig på att kontrollera och hantera känslorna som uppstår. Vid 
förlust av ett barn används främst copinginriktningen av känslofokusering då det finns mycket 
känslor som är svåra att styra och hantera (Rönnmark, 1999). Enligt Bendt (2006) finns det 
forskning som visar att hanteringen (copingen) av ett barns död är annorlunda mellan kvinnor 
och män. Kvinnorna sörjer ofta under en längre tid och är mer benägna att prata om barnet 
och sätta ord på sin upplevelse och sina känslor. Kvinnorna har även lättare att söka 
professionell hjälp då de känner att det behövs. Männen har inlärningen sen barnsben att de 
ska vara starka och stödjande till sina fruar och håller sig ofta mer sysselsatta för att kunna 
skingra tankarna. Männen upplever också att omgivningen inte låter dem sörja på samma sätt 
som kvinnan gör. Medan kvinnorna blir mer sedda och uppmuntrade att sörja får männen en 
klapp på axeln och får frågan om hur hans fru tar det. Detta kan leda till att männen inte 
riktigt visar sina äkta känslor. De känner sig ofta ensamma och isolerade. Eftersom kvinnorna 
och männen sörjer på så olika vis kan detta vara en stor källa till missämja paret emellan och 
orsakar då lätt äktenskapsproblem. Kvinnan tycker eventuellt att hennes man inte bryr sig om 
henne när det egentligen handlar om att mannen undviker sin fru för han tycker det känns 
svårt att se henne nedstämd.  
 
Livsvärlden är den levda världen och den utgörs av personers erfarenheter och handlingar. 
Alla människor är unika och har sin egen bakgrund och vardag. I vården är det viktigt att vara 
följsam för varje människas livsvärld eftersom då möjligheten till ett bra möte ökar. Det finns 
tre olika sorters lidande; sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. En människas lidande 
måste ses och bekräftas. Den får inte förklaras bort eller ignoreras, utan i det professionella 
bemötandet ges tid och rum så att den som lider får möjlighet att bearbeta (Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Att minska lidande och att ge hjälp och stöd 
för att få människan att uppleva hälsa är syftet med vården. Lidande och hälsa står i ett 
dynamiskt förhållande till varandra då båda upplevelserna är en del av livet men för att kunna 
uppleva hälsa måste det ske en försoning med lidandet. Hälsa är ett centralt begrepp som är en 
del av människans värld. Hälsa kan beskrivas som en upplevelse av sundhet, friskhet och 
välbefinnande. Sundhet innebär att man lyckas bemästra olika svårigheter i livet och friskhet 
kan ses som en frånvaro av sjukdom. Välbefinnandet är något som utgår från personens 
livsvärld och är unikt för varje person då det har att göra med de inre upplevelserna (Wiklund, 
2003). 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Då det är hälso- och sjukvårdens ansvar att ta hand om den avlidne så kommer alltid de 
anhöriga i kontakt med vården (SFS, 1982:763). Enligt Bergman (2001) kan det tidiga 
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bemötandet vara tafatt från sjukvårdspersonalen då de inte riktigt vet hur de ska bete sig i 
bemötandet med den avlidnes anhöriga. Med kunskap om dessa människor och hur de mår 
kan sjuksköterskan känna en ökad trygghet i dessa möten och kunna bemöta de anhöriga på 
ett bättre sätt. Empatin från sjuksköterskorna kan då kännas mer äkta för patienterna och en 
bättre relation kan utvecklas.  
 
En familjemedlem finns inte längre och familjen står inför ett stort sorgarbete och en konstant 
anpassning. Att lära sig leva med saknaden, det nya jaget och de nya familjerelationerna. 
Tiden fortsätter att gå och vardagen återupptas och att kämpa blir en daglig process. Hur kan 
livet gå vidare efter en sådan livsavgörande händelse? Kan livsglädje åter upplevas? Vilka 
förändringar blir det i det dagliga livet?  
 
SYFTE 
 
Syftet med studien var att belysa hur mödrars förlust av ett barn genom en olyckshändelse 
inverkar på det dagliga livet.  
 
METOD 
 
Metoden som användes för att besvara syftet var en kvalitativ ansats där personens livsvärld 
beskrivs (Kvale, 1997). Resultatet i en kvalitativ ansats kan till skillnad från kvantitativ inte 
mätas utan enbart tolkas och en fördjupad kunskap erhålls om människans livsvärld med dess 
erfarenheter, handlingar och behov (Friberg, 2006). Eftersom ämnet handlade om föräldrarnas 
upplevelser tolkades det som att en kvalitativ ansats var den mest lämpade metoden då en 
djupare förståelse förvärvades.  
 
Urval 
Inklusionskriterierna för studien var att respondenterna skulle ha förlorat ett barn i en 
olyckshändelse, oavsett vilken sorts olycka barnet omkommit i och hur länge sedan olyckan 
inträffade. Ett annat inklusionskriterie var att barnet ännu inte fyllt tjugo år.  
 
Samtliga respondenter är kvinnor som har förlorat en son i en olycka. Kvinnorna är födda 
mellan 1950-1970 och är bosatta i södra Sverige. Tre av respondenterna förlorade sina söner i 
en trafikolycka för 1-3 år sedan. Barnen var vid den tid olyckan ägde rum i övre tonåren. En 
av respondenterna förlorade sin son för tolv år sedan i en drunkningsolycka, han gick då på 
mellanstadiet. Samtliga respondenter är fortfarande kvar i samma äktenskap som vid den tid 
olyckan ägde rum och har även andra barn i åldrarna 10- 30 år. 
 
Datainsamlingen var influerad av snöbollsmetoden (Polit & Beck, 2006). Detta innebar i vårt 
fall att den första respondenten kontaktade resterande respondenter istället för att varje 
respondent kontaktade en person i sin tur.  
 
Datainsamling 
För att på bästa sätt få fram ett resultat som besvarade syftet gjordes en kvalitativ 
intervjustudie med en semistrukturerad intervjuform. Detta innebär att det finns ett förslag på 
större och öppna frågor och att det då finns möjlighet att förändra och anpassa frågorna under 
intervjun. Detta gör det möjligt att få svar på relevanta frågor och att upptäcka nya områden 
inom ämnet (Kvale, 1997). Enligt Kvale (1997) är det en konst att samtala och något som 
främst läres i praktiken.  
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Respondenter till studien erhölls via en bekant. Denne kontaktade en kvinnlig kollega som 
förlorat sitt barn i en olyckshändelse. Kvinnan gav sitt samtycke till att bli uppringd angående 
eventuell medverkan i studien. Vid första samtalet gavs information om studiens syfte och 
metod. Kvinnan gav därefter sitt medgivande till att delta och blev samtidigt tillfrågad om hon 
kände till fler personer som befann sig i en liknande situation, att ha förlorat sitt barn i en 
olycka. Hon gav sitt löfte att återkomma med namn och telefonnummer till föräldrar som givit 
sitt samtycke till att bli kontaktade av författarna. Respondenterna var då förvarnade om att de 
skulle bli tillfrågade. De hade även hunnit ta ställning om de vill delta i studien eller ej. Ett 
mail med förslag på fem tänkbara respondenter erhölls, dock kontaktades endast fyra. Vid 
kontakten med respondenterna var alla positiva till deltagandet i studien. Ett brev skickades 
därefter ut till samtliga respondenter. Där fanns information om studien och kontaktuppgifter 
till författarna och handledare.  
 
Det förbereddes en intervjuguide där frågorna delades in under olika teman. Frågorna följdes 
av stödord för att översiktligt belysa olika aspekter. Intervjuerna ägde rum i de deltagandes 
hem. Enligt Kvale (1997) underlättar det för respondenterna att vara i en atmosfär där de 
känner sig trygga och får därmed lättare att prata om sina känslor och upplevelser. För att 
stämningen skulle bli så avslappnad som möjligt inleddes mötet med en umgängesstund. 
Därefter gavs en presentation av arbetets syfte och respondenten fick möjlighet att ställa 
frågor. Kvinnan som först hade kontaktats utsågs till att delta i en pilotintervju. En 
pilotintervju utfördes för att undersöka om frågorna var relevanta för att besvara studiens 
syfte. Enligt Bryman (2002) är detta ett tillfälle att träna intervjuteknik samt att bekanta sig 
med rollen som intervjuare. Då pilotstudien ansågs vara av tillräcklig god kvalitet användes 
den senare som material för att sammanställa studiens resultat.  
 
