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Sammanfattning 

Förlusten av en förälder förknippas med ökad risk för kort- och långsiktiga konsekvenser för 

barnets psykiska hälsa, som exempelvis ångest och självskadebeteende. Föreliggande 

litteraturstudie ämnar beskriva kunskapsläget om skyddsfaktorer för barn som förlorat en 

förälder samt hur professionella kan stödja och arbeta preventivt med dessa barn. Kunskap om 

skyddsfaktorer för barn som förlorat en förälder ses som en viktig förutsättning för att 

professionella, inklusive socialarbetare i olika sammanhang, ska kunna arbeta preventivt och 

stödja de barn som är i behov av hjälp. Utifrån befintlig forskning har följande skyddsfaktorer 

identifierats: trygghet, kontinuitet, individuella egenskaper såsom självkänsla, öppen 

kommunikation om förlusten och sorgerelaterade känslor, den efterlevande förälders psykiska 

hälsa och föräldraskap samt stöd från bland annat skolpersonal. Den befintliga forskningen 

visar en relation mellan stärkning av skyddsfaktorer och barns psykiska hälsa. Studiens resultat 

analyseras i ljuset av anknytningsteori och Antonovskys teori om KASAM. 

 

Nyckelord: barn som förlorat en förälder, skyddsfaktorer, hälsosamt sorgearbete. 
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Abstract 

The loss of a parent in childhood is associated with increased risk of both short- and long-term 

consequences for children’s mental health, such as anxiety and self-harm. The present study 

describes the existing knowledge about protective factors for parentally bereaved children, and 

how professionals can support and work preventively with these children. Knowledge of 

protective factors is seen as an important requirement for professionals’, including social 

workers in a number of settings, preventive work with parentally bereaved children in need of 

support. The following protective factors have been extracted from existing literature: security, 

continuity, individual attributes such as self-esteem, open communication regarding the loss 

and loss-related feelings, the surviving parent’s mental health and parenting style and support 

from e.g. school staff. Existing literature shows an association between the reinforcement of 

protective factors and parentally bereaved children’s mental health. The study’s results have 

been analysed using a theoretical framework consisting of Bowlby’s attachment theory and 

Antonovsky’s Sense of Coherence Theory. 

Keywords: parentally bereaved children, protective factors, healthy grieving process  
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Inledning 
Socialstyrelsen (2013a, s. 22) redovisar att varje dag förlorar åtta barn en förälder i Sverige, 

det vill säga ungefär 3 000 barn om året. De flesta barn genomgår sorgearbetet utan att drabbas 

av allvarliga psykiska problem, och har således inte behov av stödinsatser (Wittouck m.fl. 

2011, s. 104; Shear 2012, s. 120). Dock är forskare enliga om att det finns en relation mellan 

sorg och ökad risk för psykisk och fysisk ohälsa (Wittouck 2011, s. 104). En förälders bortgång 

kan, utöver en normal kris- eller sorgereaktion, innebära kort- och långsiktiga konsekvenser 

för barnets psykiska hälsa. Exempel på sådana konsekvenser är ökad risk för ångest, 

självskadebeteende och självmord (Socialstyrelsen 2013a, s. 22; Jakobsen & Christiansen 

2011, s. 181). Enligt Stikkelbroek m.fl. (2016, s. 49) förknippas förlust av en förälder eller 

syskon med psykisk ohälsa hos 25% av drabbade barn. Mack (2001, s. 434-435) beskriver att 

individer som förlorar en förälder under barndomen visar lägre självförtroende samt högre 

nivåer av depression i vuxen ålder än individer som inte upplevt en sådan förlust.  

Trots de negativa konsekvenser som associeras med förlusten, får inte barn som förlorat en 

förälder alltid tillräckligt mycket stöd i sorgen från omgivningen. Beale m.fl. (2004, s. 387) 

beskriver denna grupp som en högriskgrupp vars behov ofta försummas. Även Holland (2008, 

s. 414) och Auman (2007, s. 34) betonar att dessa barn riskerar förbises. En anledning till detta 

kan vara att den överlevande föräldern och andra signifikanta vuxna har svårt att hantera sina 

egna känslor i relation till förlusten och därmed att se och hantera barnens behov i sorgen 

(Socialstyrelsen 2003a, s. 28; Beale m.fl. 2004, s. 391; Saldinger m.fl. 2004, s. 345). Dessutom 

kan dödsfallet innebära en mängd implikationer för familjen, som exempelvis ekonomiska 

svårigheter, flytt, fler hushållssysslor och högre arbetsbörda. Dessa kan ha en negativ påverkan 

på den efterlevande förälderns känslomässiga tillgänglighet och förmåga att engagera sig i 

barnet (Wolchik m.fl. 2006, s. 222; Wilson & Elliman 2008, s. 432; Holland 2008, s. 412). 

Ytterligare en anledning kan vara en föreställning hos omgivningen att barn inte förstår det 

som hänt och återhämtar sig snabbt efter en förlust (Beale m.fl. 2004, s. 387). Dock beskriver 

Hope och Hodge (2006, s. 123) att barn löper stor risk för negativa konsekvenser om 

omgivningen inte uppmärksammar deras sorg. Auman (2007, s. 35) ställer sig kritiskt till att 

sörjande barn inte rutinmässigt erbjuds psykiskt stöd trots den ökade risken att utveckla 

allvarliga psykiska störningar. 

Det ovanstående talar för att en förälders död inte nödvändigtvis innebär aktivering av ett 

signifikant skyddsnät runt barnet samt att sörjande barn löper risk att bli ”osynliga” för 

omgivningen. Det finns samhälleliga resurser att tillgå – barn som förlorar en förälder kan få 

samtalskontakt inom sjukhus, vårdcentral eller skola. Vidare finns kyrkliga verksamheter, 

ideella organisationer som vänder sig till barn generellt, som BRIS, samt organisationer som 

specifikt riktar sig mot barn som förlorat en närstående, som Randiga Huset.1 En viktig 

förutsättning för aktivering av samhälleliga resurser är att omgivningen uppmärksammar barns 

behov, särskilt med tanke på att barn kan sakna förmåga att verbalisera sina emotionella 

svårigheter (Beale m.fl. 2004, s. 389). Vidare kan barn även ha svårt att veta vart han eller hon 

kan vända sig för hjälp och stöd (Auman 2007, s. 34). Detta ställer krav på samhället, att 

uppmärksamma dessa barn och erbjuda dem stöd. Hope och Hodge (2006, s. 107) skriver att 

det är mycket viktigt att socialarbetare erhåller kunskap om faktorer som påverkar barns 

anpassning till förlusten av en förälder för att kunna stödja dessa barn på ett bra sätt. Även 

Haine m.fl. (2006, s. 2) påpekar vikten av att identifiera faktorer som kan påverka barns respons 

på en förälders död då kunskap om detta kan bidra till att utforma insatser för förebyggande av 

psykisk ohälsa hos denna riskpopulation. I föreliggande uppsats läggs fokus på formbara eller 

dynamiska skyddsfaktorer, det vill säga faktorer som kan påverkas av omgivningen.  

                                                 
1 Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ses inte som en förstahandsresurs för sörjande barn då de avgränsar sin 

målgrupp till barn och ungdomar med en psykiatrisk diagnos (Socialstyrelsen 2013b, s. 19, s. 23).  
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Problemområde, syfte och frågeställningar 
En central utgångspunkt i detta arbete är att kunskap om skyddsfaktorer för barn som förlorat 

en förälder ses som en viktig förutsättning för att professionella, inklusive socialarbetare i olika 

sammanhang (som sjukhus, skola och socialtjänst) ska kunna arbeta preventivt och stödja de 

barn som är i behov av hjälp. Detta för att undvika att barns sorg utvecklas på ett ogynnsamt 

sätt. Studiens syfte är därför att undersöka kunskapsläget kring skyddsfaktorer för barn som 

förlorat en förälder. Här är det viktigt att påpeka att även om fokus läggs på skyddsfaktorer, 

även riskfaktorer har extraherats ur litteraturen då det antas att de även säger något om sina 

motpoler, skyddsfaktorer. 

Syftet konkretiseras i följande frågeställningar:  

1. Hur ser kunskapsläget ut kring formbara skyddsfaktorer för barn mellan 9 och 18 år 

som förlorat en förälder?  

2. Vilka av dessa faktorer förmodas vara av särskilt betydelse för ett hälsosamt 

sorgearbete?  

3. Hur ser relationen ut mellan stärkning av skyddsfaktorer runt dessa barn och prevention 

av psykisk ohälsa? 

4. Hur kan professionella stödja och arbeta preventivt med barn som förlorat en förälder?  

Med utgångspunkt i Cullbergs (2006) teori om att barn först vid nio-års åldern intellektuellt 

förstår döden, alltså förstår att döden är ett faktum som innebär att det kroppsliga livet upphör, 

har en avgränsning av åldersspannet gjorts. Med barn avses i denna studie alltså individer 

mellan 9 och 18 år.  

Definitioner av centrala begrepp 
I detta avsnitt kommer följande begrepp definieras: kris, hälsosamt sorgearbete, 

skyddsfaktorer, motståndskraft och psykisk hälsa. Syftet med detta avsnitt är att skapa en 

förståelse hos läsaren om olika begrepp inom problemområdet, och på så vis öka läsvänlighet 

och tydlighet i studien. 

Kris 

Cullberg (2006, s. 15–17) beskriver kris som en svår livssituation som individen inte klarar att 

förstå och psykiskt bemästra på grund av att dennes tidigare erfarenheter inte är tillräckliga. En 

nära anhörigs död betecknas som traumatisk kris, då det innebär ett hot mot individens fysiska 

existens, sociala identitet och trygghet eller mot individens grundläggande möjligheter till att 

uppleva tillfredsställelse i tillvaron. Krisens påverkan på individen kan se olika ut beroende på 

flera faktorer – den personliga betydelse det inträffade har för individen, vilket avgörs av 

dennes förhistoria och tidigare utveckling; den aktuella livsperioden individen befinner sig i 

och individens sociala förutsättningar samt sammanhängande familje- och arbetssituation.  

Hälsosamt sorgearbete 

Mannarino och Cohen (2011, s. 23) beskriver sorg som en normal reaktion vid förluster. Enligt 

Shear (2012, s. 120) kännetecknas denna reaktion av längtan och ledsenhet samt tankar och 

minnen av den avlidne. Mannarino och Cohen (2011, s. 23) beskriver att sörjande barn och 

tonåringar kan visa följande beteenden: nedstämdhet, gråt, isolering, aptitförlust, 

sömnsvårigheter, minskad prestation i skolan och minskat intresse för normala aktiviteter. 

Dessa är normala tecken på sorg hos barn och tonåringar trots att de liknar tecken för 

depression. Utmärkande för barn är att de kan visa tecken på sorg på ett intermittent sätt och 

växla sådana beteenden med lek och skratt. 
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Ett hälsosamt sorgearbete innebär att sorgens intensitet avtar med tiden, samt att sorgen 

integreras i den efterlevandes liv. Sorgearbetets uppgift är att den efterlevande kan föreställa 

sig ett tillfredsställande liv utan den avlidne samtidigt som den känslomässiga relationen med 

den denne bibehålls (Shear 2012, s. 120). Motpolen till ett hälsosamt sorgearbete benämns 

komplicerad sorg. Några tecken på komplicerad sorg är att den efterlevande visar en tydligt 

fientlig inställning mot andra och ett ständigt paniktillstånd som inte avtar till följd av 

omgivningens försök att lugna ner individen, samt en direkt förnekelse att dödsfallet har ägt 

rum (Hammarlund 2012, s. 78). 

Motståndskraft 

Motståndskraft är den svenska motsvarigheten till engelskans resilience, som i sin tur syftar 

till förmåga till god psykosocial funktion trots onormala eller belastande förhållanden (Helmen 

Borge 2011, s. 9). I forskning om barns resilience beskrivs begreppet ofta som en 

sammansättning av skyddsfaktorer som främjar utveckling av positiva utfall och 

personlighetsegenskaper bland barn som exponeras för ogynnsamma livsomständigheter 

(Bonanno 2004, s. 20). Begreppet skyddsfaktorer syftar till faktorer som ökar individens 

motståndskraft mot belastningar (Socialstyrelsen 2014, s. 51). Skyddsfaktorer kan utgöra en 

sköld mot konsekvenserna av att befinna sig i en riskzon (Ferrer-Wreder m.fl. 2005, s. 27). Vad 

gäller en förälders död, kan skyddsfaktorer bidra till en gynnsam fysisk och psykologisk 

anpassning hos barn, trots förlusten. Skyddsfaktorer kan alltså bidra till att förstå individuella 

skillnader gällande de konsekvenser som en förälders död medför för barn (Luecken & 

Roubinov 2012, s. 246).  

Psykisk hälsa 

Karolinska Institutets folkhälsoakademi (2011, s. 9) beskriver att det inte finns en enhetlig 

definition av psykisk hälsa, men att begreppet kan beskrivas som ”att vara tillfreds med sina 

inre och yttre möjligheter att hantera sitt liv”. Arbete med psykisk hälsa innebär ofta åtgärder 

mot psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa beskrivs i sin tur av Socialstyrelsen (2013c, s. 8) som ett 

mångfacetterat begrepp som kan inkludera allt från besvär i form av oro eller nedstämdhet till 

psykiska sjukdomar som schizofreni och depression. Psykisk sjukdom innebär en psykisk 

ohälsa som uttrycker sig i ett syndrom kan klassificeras av vården utifrån olika diagnostiska 

kriterier. Psykisk ohälsa ses alltså som ett spektrum som innefattar både lindrigare besvär som 

inte behöver behandling och allvarligare besvär i form av psykisk sjukdom eller 

funktionsnedsättning. Lindrigare former av psykisk ohälsa kan ge upphov till mer allvarliga 

besvär eller sjukdom, vilket innebär att det är viktigt att uppmärksamma tidiga tecken på 

psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Långsiktiga konsekvenser av psykisk ohälsa kan 

exempelvis vara svårigheter i skolan och i etablering på arbetsmarknaden samt svårigheter att 

knyta relationer med andra, inklusive i att bilda familj (a.a., s. 8). 