Då studien genomfördes av två författare var båda personerna med vid intervjutillfällena. En 
person utsågs till att ha huvudansvaret för intervjun och den andra till att agera som 
stödperson. Detta upplägg turades om vid de olika intervjutillfällena. Stödpersonens roll var 
att observera och ställa frågor som huvudintervjuaren inte ställde. Detta för att så mycket som 
möjligt skulle fås ut av intervjun. Stödpersonen placerade sig lite i bakgrunden för att det 
skulle bli tydligt för respondenten vem som skulle leda intervjun. 
  
Intervjuerna spelades in på band. På så vis kunde intervjuarna fokusera mer på själva samtalet 
och på vad som sades. Stödanteckningar gjordes dock av båda intervjuarna under intervjun för 
att minnas viktiga detaljer som inte gick att uppfatta på band. Alla respondenter gav sitt 
godkännande till användning av bandspelare. I nära anslutning till varje intervju satte sig 
intervjuarna ner och pratade igenom dem och hur de hade upplevt den. Detta för att se om 
uppfattningarna var lika. Det gavs även feedback på hur intervjun hade gått. Snarast efter 
intervjuns genomförande påbörjades transkribering av det som sades på bandet. Enligt 
Bryman (2002) är innebörden av att transkribera att det skrivs en detaljerad utskrift på allt 
som har sagts under intervjun. 
 
Dataanalys 
För att besvara studiens syfte bearbetades materialet induktivt genom en kvalitativ 
innehållsanalys. Detta är en metod som används för att analysera texter och därigenom kunna 
urskilja olika kategorier och teman (Bryman, 2002). Här gjordes en manifest innehållsanalys 
och det uppenbara innehållet i texten belystes. Innehållsanalysens första steg är att läsa 
materialet ett flertal gånger. Efter det påbörjas textbearbetningen med att dela in texten i 
meningsbärande enheter som belyser innehållet i materialet. Texten kondenseras genom att 
det väsentliga i meningen plockas ut. För att kunna sammanfatta texterna som tagits ut sker en 
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kodning vilket innebär en abstraktion till ett eller två ord. Dessa ord sammanställs sedan i 
olika underkategorier och kategorier som sedan är grunden för resultatet (Graneheim & 
Lundman, 2004).  
 
Studiens analysarbete påbörjades med att materialet bearbetades och lästes igenom upprepade 
gånger för att få en bra översikt och en helhetsförståelse. En djupare inläsning ägde sedan rum 
för att kunna hitta viktiga aspekter. De meningsbärande enheterna som ansågs besvara 
studiens syfte markerades. Varje meningsbärande enhet kondenserades. Alla liknande 
kondenseringar bildade en kod. Likartade koder markerades och fördes samman under olika 
typer av underkategorier och kategorier (se bilaga 2). Därefter namngavs de olika 
underkategorierna och kategorier för att på bästa sätt beskriva innehållets innebörd. Analysen 
resulterade i sju olika kategorier med tillhörande underkategorier. De givna kategorierna 
belystes genom citat från texten för att förstärka innebörden.  
 
Etiska överväganden 
När en intervjustudie utförs finns det många etiska aspekter att tänka på då materialet består 
av människors känslor, tankar och erfarenheter. I medicinsk forskning är det enligt 
Helsingforsdeklarationens (2008) anvisningar forskarens plikt att skydda de deltagandes 
privatliv, integritet, hälsa och värdighet.  
 
Respondenterna fick information om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätten att 
avbryta medverkandet i projektet om de kände att de inte orkade eller ville fortsätta. Innan 
intervjun påbörjades gavs information om att namn och personlig information skulle 
behandlas konfidentiellt. Personen blir då avidentifierad i materialet. Skyddandet av 
respondenterna är i en intervjustudie ett mycket viktigt inslag då personerna får ett ökat 
förtroende och vågar tala mer öppet. Materialet hölls inlåst för att inga obehöriga skulle få 
tillgång till det och därigenom få vetskap om vilka som deltagit. Efter bearbetningen 
förstördes materialet.  
  
RESULTAT 
 
Nedan presenteras en sammanställning av de fyra intervjuerna med kvinnorna som har 
förlorat ett barn i en olyckshändelse. Det framkom sju olika huvudkategorier i analysen. Att 
skiljas ifrån barnet, det långa sorgarbetet med sub-kategorierna att komma till insikt och 
hantering av sorgen, brytpunkten till en ny tillvaro, förändringar av personlighet och hälsa, 
påverkan på familjerelationen med sub-kategorierna relation med make, relation med övriga 
barn i familjen och relationen till det döda barnet, upplevelsen av stöd med sub-kategorierna 
källor till stöd och brist på stöd och att återvända till arbetslivet och dess krav. 
 
Resultatet består mycket av citat. Då citaten ibland har varit långa och inte all text anses vara 
av relevans har viss text uteslutits. Detta visas genom tecknen //. När namn förekommer i 
citaten har dessa ibland benämnts med t.ex. (syskonet). Detta för att bibehålla studiens 
konfidens. Respondenterna i studien kommer efter citaten att refereras som R1, R2, R3 och 
R4. Detta görs för att visa att samtliga respondenter är representerade i studiens resultat. 
 
 
Att skiljas ifrån barnet 
Något som har påverkat den nya tillvaron är hur avslutet med barnet blev. Om det tillfället 
som gavs till att se sitt döda barn en sista gång blev tillfredställande kan detta hjälpa 
föräldrarnas fortsatta liv. Respondenterna hade olika erfarenheter av detta. Gemensamt för 



 

 

 

7

alla var att de upplevde det som en hjälp att se sitt döda barn. Två av dem kände dock ånger 
över att de inte spenderade mer tid hos sitt barn eftersom de antog att det inte fanns tillfälle till 
detta senare då barnet hade förts bort.  
 

Men det kan jag ju tänka nu. Varför stannade vi inte längre hos vårt barn? Men man 
klarade det inte helt enkelt va. (R1).  

 
Respondenterna ansåg att deras agerande berodde dels på chock. Det berodde även på 
bristande information från akutmottagningen om de olika möjligheterna till att se sitt döda 
barn, föräldrarna antog då att detta var det tillfälle som gavs. De resterande av respondenterna 
tyckte att deras avslut blev värdigt då hela familjen var samlad och de upplevde att det 
verkligen gavs tid till dem att skiljas från barnet. En respondent berättade att hon och hennes 
man hade sovit inne hos sin avlidne son. En möjlighet att få ett värdigt avslut gav en sorts inre 
ro och ett gott samvete istället för att för evigt leva med tanken på att de kunde ha fått mer tid 
tillsammans. Att få den tid och information som behövs, både av polis och av vården, ansågs 
viktigt. En av respondenterna med hennes familj fick inget värdigt avslut. Då de befann sig på 
sjukhuset för att titta på sin avlidne son upplevde de miljön som stressig. De blev efter detta 
hemskjutsade av polisen till sitt tomma hus. 
 

Vi hade behövt ett långt samtal om vad som skulle hända med framförallt vårt barn. 
Man kan inte bara lämna människor i chock. Vi hade behövt vara där hela natten och 
dagen. Det kändes fruktansvärt att bara lämna vårt barn kvar där alldeles ensam, fast 
man visste att han åkte in i ett kylskåp och det var ännu hemskare. Vi visste inte att vi 
kunde få våra anhöriga att komma dit för att säga farväl. Det var så många frågor. 
(R2). 

 
Ett annat slags avslut och en sista möjlighet att se sitt barn var vid begravningen. Att 
verkligen göra sitt yttersta för att begravningen skulle bli så fin som möjligt sågs som en 
uppgift för föräldrarna då de kände att detta var det sista de kunde göra för sitt barn och deras 
sista möjlighet till att säga farväl på ett värdigt sätt. Dock upplevde en av kvinnorna en sorts 
frustration över att hon inte visste hur hennes barn ville ha sin begravning.  
 

Vi ville att den här begravningen skulle bli den bästa någonsin. Det var det sista vi 
kunde göra för (barnet) och göra den så att den blev som han ville. Men vi visste inte 
vad han ville. Ville han bli kremerad? Ville han jordfästas?//Nu visste vi inte om vi 
gjorde rätt. (R2). 
   

Det långa sorgarbetet 
 
Att komma till insikt 
Den första tiden efter olyckan upplevde samtliga respondenter att det tog lång tid att ta in vad 
som hänt. Det fanns en vilja om att världen skulle stanna. Dock fortsatte ju tiden att gå och 
även om de inte vill så drogs de med. ”Det är som ett strypkoppel, det vanliga livet drar med 
dig.”(R1).  En respondent beskrev den första tiden som ett kaos och ett rent helvete och att det 
var som att ständigt befinna sig i en mardröm. Viljan och möjligheten att förstå vad som 
inträffat fanns till en början inte. ”Man har ingen aning om vad man orkar dagen efter. Man 
orkade inte tänka framåt.” (R1).  En av respondenterna sa att den första tiden var det som om 
hjärnan släppte fram lite information i taget för att man överhuvudtaget skulle klara av att 
hantera situationen.  
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Man vet ju någonstans, men hjärnan släpper fram lite, lite i taget. Det kunde komma 
när som helst på dygnet och när det väl kom kändes det jätteväl. (R3).  

 
En av respondenterna berättade att det dröjde flera månader innan hon kunde gråta för sitt 
barns skull. 
 

Det var öken. Helt sjukt. Jag höll på med denna mascara. Ska jag måla mig idag eller 
inte? Om jag målar mig kan jag hoppas att jag börjar gråta, och så höll jag på varje 
dag.//Jag kunde gråta när jag såg andra. Vad ledsna de är. Jag förstod ju att det hade 
hänt något helt otroligt i deras ögon och då kunde jag gråta men inte för mitt barn 
utan det dröjde flera månader. Man kan säga att jag gick i baklås, det gjorde jag. 
(R1). 

 
Hantering av sorgen 
Det tog tid att lära sig att hantera sorgen. Tankarna var tvungna att få komma och gå som de 
ville och man var tvungen att följa sorgen. Lära sig att följa vad kroppen behövde.  
 

Min sorg styr mig, det är inte jag som styr längre. Livet är en berg-och-dalbana, det 
går sakta, sakta uppåt, sen rusar det utför. (R4).  

 
Förhållandet till döden för respondenterna hade förändrats efter att ha förlorat ett barn. Sorgen 
hade varit så tung under vissa perioder att känslan att inte orka längre och tanken på att 
avsluta livet hade infunnit sig. Men att ta det steget kändes onaturligt och vid närmre 
eftertanke hade de insett att det inte var någon bra lösning då det var en egoistisk handling för 
de kvarlevande. En av respondenterna berättade även om att när hon hade tänkt på att avsluta 
så hade hon insett att hennes avlidne son skulle bli besviken och arg på henne om hon hade 
gjort det bara för att komma och möta honom. 
 

Jag har alltid varit rädd för döden. Jag har alltid sagt till mina barn att jag tänker 
minsann aldrig dö, jag vägrar att dö. Nu är jag absolut inte rädd för döden, tvärtom, 
jag längtar dit istället. (R2). 

 
Samtliga upplevde trots allt att sorgen kändes frisk. Det var inte lätt och vissa perioder var 
svårare än andra. Men detta var något som det var medvetna om. De var inställda på att detta 
var en process som var smärtsam där det inte finns några genvägar. Nyckelordet var tid.  
 

Jag är inte klar på något sätt men är en bit på väg och hoppet är att det en dag ska 
kännas okej i vardagen igen. Jag vet att förutsättningarna för att det ska bli bra är 
borta men okej är fullt tillräckligt efter min nya måttstock. (R1).  

 
Vårdpersonal satte en press på respondenterna att använda sig av antidepressiva läkemedel, 
vilket de själva tyckte kändes fel då sorgen är en naturlig process som måste få ha sin gång. 
När omgivningen började ifrågasätta sorgen och påstå att sörjandet inte skedde på rätt sätt 
kunde självförtroendet börja svikta och de ifrågasatte sig själva.  
 

När någon har ifrågasatt min sorg indirekt har jag blivit så arg, jag har aldrig varit 
så arg. Att behöva  försvara mitt liv, mitt barn, alltså mitt döda barn. Att inte få sörja 
på det sättet som jag behöver. Och så har jag känt den där riktiga ilskan, som man 
kan känna då man måste försvara sig. Alltså man blir nästan rädd för sig själv. (R1).  
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För en av respondenterna var det bara så att hon och hennes man skulle ha tre barn i livet och 
skaffade därför ett barn till efter denna händelse, något som de annars inte hade gjort. Barnet 
sågs inte som en ersättning för det förlorade barnet utan har givit dem något nytt att leva för, 
någon att bry sig om och som tog tid. Att även känna att man har gjort sitt bästa som förälder 
anser en av kvinnorna har hjälpt henne i sin sorg.  
 

Sen jag fick barn när jag var 23 år har jag verkligen levt för mina barn. Jag har gett 
mitt barn mycket tid och det är jag glad att jag har gjort. Annars hade man kanske 
haft mer dåligt samvete. (R4). 

 
När kvinnorna fick frågan om partnerna har sörjt olika svarade flertalet ja. Två av 
respondenterna ansåg att de var mycket djupare i sorgen och hade den med sig hela tiden 
medan deras män inte klarade av det och sköt den istället ifrån sig i vissa stunder. Kvinnorna 
ansåg att männen på detta sätt kunde leva ett mer vanligt liv. 
 

Jag är mycket djupare. Jag är styrd av sorgen. Behöver jag ligga i sängen så gör jag 
det och då är det bara min son som snurrar. Min man orkar inte ha sorgen hela tiden.  
Jag måste lyfta bort den ibland, säger han. Han klarar det men det klarar inte jag. 
(R2). 
 

Alla makarna hade hittat något praktiskt som de kunde distrahera sig med under början av 
sorgperioden. Som att gå till graven flera gånger per dag, att fokusera på polisens utredning av 
vem som var skyldig till sonens död, att skapa en fond till sin sons minne på Internet samt att 
vara fotbollstränare. Ingen av kvinnorna ansåg att de orkade med något praktiskt på det sättet 
utan de hade mer ett behov av att prata om ditt förlorade barn. De sökte sig därför t.ex. till 
andra föräldrar som hade varit med om liknande händelser. En av respondenterna trodde inte 
att skillnaderna i hur sorgen tog sig uttryck berodde på man- och kvinnorollen utan mer på 
personligheten. Hon beskrev det som om att hennes man hade en mycket tuffare barndom än 
hon då hon levde i en slags Bullerby-idyll. Efter förlusten av sitt barn upplevde denna kvinna 
en annan mycket stor förlust i familjen. Hon upplevde då att hon kunde möta sorgen på ett 
helt annat sätt än första gången och att hon hade en utvecklad kunskap om dess innebörd. 
 
Brytpunkten till en ny tillvaro  
Insikten om att ingenting någonsin kom att bli sig likt igen efter förlusten av ett barn skedde 
direkt. Det blev en plötslig förändring då det gamla livet som levts med det förlorade barnet 
avslutades och ett nytt liv tog vid.  

 
För tiden stannade där den dagen. Det är som om det var ett liv innan (barnet) dog 
och ett liv efter. (R4). 

 
Processen till den nya tillvaron tog lång tid och bestod av en ständig anpassning till att vänja 
sig vid sorgen och saknaden av det förlorade barnet, det nya jaget och den nya familjen. Helt 
plötsligt så var det en stol som var tom vid middagsbordet, ett säte som var tomt i bilen och en 
tandborste på handfatet som aldrig användes igen. 
 

Hemma är det så tyst. Det är ingen som du behöver skälla på. Det är ingen som du 
behöver säga åt, ingenting. Alltså det blir så konstigt.  (R3).  

 
Det gällde att lära sig att leva i detta nya tillstånd ihop med det vanliga livet. Detta var inte 
något som tog ett år eller två, utan det fick ta den tid det tog. ”Det är så fel att begrava sitt 
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barn, då måste det få ta tid.” (R4). Det sågs en väsentlig skillnad på hur mycket detta upptog 
deras vardag mellan de som upplevt detta relativt nyligen jämfört med då det hade gått ett 
tiotal år. Livsglädjen fanns där igen och förlusten av barnet var inte längre det som upptog 
största delen av dagen. 
 