Studiens tolkningsram 
Föreliggande studies tolkningsram består av Bowlbys anknytningsteori och Antonovskys teori 

om känsla av sammanhang (KASAM). Valet av att använda anknytningsteorin ter sig naturligt 

utifrån studiens forskningsobjekt, det vill säga barn som förlorat en förälder, alltså, en viktig 

anknytningsperson. Enligt Havnesköld och Risholm Mothander (2002, s. 245) kan 

anknytningsteori användas för att förutsäga barns framtida socioemotionella anpassning, vilket 

bidrog till valet av denna teori, då studien syftar att undersöka hur barn kan stödjas till en 

gynnsam anpassning till förlusten av en förälder. Vad gäller Antonovskys teori om KASAM 

påverkades valet av observationen, utifrån en preliminär litteraturgenomgång inom 

ämnesområdet, att det saknas studier som analyseras i ljuset av denna teori. Vidare bedömdes 

denna teori lämplig utifrån sin fokus på det som gör att individen förblir frisk trots livets 

motgångar. Detta synsätt anses vara förenlig med studiens fokus på ett preventivt synsätt och 

skyddsfaktorer, i motsats till ett sjukdom- och behandlingsfokuserat perspektiv. Karolinska 

Institutets folkhälsoakademi (år, s. 18) beskriver att utvecklingen av begreppet KASAM 



4 

 

huvudsakligen utgått från vuxen befolkning, samt att dess tillämpning på barn utgår från 

barnets ålder och mognad. En utgångspunkt i föreliggande studie är att KASAM dels börjar 

utvecklas i barndomen (Antonovsky 2005, s. 133), dels att det breda åldersspannet i 

föreliggande studie (9 – 18 år) inrymmer en mognadsutveckling som är förenlig med 

tillämpning av KASAM. Ytterligare en viktig aspekt att beakta gällande Antonovskys teori är 

att författaren inte använder begreppet ”psykisk hälsa” i sitt verk, utan begreppet 

”välbefinnande”, som innefattar termer som ”prestation” och ”förmågan att arbeta, älska och 

leka”. Vidare förmodar Antonovsky att det finns en direkt relation mellan KASAM och 

välbefinnande, vilket innebär att en god KASAM bidrar till högt välbefinnande (1988, s. 235-

237). 

 

Anknytningsteori 

Bowlby (1988, s. 26) definierar anknytningsbeteenden som alla beteenden som resulterar i ett 

närmande till eller närhet med en annan individ som uppfattas ha en större förmåga att hantera 

omvärlden. Att bemötas av en öppen och tillgänglig anknytningsperson skapar en känsla av 

trygghet hos individen. Anknytningsbeteenden ses som en del av den mänskliga naturen och 

har utifrån ett biologiskt perspektiv en överlevnadsfunktion. Anknytningsteorin har sin 

utgångspunkt i att kvalitativa aspekter av barnets tidiga omvårdnad påverkar hur barnet senare 

hanterar separationer och förhöjd stress (Havnesköld & Risholm Mothander 2002, s. 246). Barn 

är från födseln programmerade att knyta an till någon som kan tillgodose dess behov genom 

omhändertagande, omvårdnad och skydd. Barn använder sig av vissa beteenden, som skrik och 

gråt, för att bli uppmärksammade av vårdaren och därigenom få sina behov tillgodosedda (a.a., 

s. 250). Den kvalitativa utformningen av interaktionen mellan föräldern och barnet påverkas 

bland annat av den emotionella utbyte som sker i ramen för omvårdnaden, genom exempelvis 

förälderns röstläge, kroppsspråk och ansiktsuttryck. Det är i denna omvårdnadsrelation som 

barnet får erfarenheter av vårdarens tillgänglighet (a.a., s. 257). Bowlby understryker vikten av 

emotionell tillgänglighet hos föräldern då barnet behöver få erfarenheter av att föräldern är 

närvarande, pålitlig och lyhörd för dess behov. Dessa erfarenheter är grunden för utvecklingen 

av ”en inre modell av relationen till föräldern som en trygg emotionell bas för sitt fortsatta 

växande” (a.a., s. 253). Bowlby (1988, s. 11) menar att en central uppgift i föräldraskap är att 

skapa en trygg bas som barnet eller tonåringen kan utforska omvärlden ifrån och dit han eller 

hon kan återvända med vetskap om att föräldern kommer att tillgodose god fysisk och 

emotionell omsorg, tröst samt trygghet vid behov. För Bowlby är detta innebörden av att vara 

tillgänglig som förälder – att uppmuntra och stödja barnet när barnet kräver det, men att enbart 

ingripa aktivt vid behov.   

 

Vid 12-18 månaders ålder har barnet utvecklat ett så kallat anknytningsmönster, som reflekterar 

barnets internaliserade erfarenheter utifrån interaktionen med föräldern. Anknytningsmönster 

klassificeras i fyra olika typer: tryggt (typ B), otryggt undvikande (typ A), otryggt ambivalent 

(typ C) och desorganiserat (typ D) (Havnesköld & Risholm Mothander 2002, s. 262). Barn 

med ett tryggt anknytningsmönster har funnit en balans mellan närhet och avstånd från 

föräldern. Dessa barn söker närhet men kan också utforska omvärlden och utnyttja den ”trygga 

basen” hos föräldern vid behov då de vet att föräldern finns tillgänglig för skydd och närhet 

vid hotfulla situationer. Barn med ett otryggt undvikande anknytningsmönster upplever 

föräldern som otillgänglig och har således lärt sig att ”bortse” från sina anknytningsbehov och 

att visa ett självständigt beteende. Barn med ett otryggt ambivalent anknytningsmönster 

upplever föräldern som oförutsägbar, vilket hindrar barnet från att kunna skapa en konsistent 

förväntansmodell av hur föräldern kommer att reagera på dess signaler. Dessa barn beskrivs 

ofta som klängiga och vilsna i sitt beteende. Barn med ett desorganiserat anknytningsmönster 

förknippar föräldern med hot och rädsla snarare än med trygghet, vilket hindrar barnet från att 

välja mellan en närmande eller en undvikande reaktion. Dessa barn kan visa beteenden som 

extrem anpassning till förälderns behov, åldersinadekvat ansvarstagande eller aggressivitet 
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(a.a, s. 262-266). Vad gäller psykisk hälsa, förknippas ett desorganiserat anknytningsmönster 

med förhöjd risk för senare utveckling av affektiva störningar som exempelvis dissociation 

(Grina 2015, s. 124). 

 

Bowlby (1988) betonar att barn har en ”anknytningshierarki” där en person har störst vikt2. Om 

anknytningspersonen inte är tillgänglig kan barnet vända sig till någon annan vuxen i sin 

närmiljö (a.a., s. 28). Ytterligare en aspekt som enligt Bowlby (1988, s. 10, 26) är central är att 

även om anknytningsbeteenden blir som mest tydliga under den tidiga barndomen, är de 

bestående genom hela livspannet, särskilt vid nödsituationer. Barn och tonåringar klarar att 

vara ifrån den ”trygga basen” under längre perioder av tid allteftersom de blir äldre, men basens 

betydelse för den emotionella balansen hos barnet eller tonåringen blir tydlig vid sjukdom och 

kriser. Det kan dock uppfattas som oklart vad Bowlby exakt menar med detta då inga exempel 

eller närmare förklaring presenteras i anslutning till denna hypotes. Vidare påpekar Bowlby 

(1974, s. 207) att en viktig aspekt av anknytningen i adolescensen är att anknytningsbeteenden 

inte enbart riktas mot de närmsta omvårdnadspersonerna, utan även mot grupper och 

institutioner som exempelvis skola, religiösa samfund och politiska grupper. Även i dessa 

sammanhang kan individen utveckla en starkare anknytning till personer med en framträdande 

position inom gruppen. 

 

Känsla av sammanhang 

Begreppet känsla av sammanhang (härefter benämnd KASAM) definieras som ett sätt att se på 

livet, ”som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomgripande och varaktig men 

dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och att det finns en hög sannolikhet 

att saker och ting kommer att gå så bra som man kan rimligen förvänta sig” (Antonovsky 2005, 

s. 16-17). KASAM utgår från ett salutogenetiskt synsätt, som innebär att fokusera på det som 

gör att vissa människor är och förblir friska, till motsats från ett patologiskt synsätt vars 

huvudfråga gäller vad det är som gör att människor blir sjuka. Exponering för stressorer är en 

naturlig del av livet och många människor förblir friska trots en ibland hög stressbelastning. 

Det är hur stressorer hanteras som avgör resultatet, alltså ”sjukdom, hälsa eller någonting 

däremellan” (a.a., s. 16). Den centrala uppgiften för hälsovetenskaperna blir således att 

undersöka de faktorer som bidrar till en framgångsrik hantering av stressorer. Pengar, jag-

styrka, kulturell stabilitet och socialt stöd är exempel på generella motståndsresurser som 

individen kan använda sig av för att hantera stressorer. Begreppet KASAM syftar till den 

gemensamma nämnaren för dessa resurser, alltså att de bidrar till att stressorer blir hanterliga 

för individen (a.a., s. 16).  

 

KASAM består av tre komponenter – begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med 

begriplighet avses i vilken utsträckning individen upplever inre och yttre stimuli som ordnade, 

strukturerade och tydliga till motsats från kaotiska och oförklarliga. En människa med hög 

känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli som han eller hon kommer att möta i 

framtiden är förutsägbara eller åtminstone går att ordna och förklara (Antonovsky 2005, s. 44). 

Hanterbarhet syftar till i vilken utsträckning individen upplever att det står resurser till 

förfogande, med hjälp av vilka det går att möta de krav som ställs av omgivningen. Med 

resurser avses både resurser som är under ens egen kontroll eller som kontrolleras av andra, 

som exempelvis anhöriga, kollegor, Gud och läkare. Med meningsfullhet avses i vilken 

utsträckning individen känner att livet har en känslomässig innebörd och i vilken utsträckning 

de problem och krav som livet ställer är värda att investera energi, engagemang och hängivelse 

i (a.a., s. 46).  

 

                                                 
2 Bowlby (1974, s. 305) beskriver att den primära anknytningspersonen är den som i större utsträckning tar hand 

om barnet, och finns således oftast inom barnets närmsta krets – mor, far, äldre syskon samt far- och morföräldrar. 
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En barndom som präglas av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet utgör grunden för 

en stark KASAM genom livet. Adolescensen ses som ett andra skede där KASAM kan vändas, 

stabiliseras eller förstärkas. Föräldrarna har således en viktig roll i att utforma barns KASAM. 

Ett exempel är att föräldrarna kan påverka barns upplevelse av hanterbarhet (och därigenom 

barnets KASAM) genom att ställa för höga krav på barnet, eller underbelasta det. Föräldrar bör 

därför anpassa sina förväntningar på barnet i enlighet med barnets utvecklingsnivå 

(Antonovsky 2005, s. 133-139). 

 

Individer med stark KASAM betraktar stimuli som meningsfulla, begripliga och hanterbara 

och har därmed bättre motivationella och kognitiva förutsättningar för att kunna använda mer 

effektiva strategier för att hantera stressorer (Antonovsky 2005, s. 197). Dessa individer 

kännetecknas av en god förmåga att använda sig av omvärlden för att hantera inre eller yttre 

stressorer. Denna förmåga härstammar från en stark känsla av meningsfullhet, vilket innebär 

att personen känner engagemang och vilja att handskas med stressorer (2005, s. 165, 187). 

Antonovsky betonar vikten av möjligheter till att delta och bestämma och menar att om 

individen berövas möjligheter till att påverka ”uppgiften”, reglerna och således resultaten, 

kommer världen att uppfattas som meningslös (a.a., s. 130). Antonovsky (a.a., s. 186) beskriver 

att själva medvetenheten om att det finns en rad tillgängliga motståndsresurser utgör en 

värdefull tillgång för hantering av stressorer men att det är förmågan att mobilisera just 

lämpligast resurs eller kombination av resurser inför stressorn som är mest avgörande för 

individens KASAM. Att alltid använda sig av ett bestämt copingmönster, som exempelvis ”att 

kämpa, att fly eller förlamas, att lita på andra eller på sig själv, att använda förnekande, 

rationaliserande eller sublimering, att förlita sig på socialt stöd, pengar eller intelligens osv…”, 

betraktas inte som en framgångsrik problemhantering. Detta då det innebär att individen inte 

lyckas svara på den specifika stressorns art. Att ha en stark KASAM innebär att välja den 

copingstrategi som är mest lämplig inför den specifika stressorn. Vidare beskriver Antonovsky 

(2005, s. 200) att personer med stark KASAM kännetecknas av en god medvetenhet om sina 

känslor, god förmåga att beskriva dem samt mindre benägenhet att känna sig hotade av dem. 

 

En viktig utgångspunkt inom denna teori är hypotesen om ett samband mellan KASAM, 

hälsobeteende och hälsa. Detta då personer med stark KASAM tenderar att välja adaptiva 

hälsobeteenden i större utsträckning, vilket har fysiologiska effekter och på så vis påverkar 

individens hälsotillstånd. Om individen inte förmår att mobilisera motståndsresurser inför en 

stressor, kan ett skadligt stresstillstånd bibehållas hos organismen. KASAMs styrka är således 

avgörande för att förebygga störningar (Antonovsky 2005, s. 165, 187).  

 

Gemensamt för KASAM och anknytning är att båda är att de börjar utvecklas i barndomen, 

alltså parallellt med varandra även om relationen dem emellan är oklar. Det är dock tänkbart 

att de påverkar varandra. En tanke är att ett barn som upplever ”basen” som opålitlig eller 

otillgänglig vid hot, kanske inte har tillräckliga förutsättningar för att utveckla en god 

upplevelse av begriplighet och hanterbarhet, alltså en upplevelse att omgivningens stimuli 

upplevs som förutsägbara och ordnade samt att det finns resurser till förfogande för att möta 

omgivningens krav. Teoretiskt sett skulle detta ha som implikation att barn med ett otryggt 

anknytningsmönster inte har grundförutsättningar för utvecklingen av en god KASAM och 

således löper större risk för fysisk och psykisk ohälsa.  