Sen går ju åren och man lär sig leva med det. Det är inte den huvudsakliga grejen 
längre. Det är inte längre det första du tänker på när du vaknar på morgonen. Inte för 
mig i alla fall. (R3). 

 
Meningen med livet var tidigare självklar, men efter förlusten var det svårt att finna mening 
överhuvudtaget. Detta var något som kom tillbaka med tiden och nya meningar hittades.  

 
Sammantaget sker det för mig en omvärdering av nästan allt i livet. Mycket av denna 
omvärdering tror jag sker och har skett automatiskt för att jag ska kunna överleva, det 
är först nu jag kanske kan börja styra lite över mitt liv. (R1). 
 

En av respondenterna ansåg att hennes mening med livet var att hjälpa andra, genom att 
berätta om sina erfarenheter. Hon ville även få andra att inse hur viktigt det var att finnas till 
hands för sina barn och inte ta dem för givet. 

 
Man får försöka att vända på det, så det blir mer positivt och se det som en erfarenhet 
istället som gör att jag kan hjälpa andra människor. För det ger mig mycket med. Jag 
tycker om att hjälpa och berätta. (R4).  
 

Förändringar av personlighet och hälsa 
Samtliga respondenter ansåg att de hade sin grundpersonlighet kvar till viss del men att de 
samtidigt hade blivit en ny människa i sig med andra värderingar och egenskaper. De ansåg 
sig inte klara av lika mycket som tidigare och orken fanns inte där på samma sätt. Alla ansåg 
även att de upplevde sig ha svårigheter med koncentration, kort stubin, minne och fokusering. 
En av kvinnorna ansåg att hon hade blivit mer självupptagen mot vad hon var innan. Hon 
levde konstant i sin sorg då denna tog upp hela hennes liv.  
 

Det var ungefär som att de kunde gå ut ur rummet och jag fortsatte att prata. //Det 
kändes som om jag åt upp människor i min omgivning för jag var så 
självupptagen.(R1).  

 
En av kvinnorna tyckte hon har blivit mycket tydligare med att visa för sin omgivning vad 
hon ville, hur hon tänkte och vad hon behövde. Om hon då inte blev bemött på det sätt hon 
ville, trots att hon hade förklarat så kunde hon bli arg och otrevlig. Att befinna sig bland folk 
ansågs som svårt för vissa av kvinnorna då de inte alltid visste hur de skulle bete sig. De 
visste inte heller hur de skulle bemöta andra och hur de själva skulle bli bemötta. ”Jag vet inte 
om jag klarar av att se massa glada människor, ibland klarar jag det, men jag vet inte var jag 
har mig själv.” (R2). 
 
Hälsan hade blivit påverkad ansåg alla respondenterna. Då de alla påverkats psykiskt av detta 
blev det svårt att få en helhet i hälsan. Tre av dem hade upplevt att de hade haft svåra problem 
med sömnen. Att ta hjälp av sömntabletter hade två gjort medan en av kvinnorna hade känt att 
hon ville klara av det själv och istället använt sig av metoden att vara uppe senare på kvällen 
tills hon var helt slut och somnat av utmattning. Alla kvinnorna hade blivit erbjudna och 
ibland även känt en press av läkare och sin omgivning att ta mediciner mot sin nedstämdhet. 
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Ingen av dem hade känt att detta var nödvändigt då deras sorg var något naturligt som måste 
ha sin gång. Kvinnorna hade ibland mått så psykiskt dåligt att det i vissa perioder inte hade 
funnits någon kraft eller ork att motionera och röra på sig och detta hade lett till att kroppen 
hade tagit stryk genom inaktivitet. 
 
Påverkan på familjerelationen 
 
Relation med make 
Förlusten av ett barn innebar en stor påfrestning i relationen med sin partner. Samtidigt som 
förlusten var gemensam så hade de det egna sorgarbetet att ta itu med. Alla respondenterna 
ansåg att de och deras män hade sörjt olika. I vissa situationer hade detta lett till slitage i 
relationen men ibland hade det inte varit något större problem. Två av respondenterna ansåg 
att de och deras män hade svårigheter i relationen till följd av att kvinnorna hade blivit så 
förändrade i sin person och uppslukade av sorgen. Det hade i sin tur gjort att de hade glidit 
ifrån varandra.  
 

Jag har ju haft såna stora egna problem med min egen relation med mig själv. Och 
jag har inte orkat finnas till. Jag har inte orkat finnas till för mig själv egentligen. 
(R1). 

 
Jag läste någonstans om att 80 % av skilsmässor beror på kriser, och det kan jag 
förstå. För det är oerhört svårt ibland.  (R2).  

 
En av kvinnorna ansåg att hon och hennes make ändå klarade av detta på ett relativt bra sätt 
tillsammans. Detta trodde hon främst berodde på att de pratade mycket med varandra men 
även att de hade varit med om mycket tillsammans tidigare. De har tagit sig igenom 
svårigheter vilket har stärkt dem i sin relation. Omgivningen kunde ibland ha uppfattningen 
om att en händelse som denna ledde till stora problem i förhållandet och ibland kanske 
omgivningen även förväntat sig en skilsmässa. Detta kunde upplevas som sårande. 
 

Jag mötte en kvinna på Kvantum för några dagar sedan och hon sa- att ni kan hålla 
ihop. Varför säger hon så? tänkte jag.  (R4).  

 
 
Relation med övriga barn i familjen 
Det visade sig även att de övriga barnen sörjde förlusten av sitt syskon. Kvinnorna hade olika 
upplevelser då det gällde hanteringen av sina levande barns sorg och om de orkade finnas till 
för dem eller inte. En av kvinnorna ansåg att hon inte alltid orkade stötta sitt levande barn då 
hon hade nog med sin egen sorg.  
 

Och det är grymt att se (syskonet) förtvivlad. Man drar sig undan.  (R1).  
 
Då barnet kom och mådde dåligt kände kvinnan att hon ibland inte alltid kunde möta det utan 
då blev det oftast hennes man som tog hand om honom. En annan kvinna hade kommit på sig 
själv i efterhand att hon verkligen inte hade haft ork att ta hand om sin dotter under den första 
tiden och hade då fått dåligt samvete och känt sig som en dålig mamma.  
 
Att vara fokuserad på hur de resterande barnen mådde och då glömt bort sig själv och sin sorg 
hade en kvinna upplevt att hon hade gjort. Hon hamnade till slut i en svacka där hon inte 
orkade någonting mer än att sörja.  
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Det är ju såhär va att när man är med om detta och har andra barn så måste man ju 
finnas till för dem. Man kan ju inte bara tänka på sig själv även om man ibland önskar 
att man kunde det. Men nu är det som det är så man får ta det och man måste försöka. 
//Största delen av fokuseringen låg ju på mina barn och då glömde jag bort mig själv.  
(R4). 
 

I två av familjerna sågs det som om de hade blivit mer måna om varandra efter förlusten och 
spenderade mer tid tillsammans. I en av dessa familjer var barnen mer hemma och hade inte 
lika stort behov av att tillbringa tid med sina vänner som innan. Det fanns en förståelse för 
detta men en slags oro upplevdes dock eftersom de ansåg att barnen behövde det andra 
umgänget också. En av familjerna skaffade ett barn till efter att sonen hade gått bort. Detta 
nya barn sågs som en sorts livlina och respondenten trodde att det hade varit mycket svårare 
utan honom då han har hållit dem uppe i svåra stunder.  
 
 
 
Relationen till det döda barnet 
Att bibehålla någon slags relation med sitt bortgångna barn visade sig vara en del av den nya 
vardagen. Barnet fanns med i tankarna varje dag eller kanske till och med varje minut. En 
kvinna beskrev det som om att hon hade en stark relation med sitt barn och att han var en del 
av henne själv. Och även om det gjorde ont att ha med honom hela tiden så var det inget hon 
ville vara utan för då skulle hon ju sakna en del av sig själv.  
 

Jag har förstått att man ska lära sig leva med sitt barn, men på ett helt annat sätt. Inte 
fysiskt, men han är ändå med oss. (R2).  

 
Barnet fanns med dem hela tiden och vissa ansåg att de kunde se sitt barn ibland.  

 
Men han är ju här. Man kan ju se honom här ibland. Han är väl här och hälsar på. 
(R3).  