Metod 
I föreliggande avsnitt beskrivs studiens metodologiska tillvägagångssätt. Avsnittet är indelat i 

följande underrubriker: forskningsansats och ontologisk utgångspunkt, val av metod och 

metoddiskussion, avgränsningar och urval, tillvägagångssätt, validitet och reliabilitet samt 

etiska överväganden. 
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Forskningsansats och ontologisk utgångspunkt 

Forskningsansatsen i denna studie är kvalitativ. En kvalitativ ansats innebär ett försök att ”tolka 

och skapa mening och förståelse i människans subjektiva upplevelse av omvärlden” (Forsberg 

& Wengström 2013, s. 54). Kvalitativ metod kännetecknas av ett induktivt arbetssätt där data 

samspelar med allmänna principer, vilket kan leda till utveckling av en teori om en företeelse 

(a.a., s. 56). Denna forskningsansats bedöms lämplig utifrån studiens syfte och 

problemområde. Att förlora en förälder kan betraktas som en subjektiv, personlig upplevelse 

för barnet. Detta bland annat på grund av en mängd faktorer, som barnets ålder, motståndskraft, 

familjens socioekonomiska situation och tillgång till stöd från omgivningen. Samtidigt kan 

barns sorg och medföljande behov ses i ljuset av allmänna teoretiska principer som förmodas 

gälla för alla barn, som exempelvis anknytningsbehov.  

 

Den ontologiska utgångspunkten i föreliggande studie är socialkonstruktionistisk, vilket 

innebär att sociala företeelser betraktas som ett resultat av samspelet mellan individer och inte 

som något som finns oberoende av de deltagande aktörerna (Bryman 2011, s. 340). Barns sorg 

kan betraktas som en subjektiv företeelse till sin natur då den utgör en högst personlig, inre 

erfarenhet, som barnet tillskriver mening. Samtidigt kan det även betraktas som en 

interpersonell erfarenhet då den upplevs tillsammans med närmaste familjen, anhöriga, 

klasskompisar och så vidare. En utgångspunkt i föreliggande studie är att barns upplevelse av 

och förmåga att hantera sorg delvis avgörs av detta samspel.  

Val av metod 

Detta är en litteraturstudie, vilket innebär att på ett systematiskt och reproducerbart sätt 

identifiera, granska och summera den befintliga vetenskapliga kunskapsmassan om ett ämne 

(Booth m.fl. 2012, s. 1). Att genomföra en litteraturstudie bedömdes lämpligt utifrån studiens 

primära syfte, alltså att undersöka hur kunskapsläget om skyddsfaktorer för barn som förlorat 

en förälder ser ut samt identifiera om det utifrån den befintliga kunskapsmassan framkommer 

faktorer som förmodas vara särskilt betydelsefulla för ett hälsosamt sorgearbete. Att genomföra 

en litteraturstudie bedömdes lämpligt även på grund av studieobjektet, alltså barn mellan 9 och 

18 år. Det hade givetvis varit givande och berikande att genomföra intervjuer med barn inom 

populationen och inhämta deras förstahandsupplevelser. Dock betraktas användning av 

minderåriga som uppgiftslämnare för C-uppsatser som etiskt ifrågasatt, vilket medför att detta 

alternativ uteslöts. Andra metoder, som exempelvis att genomföra en deltagande observation, 

ansågs vara både för resurskrävande med tanke på den aktuella tidsramen samt inte de mest 

lämpade för att besvara frågeställningarna.  

 

Avgränsningar och urval 

Med barn avses i denna studie individer mellan 9 och 18 år. Då barn först runt nio-års ålder 

intellektuellt förstår döden (Cullberg 2006, s. 40–41) har denna åldersmässiga avgränsning 

bedömts lämplig trots en medvetenhet om barns olika utvecklings- och sårbarhetsnivåer i olika 

delar av detta åldersspektrum. Vidare kommer fokus i föreliggande studie riktas mot barn ur 

en normalpopulation i västvärlden. Att tillhöra normalpopulationen innebär i detta 

sammanhang att barnets socioekonomiska- och familjesituation inte präglas av problematik 

såsom omfattande psykisk ohälsa, missbruk eller våld i olika former (inklusive krig).  

Tillvägagångssätt 

Det finns flera typer av litteraturstudier, varav en benämns ”scoping review”. Denna typ av 

litteraturstudie används för att identifiera viktiga studier inom ett forskningsområde samt 

studiernas egenskaper. Ett krav för denna typ av studie är att litteratursökning sker via relevanta 

databaser för forskningsområdet. Andra sökningsstrategier, som exempelvis att använda grå 

litteratur samt att genomföra manuell sökning är inte ett krav (Booth 2012, s. 83). I föreliggande 

studie har varken grå litteratur eller manuell sökning använts, utan fokus har lagts på 
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databassökning. Med grå litteratur avses material i både pappers- och elektronisk format som 

produceras av exempelvis regeringar, företag, akademiker och industrier (Schöpfel 2011). 

Valet att utforma studien som en ”scoping review” och således att inte sträva efter att identifiera 

alla befintliga studier inom forskningsområdet har avgjorts av tids- och resursaspekter i denna 

studie.  

 

Booth m.fl. (2012, s. 32) beskriver att genomförandet av litteraturstudier kräver ett systematiskt 

arbetssätt, vilket kan delas in i följande steg: sökning, bedömning, syntes och analys. En 

beskrivning av hur dessa steg genomförts i denna studie återfinns nedan. Kvalitetsbedömning 

är inte ett krav vid ”scoping reviews”, vilket Dijkers (2015, s. 3) ser som problematiskt då 

underlåtenhet att bedöma kvaliteten av inkluderad litteratur påverkar resultatets trovärdighet 

och användbarhet. Av denna anledning har kvalitetsbedömning av litteratur genomförts utifrån 

en checklista för kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar (se bilaga 2). 

Sökning 

Insamlingen av data genomfördes genom litteratursökningar i Örebro universitetets databas 

Summon samt i två andra relevanta databaser för studien, som universitetet erbjuder tillgång 

till: PsycArticles och Social Services Abstracts. Dessa databaser bedömdes vara relevanta för 

studien, då de samlar artiklar inom ämnesområden psykologi och socialt arbete. Med 

utgångspunkt i det valda problemområdet har nedanstående kombinationer av sökord 

framarbetats med hjälp av booleska operatorer. Alla dessa kombinationer användes i samtliga 

databassökningar: 

 

• (children) AND (mourning process) AND (death parent)  

• (protective factors) AND ((parentally bereaved children) OR (grieving children)) 

• (adjustment) AND ((parentally bereaved children) OR (death parent)) 

• (interventions) OR (preventive work) AND (grieving children) 

Sökningen avgränsades utifrån specifika inklusions- och exklusionskriterier. Ett 

inklusionskriterium för litteraturen är att den ska utgöras av vetenskapligt granskade 

tidskriftsartiklar, med syfte att försäkra litteraturens vetenskapliga korrekthet. Ytterligare ett 

kriterium är att enbart artiklar som varit tillgängliga i fulltext inkluderats. Anledningen till detta 

har varit tidsaspekten i denna studie då det bedömts att det inte fanns utrymme inom tidsramen 

för att beställa texter som inte fanns tillgängliga i fulltext. Vidare inkluderades enbart artiklar 

på engelska, detta för att fånga hur det internationella kunskapsläget om forskningsområdet ser 

ut. Både kvalitativa och kvantitativa studier har inkluderats, och tidsspannet för sökningen är 

2006 – idag. Syftet med denna tidsavgränsning är att fånga relativt ny forskning.  

 

Ett exklusionskriterium är att tidningsartiklar, bokrecensioner och avhandlingar/uppsatser 

uteslutits från sökningen. Vidare har litteratur som handlar om barns sorg i förhållande till 

specifika dödsorsaker eller omständigheter kring döden exkluderats, detta trots en medvetenhet 

om att olika omständigheter kring dödsfallet kan påverka barns sorg på olika sätt och förorsaka 

specifika behov (exempelvis Hope & Hodge 2006, s. 108). Anledningen till detta är en 

ambition att fånga gemensamma skyddsfaktorer för barn som förlorat en förälder, oavsett 

dödsorsak och omständigheter kring döden. Vidare har artiklar som handlar om barns psykisk 

hälsa men inte i förhållande till sorg samt artiklar om efterlevande makars sorg exkluderats, 

detta trots att en andel av populationen ”efterlevande makar” troligtvis har barn under 18 och 

att sådana artiklar därmed kan innehålla relevant information om barn. Anledning till detta är 

en strävan att i så stor utsträckning som möjligt fokusera på artiklar som handlar om 

populationen ”barn som förlorat en förälder”. Ytterligare en typ av studier som exkluderats är 

studier med en stark verksamhetsanknytning eller som tydligt utgjorde utvärderingar av 

specifika insatser för sörjande barn eller familjer. Detta är exempelvis fallet med Dunnings 
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(2005) artikel om preventiva insatser för sörjande barn3. Nedan återfinns en sammanfattning 

av studiens inklusions- och exklusionskriterier: 

 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

• Endast vetenskapligt granskade 

tidskriftsartiklar 

• Tillgängliga i fulltext 

• Språk: engelska 

• Kvalitativa eller kvantitativa studier 

• Tidsspann: 2006 – idag  

• Artiklar om skyddsfaktorer för barn som 

förlorat en förälder 

• Tidningsartiklar, bokrecensioner och 

avhandlingar/uppsatser 

• Artiklar om barns sorg i förhållande till 

specifika dödsorsaker eller 

omständigheter (exempelvis: väntat eller 

oväntat dödsfall) 

• Artiklar om barns sorg utifrån genus 

• Artiklar som enbart berör barns sorg (ej 

i relation till skyddsfaktorer) 

• Artiklar med stark 

verksamhetsanknytning/utvärderingar 

av insatser 

 

 

Nedanför redovisas samtliga genomförda sökningar, med antal träffar och antal inkluderade 

artiklar per databas. Vid litteratursökningar i Summon visades ett antal träffar som är betydligt 

större än det antal som ges tillgång till. Detta beror på att Summon enbart länkar till maximalt 

200 träffar. Dessa sorteras fram av Summon utifrån att de är de mest relevanta utifrån de 

använda sökorden. I nedanstående tabellerna redovisas angivna antal träffar inom parentes i 

kolumnen ”antal träffar”. Antalet inkluderade studier är 15. En tablå med studiernas egenskaper 

finns som bilaga (se bilaga 1).  

 

Tabell 1: Litteratursökning utifrån sökorden “children”, “mourning process”, “death 

parent”. 

Sökord: (children) AND (mourning process) AND (death parent) 

Datum: 2016.11.30 

Databas Antal träffar Inkluderade artiklar 

Summon 200 (5 047)  1 

Social Services Abstracts 1  0 

PsycArticles 0  0 

 

Tabell 2: Litteratursökning utifrån sökorden “protective factors”, “parentally bereaved 

children”, “grieving children” 

Sökord: (protective factors) AND (parentally bereaved children) OR (grieving 

children) 

Datum: 2016.12.02, 2016.12.05 

Databas Antal träffar Inkluderade artiklar 

Summon 200 (925) 5 

Social Services Abstracts 1 0 

PsycArticles 7 0 

 

                                                 
3 Dunning, Sally (2006). As a young child's parent dies: Conceptualizing and constructing preventive 

interventions. Clinical Social Work Journal, 34(4), 499-514. doi:10.1007/s10615-006-0045-5  
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Tabell 3: Litteratursökning utifrån sökorden “adjustment”, “parentally bereaved 

children”, “death parent” 

(adjustment) AND (parentally bereaved children) OR (death parent) 

Datum: 2016.12.12, 2016.12.13 

Databas Antal träffar Inkluderade artiklar 

Summon 200 (38 685) 5 

Social Services Abstracts 7 1 

PsycArticles 10 0 

 

Tabell 4: Litteratursökning utifrån sökorden “interventions”, “preventive work”, 

”grieving children” 

(interventions) OR (preventive work) AND (grieving children) 

Datum: 2016.12.15, 2016.12.16 

Databas Antal träffar Inkluderade artiklar 

Summon 200 (3 780) 4 

Social Services Abstracts 2 822 (avgränsad till ämnet 

“child and family welfare” 

på grund av stort antal 

träffar: 13 763) 

0 

PsycArticles 1 486 0 

 

Inledningsvis lästes artiklarnas rubriker för en initial bedömning av artiklarnas relevans utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Vissa artiklar har efter denna initiala bedömning 

exkluderats. I artiklar där det utifrån rubriken inte gick att utläsa artikelns relevans för 

föreliggande studie, har även artikelns sammanfattning lästs för en bättre förståelse av artikelns 

syfte och population.  

 

Sökningen visade att det finns en tidigare studie (Howarth 2011)4 som liknar föreliggande 

studie vad gäller syfte (att undersöka faktorer som bidrar till ett hälsosamt sorgearbete hos barn 

som förlorat en förälder) samt metod, då det är en litteraturstudie. Det finns dock skillnader 

mellan båda studier, nämligen vad gäller tidsspann och teoretiskt ramverk. Det är oklart vilket 

tidsspann Howarth avsett att ha i sin studie men det går att konstatera utifrån en granskning av 

inkluderad litteratur att den äldsta inkluderade studien genomfördes år 1992, och de nyaste 

genomfördes år 2008. Föreliggande studie tillför alltså nyare artiklar om forskningsområdet. 

Vidare presenterar Howarth empiriska studier om barns sorg samt Worden och Silvermans 

modell om sorgearbetets uppgifter som tolkningsram för studien. Artikeln betraktas av denna 

anledning som huvudsakligen empirisk, till skillnad från föreliggande studie där det genomförs 

en analys utifrån anknytningsteorin och teorin om KASAM. En jämförelse mellan föreliggande 

studies inkluderade artiklar och Howarths referenslista visar att studierna bara har två artiklar 

gemensamt5, vilket innebär att studierna utgår från huvudsakligen olika empiri. Howarths 

artikel behandlas på samma sätt som det övriga empiriska materialet, vilket innebär att dess 

resultat presenteras i resultatdelen. Artikeln används även som en utgångspunkt för reflektion 

i diskussionen.   

                                                 
4 Howarth, Robyn (2011). Promoting the adjustment of parentally bereaved children. Journal of Mental Health 

Counseling, 33(1), 21-32 
5 - Haine, Rachel; Ayers, Tim; Sandler, Irwin & Wolchik, Sharlene (2008). Evidence-based practices for 

parentally bereaved children and their families. Professional Psychology: Research and Practice, 39(2), 113-121. 