 
Hos alla familjerna fanns det fotografier på det bortgångna barnet. Tre av familjerna hade 
även barnets rum kvar med alla hans saker. En kvinna berättade även att sonens skor 
fortfarande stod kvar på skohyllan i hallen och att hon alltid hängde upp hans handduk.  

 
Ska vi slänga hans grejer? Nej, det kan vi inte. Detta är vårt sätt att ha honom med 
oss, även om han är död. (R4).  

 
En av kvinnorna berättade att hon, hennes man och hennes dotter hade alla tatuerat in det 
döde barnets namn eller ansikte någonstans på kroppen. Detta för att de ansåg att det hedrade 
barnet och att de alltid hade honom med sig. Att bibehålla kontakten med barnets vänner, som 
två av kvinnorna hade, hade även varit ett sätt att ha en relation med det döda barnet. Att se 
hur kompisarna växte och utvecklades kunde få dem att fantisera och tänka på hur deras son 
hade kunnat bli och se ut.  
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Upplevelsen av stöd 
 
Källor till stöd 
Två av respondenterna tog i det akuta skedet stöd från en präst. Även om de inte var aktivt 
kristna så ansåg de att detta var till god hjälp då präster är vana att prata om döden. 

 
 Det kändes ändå bra, för de kan ju det där med döden. Prästen förstod att jag inte var 

troende men att jag hade behov av att prata om livet. (R1)  
 
Samtliga upplevde att de fick stöd från vänner och familj, dock främst i början. De första 
dagarna upplevde familjerna som om dörrklockan gick varm konstant. Människor kom med 
blommor och mat och visade att de brydde sig. Detta var något som uppskattades samtidigt 
som det kunde kännas påfrestande att inte få vara ifred. Sedan har det verkligen visat sig vilka 
som är riktiga vänner då de har stannat kvar och varit ett konstant stöd. Den närmsta familjen 
såsom make, barn, föräldrar och syskon har också varit ett konstant stöd för respondenterna. 
De delade sorgen tillsammans på ett annat sätt eftersom de också har en del av det förlorade 
barnet i sig. 
 
En stor källa till stöd var hos föräldrar som var i samma situation som de själva.  Genom att 
träffa dessa föräldrar, t.ex. i föräldraföreningar eller på Internet kunde de få tips och idéer om 
hur de kunde gå vidare. De kunde älta, skratta och gråta tillsammans, vilket har setts som en 
hjälp sorgen. De kunde även få bekräftat av de andra att det de upplevde inte var konstigt utan 
helt naturligt. 
 

Däremot har jag lärt känna några som har varit med om samma sak. Den kontakten 
har stärkt mig och jag har fått feedback tillbaka att jag inte är knäpp, det är helt 
naturligt att vara sådan. (R2). 

 
Internet var till stor hjälp i letandet efter information och andra drabbade. Där kunde en av 
respondenterna se en märkbar skillnad från då hon befann sig i den värsta perioden, vilket var 
för ett tiotal år sedan. Då använde hon sig inte av Internet i samma utsträckning och det var då 
svårare att få information och kontakt med andra i samma situation. Två av respondenterna 
hade fortfarande god kontakt med sitt barns tonårsvänner. De ansåg att de hade fått någon 
slags kompisrelation med dem och då de kom och hälsade på behöver de inte prata om den 
bortgångne hela tiden utan om mycket annat, men de hade ändå saknaden och sorgen 
gemensamt. Detta är något som gav dessa föräldrar mycket glädje och de kunde finna en 
ömsesidig stöttning och förståelse med barnets vänner.  
 
 
Brist på stöd 
Att vissa i omgivningen var rädda och tog avstånd var en upplevelse som samtliga hade haft. 
Detta var dock något som de accepterade, att en del inte orkade eller vågade ta tag i detta.  
”Jag har mer rensat ut dem som jag känner inte klarar av detta.” (R1).  
 
Vissa i omgivningen valde även att låtsas som om det inte hade hänt, vilket upplevdes som 
sårande. En av respondenterna har upplevt att andra drabbade föräldrar, till skillnad från 
hennes familj hade fått stöttning från omgivningen på ett helt annat sätt. Hon upplevde att 
andra föräldrar i den byn som de bodde i, undvek dem på grund av rädsla. Denna familj 
bestämde sig för att flytta från den ort där de bodde då de ansåg att det var alldeles för 
påfrestande att bo kvar. Dels för att påminnelsen om barnet var så stark men även p.g.a. det 
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bristande stödet från omgivningen. ”Alla visste vad som hänt, men ingen sa något.” (R3). De 
kände att människorna på deras ort nu såg dem som föräldrarna som förlorat ett barn istället 
för vilka de var som människor.  
 
Förlusten av barnet var något som upptog hela vardagen i lång tid efteråt. Men omgivningen 
glömde och hade ibland svårt att visa förståelse för att inte föräldrarna gjorde det.  

 
Jag kan bli sårad om inte någon frågar mig hur jag mår, och hur det går, om man 
träffas och man sitter i flera timmar och det sägs ingenting. För mig är det det som 
existerar fortfarande till 99 % av min dag. Jag har så svårt att förstå att andra kan 
glömma. (R2).  

 
Ingen av respondenterna hade haft kontakt med psykologer eller kuratorer i större 
utsträckning. De hade inte upplevt att det hjälpte dem då det inte motsvarade deras behov. Att 
prata med en kurator ansågs enligt en av kvinnorna var som att sitta och prata med en 
medmänniska och det ansåg hon att hon gjorde hela tiden med sina vänner och familj. En av 
respondenterna fick ett bemötande som gjorde att hon avstod från att gå till sin kurator igen. 
 

Vi pratade lite grand och så frågade jag henne när jag skulle bli normal igen och när 
jag skulle bli mig själv igen. Då sa hon att det blir du aldrig lilla vän. Det behöver du 
inte räkna med. Då gick jag därifrån och sen gick jag aldrig dit mer. (R3).  

 
Samtliga respondenter upplevde att pressen från samhället och omgivningen stressade dem 
och de ansåg att de inte alltid fick det stöd i sitt sorgarbete som de behövde. 
 

Många säger att vi måste åka iväg och göra roliga saker. Men vad blir man hjälpt av 
det tycker vi. Vi vill göra det vi själva vill och anses vara bäst för oss. Och inte det 
som andra tycker vi ska göra. (R4).   

 
Att återvända till arbetslivet och dess krav 
De flesta som intervjuades arbetade idag femtio procent eller mer. En kvinna var sjukskriven 
på heltid. Två av dem som arbetade halvtid och även kvinnan som var sjukskriven hade ett 
arbete som krävde kontakt med människor. Detta var något som upplevdes som svårt då det 
krävdes mer än vad de kunde ge vid vissa tillfällen. Koncentrationen och fokuseringen var 
inte längre som förr. Det tog mycket kraft och energi som egentligen behövdes för att det 
vardagliga livet med familjen skulle fungera. En av dem arbetade på en förskola och hos 
barnen fann hon dock tröst.  
 

Barnen är helt otroliga. De frågar öppet om (barnet) och hans död. Om vuxna hade 
varit så framåt så hade det varit mycket lättare. (R2).  

 
En av respondenterna kunde gå tillbaka till sitt arbete tidigare därför att arbetet och hennes 
chef inte krävde så mycket av henne som medmänniska Hon berättade även att det tog många 
år innan hon kunde arbeta längre stunder utan att behöva ta en paus. Hon kände att hon kunde 
gå dit och göra sitt när hon ville och hade ingen press på sig.  
 

Vi kände varandra så pass väl. Jag jobbade inte hela dagarna, utan jag åkte in och 
gjorde det jag skulle. (R3).  
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Viljan att arbeta fanns hos respondenterna, men det fanns inte alltid tillräckligt med 
engagemang. Det fanns dock stöttning på arbetsplatserna, men det handlade inte om själva 
arbetet utan om att de hade förändrats som människor vilket gjorde det svårt för dem att 
prestera som förr.   
 

Jag kände det från första dagen i chocken att jag är så pass förändrad på alla fronter 
och att detta kommer att bli ett stort problem för mig i arbetslivet. Och det är det 
också. (R1). 

 
En av respondenterna beskrev att hon kände en prestationsångest över att hon inte längre var 
den hon alltid har varit och kommer aldrig mer att bli. ”Jag vill inte att mina jobbarkompisar 
ska tänka att nu är hon här, så då måste vi göra det åt henne.” (R4). Hon såg likadan ut som 
hon gjort tidigare och hade en känsla av att andra förväntade sig att hon skulle vara samma 
person, men hon hade andra värderingar och kände att hon inte orkade lika mycket längre.  
 