    - Wolchik, Sharlene; Tein, Jenn-Yun; Sandler, Irwin & Ayers, Tim (2006). Stressors, quality of the Child–

Caregiver relationship, and children's mental health problems after parental death: The mediating role of self-

system beliefs. Journal of Abnormal Child Psychology, 34(2), 212-229. 
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Bedömning 

Ett första steg i kvalitetsgranskning av litteraturen var att avgränsa urvalet till vetenskapligt 

granskade artiklar. I nästa steg har en har en checklista som frambringades av Röda Korsets 

Högskola (2005) använts som hjälpmedel för att granska artiklarnas kvalitet, som nämnt 

tidigare (se ”Tillvägagångssätt”). Kvalitetsgranskning genomfördes i samband med läsning av 

artiklarna. Checklistan konsulterades löpande under läsning av artiklarna för vägledning kring 

artiklarnas kvalitet. Checklistan finns som bilaga (se bilaga 2) och innehåller frågor om bland 

annat studiens urval, etiska överväganden, definition av begrepp samt tydlighet och rimlighet 

i studiens resultat. De inkluderade studierna bedöms uppnå god kvalitet, även om det uppstår 

vissa variationer gällande kvalitetsnivå. Ett exempel är Koblenz (2016) studie, som bedöms ha 

mindre specifika frågeställningar men en god teoretisk grund, etiska överväganden och 

framförallt en välbeskriven metod. 

 

Syntes och analys 

Booth m.fl. (2012, s. 148) beskriver tematisk syntes som en metod som används ofta i studier 

där människors perspektiv och upplevelser är i fokus. Denna metod är relaterad till tematisk 

analys och används för att strukturera och analysera empiriska data ur en mängd studier. 

Genom att genomföra en tematisk syntes kan forskaren identifiera signifikanta faktorer för 

förståelsen av ett visst fenomen. Utifrån detta bedöms metoden vara lämplig för bearbetning 

och analys av empiriska data i föreliggande studie. Den stora mängden artiklar att granska, i 

kombination med de mångfaldiga subjektiva aspekter som önskas belysas ur dessa artiklar, 

kräver ett strukturerat arbetssätt där artiklarna kan granskas i relation till varandra.  

Bryman (2011, s. 528–530) skriver att teman och huvudteman skapas efter noggrann läsning 

av litteraturen. Detta tillvägagångssätt, alltså att skapa teman ur empiriska data, till skillnad 

från att skapa teman utifrån forskarens förförståelse, är enligt Ryan och Bernard (2003, s. 88), 

ett kännetecken för en induktiv forskningsansats. För att skapa teman bör forskaren i sin läsning 

uppmärksamma bland annat repetitioner, likheter och skillnader samt förekomst av 

teorirelaterat material (Bryman 2011, s. 530). Ju oftare ett koncept upprepas i materialet, desto 

mer är sannolikheten att det utgör ett tema. Dock finns inga riktlinjer kring hur många 

upprepningar anses utgöra ett tema, utan det är forskaren som avgör denna fråga (Ryan & 

Bernard 2003, s. 89).  

 

I föreliggande studie har analys av empirin genomförts enligt ovannämnd metod. Inledningsvis 

läste författaren samtliga inkluderade artiklar och extraherade, på ett induktivt sätt, 

återkommande eller centrala idéer och utgångspunkter. Då extrahering av data genomfördes 

med studiens frågeställningar som bakgrund har denna process även ett deduktivt inslag. Det 

extraherade materialet grupperades under respektive artiklars titlar. Allteftersom materialet 

extraherades ur olika artiklar blev det tydligt att det återfanns vissa mönster i resultaten, vilka 

benämnts enligt en kod. I ett senare skede har samtliga koder granskats och utifrån sina likheter 

omorganiserats enligt mer övergripande beteckningar. Detta är en teknik som Ryan och 

Bernard (2003, s. 99) benämner som metakodning, vilket innebär att studera relationen mellan 

befintliga teman – i form av exempelvis textstycken – med syfte att skapa nya, övergripande 

teman. De identifierade teman utgör grunden för analysen av de inkluderade artiklarna, vilket 

innefattar att bedöma huruvida vissa skyddsfaktorer framkommer i litteraturen som särskilt 

betydelsefulla. De identifierade huvudkategorierna är: trygghet, individuella egenskaper, 

kommunikation, den efterlevande föräldern och nätverket samt professionellt arbete. Tabellen 

nedan utgör ett exempel på hur huvudkategorierna skapades utifrån litteraturen. 
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Tabell 5: Exempel på analysförfarandet 

Meningsenhet Kod Metakod 

”Participants in the present study reported 

that they had observed more resiliency in 

children whose lives remained the most 

stable…” (Hope & Hodge, s. 122) 

Stabilitet Trygghet 

”…simplifying life wherever possible 

during the holidays, and continuing some 

old traditions while possibly adding new 

traditions during the holidays” (Howarth 

2011, s. 117) 

Kontinuitet Trygghet 

“The findings indicate that positive 

parenting was associated with fewer child 

mental health problems…” (Haine m.fl. 

2006, s. 20) 

Föräldraskap Den efterlevande 

föräldern och nätverket 

“In addition to familial support, there was a 

theme of support from others involved in 

the children's lives. A recurrent thread 

among the stories was that teachers and 

friends were important” (Eppler 2008) 

Stöd från 

omgivningen 

Den efterlevande 

föräldern och nätverket 

 

Validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet framarbetades inom den kvantitativa traditionen, och dess 

användbarhet för kvalitativa studier kan diskuteras. LeCompte och Goetz (1982) diskuterar i 

sin artikel hur dessa krav kan tillämpas på kvalitativa studier och menar att forskare kan 

använda sig av vissa strategier för att höja validiteten och reliabiliteten i sina studier.  

Enligt LeCompte och Goetz (1982, s. 35-43) kan validitet delas i intern och extern validitet. 

Intern validitet syftar till utsträckningen i vilken forskarens observationer är genuina 

representationer av verkligheten. Något som kan påverka föreliggande studiens interna 

validitet är att den bygger på andra studier. Detta då dessa studier präglas av respektive 

författarnas tolkningar av verklighet. Att de är vetenskapligt granskade ses som ett sätt att 

säkerställa bland annat tolkningarnas rimlighet, dock utgör även föreliggande studie till stor 

del en tolkning av dessa studier. Booth m.fl. (2012, s. 175) beskriver att litteraturstudier präglas 

av forskarens subjektivitet samt att detta kan motverkas genom att genomföra och redovisa en 

reflektion kring den egna förförståelsen. Med utgångspunkt i detta har författaren fört en 

reflektion, under samtliga delar av forskningsprocessen i föreliggande studie, kring egna 

uppfattningar och hur dessa kan påverka behandlingen av empirin. På så vis har författaren 

försökt undvika subjektivitet och behandla information på ett neutralt och respektfullt sätt.  

Booth m.fl. (2012, s. 18-44) skriver att validiteten i litteraturstudier kan påverkas av risk för 

bias, i synnerhet urvalsbias. Urvalsbias innebär att forskaren enbart väljer studier som bekräftar 

dennes förförståelse till motsats från att välja studierna utifrån sin kvalitet och relevans. För att 

motverka risk för bias och således öka studiens interna validitet bör forskaren arbeta på ett 

systematiskt sätt. Detta innebär exempelvis att dokumentera beslut kring att ta med respektive 

förkasta vissa studier. Vidare kan tablåer med summering av studiernas egenskaper användas 

(a.a., s. 44; Forsberg & Wengström 2013, s. 69-40). Därför fördes dokumentering av 

sökningsförfarandet samt av anledningar till att exkludera vissa studier. Dessa anledningar 

exemplifieras i metoddelen (se ”sökning”). En tablå med studiernas egenskaper har även 

framtagits (se bilaga 1). Något som enligt Ryan och Bernard (2003, s. 104) kan försvåra 

bedömningen av validitet i studier där det görs tematisering av data är att tematiseringen utgår 
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från forskarens resonemang. Det går dock att öka tematiseringens transparens och således dess 

validitet genom att redovisa för läsarna de resonemangen kring teman. I föreliggande studie 

har detta gjorts i metoddelen ”Syntes och analys” där tillvägagångssätt för tematiseringen samt 

exempel på analysförfarande beskrivs (se tabell 5). 

 

Extern validitet syftar till utsträckningen i vilken forskarens observationer kan överföras eller 

generaliseras till andra grupper (LeCompte & Goetz 1982, s. 36). Något som anses påverka 

föreliggande studiens externa validitet är andelen inkluderade småskaliga studier där fokus har 

lagts på djupare förståelse av individens upplevelser. Vidare utgör avgränsningen till 

västerländska barn mellan 9 och 18 år, som tillhör normalpopulationen, en svaghet vad gäller 

studiens externa validitet då resultatet inte anses kunna överföras till exempelvis barn i samma 

ålder med en annan livssituation, vars vardag präglas av exempelvis krig eller våld. En faktor 

som skulle kunna påverka studiens externa validitet är att den största andelen artiklar 

genomförts i U.S.A. och ingen av dem har genomförts i Sverige eller i ett annat nordiskt land. 

De länder där studierna genomförts är, liksom Sverige, utvecklade länder. Det är dock oklart i 

vilken utsträckning faktorer som exempelvis känslomässig expressivitet, välfärdssystem och 

religiositet i de olika länderna påverkar studiens externa validitet.  

Extern reliabilitet syftar till utsträckningen i vilken studien kan replikeras eller upprepas. Inom 

kvalitativ forskning är en förutsättning för replikering att datainsamlingsstrategier identifieras 

och beskrivs utförligt (LeCompte & Goetz 1982, s. 32). En fördel med att genomföra en 

litteraturstudie är att all empiri finns tillgänglig för den som vill replikera föreliggande studie, 

vilket anses höja studiens externa reliabilitet. Då inklusions- och exklusionskriterier, tidsramen 

och aktuella databaser beskrivs på ett detaljerat sätt kan andra upprepa de sökningarna som 

föreliggande studie utgår ifrån. Vidare kan läsaren granska artiklarna och dra egna slutsatser 

kring dess innehåll.  

Intern reliabilitet berör frågan om i vilken utsträckning andra forskare, med utgångspunkt i en 

rad på förhand bestämda begrepp, skulle matcha dem till empirin på samma sätt (LeCompte & 

Goetz 1982, s. 32). För att redovisa relationen mellan artiklarnas resultat och författarens 

tolkningar av dessa, både vad gäller tematisering och analys, har originella citat använts i 

anslutning till vissa tolkningar. Vidare har en tabell skapats med exempel på analysförfarandet 

(se tabell 5). Citaten är på engelska, för att möjliggöra för läsaren att själv tolka citatens innehåll 

och jämföra med författarens tolkningar. Ytterligare ett sätt att underlätta granskning av 

relationen mellan empiri och författarens tolkningar har varit att, i referensen, redovisa 

sidnummer till respektive artikel. 

Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2013, s. 7-14) åberopar fyra allmänna huvudkrav på forskning. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren bör informera de som berörs av forskningen om den 

aktuella studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att forskaren bör inhämta uppgiftslämnares 

samtycke till att delta i studien, samt informera uppgiftslämnare om dess rätt att bestämma på 

vilka villkor de ska delta i studien samt att när som helst få avbryta deltagandet. 

Konfidentialitetskravet berör kravet att skydda deltagarnas personliga uppgifter. 

Avslutningsvis innebär nyttjandekravet att de insamlade uppgifter om enskilda personer endast 

får användas för forskningsändamål. Dessa krav riktas huvudsakligen till empiriska studier där 

data samlas in direkt från uppgiftslämnare genom exempelvis intervjuer och enkäter. De tycks 

vara svårtillämpade i litteraturstudier, vars empiri består av befintlig forskning. Dock har ett 

resonemang förts kring dessa krav, bland annat då en stor del av de inkluderade studierna består 

av empiriska studier där data samlats genom intervjuer. Användningen av dessa studier innebär 

några etiska implikationer vad gäller exempelvis informationskravet och samtyckeskravet, då 

deltagarna inte informerats om föreliggande studie samt inte haft möjlighet att samtycka att 
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vara med i ytterligare studier, än den som deltagandet var avsedd att gälla för. Dock är det 

sannolikt att deltagarna (och i de studier där barn medverkat, föräldrarna) varit medvetna om 

att studien skulle publiceras och därmed bli tillgänglig för publiken. Föreliggande studie anses 

även följa konfidentialitets- och nyttjandekravet då författaren inte har tillgång till deltagarnas 

personliga information och studiernas empiriska data enbart används för forskningsändamål. 

Ytterligare en etisk aspekt som uppmärksammas av Vetenskapsrådet (2013, s. 5) är vikten av 

att inte utsätta forskningsobjekt för bland annat psykisk skada eller kränkning, och menar att 

forskningskravet, alltså kravet att genomföra forskning som är nödvändig för både individernas 

och samhällets utveckling, ska vägas mot individens bästa. En stor del av studierna innefattar 

intervjuer med barn om ett känsligt och smärtsamt ämne, alltså förlusten av en förälder, vilket 

möjligtvis medför aktivering av minnen och känslor. Genom att använda de studier som finns 

på fältet minskar behov av ny forskning, vilket torde gagna den aktuella gruppen.  

 

Bryman (2011, s. 139) skriver att ett krav för en studies etiska integritet är kvalitet. Med syfte 

att säkerställa studiernas kvalitet har en kvalitetsbedömning genomförts i samband med läsning 

av samtliga studier. Som hjälpmedel för detta har en bedömningschecklista som frambringades 

av Röda Korsets Högskola (2005) använts (se bilaga 2). Detta betraktas även som ett sätt att 

höja kvaliteten i föreliggande studie. 

Som nämnt ovan kan Vetenskapsrådets fyra huvudkraven på forskning vara svårtillämpade i 

litteraturstudier. Dock kan forskaren ställa krav på etiska aspekter av inkluderade studier. 

Forsberg och Wengström (2013, s. 69-70) beskriver att ett viktigt etiskt hänsynstagande vid 

litteraturstudier är att välja studier där noggranna etiska överväganden har gjorts. Därför har 

granskning av studiernas etiska överväganden varit en del av studiernas kvalitetsbedömning. 

Detta är särskilt viktigt då, som ovannämnd, bygger en stor del av de inkluderade artiklarna på 

empiri som samlats genom intervjuer med minderåriga som befinner sig i en utsatt situation. 

British Sociological Association (2002) och American Sociological Association (1999) skriver 

att forskning med barn kräver särskild omsorg vad gäller samtycke, och att forskare således 

bör få både barnets och föräldrars samtycke till deltagande i studier. I samtliga inkluderade 

studier som bygger på intervjuer med barn har redovisning av samtycke till deltagande 

eftersökts.  