Samtliga upplevde en press att återvända till arbetslivet, framförallt från försäkringskassan. 
Att vara sörjande ansågs inte vara tillräckligt för att få vara hemma i lugn och ro. 
Respondenterna hade farit illa och känt sig stressade av detta då de ansåg att de inte fått sörja 
och återhämta sig i den takt som de behöver.  Från samhällets sida ansågs inte sorg vara en 
sjukdom, men respondenterna ansåg att man blir sjuk av det som var. Dessa delade meningar 
ledde till en tvist som tog mycket av den kraft och ork som de egentligen behövde för att 
bearbeta sin sorg.  
 

Man ska ju tillbaka så fort som möjligt, jag känner mig jagad. Så för en månad sedan 
bestämde jag mig för att nu får det vara nog, nu orkar jag inte vara sjukskriven 
längre, jag får ta tjänstledigt istället, jag skiter i pengarna för att få lugnet. (R2).  

 
En av respondenterna trodde att myndigheterna inte visste hur de skulle bete sig mot dessa 
människor och försökte därför få ut dem i arbetslivet i det snaraste. Hennes upplevelse av sin 
handläggare från försäkringskassan var inte positiv då denne hade använt mindre lämpliga sätt 
för att hon skulle återvända till arbetet så fort som möjligt.  
 

Varje gång som telefonen har ringt så har jag tänkt att det är väl inte hon. Och där 
tycker jag att jag slösar så mycket energi som jag borde lägga på något annat. På mig 
själv och att jag ska orka komma tillbaka. (R4).  

 
Dock fick handläggaren sin vilja igenom då det slutade med att denna respondent gick tillbaka 
tidigare än vad hon ansåg vara bäst för sin egen hälsa. 
 
DISKUSSION 
 
Syftet med denna intervjustudie var att belysa hur förlusten av ett barn i en olyckshändelse 
inverkar på det dagliga livet. I resultatet framkommer hur föräldrarnas liv påverkas och 
förändras på många olika sätt och därigenom anses syftet vara besvarat. 
 
De viktigaste fynden i studien är att livet och vardagen aldrig mer blir sig likt efter en förlust 
av ett barn. Ett nytt liv skapas där föräldrarna ska leva med sin familj i ständig sorg och 
saknad. Sorgen är något som kräver mycket tid och tar även mycket kraft. Eftersom 
välbefinnande är något som inte upplevs vid svår sorg kan ej heller hälsa uppnås eftersom det 
då krävs en balans mellan sundhet, friskhet och välbefinnande. Pressen att börja arbeta så fort 
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som möjligt ses tydligt att det påverkar respondenterna negativt då de inte får sörja i den takt 
de behöver. Att avslutet blir värdigt och att det ges tillfälle att säga farväl och att bemötandet 
från vårdpersonal var bra visar sig vara viktigt för att kunna gå vidare.  
 
Metoddiskussion 
För att besvara syftet i studien användes en kvalitativ ansats. Enligt Friberg (2006) innebär 
kvalitativ ansats att det sker en fördjupning av människans livsvärld där erfarenheter, 
handlingar och behov lyfts fram. Då studien handlar om upplevelser av att förlora ett barn 
ansågs då denna metod vara den mest lämpliga.  
 
Datainsamling skedde genom intervjuer. Anledningen till valet av denna metod var främst för 
att författarna ville fånga olika perspektiv och helheten av känslor och tankar som annars är 
svåra att uppfatta genom att enbart läsa om ett ämne som detta. En annan aspekt som var 
motiv för intervjustudie var en brist på tidigare forskning och självbiografier inom ämnet. Om 
detta beror på författarnas begränsade kunskap i artikel- och bibliotekssökning eller på att det 
faktiskt finns en brist, vet vi ej. I vilket fall gav bristen på forskning och självbiografier 
författarna ännu en anledning och en motivation till att göra denna typ av datainsamling. 
Eftersom det finns begränsat med tidigare forskning ansåg författarna det vara mest lämpligt 
att utgå från människors egna berättelser och få tankarna från grunden. En annan anledning 
till att författarna valde intervjumetoden var att det ansågs vara en god erfarenhet då man i 
rollen som sjuksköterska ofta ställs inför svåra samtal. Enligt Kvale (1997) är det en konst att 
samtala och något som främst lärs i praktiken.  
 
Att vara två personer i genomförandet av denna studie ansågs positivt. Olika aspekter genom 
diskussioner har framkommit då det funnits delade sätt att tolka analysarbetet. Komplettering 
av varandras styrkor och svagheter har förbättrat studien. I bakgrunden användes i två fall 
äldre böcker som referens. En medvetenhet om detta fanns men innehållet ansågs fortfarande 
vara av relevans och därför valde författarna att använda dem trots detta.  
 
Som forskare finns ett ansvar att tänka igenom de konsekvenser som kan uppstå hos de 
respondenter som deltar i undersökningen (Kvale, 1997). Det observerades under förarbetet 
både positiva och negativa konsekvenser som de medverkande kunde erfara. En negativ 
konsekvens kunde vara att intervjun påminde om den svåra tiden och därigenom kunde ”riva 
upp gamla sår” för respondenterna. En annan negativ konsekvens kunde vara att en 
obehagskänsla uppstod då det fanns en rädsla hos personerna att prata om sina känslor och 
upplevelser. Positiva konsekvenser kunde vara att bearbetningen kunde återupptas och att 
deras svåra erfarenheter uppmärksammades vilket kunde kännas som en tröst. Dessa 
konsekvenser fick författarna att tänka igenom hur de på bästa sätt kunde vara lyhörda och 
förhålla sig genom att anpassa intervjufrågornas utformning och takt. Då intervjuerna 
genomförts upplevde intervjuarna att det endast blev positiva konsekvenser hos 
respondenterna. Då detta är en så stor del av dem och deras vardag så är de vana att prata om 
ämnet och blir då inte påminda av just intervjun. De är påminda vareviga sekund. 
Respondenterna ansåg istället att de blev glada av att deras liv och sorg uppmärksammades.  
De tyckte även att det fanns för lite forskning inom området och att omgivningen behöver få 
kunskap om hur det är att sörja ett förlorat barn och att det tar längre tid än vad många tror. 
 
Risken för feltolkning och minskad trovärdighet av intervjuerna fanns vid transkribering då 
det ibland kunde vara svårt att höra vad som sades på grund av mindre bra bandspelare. 
Eftersom transkriberingen påbörjades direkt efter intervjun, kunde intervjuerna plockas fram 
ur minnet. Att transkribera är även en tidskrävande process, men det är dock nödvändigt för 
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det senare analysarbetet. Inspelningsmaterialet som användes var bandspelare. Andra sätt att 
dokumentera intervjun är videokamera. Fördelarna med att använda detta till skillnad från 
bandspelare är att även ansiktsuttryck och kroppshållning kan registreras. Författarna ansåg 
dock, med tanke på det känsliga ämnet, att en videokamera kunde göra respondenterna mer 
obekväma och därmed inte prata lika öppet.  
 
En aspekt som kan anses vara både positiv och negativ är att samtliga respondenter var 
kvinnor. Att alla respondenterna var kvinnor fanns från början ingen tanke med. Det föll sig 
naturligt då det var de som först blev tillfrågade av respondenten. De har enligt dem själva ett 
större behov av att prata än vad deras makar har. De har även lättare att sätta ord på sina 
känslor och tankar. Den negativa aspekten är att männens synvinkel inte kommer med mer än 
vad kvinnorna berättar om dem.  
 