Resultat 
I detta avsnitt beskrivs det som står skrivet i de inkluderade artiklar om skyddsfaktorer för barn 

som förlorat en förälder, om relationen mellan stärkning av skyddsfaktorer och prevention av 

psykisk ohälsa samt om hur professionella kan arbeta med dessa barn. Studiernas resultat har 

tematiserats med utgångspunkt i de aspekter som anses vara centrala i litteraturen. Följande 

teman har identifierats: trygghet, individuella egenskaper, kommunikation, den efterlevande 

föräldern och nätverket samt det professionella arbetet.  

Trygghet 

Trygghet återkommer som en viktig aspekt i flera av studierna. Haine m.fl. (2008) beskriver 

den så kallade ”transitional events model” där barnets anpassning till förlusten av en förälder i 

hög grad påverkas av negativa livshändelser till följd av förlusten: ”The transitional events 

model suggests that children’s adjustment following a major stressful event such as parental 

death is heavily influenced by the cascade of stressful events that occur following the death” 

(s. 114). Hope och Hodge (2006, s. 122) beskriver att sörjande barn ofta genomgår, utöver en 

redan väldigt omvälvande händelse, så kallade sekundära förluster, det vill säga förluster som 

sker till följd av dödsfallet. Exempel på sekundära förluster är att flytta från familjehemmet 

och att uppleva ekonomiska svårigheter i familjen. Dessa förluster anses drabba barns 

upplevelse av trygghet ytterligare. Studiens deltagare uppger, utifrån sina erfarenheter i arbete 

med sörjande barn, att barn som genomgått färre sekundära förluster och som därmed upplevt 
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större kontinuitet i tillvaron efter föräldradöden visar mer motståndskraft. En av deltagarna 

framför följande: ”The more a child’s basic framework stays the same and the less secondary 

changes they have to endure, the more resilient they will be” (a.a., s. 119).  

I sin genomgång av tidigare forskning om psykologiska faktorer som påverkar sörjande barns 

psykiska hälsa beskriver Wolchik m.fl. (2006, s. 222-223) att känslan av att inte kunna styra 

negativa livshändelser, som exempelvis byte till en ny skola, flytt och ekonomiska problem i 

familjen, kan ha en negativ påverkan på barns känsla av kontroll. Sådana förändringar i 

samband med förlusten av en förälder kan förstärka en uppfattning hos barnet, att livet är 

oförutsägbart och icke hanterbart. Vidare visar författarna (a.a., s. 229) att de barn i studien 

som hade exponerats för negativa livshändelser efter föräldradöden visade lägre nivåer av 

självkänsla. I studien konstateras även att exponering för negativa livshändelser förknippas 

med externaliserade och internaliserade problem hos barnen.  

Howarth (2011, s. 27-29) konkluderar, utifrån sin forskningsöversikt att kontinuitet av sociala 

relationer och socialt stöd hjälper barnet att hantera sin sorg. Vidare associeras förutsägbara 

rutiner samt tydliga regler och förväntningar med bättre psykisk hälsa bland barn som förlorat 

en förälder. Även Haine m.fl. (2008, s. 117) berör vikten av att bevara kontinuiteten i barnets 

liv, inte minst i känsliga perioder som högtider. Efterlevande föräldrar rekommenderas att 

bevara befintliga traditioner vid sidan om eventuella nya traditioner. Heath och Cole (2011, s. 

250) beskriver att forskning visar att barns ekonomiska och känslomässiga beroendeställning i 

relation till sin familj innebär att stöd och trygghet inom familjen är avgörande för barns 

stabilitet. Familjens ekonomiska situation, flytt, konflikter samt den efterlevande förälderns 

psykiska hälsa (i synnerhet depression hos modern) är faktorer som påverkar tryggheten inom 

familjen.  

Individuella egenskaper 

Den befintliga litteraturen indikerar att det finns inneboende egenskaper hos barn som kan 

utgöra skyddsfaktorer. Begreppet copingförmåga återfinns ofta i litteraturen gällande 

skyddsfaktorer för barn som förlorat en förälder. Då begreppet inte definieras på ett konkret 

sätt i studierna kan Lazarus (1993, s. 236) definition av coping användas, där coping utgör de 

tankar och beteenden som individen använder för att hantera de interna och externa krav som 

ställs av stressorer. Howell m.fl. (2015) konstaterar att de barn som visade signifikanta 

psykopatologiska symptom kännetecknades av en större tendens till så kallad undvikande 

coping: ”… our findings suggest that coping strategies that involve avoiding or suppressing 

emotions (whether anger, sadness, fear, or masking one’s true feelings) are more prevalent 

among parentally bereaved youth who experience clinically significant psychopathology” (a.a., 

s. 303). Vidare konstaterar författarna (a.a., s. 297) att de barn som tillhörde den adaptiva 

gruppen tenderade att använda sig av så kallade expressiva copingstrategier, vilka innebär att 

på ett öppet sätt uttrycka svåra eller smärtsamma känslor. 

Haine m.fl. (2008, s. 115) hänvisar i sin litteraturstudie till empiriska studier vars resultat visar 

att användning av aktiva copingstrategier förknippas med positiv anpassning hos barn som 

förlorat en förälder. Specifika strategier som bidrar till en gynnsam anpassning är att fokusera 

på de positiva aspekterna av en situation, att identifiera olika mål och använda kognitiva och 

beteendemässiga strategier för att uppnå dem, samt att aktivt söka emotionellt stöd för 

hanteringen av stressfyllda situationer. Wolchik m.fl. (2006, s. 223) beskriver att forskning 

visar att minskad känsla av kontroll hos barn som förlorat en förälder kan leda till psykiska 

problem. Detta beror på att det kan leda till att barn väljer undvikande copingstrategier istället 

för aktiva copingstrategier i hanteringen av andra stressorer. Känslan av minskad kontroll kan 

även leda till att barnet upplever negativa livshändelser som mer hotfulla i jämförelse med barn 

som har en större känsla av kontroll.  
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Flera forskare är överens om betydelsen av barnets självbild för ett gynnsamt sorgearbete. I 

litteraturen framkommer flera betydelsefulla aspekter av detta. Howell m.fl. (2015, s. 303) 

beskriver att de barn i studien som uttryckte en tilltro till den egna förmågan att påverka sin 

sinnesstämning samt att bearbeta svåra känslor kännetecknades av lägre nivåer av 

psykopatologi. Detta tyder på att en tilltro till ens förmåga att hantera olika känslor, till skillnad 

från att fly eller låta sig överväldigas av känslor, förknippas med en gynnsam anpassning till 

förlusten av en förälder. Även Haine m.fl. (2008, s. 115) skriver utifrån sin genomgång av 

befintlig forskning att upplevelsen av att ha tillgång till en rad verktyg som kan användas för 

hanteringen av negativa livshändelser, vilket benämns coping efficacy, bidrar till en gynnsam 

anpassning hos barn som förlorat en förälder. Vissa forskare betonar betydelsen av barns 

självkänsla i hur barn hanterar sorg. Barnen i Epplers studie (2008) uppgav att de, trots sin 

sorg, såg sig själva som glada, trevliga, normala, roliga och kapabla att överleva och utvecklas 

i sorgen. Vidare uttryckte barnen en vilja att även omgivningen såg deras styrka och normalitet: 

”...I asked one boy if there was anything else I should know about kids whose parents have 

died. He replied, ‘We are normal’”. I Luecken och Roubinovs (2012, s. 248) beskrivning av en 

teoretisk modell för långsiktiga konsekvenser av en förälders död för barns psykiska hälsa är 

självkänsla en viktig skyddsfaktor för barn som förlorat en förälder, och låg självkänsla 

förknippas med större risk för depression hos barn som förlorat en förälder. Även Haine m.fl. 

(2008, s. 114) beskriver att forskningen visar att förlusten av en förälder kan ha en negativ 

påverkan på barns självkänsla och att detta i sin tur förknippas med större risk för psykisk 

ohälsa hos barn. Vidare konstaterar Wolchik m.fl. (2006) att god självkänsla påverkar 

relationen mellan exponering för stressorer och internaliserade och externaliserade problem6: 

”The cross-sectional analyses provided support for mediational relations for self-esteem as a 

partial mediator of the relations between stressors and internalizing problems and externalizing 

problems” (a.a., s. 232). 

Kommunikation 

Flera studier påpekar vikten, för ett hälsosamt sorgearbete, av att få prata om att det som skett. 

Cranwell (2007) beskrev att barnen i sin studie uttryckte att de hjälptes av att prata med 

utomstående om det som skett och visade sig mycket angelägna om att prata om förlusten under 

intervjuerna: ”The enthusiasm for talking to outsiders about their deceased parent provided one 

of the main surprises in this survey. It explained why those who participated spoke so freely to 

me, a complete stranger, whether or not they had supportive families” (a.a., s. 32). Hope och 

Hodge (2006, s. 120) beskriver att barn som inte verbaliserar sina känslor tenderar att visa mer 

svårigheter i att anpassa sig till förlusten samt att utagera mer. Deltagarna i Mastersons (2013) 

studie lyfter fram att de hjälptes av att prata om sina känslor med människor de litade på: 

”Sharing feelings with trusted individuals was very helpful” (a.a., s. 374). Howarth (2011, s. 

26) beskriver, utifrån sin genomgång av befintlig forskning, att öppen kommunikation är 

avgörande för barn som förlorat en förälder. Även Howell m.fl. (2015) beskriver att den 

befintliga forskningen ofta nämner öppen kommunikation som en skyddsfaktor mot psykisk 

ohälsa: ”Specifically, parents’ ability to engage children in open and expressive dialogue about 

a stressor appears to lessen its psychological consequences” (a.a., s. 298).  

Cranwell (2007, s. 32) konstaterar att barn behöver riktig information om förälderns död, 

inklusive orsaken, samt betryggande från vuxna om att dödsfallet inte på något sätt är barnets 

fel, i synnerhet om det handlar om ett oväntat dödsfall. Ytterligare något som framkom av 

                                                 
6 Indikatorer för internaliserade problem hos barn är exempelvis att vara nedstämd ofta och att vara rädd för 

många saker. Vad gäller externaliserade problem är indikatorer exempelvis att bråka med andra ofta samt att hota 

andra (Wolchik m.fl. 2006, s. 226). 
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intervjuerna med barnen är att de flesta av dem inte hade informerats eller konsulterats gällande 

närvaro i förälderns begravning. Ett av de barn som inte fick närvara vid förälderns begravning 

uttryckte mycket ilska gällande detta och stängdes av från skolan med anledning av dåligt 

beteende. Brown m.fl. (2015, s. 109) beskriver att skolpsykologer bör ge barnet riktig och 

åldersadekvat information om döden, uppmuntra barnet att ställa frågor samt involvera den 

efterlevande förälder eller andra familjemedlemmar. Att involvera föräldrar och 

familjemedlemmar kan innebära att hjälpa dem förstå sorgerelaterade symptom hos barnet samt 

att uppmana dem att prata med barnet om dödsfallet på ett öppet och åldersadekvat sätt. Även 

Howarth (2011, s. 29) och Hope & Hodge (2006, s. 123) understryker i sina studier vikten av 

att ge barn tillräcklig och precis information om det som skett, oavsett barns ålder. Detta stödjs 

av forskning som visar att barn som inte får tillräcklig information om dödsfallet tenderar att 

kompensera brist på information med egna tankar om det som skett, vilket ofta leder till att 

barn skuldbelägger sig själva för det som skett. Haine m.fl. (2008, s. 114) påpekar att 

information om dödsfallet och sorgearbete kan minska förekomst av tankar som kan försvåra 

sorgearbetet, som exempelvis skuldkänslor, svårigheter att förstå det som skett samt svårigheter 

att veta hur situationen kan hanteras. Haine med kollegor beskriver att omgivningen bör berätta 

för barnet att (a) alla barn som förlorar en förälder upplever många olika känslor, inklusive 

ilska och skuldkänslor, att (b) det som skett inte är barnets fel, att (c) det går bra att prata om 

den avlidna föräldern, att (d) det inte är ovanligt att barn upplever att de har sett den avlidna 

föräldern eller drömmer om denne, samt att (e) barn aldrig kommer att glömma den avlidna 

föräldern. 

Den efterlevande föräldern och nätverket  

Ett tema som framkom ofta i litteraturen är betydelsen av den efterlevande föräldern och övriga 

nätverket. Luecken och Roubinov (2012, s. 246) beskriver att det finns en samstämmighet inom 

forskningsvärlden om att psykisk ohälsa hos den efterlevande föräldern innebär ökad risk för 

psykisk ohälsa hos barnet. Detta då familjen utgör den primära kontexten där barn lär sig 

reglera sina känslor och därför är avgörande för hur barn kan hantera de starka känslor och 

stressorer som medförs av förlusten. I detta sammanhang är en nära och stabil relation med den 

efterlevande föräldern särskilt viktig för utvecklingen av de behövda redskapen för att hantera 

framtida stressorer (a.a., s. 249). 

Hagan m.fl. (2011, s. 235) fann i sin studie att föräldrars föräldrastil har en påverkan på barns 

stressreaktioner. De barn vars föräldrar utövade ett mindre positivt föräldraskap visade högre 

nivåer av stresshormonen kortisol och lägre copingförmåga vid exponering för stressorer, samt 

större benägenhet för externaliserade problem. Haine m.fl. (2008, s. 116) beskriver positivt 

föräldraskap som den faktorn som får mest stöd av forskning vad gäller barns anpassning till 

förlusten av en förälder. Positivt föräldraskap definieras som skapandet av en stödjande och 

strukturerad miljö som kännetecknas av öppen kommunikation samt en balans mellan värme 

och disciplin från förälderns sida. Howarth (2011, s. 26) beskriver, utifrån sin genomgång av 

befintlig forskning, att det är viktigt att stödja den efterlevande föräldern i att utöva positivt 

föräldraskap och främja en positiv relation med barnet. Även Luecken & Roubinov (2012) 

beskriver vikten av positivt föräldraskap:  

Across a wide range of studies, a warm relationship with the surviving caregiver consistently emerges as 

a critical protective factor after parental death. Positive parenting, defined as caregiver warmth and 

consistent discipline, predicts lower mental health problems for bereaved children, even in the face of 

continuing negative life events” (a.a., s. 247). 