Att influeras av snöbollsmetoden innebär i detta fall att den första respondenten kontaktar 
resterade respondenter istället för att varje respondent kontaktar en person i sin tur. 
Anledningen till detta var att den första respondenten erbjöd sig att fråga personer med 
samma inklusionskriterier. Detta leder till att den första kvinnan känner till alla respondenter 
som deltar vilket leder till minskad konfidens. Hon kan eventuellt utläsa vem som sagt vad. 
Studiens respondenter känner till varandra sen tidigare. Detta kan påverka resultatet eftersom 
de kan ha diskuterat sina upplevelser om t.ex. sjukskrivningar med varandra. Känslorna kring 
detta ämne kan ha påverkats och i vissa fall förstärkts.. Redan innan studien påbörjades hade 
författarna en uppfattning om hur många respondenter som preliminärt behövdes p.g.a. 
tidsramen. Detta kan i efterhand ses som negativt eftersom det kan ha begränsat studiens 
resultat. Kvinnan som först kontaktades frågade fem personer om de ville delta. Detta kan i 
efterhand även ses som ett misstag då det senare visade sig att endast fyra respondenter ansågs 
vara tillräckligt för att uppnå syftet. Den femte personen kan eventuellt ha tagit illa vid sig och 
känt sig utesluten eftersom denne aldrig intervjuades. För att minska konsekvenserna så gott 
det gick kontaktades denne för att få en förklaring om varför denne uteblev. Författarna 
tackade även för tänkt medverkan.  
 
Det är viktigt att föräldrarnas enskilda känslor respekteras och inte förväxlas med varandra, 
därför analyserades varje intervju för sig. Enligt Graneheim och Lundman (2004) skall en 
manifest innehållsanalys belysa det uppenbara innehållet i texten. Då författarna ville få fram 
det unika och väsentliga i varje intervju lästes dessa igenom upprepade gånger och 
meningsbärande enheter observerades. En kondensering av enheterna sker sedan och det 
betydelsefulla i meningen väljs ut (Ibid.). Efter första analysen upptäcktes att en viktig del av 
analysen, kondenseringen, hade missats. För att försäkra sig om att viktig information inte 
hade försummats gjordes analysen om. Inga väsentliga skillnader upptäcktes dock, men 
resultatupplägget omskapades genom att rubriker och ordningsföljd förändrades.  
 
Validiteten i studien anses vara hög eftersom det som har mätts har varit av relevans i 
sammanhanget, alltså det som har undersökts har besvarat syftet. För att studien ska uppfattas 
trovärdig, d.v.s. hög reliabilitet, valde författarna att göra en analys av varje enskild intervju. 
För att stärka resultatets trovärdighet ytterligare användes citat i texten. Eftersom antalet 
intervjuer var så få och att upplevelserna kan vara individuella anses inte resultatet kunna 
generaliseras, ej heller överföras till andra kontext. Reliabiliteten kan dock ha påverkats 
negativt med tanke på att författarna hade begränsad erfarenhet av att använda sig av 
intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjuguiden som användes under intervjuerna sågs 
som ett stöd under intervjun. Den gav intervjuarna en uppsikt över vilka frågor de ännu inte 
fått svar på. 
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Resultatdiskussion 
I undersökningen visar det sig att vissa av respondenterna har en negativ uppfattning om 
bemötandet från vårdpersonal. De anser sig varken fått tillräckligt med information eller tid 
för att kunna ta in det som hade hänt. Respondenterna uppfattar vårdpersonalen som rädda 
och att de kände ett obehag i mötet. Att kunna säga farväl till sitt barn på ett bra och lugnt sätt 
anses av alla respondenterna vara mycket värdefullt. Då vissa fick tillfälle att göra detta och 
vissa inte ses en skillnad i undersökningen. Författarna ser en tyngre och svårare sorg hos de 
respondenter som ej skildes från sitt barn på ett bra sätt, då det bärs med hela livet. Att det inte 
blev ett bra avslut berodde dels på att bemötandet från vården inte var bra men även genom 
föräldrarnas chockreaktion, då de inte visste hur de skulle reagera (Wikström, 2005). Att 
vårdpersonal ska vara mer förberedd på denna situation anses viktigt. Eftersom det kan 
komma att påverka hela föräldrarnas fortsatta liv. Även att vården har kunskap om vilka 
behov och vilket bemötande som föräldrarna behöver i den utsatta situationen. Enligt hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) är det sjukvårdens ansvar att ta hand om den avlidne 
vilket leder till att vården även kommer i kontakt med de anhöriga. Kunskap och erfarenhet 
om hur de anhöriga ska bli bemötta kan vara begränsad och mötet kan därför bli tafatt och 
rentav obekvämt för båda parterna (Bergman, 2001).  
 
Förlusten av ett barn visar sig vara smärtsam och tung för föräldrarna. Händelsen har påverkat 
hela deras liv. Livet som levdes innan tillsammans med barnet är avslutat och ett nytt liv tar 
vid. Det nya livet är annorlunda och en stor del av det består av sorg och saknad. Den levda 
världen ser helt enkelt ut på ett annat sätt än tidigare för föräldrarna eftersom deras 
erfarenheter har förändrat dem som personer. Livsvärlden är den levda världen och den utgörs 
av personers erfarenheter och handlingar (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 
Fagerberg, 2003). Begreppet lidande är starkt och något som alla föräldrarna i studien ständigt 
upplever. På grund av sin sorg, sin eventuella depression och upplevelse av lidande känner 
föräldrarna inget välbefinnande och har därigenom en sämre hälsa. Föräldrarna pratade även 
om sömnproblem, koncentrationssvårigheter och inaktivitet som påverkade deras hälsa mot 
det negativa. För att kunna uppleva hälsa, vilket innebär och sammanfattas av en upplevelse 
av sundhet, friskhet och välbefinnande, måste det ske en försoning med lidandet (Wiklund, 
2003). 
 
Sorgen är något som är centralt för samtliga respondenterna. De lever med den varje dag och 
den har förändrat deras liv drastiskt. Enligt Rönnmark (1999) kan sorgprocessen delas in i en 
akut och en kronisk fas. Den akuta fasen består av dels förvirring och sökande och i den 
kroniska fasen skapas ett band med det döda barnet genom att barnet tar form av en inre 
gestalt och är med dem i deras liv. I studien visar sig detta stämma. De beskiver den första 
tiden som en mardröm där hjärnan släppte fram lite i taget för att de överhuvudtaget skulle 
orka. Den kroniska fasen visar sig genom att alla respondenterna har en relation med sitt döda 
barn. De har t.ex. fortfarande kvar barnens rum, de har bilder på barnen och vissa har en bra 
relation med barnets vänner. De anser att känslan av att barnet är med dem underlättar sorgen 
istället för att de känner att de utesluter sitt barn.  
 
I studien visar det sig att vissa av kvinnorna har problem i relationen med sin make och även 
ibland till sina andra barn. Detta beror på att sorgen har tagit över en så stor del av deras liv. 
De har inte ork i alla lägen till att möta sin familj och deras behov. Enligt Murphy, Johnsson, 
Wu, Fan och Lohan (2003) är smärtan vid förlusten av ett barn multidimensionell och kan ge 
negativa konsekvenser i livet med problem på arbetsplats, i äktenskap och i föräldrarollen. 
Vissa av kvinnorna har en god relation till sin familj där de orkar stötta varandra. Så det 
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behöver inte alltid vara så att sorgen skapar problem i familjerelationerna. Däremot kan 
skillnaden i sorgens uttryck mellan man och kvinna ibland vara en svår faktor i relationen 
eftersom parterna kan ha svårt att acceptera den andras sätt att sörja. Enligt Bendt (2006) 
sörjer kvinnor och män på olika sätt. Då kvinnorna går in mer i sorgen och lever i den 
konstant har männen en förmåga att lyfta undan den i vissa stunder och koncentrationen ligger 
då på något annat.  
 
En av informanterna berättar om hur hon som har en relativt bekymmerslös uppväxt, har det 
svårare att hantera sin sorg till skillnad från sin man som gått igenom svårigheter tidigare i 
livet. Kanske är det så att kropp och själ kan bli mer förberedd på svåra situationer om vi 
tidigare blivit utsatta för dem? Wikström (2005) skriver att olika människor hanterar sorgen 
och dess svårigheter på olika sätt och att detta beror på vad vi har gått igenom tidigare i livet. 
 