Hope och Hodge (2006, s. 111) konstaterar att den efterlevande förälderns anpassning till 

förlusten är bland de mest undersökta faktorer vad gäller barns sorgearbete. Förälderns 
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anpassning bedöms utifrån depressiva symptom, tillgänglighet och förmåga att prata med 

barnet om förlusten på ett öppet sätt. Vidare beskriver författarna (a.a., s. 119) att deltagarna i 

studien, professionella som arbetar med sörjande barn, uppfattar den efterlevande förälder som 

en förebild i sorgen: ”Another common theme in participant’s responses was that of the 

caregiver serving as a ’grieving role model’ for the child. One participant stated, ‘If the 

caregiver is able to grieve, it gives the child permission to grieve’”.  

Howell m.fl. (2015, s. 298) beskriver i sin tur att omsorg från barnets närmsta omgivning är 

bland de faktorer som återfinns mer ofta i befintlig forskning, vad gäller barnets psykiska hälsa 

till följd av en förlust. Vidare fann författarna (a.a., s. 304) att de efterlevande föräldrarnas 

copingförmåga inte hade en signifikant relation med barnens anpassning till förlusten. Detta 

kan bero på att föräldrarnas förmåga att skapa en trygg miljö där barnen kan uttrycka sin sorg 

på ett öppet sätt kan ha en större betydelse för barnens välmående än föräldrarnas 

copingförmåga.  

Heath och Cole (2011, s. 250) fann i sin forskningsöversikt att relationen mellan barnet och 

dess familjemedlemmar utgör skyddsfaktorer för barnet. Howell m.fl. (2015) konkluderade i 

sin studie att de barnen som tillhörde den adaptivt fungerande gruppen i större utsträckning 

uppfattade sina efterlevande föräldrar som empatiska och tröstande: 

We also found that the perception of surviving caregivers as empathic and comforting was a view more 

often held by parentally bereaved children in the adaptive functioning group. These children reported 

that such supportive interactions helped them to feel heard and understood, and likely increased their 

sense of connection to their surviving parent (a.a., s. 303). 

Barnen i Epplers (2008) studie om motståndskraft rapporterade att familjemedlemmar, 

anhöriga, skolpersonal och vissa kompisar var viktiga källor av stöd i sorgen. Deltagarna i 

Mastersons (2013) studie, vuxna som förlorat en förälder under tonåren, beskriver 

familjemedlemmars betydelse. Deltagarna som upplevt att syskon eller den efterlevande 

föräldern hade svårt att hantera sorgen rapporterade att detta lett till högre nivåer av stress till 

följd av dödsfallet: ”Several issues were identified in this research that seemed to affect how 

adolescents measured or addressed their grief … A lack of strength on the part of the remaining 

parent or sibling caused additional stress on the adolescent” (a.a., s. 374). Vidare konstaterade 

Masterson (a.a., s. 375) att deltagarna som upplevt mindre stöd hemma tenderade även att visa 

fler emotionella symptom än de som upplevt gott stöd hemma.  

I Koblenz (2016) studie identifieras stöd från omgivningen som en av de mest centrala 

skyddsfaktorer för barn som förlorat en förälder. Studiens deltagare uppgav att tillgång till ett 

stödjande nätverk var avgörande för deras copingförmåga efter förlusten. Viktiga delar av detta 

”stödjande nätverk” är vänner, familjemedlemmar och andra barn som förlorat en förälder. En 

av deltagarna uttrycker det följande angående andra som också förlorat en förälder: “Now I 

find it helpful to actually identify people who are in the dead parents’ club like friends, and 

being able to talk to friends who experienced that” (a.a., s. 213). 

Ytterligare en aspekt som har identifierats i litteraturen är deltagande i religiösa samfund. I sin 

jämförelse mellan en grupp av adaptivt fungerande barn och en grupp där barn visat svagare 

förmåga till positiv anpassning till förlusten, konstaterar Howell m.fl. (2015, s. 302) att barnen 

i den första gruppen visade högre nivåer av andlighet samt högre frekvens av närvaro i 

gudstjänst, än barnen i den andra gruppen. Författarna menar att detta kan bero på att 

deltagande i religiösa samfund förser barn med en känsla av gemenskap, kontinuitet samt 

förstärkt stöd från omgivningen.  
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Det professionella arbetet 

I litteraturen framkommer vikten av att aktivt stödja och arbeta med barnet. Haine m.fl. (2006, 

s. 2) beskriver att identifiering av skyddsfaktorer för barn som förlorat en förälder är ett 

avgörande steg för att kunna ta fram förebyggande insatser mot psykisk ohälsa bland dessa 

barn. Även Luecken och Roubinov (2012, s. 245) beskriver att förståelse om faktorer som 

främjar ett hälsosamt sorgearbete utgör en förutsättning för att ta fram adekvata stödinsatser 

för barns psykiska hälsa. Howell m.fl. (2015), å sin sida, understryker vikten av att 

uppmärksamma barn i risk för psykopatologi i ett tidigt skede, samt av att erbjuda anpassade 

stödinsatser: ”This meta-analysis suggests a great need for early identification and targeted, 

contextualized treatment approaches” (s. 304). 

I sin studie konkluderar Cranwell (2007, s. 33) att stöd från utomstående kan ha en positiv 

påverkan på barns sorgearbete, oavsett barnet får stöd inom familjen eller inte. Auman (2007, 

s. 36) lyfter vikten av att erbjuda sörjande barn tidiga insatser, samt rutinmässigt psykiskt stöd. 

Koblenz (2016, s. 217) skriver att merparten av deltagarna i sin intervjustudie uppgav att de 

hjälptes av terapi och särskilt av kontakt med andra barn i samma situation. Deltagande i 

stödgrupper uppfattades som verksamt i nära anslutning till dödsfallet, medan individuell terapi 

uppfattades som verksam först i ett senare skede i livet, och enbart när det skett till följd av 

eget initiativtagande. Koblenz (a.a., s. 225) konstaterar att familjer samt professionella således 

bör uppmuntra barnet att delta i terapi- eller aktivitetsbaserade grupper för sörjande barn (a.a., 

s. 225). Även Cranwell (2007) konstaterar att deltagande i stödgrupper kan vara gynnsamt. En 

av deltagarna i studien uttrycker följande: ”It’s quite helpful to see how other people deal with 

problems (...) seeing positions other people are in” (a.a., s. 32). Howell m.fl. (2015, s. 304) 

påpekar dock att kliniska insatser enbart bör riktas mot barn som visar svårigheter i sitt 

sorgearbete snarare än mot alla barn som förlorat en förälder, samt att de flesta sörjande barn 

inte behöver psykosociala insatser då de inte visar kliniskt signifikanta psykiatriska symptom. 

I flera studier understryks skolans roll i stödet runt dessa barn. Masterson (2013, s. 376) 

konstaterar att skolsamfundet kan erbjuda emotionellt stöd till elever efter en förälders död, 

men att detta kräver kunskap och medvetenhet bland skolpersonalen om sörjande elevers 

behov. Heath och Cole (2011, s. 254) poängterar istället skolans sociala funktion runt sörjande 

barn. Auman (2007, s. 34-39), å sin sida, lyfter fram skolans avgörande roll i att 

uppmärksamma sörjande barns behov, och bör förse sörjande barn med stödinsatser med syfte 

att främja barnens fysiska och psykiska hälsa och utveckling. Cranwell (2007, s. 32) 

förespråkar att skolor behöver information om dödsfall inom elevers familjer, samt att 

skolpersonal bör kunna identifiera och hantera sorgerelaterade symptom.   

Auman (2007, s. 34-35) konstaterar att skolsköterskor har en unik ställning för att stödja 

sörjande barn. Skolskörskorna bör uppmärksamma eventuella symptom av komplicerad sorg, 

och lärare bör diskutera ovanliga eller destruktiva beteenden hos barnen med skolsköterskorna. 

Vidare bör skolsköterskor i sitt arbete med sörjande barn ta hänsyn till familjerelaterade 

faktorer och stödja efterlevande föräldrar i sin föräldraroll, bland annat genom att främja positiv 

föräldraskap. Även Masterson (2013, s. 375-376) beskriver att skolsköterskan ofta är den första 

bland skolpersonalen att ta kontakt med eleven när denne återvänder till skolan efter förlusten 

av en förälder. Dessutom får skolsköterskan ofta besök från sörjande elever, med anledning av 

ont i magen och huvudet, sömnsvårigheter, ångest och trötthet. Skolsköterskors professionella 

roll medför även goda förutsättningar att undervisa skolpersonal och elever om hur sörjande 

tonåringar kan stödjas. Som en praktisk implikation av sin studies resultat lyfter Masterson 

behovet av att skolsköterskor och övrig skolpersonal skapar tillitsfulla relationer med eleverna, 

då detta kommer att leda till att sörjande elever känner sig trygga i att dela sin sorg med 

skolpersonal. Ytterligare en implikation av Mastersons studie är att samverkan mellan 
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skolsköterskor i olika skolor behövs, detta för att uppmärksamma nya elever som förlorat en 

förälder under sin tid i den föregående skola.  

Brown m.fl. (2015, s. 107) konstaterar att skolpsykologer kan använda sig av olika strategier i 

arbete med barn i olika åldrar. I arbete med barn mellan sex och 12 år, som fortfarande har en 

mer konkret förståelse av döden, kan skolpsykologer uppmuntra barnet att skapa minnesböcker 

eller minneslådor, med syfte att förse barnet med ett fysiskt sätt att identifiera och uttrycka sina 

känslor på ett tryggt sätt. I arbete med barn mellan 13 och 18 år kan skolpsykologen uppmuntra 

barnet att skriva dagbok eller poesi, då barn i dessa åldrar har en mer abstrakt förståelse av 

döden. Dagboken kan användas som terapiredskap – skolpsykologen kan gå igenom dagboken 

tillsammans med barnet med syfte att hjälpa barnet identifiera felaktiga kognitioner i relation 

till dödsfallet. Författarna hänvisar till en studie där det konstaterades att denna teknik är 

särskilt verksam i arbetet med barn som genomgår komplicerad sorg.  

Vad gäller lärares roll beskriver Heath och Cole (2011), utöver det som nämndes ovan, att 

lärare kan ge elever möjlighet att hedra minnen av den avlidne och uttrycka sina känslor, samt 

stärka det sociala stödet kring de sörjande eleverna:  

Taking advantage of daily teaching opportunities, teachers can model adaptive coping strategies, offer 

opportunities to memorialize the deceased (...) By implementing these strategies, teachers encourage 

students’ emotional expression and strengthen social connectedness, reducing isolation. Ultimately these 

efforts instill hope and move grieving students from a passive victim role to an active survivor role (a.a., 

s. 254). 

Aktiviteters betydelse för barn som förlorat en förälder har dokumenterats i litteraturen. 

Deltagarna i Mastersons (2013, s. 374) studie lyfte fram vikten av att vara upptagna och av att 

följa ett schema. Vad gäller skolgång, rapporterade vissa av deltagarna att de hjälptes av 

upplevelsen att skolan visade samma förväntningsnivå efter dödsfallet, som före dödsfallet. 

Vissa av barnen i Cranwells (2007, s. 32) uttryckte en iver att få återvända till skolan så fort 

som möjligt efter dödsfallet. Barnen berättade att de ville få vara en del av vardagen i skolan. 

Cranwell menar att detta resultat tyder på att skolan symboliserar normalitet mitt i de olika 

förändringar som förlusten av en förälder medför. 

Analys 
Analysen delas in i två delar utifrån studiens teoretiska ram. I den första delen analyseras 

resultatet i ljuset av anknytningsteorin. Den andra delen består av en analys utifrån teorin om 

KASAM.  

Befintlig kunskap ur ett anknytningsperspektiv 

Anknytningsteorins budskap visar tydligt betydelsen av relationen mellan föräldern och barnet 

för barnets känslomässiga utveckling. Förlusten av en förälder ses, utifrån anknytningsteorin, 

som en mycket omvälvande och traumatisk händelse för barnet, särskilt för yngre barn som i 

högre utsträckning förlitar sig på sina närmare omsorgspersoner för att få sina 

anknytningsbehov tillgodosedda (Bowlby 1988, s. 10). Vidare är det tänkbart att 

konsekvenserna av förlusten är särskilt betydelsefulla om den avlidne föräldern är barnets 

primära anknytningsperson samt om den efterlevande förälder inte skapar förutsättningar för 

en trygg anknytning hos barnet.  

Litteraturen visar tydligt att stabilitet och trygghet är avgörande för barnets förmåga att hantera 

sorgen och även har en relation med barnets psykiska hälsa (se exempelvis Hope & Hodge 

2006, s. 122; Wolchik m.fl. 2006, s. 229; Haine m.fl. 2008, s. 117). Trots att litteraturen inte 

berör förlustens konsekvenser för barnets anknytning, är det teoretiskt sett möjligt att förlusten 

påverkar anknytningen i en otrygg riktning då det innebär att en viktig källa av stabilitet och 

känslomässigt stöd försvinner. Detta väcker även en fråga om vilka konsekvenser förlusten av 
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en förälder medför anknytningsmässigt om den avlidne förälder representerat hot och otrygghet 

för barnet, snarare än stabilitet och känslomässigt stöd. 

I litteraturen framkommer samstämmigt att den efterlevande föräldern har en stor betydelse för 

en gynnsam anpassning hos barn som förlorat en förälder (Luecken & Roubinov 2012, s. 246; 

Hagan m.fl. 2011, s. 235; Haine m.fl. 2008, s. 116; Howarth 2011, s. 26; Masterson 2013, s. 

374; Hope & Hodge 2006, s. 111; Howell m.fl. 2015, s. 304). Vissa studier fokuserar specifikt 

på positivt föräldraskap, som kännetecknas av värme, stöd, struktur och konsekvent disciplin 

från förälderns sida (Hagan m.fl. 2011, s. 235; Haine m.fl. 2008, s. 1; Luecken & Roubinov 

2012, s. 247). Dessa beteenden ses, utifrån anknytningsteorin, som viktiga komponenter för att 

skapa eller bibehålla en trygg anknytning hos barnet. Värme och stöd från förälderns sida kan 

ses som komponenter av den känslomässiga tillgängligheten som Bowlby (1988, s. 11) 

förespråkar. Vidare kan struktur och konsekvent disciplin tolkas som aspekter av den 

tryggheten som föräldern, enligt Bowlby (a.a, s. 11), ska representera. Om föräldern erbjuder 

värme och stöd samt skapar tydliga regler och förväntningar hos barnet, får troligtvis barnet 

goda förutsättningar för utvecklingen av ett tryggt anknytningsmönster och en gynnsam 

känslomässig utveckling.  