I resultatet framkommer det även att respondenterna känner sig stressade och pressade från 
samhället över att de så snart som möjligt måste komma tillbaka till arbetet. De upplever att 
detta är något som tar all den kraft och tid som de egentligen behöver för att sörja och för att 
få det dagliga livet i hemmet och på arbetet att fungera. De känner att omgivningen och 
samhället inte har förståelse för att detta är något som inte går över på ett år. Respondenterna 
upplever även att sjukvården och omgivningen pressar dem till att använda sig av 
antidepressiva läkemedel, men detta är något som de själva till största delen vill undvika. De 
anser att sorgen är en naturlig process som måste få ha sin naturliga gång. Enligt Dotevall och 
Dotevall (1988) så är stress en del av det vardagliga livet, men han skriver även att den blir 
direkt farlig när vi inte får anpassa oss till den. Den farliga stressen leder till att den drabbade 
kommer ur balans och detta kan så småningom leda till psykiska och somatiska besvär. Det 
som dessa föräldrar behöver är tid att bearbeta förlusten av sitt döda barn och att hitta sig 
själva och finna sin roll i den nya familjen. Det är individuellt hur mycket tid dessa föräldrar 
behöver och det är viktigt att de får den. Enligt socialstyrelsen (2009) är det dock angeläget att 
rehabilitering kommer igång så snart som möjligt och att den sjukskrivne aktivt deltar i denna. 
Men varför ska rehabiliteringen komma igång så fort som möjligt undrar vi? Varför kan de 
inte få den tid som de behöver? Sörjandet är något som har visat sig ta lång tid. Att då öka de 
drabbades lidande genom att pressa dem att börja arbeta så fort de kan och förkorta sitt 
sorgarbete anses inte rätt utan orsakar bara ännu mer plåga. Vilket i sin tur kanske leder till 
längre sjukskrivning senare i livet då detta kommer ifatt dem. Detta visar sig vara en så pass 
stor stressfaktor så att en av respondenterna har valt att ta tjänstledigt för att få lugn och ro 
och att för att hon ska få den tid som hon behöver för att sörja. Har det då inte gått för långt? 
Vi tänker då på dem som absolut har någon ekonomisk möjlighet till detta. Hur ska de hantera 
situationen när de känner att den är ohållbar?  
 
Slutsats 
Att samhället inte riktigt vet hur de ska bete sig mot denna utsatta grupp har kommit fram i 
studien. De drabbade känner press att komma tillbaka till arbetslivet så fort som möjligt och 
de känner att deras sorg inte är en tillräcklig orsak till att vara sjukskriven. Detta försvårar då 
deras sorgarbete och de mår ännu sämre. Det finns en upplevelse av att vården inte har 
tillräckligt med resurser i form av tid och beredskap för att ge föräldrarna det de behöver. De 
har heller inte tillräcklig kunskap om hur personer i denna situation behöver bli bemötta och 
vilka behov de har i det mycket utsatta mötet. Detta kan vara förslag på vidare forskning då 
det kan behövas en fördjupning för att problemen verkligen ska uppmärksammas. Andra 
förslag på vidare forskning kan vara att undersöka fädernas sorg och upplevelse, om det finns 
en skillnad i deras sätt att hantera sorgen jämfört med mödrarnas. Även att fördjupa sig i 
behovet av den tid som behövs i sorgarbetet och att se över de regler och krav som t.ex. 
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försäkringskassan ställer på dessa föräldrar. Tidens betydelse för sorgens bearbetning har 
visat sig vara mycket viktig. Att plötsligt förlora sitt barn är förödande och att anpassa sig till 
det är svårt och kräver mycket energi och tid. Livet kommer aldrig mer bli sig likt och 
förändringarnas vindar drar igenom kroppen, relationer och hemmet. Sorgarbetet är ett 
kämpande varje dag men ju längre tiden går desto lättare blir det och små ljusglimtar kan 
upplevas.  
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BILAGOR     Bilaga 1 
 
Intervjufrågor      
 
Bakgrundsvariabler 
1. Vem är du? Namn, ålder, familj, yrke? 
 
Olyckan 
2. Vill du berätta lite om olyckan då du förlorade ditt barn?  
- Hände något speciellt er emellan strax innan olyckstillfället? 
- Beskedet? 
- Stöd efter beskedet? 
- Bemötande från vården? 
3. Hur var den närmsta månaden efter olyckan? 
 
Personligt 
4. Hur har det påverkat dig som människa? 

- Livssyn och värderingar? 
- Personlighet? 

5. Anser du dig ha hälsa? 
- Hälsoförändringar? (sömn, aptit, koncentration) 
- Tar du någon medicin mot ohälsa? Går du på stödsamtal t ex hos en terapeut 

eller psykolog?  
13. Hur hanterar du din sorg? 
14. Upplevde du någon sorts kris? O i så fall, hur tedde den sig? 
 
Familjen 
6. Hur är din relation med din partner? 
- Förändring?   
- Sorgskillnader? 
7. Hur är din och din partners relation med era barn? 
- Förändring efter olyckan? 
 
 
Fritiden  
8. Hur ser ditt sociala nätverk ut? Förändring sen olyckan? 
9. Stöd från din omgivning? 
10. Är du med i någon slags förening? Hjälper detta dig på något sätt? 
 
Arbetsplatsen 
11. Hur har detta påverkat dig i yrkeslivet?  

- Relation med arbetskamrater? 
- Relation med kunder/patienter? (om det finns) 
- Engagemang? 

12. Sjukskrivning? 



 

 

 

 

Informationsbrev till respondent    Bilaga 2 
 
Hej! 
 
Vi är två sjusköterskestuderande som heter Carola Eriksson och Lina Börjesgård. Vi går sista 
terminen och ska nu skriva vår C-uppsats. Vi ämnar göra ett examensarbete om föräldrar som 
förlorat sitt barn i en olyckshändelse och hur det dagliga livet påverkas efter en sådan förlust. 
Att som förälder förlora ett barn innebär en stor sorg och livsförändring.  Denna studie anser 
vi kan vara bra för sjuksköterskor. Detta genom att de kan läsa studien och på detta sätt bli 
bättre förberedda i mötet med er som vårdsökande. Ur vetenskaplig synvinkel kan studien 
bidra till ökad kunskap och uppdatering av ämnet eftersom vi inte funnit så mycket tidigare 
forskning på området. 
 
Vi planerar att genomföra fyra intervjuer med föräldrar som är bosatta i södra Sverige. Vid 
intervjuerna kommer vi båda att närvara, en av oss kommer att genomföra intervjun.  
Intervjuerna kommer att spelas in på band. Inspelningarna kommer att behandlas 
konfidentiellt, materialet avidentifieras och efter bearbetning och analys kommer materialet 
att förstöras.  Intervjun kommer att pågå i ca 40 minuter i ert hem eller enligt annan 
överenskommelse. Deltagandet är frivilligt och ni kan när som helst avbryta ert deltagande.   
Vi är tacksamma för att ni vill delta i studien. Finns det frågor eller funderingar kontakta 
gärna oss via mail eller telefon. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Carola Eriksson och Lina Börjesgård 
 
Växjö 090203 
 
Carola Eriksson 
Mobil: 0767-65 47 54 
cevfr06@student.vxu.se 
  
Lina Börjesgård 
Mobil: 0703-90 70 58 
lbofr05@student.vxu.se 
 
Universitetsadjunkt och handledare 
Lena Jerreling 
Telefon: 0470-70 83 02 
lena.jerreling@vxu.se 



 

 

 

 

Exempel på innehållsanalys    Bilaga 3 
 
Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kodning Underkategorisering Kategorisering 

”Jag och min 
man har alltid 
pratat väldigt 
mycket och det är 
ju säkert för att vi 
har varit med om 
så mycket. Vi har 
ältat mycket 
under årens lopp. 
När hans pappa 
var sjuk, när vår 
dotter var sjuk. 
Så det har väl 
stärkt oss.” (R4). 
 
”Jag har alltid 
haft en nära 
relation till min 
dotter. Men när 
det hände så 
orkade man inte 
med henne heller, 
men efter ett tag 
började samvetet 
om att man inte 
orkade med 
henne.” (R2). 
 
”Mitt barns skor 
står kvar i hallen 
fortfarande, hans 
handduk hänger 
jag alltid upp, 
hans rum är 
precis som han 
lämnade det.” 
(R2). 

Vi har pratat 
och ältat 
mycket 
tillsammans 
och det har 
stärkt oss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag orkade 
inte med min 
dotter och fick 
dåligt 
samvete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnet finns 
fortfarande 
kvar i huset. 

Starkt 
förhållande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Samvete 
för dottern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnets 
ande. 

Relation till make. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relation till levande 
barn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relation till dött barn. 

Familjerelationer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familjerelationer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familjerelationer.

 
 
 
 
 
 