I teorilitteraturen framkommer inte relationen mellan barns anknytningsmönster och 

utveckling av olika psykiska diagnoser, med undantag om associationen mellan ett 

desorganiserat anknytningsmönster och affektiva störningar (Grina 2015, s. 124). Det är dock 

tänkbart att barn som har en trygg anknytning med den efterlevande föräldern får bättre redskap 

för utvecklingen av exempelvis en god självkänsla och coping efficacy, vilka i sin tur förmodas 

minska risken för psykisk ohälsa (Wolchik m.fl. 2006, s. 229; Luecken & Roubinov 2012, s. 

248; Haine m.fl. 2008, s. 114; Haine m.fl. 2008, s. 115). Med andra ord, är det möjligt att 

anknytningens kvalitet påverkar barnets individuella egenskaper och psykiska hälsa. 

Ytterligare något som framkommer i artiklarna är att barn som använder sig av undvikande 

copingstrategier kännetecknas av större benägenhet för psykiska symptom (Howell m.fl. 2015, 

s. 303; Wolchik m.fl. 2006, s. 223) samt att öppen kommunikation kring det som skett är 

avgörande för barn (se exempelvis Cranwell m.fl. 2007, s. 32; Hope & Hodge 2006, s. 120; 

Haine m.fl. 2008, s. 114). Det är möjligt att en god anknytning mellan föräldern och barnet 

skapar goda förutsättningar för dialog och kommunikation dem emellan. Om barnet uppfattar 

föräldern som pålitlig, varm och tillgänglig så kommer barnet troligtvis känna sig trygg i att 

prata och ställa frågor om det som skett, samt att uttrycka sina tankar och känslor på ett öppet 

sätt. Detta skulle kunna innebära att barn som har ett tryggt anknytningsmönster löper mindre 

risk att utveckla psykiska symptom till följd av förlusten. 

Att barnet kan söka sig till andra vuxna om anknytningspersonen inte är tillgänglig är en viktig 

aspekt av anknytningen (Bowlby 1988, s. 28). Tonåringar kan rikta sina anknytningsbeteenden 

mot grupper och institutioner som skola och religiösa samfund, och även utveckla en starkare 

anknytning till personer med en framträdande position inom gruppen (Bowlby 1974, s. 207). 

Detta innebär teoretiskt sett att den efterlevande föräldern kan träda in som primär 

anknytningsperson efter förlusten (om den inte redan var det innan förlusten), samt att barnet 

kan få sina anknytningsbehov tillgodosedda hos andra vuxna. I artiklarna framkommer att 

barnets omgivning kan utgöra en viktig skyddsfaktor för barn som förlorat en förälder. Med 

omgivningen avses familjemedlemmar och anhöriga, skolpersonal, vänner och religiösa 

samfund (Eppler 2008; Masterson 2013, s. 374; Koblenz 2016, s. 213; Howell m.fl. 2015, s. 

302). Detta kan vara ett uttryck för barnets förmåga att rikta sina anknytningsbeteenden mot 

andra utanför den närmsta kretsen, samt att dessa möjligtvis bidrar till att tillgodose barnets 

behov av trygghet samt känslomässigt stöd och omsorg. Att barnet har ett nätverk kring sig 

bidrar möjligtvis till en känsla att det finns en ”trygg bas” där barnet kan söka skydd och närhet 

vid behov, och som kan utjämna konsekvenserna av förlusten utifrån ett 

anknytningsperspektiv. I ett skolsammanhang kan skolsköterska, skolpsykolog och lärare 
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(Heath & Cole 2011, s. 254; Brown m.fl. 2015, s. 107; Auman 2007, s. 35; Masterson 2013, s. 

375) potentiellt utgöra primära anknytningsobjekt utifrån sina framträdande positioner bland 

skolpersonal samt möjlighet till nära kontakt med eleverna. Trots att förmågan att rikta 

anknytningsbeteenden mot omgivningen är, enligt Bowlby, utmärkande för tonåringar, 

framkommer omgivningens vikt i intervjustudier med barn mellan 9 och 12 år7 samt med barn 

mellan 7 och 13 år8, alltså pre-tonåringar. 

Analysen utifrån anknytningsteorin visar att anknytningens kvalitet och förlusten av en förälder 

verkar ha en ömsesidig relation där förlusten möjligtvis påverkar barnets anknytning och det 

tidigare etablerade anknytningsmönstret, i sin tur, påverkar barnets förutsättningar för ett 

hälsosamt sorgearbete. 

Befintlig kunskap ur ett KASAM-perspektiv 

Begreppet KASAM består av tre komponenter – begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Antonovsky 2005, s. 165). Nedan analyseras studiens empiri utifrån dessa tre komponenter, 

med syfte att skapa en lättöverskådlig inblick i hur empirin och teorin kan relateras till varandra. 

Vidare är syftet med denna indelning att bidra till en förståelse om huruvida någon av 

komponenterna framträder som särskilt betydelsefull i litteraturen. 

 

Begriplighet 

Komponenten begriplighet syftar till i vilken utsträckning individen upplever inre och yttre 

stimuli som förutsägbara och strukturerade till motsats från kaotiska och oförklarliga 

(Antonovsky 2005, s. 44). Att uppleva stimuli som ordnade är alltså viktigt för en god KASAM. 

Flera studier betonar vikten av stabilitet och trygghet för barns sorgehantering. Hope och 

Hodge (2006, s. 122) konkluderar att barn som i större utsträckning genomgår uppbrott till 

följd av förlusten löper större risk för psykisk ohälsa. Howarth (2011, s. 29) skriver utifrån sin 

litteraturstudie att förutsägbara rutiner samt tydliga regler och förväntningar associeras med 

bättre psykisk hälsa bland barn som förlorat en förälder. Haine m.fl. (2008, s. 117) beskriver 

vikten av att bevara kontinuiteten i barnets liv, inte minst i känsliga perioder som högtider. 

Liksom teorin om KASAM, som stödjer att struktur och förutsägbarhet är viktiga för individens 

välbefinnande, visar litteraturen att barn som förlorat en förälder har ett behov av trygghet och 

förutsägbarhet för ett gynnsamt sorgearbete.  

 

Det kan vara svårt att förklara en förälders bortgång och göra den begriplig, särskilt om 

dödsfallet varit oväntat, eller om barnet befinner sig i ett tidigt stadie vad gäller kognitiv 

utveckling. Det är exempelvis tänkbart att barn i nio-års åldern inte har samma förmåga att 

förstå döden som barn i sjutton-års åldern, då de yngre barnen mycket troligen inte hunnit 

utvecklas i samma utsträckning och förvärva samma mängd erfarenheter än de äldre barnen. 

Det är alltså möjligt att yngre barns känsla av begriplighet drabbas i större utsträckning, vilket 

teoretiskt sett kan ha som implikation att yngre barn kommer att visa lägre nivåer av 

välbefinnande till följd av förlusten än äldre barn, utifrån teorin om KASAM. Vikten av att 

prata om det som skett och ge barn riktig information om det som skett dokumenteras i flera 

studier (se exempelvis Masterson 2013, s. 374; Haine m.fl. 2008, s. 114; Cranwell 2007, s. 32; 

Hope & Hodge 2006, s. 123). Att ge barnet möjlighet att prata om sorgerelaterade känslor, 

ställa frågor och ta del om riktig information om det som skett kan vara ett sätt att öka barnets 

upplevelse av begriplighet och därigenom barnets KASAM oavsett barnets ålder, och möjligen 

i synnerhet vad gäller yngre barn. 

 

                                                 
7 Eppler, Christine (2008). Exploring themes of resiliency in children after the death of a parent. Professional 

School Counseling, 11(3), 189-196.  
8 Howell, Kathryn; Shapiro, Danielle; Layne, Christopher & Kaplow, Julie (2015). Individual and psychosocial 

mechanisms of adaptive functioning in parentally bereaved children. Death Studies, 39(5), 296-306. 
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Personer med en god KASAM tenderar att ha en god medvetenhet om sina känslor, en god 

förmåga att beskriva dessa samt en mindre benägenhet att känna sig hotade av dem 

(Antonovsky 2005, s. 200). Även med avseende till detta kan det vara gynnsamt för barn att 

prata med vuxna om det som skett och på så vis få känslomässig vägledning och stöd i att sätta 

ord på sina känslor och få kontakt med dem. Att bemötas av tillgängliga och accepterande 

vuxna kan bidra till att barn får en uppfattning om att det går bra att uppleva och uttrycka sina 

känslor, vilket teoretiskt sett utgör en förutsättning för ett högre välbefinnande. Även kontakt 

med professionella kan vara av stor betydelse. Skolpsykologen kan exempelvis hjälpa barnet 

att identifiera felaktiga kognitioner i relation till dödsfallet (Brown m.fl. 2015, s. 107) och 

deltagande i stödgrupper för sörjande barn kan förse barnet med ett forum där det kan ta del av 

andras upplevelser (Koblenz 2016, s. 217). Detta skapar troligen en möjlighet för barnet att 

lära sig nya sätt att få kontakt med sina egna känslor samt få en större förståelse för dem, vilket 

i sin tur skulle kunna bidra till en större känsla av begriplighet av de egna känslorna, om inte 

av förlusten.   

 

Hanterbarhet 

Hanterbarhet syftar till i vilken utsträckning individen upplever att det står motståndsresurser 

till förfogande för att möta de krav som ställs av inre och yttre stimuli (Antonovsky 2005, s. 

46). Personer med en god KASAM kännetecknas av sin aktiva mobilisering av resurser för 

problemlösning. Det är dock förmågan att mobilisera just lämpligast resurs inför en stressor 

som är mest avgörande för individens KASAM (a.a., s. 186-188). Att alltid använda sig av ett 

bestämt copingmönster betraktas inte som en framgångsrik hantering av stressorer då det 

innebär att individen inte svarar på den specifika stressorns art (a.a., s. 200). I litteraturen 

framkommer, kanske i kontrast med detta, två copingstrategier som förmodas vara gynnsamma 

– expressiva (Howell m.fl. 2015, s. 297) och aktiva copingstrategier (Haine m.fl. 2008, s. 115; 

Wolchik m.fl. 2006, s. 223). Att använda sig av dessa copingstrategier står dock i linje med det 

som enligt Antonovsky kännetecknar individer med en god KASAM, då det leder till 

mobilisering, från individens sida, av motståndsresurser inför en stressor, vilket innebär 

minskad risk för störningar (Antonovsky 2005, s. 165). Individer som exempelvis uttrycker 

sorg på ett öppet sätt framkallar troligen omgivningens vilja och benägenhet att ge stöd och 

omsorg. Vidare förmodas även användning av målinriktade, medvetna strategier för att hantera 

sorgerelaterade tankar, känslor och stressorer leda till en större känsla av hanterbarhet och 

välbefinnande än ett mer passivt förhållningssätt.  

Antonovsky (2005, s. 186) beskriver att själva medvetenheten om att det finns en rad 

tillgängliga motståndsresurser utgör en värdefull tillgång för hantering av stressorer och för 

individens KASAM. I litteraturen framkommer att barn som upplever sig ha tillgång till olika 

resurser, och inte minst inre resurser och förmåga att hantera olika känslor, i större utsträckning 

genomgår ett gynnsamt sorgearbete (se exempelvis Howell m.fl. 2015, s. 303; Eppler 2008). 

Denna upplevelse av inre styrka bidrar troligen till att barnet tror på sin förmåga att hantera 

negativa livshändelser och lösa problem på ett framgångsrikt sätt. Detta antas, i sin tur, bidra 

till en känsla av hanterbarhet och således en större KASAM. Ytterligare något som 

framkommer i litteraturen är vikten av stöd från omgivningen och från den efterlevande 

föräldern (se exempelvis Hagan m.fl. 2011, s. 235; Haine m.fl. 2008, s. 116; Koblenz 2016, s. 

213). Stöd från omgivningen – som exempelvis den efterlevande föräldern, anhöriga, vänner, 

föreningar och professionella – kan förse barnet med resurser, såväl praktiska som 

känslomässiga, som bidrar till en upplevelse av att barnet inte behöver handskas med 

stressorerna självt och ta ett orimligt stort ansvar utifrån sin förmåga och utveckling, alltså, att 

stressorerna är hanterbara. Utifrån teorin om KASAM, och barnets beroendeställning i relation 

till andra, ter det sig naturligt att omgivningen visar sig ha så stor betydelse för barnets 

sorgearbete. 
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Meningsfullhet  

Meningsfullhet syftar till i vilken utsträckning individen upplever att det finns en mening i att 

investera energi och engagemang i att hantera de problem och krav som livet ställer 

(Antonovsky 2005, s. 46). Själva förmågan av att mobilisera resurser för hantering av stressorer 

förmodas härstamma från en god känsla av meningsfullhet (a.a., s. 187). Känslan av 

meningsfullhet förutsätter, i sin tur, möjligheter att påverka ens livssituation genom deltagande 

och självbestämmande (a.a., s. 130). Wolchik m.fl. (2006, s. 222-223) skriver att känslan av att 

inte kunna styra negativa livshändelser (som exempelvis byte till en ny skola och flytt) kan 

skapa en uppfattning hos barnet, att livet är oförutsägbart och icke hanterbart. Med 

utgångspunkt i Antonovskys syn på komponenten meningsfullhet, går att konkludera att 

avsaknaden av möjlighet att påverka dessa negativa livshändelser kan drabba barnets känsla av 

meningsfullhet och därmed barns KASAM. För en god KASAM är det således viktigt att aktivt 

involvera barnet i beslutstagande och låta barnet ta plats och påverka exempelvis sin egen 

vardag utifrån sin utvecklingsnivå och förmåga.  

Howell m.fl. (2015, s. 302) konstaterar att de barn i sin studie som tillhörde den adaptivt 

fungerande gruppen kännetecknades av högre nivåer av andlighet samt högre frekvens av 

närvaro i gudstjänst än barn i den maladaptiva gruppen. Att delta i religiösa samfund och på så 

vis få svar på olika existentiella livsfrågor, bland annat om döden, kan möjligen bidra till en 

upplevelse av meningsfullhet kring dessa frågor och således kring själva livet och dess krav, 

och således till ökade motivationella förutsättningar för att hantera dem.  

Den efterlevande förälderns vikt för barnets sorgearbete har dokumenterats i flera studier. 

Förälderns psykiska hälsa och anpassning till den nya livssituationen förmodas påverka barnets 

psykiska hälsa och sorgehantering (Luecken & Roubinov 2012, s. 246; Hope & Hodge 2006, 

s. 111; Masterson 2013, s. 374). Detta beror bland annat på att familjen utgör den primära 

kontexten där barn lär sig reglera sina känslor (Luecken & Roubinov 2012, s. 246). Utifrån 

detta är det möjligt att den efterlevande föräldern är avgörande även för barnets känsla av 

meningsfullhet. Om föräldern, på grund av egen problematik, uttrycker ett budskap av 

meningslöshet och inte förmår att erbjuda barnet positiv känslomässig vägledning, eller 

exempelvis inte orkar handskas med praktiska sysslor i hemmet, kommer barnet möjligen 

”ärva” en inställning om att det inte finns en mening i att lägga energi och engagemang i livets 

olika utmaningar. Risken för detta är kanske särskilt stor om det inte finns andra tillgängliga 

vuxna kring barnet som kan kompensera för förälders tillkortakommanden.  

Diskussion och slutsatser 
Syftet med studien är att undersöka kunskapsläget om skyddsfaktorer för barn mellan 9 och 18 

år som förlorat en förälder. Vidare ämnar studien undersöka relationen mellan stärkning av 

skyddsfaktorer och prevention av psykisk ohälsa, samt hur professionella kan arbeta preventivt 

med barn som förlorat en förälder.  

 

Följande skyddsfaktorer har identifierats: trygghet, stöd från den efterlevande föräldern och 

nätverket, stöd från professionella, öppen kommunikation om det som skett och vissa 

individuella egenskaper som exempelvis god självkänsla. Vad gäller faktorer som specifikt 

relateras till den efterlevande föräldern, framträder positivt föräldraskap, god anpassning till 

förlusten och god psykisk hälsa som särskilt betydelsefulla faktorer. Vidare visar 

litteraturgenomgången att det verkar finnas en samstämmighet inom forskning om 

skyddsfaktorer för barn som förlorat en förälder. Detta innebär att inga särskilda avvikande 

meningar identifierades. Dock kan det nämnas att, till skillnad från andra forskare, fann Howell 

m.fl. (2015, s. 304) att den efterlevande förälderns copingförmåga inte har en signifikant 

relation till barnens anpassning till förlusten. I studien lyfter författarna istället betydelsen av 

förälderns förmåga att skapa en trygg och stödjande miljö där barnet kan uttrycka sin sorg på 

ett öppet sätt. På så vis har studien ändå ett liknande budskap som andra studier (se exempelvis 
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Hagan m.fl. 2011, Hope och Hodge 2006) i den meningen att den betonar den efterlevande 

förälderns betydelse och, mer konkret, trygghetens betydelse för barns sorgearbete.  

 

Det är svårt att bedöma vilken eller vilka av de identifierade skyddsfaktorer väger tyngst för 

barns hantering av sorg till följd av en förälders förlust. Det verkas finnas, som nämnt ovan, en 

samstämmighet inom forskning om vilka faktorer främjar god psykisk hälsa hos barn som 

förlorat en förälder. Det tycks dock finnas få anspråk att ringa in just den faktor som har störst 

påverkan. Detta kan förstås utifrån själva studieobjektet, alltså individer och dess komplexitet, 

men också utifrån fenomenets subjektiva natur för individen. Ytterligare något som försvårar 

bedömningen av huruvida någon av dessa faktorer har en särskilt avgörande betydelse och i så 

fall vilken, är det faktum att vissa av studierna undersöker en specifik skyddsfaktor medan 

andra ämnar undersöka skyddsfaktorer utifrån generella frågeställningar. Ett exempel på detta 

är Haine m.fl. (2006) och Hagan m.fl. (2011) som undersöker betydelsen av positivt 

föräldraskap, medan Koblenz (2016) undersöker vilka faktorer uppfattats av 

intervjupersonerna som mest hjälpsamma för sin copingprocess. Detta medför en svårighet att 

sätta studiernas resultat i relation till varandra då de utgår från skilda frågeställningar och 

perspektiv. Däremot kan själva förekomsten av studier om en specifik skyddsfaktor säga något 

om faktorns uppfattade betydelse inom forskning. Utifrån detta perspektiv framkommer den 

efterlevande föräldern som en särskilt betydelsefull skyddsfaktor då flera studier ägnas 

specifikt åt dess påverkan. Vidare framträder den efterlevande föräldern, utifrån flera 

perspektiv, som en viktig skyddsfaktor även i de studier med generella frågeställningar om 

vilka faktorer förmodas gynna barns sorgearbete (se exempelvis Howell m.fl. 2015; Hope & 

Hodge 2006; Luecken & Roubinov 2012, s. 247). Detta är något som torde vara föga 

förvånande, inte minst utifrån ett anknytningsperspektiv och barns allmänna beroendeställning 

till sina föräldrar. Vidare förmodas den efterlevande förälderns påverkan sträcka sig över till 

andra skyddsfaktorer som exempelvis kommunikation om det som skett, trygghet och 

kontinuitet och stöd från professionella.  

 

Skolan visar sig ha en viktig roll i att uppmärksamma sörjande barns behov och erbjuda dem 

stöd (Masterson 2013, s. 376; Auman 2007, s. 34-39; Heath & Cole 2011, s. 254) och kan på 

så vis ”avlasta” den efterlevande föräldern i det stora ansvar denne själv får ta vad gäller stöd 

och känslomässig vägledning. Skolpersonalens möjlighet att exempelvis erbjuda stödinsatser 

och uppmärksamma symptom av komplicerad sorg kan ses som en viktig skyddsfaktor för barn 

vars efterlevande förälder av någon anledning inte förmår att aktivera professionella kontakt 

kring barnet eller på något annat sätt aktivera det stöd som motsvarar barnets behov i sorgen. 

Detsamma gäller för barn vars efterlevande förälder inte förmår att till exempel erbjuda barnet 

trygghet, känslomässig vägledning, stöd i att hantera sina känslor på ett hälsosamt sätt och 

möjlighet att prata om det som skett. Vidare kan skolans betydelse förstås utifrån att barn 

generellt tillbringar en stor del av dagen i skolan där de dessutom har sina vänner, som i sin tur 

kan utgöra ett gott stöd (Eppler 2008; Koblenz 2016, s. 213).  

 

Howarths (2011, s. 25-29) redovisning av skyddsfaktorer utifrån befintlig forskning visar att 

följande faktorer framstår som betydelsefulla för ett adaptivt fungerande hos barn till följd av 

en förlust – struktur och kontinuitet i barns sociala miljö, stöd från omgivningen, en gynnsam 

anpassning hos den efterlevande föräldern, förutsägbarhet vad gäller regler och rutiner samt 

öppen kommunikation om känslor och det som skett. Dessa faktorer kan enligt Howarth 

användas för att identifiera barn som löper risk att utveckla komplicerad sorg. Howarths 

resultat betraktas som jämförlig med resultatet i föreliggande studie med avseende på 

identifierade skyddsfaktorer. Det faktum att dessa studier bygger på olika artiklar och delvis 

olika tidsspann men ändå visar liknande resultat visar att studiernas resultat styrker varandra 

vad gäller skyddsfaktorer. Vidare konkluderar Howarth (a.a., s. 30) att ett komplicerat 

sorgearbete kan leda till negativa konsekvenser för barns psykiska hälsa. Detta innebär alltså 
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att stärkning av skyddsfaktorer runt dessa barn förmodas bidra till ett gynnsamt sorgearbete 

och förebygga psykisk ohälsa. Även detta stämmer överens med resultatet i föreliggande 

studie, som visar att stärkning av skyddsfaktorer runt barn som förlorat en förälder associeras 

med minskad risk för ett ogynnsamt sorgearbete och utveckling av psykisk ohälsa till följd av 

förlusten (exempelvis Haine m.fl. 2006; Luecken & Roubinov 2012; Howell m.fl. 2015). Detta 

innebär att barns omgivning och inte minst professionella kan ha stärkning av skyddsfaktorer 

som en utgångspunkt i stöd av barn som förlorat en förälder. Litteraturen visar att professionella 

kan använda sig av olika strategier i arbetet med barn som förlorat en förälder och att skola i 

synnerhet har en viktig roll i att stödja dessa barn. Artiklarna hänvisar till yrkesgrupperna 

lärare, skolpsykologer och skolsköterskor (exempelvis Masterson 2013, s. 375-376). I ett 

svenskt sammanhang kan detta resultat kanske kunna överföras till framförallt skolkuratorer. 

Exempel på strategier för att stödja dessa barn från skolpersonalens sida är att kunna 

uppmärksamma eventuella symptom av komplicerad sorg (Auman 2007, s. 34-35; Cranwell 

2007, s. 32) samt att aktivt uppmuntra barn att uttrycka sorgerelaterade känslor (Brown m.fl. 

2015, s. 107; Heath & Cole 2011, s. 254). 

 

Något som är viktigt att påpeka angående arbete med barn som förlorat en förälder är att denna 

studie enbart fokuserar på formbara skyddsfaktorer som exempelvis föräldrastil och 

kommunikation, alltså skyddsfaktorer som kan påverkas. Detta innebär att icke-formbara 

faktorer som också kan vara av signifikans för hur barnet hanterar förlusten, som exempelvis 

barnets kön, tidigare existerande psykisk ohälsa hos barnet och huruvida dödsfallet varit väntat 

eller oväntat, inte har berörts. Att inta en helhetssyn i arbete med denna grupp innebär enligt 

författarens mening att även ta hänsyn till dessa faktorer.  

 

Avslutningsvis har en reflektion kring studiens metodologi och implikationer förts. Trots att 

litteraturstudie anses vara den lämpligaste metoden utifrån studiens syfte och frågeställningar, 

kan denna metod problematiseras ur flera aspekter. Det är exempelvis sannolikt att användning 

av andra sökord hade gett annorlunda resultat. Detta gäller även val av databaser, då det är 

möjligt att sökning i andra databaser hade gett tillgång till andra eller fler artiklar. Vad gäller 

inklusions- och exklusionskriterier, hade en utvidgning av litteraturens tidsspann samt en 

inklusion av studier med fokus på mer specifika aspekter som påverkar barns sorg möjligtvis 

gett ett mer omfattande resultat samt en mer mångfacetterad bild av skyddsfaktorer för sörjande 

barn. Studiens styrkor är att den fångar aktuell forskning om problemområdet ur ett 

internationellt perspektiv samt att den visar en samstämmighet inom forskning om faktorer som 

förmodas bidra till ett hälsosamt sorgearbete. Vidare redovisar studien hur professionella och 

omgivningen kan stödja barn som förlorat en förälder i ett förebyggande syfte. Studiens resultat 

angående vikten av att kommunicera öppet med barn om förlusten samt ge barnet riktig 

information om det som skett kan förhoppningsvis bidra till en förändring av samhällets 

föreställning om att barn ska ”skyddas från sanningen” och återhämtas snabbt efter förlusten 

(exempelvis Beale m.fl. 2004, s. 387).  

Förslag till vidare forskning 
Under föreliggande studiens gång reagerade författaren på att forskning om den efterlevande 

förälders betydelse fokuserar huvudsakligen på den efterlevande förälder i egenskap av 

skyddsfaktor för barnet. Det vore intressant att i vidare forskning undersöka den efterlevande 

förälderns betydelse ur ett annat perspektiv, det vill säga i egenskap av potentiell riskfaktor för 

barnet. En möjlig frågeställning berör vilka möjligheter finns att uppmärksamma barn till 

efterlevande föräldrar som, av olika anledningar, kan utgöra en riskfaktor, särskilt om dessa 

familjer inte redan har kontakt med myndigheter som exempelvis socialtjänsten. Hur kan 

uppsökande arbete bedrivas? Vad innebär livet med den efterlevande föräldern för barnet?  
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Ytterligare en frågeställning som väcks inför vidare forskning är hur skolor i Sverige arbetar 

med elever som förlorat en förälder. Hur uppmärksammas dessa barn? Finns det 

handlingsplaner för prevention av psykisk ohälsa bland dessa barn? Hur ser handlingsplanerna 

ut? 

  



28 

 

 

Litteraturlista 
American Psychological Association (2002). Developing adolescents: A reference for 

professionals. Washington: American Psychological Association. Hämtad 21 november, 2016, 

från: https://www.apa.org/pi/families/resources/develop.pdf 

 

American Sociological Association (1999). Code of ethics. Hämtad 20 december, 2016, från 

http://www.asanet.org/sites/default/files/code_of_ethics.pdf 

Antonovsky, Aaron (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Auman, Mary Jo (2007). Bereavement support for children. The Journal of School Nursing, 

23(1), 34-39. doi:10.1177/10598405070230010601 

 

Beale, Estela; Sivesind, Debra & Bruera, Eduardo (2004). Parents dying of cancer and their 

children. Palliative and Supportive Care, 2(4), 387-393. doi:10.1017/S1478951504040519 

 

Bonanno, George (2004). Loss, trauma, and human resilience: Have we underestimated the 

human capacity to thrive after extremely aversive events? American Psychologist, 59(1), 20-

28. doi:10.1037/0003-066X.59.1.20 

 

Booth, Andrew; Papaioannou, Diana, & Sutton, Anthea (2012). Systematic approaches to a 

successful literature review. London: SAGE Publications 

Borge, Anne Inger & Larsson, Per (2011). Resiliens: Risk och sund utveckling. Lund: 

Studentlitteratur. 

Bowlby, John (1974). Attachment and loss. London: The Hogarth Press. 

Bowlby, John (1988). A secure base: Parent-child attachment and healthy human 

development. New York: Basic Books.  

Brown, Jacqueline; Jimerson, Shane & Comerchero, Victoria (2015). Cognitive development 

considerations to support bereaved students: Practical applications for school psychologists. 

Contemporary School Psychology, 19(3), 103-111. doi:10.1007/s40688-014-0018-6 

British Sociological Association (2002). Statement of sociological practice. Hämtad 20 

december, 2016, från https://www.britsoc.co.uk/media/23902/statementofethicalpractice.pdf 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 

Cranwell, Bryan (2007). Adult decisions affecting bereaved children: Researching the 

children's perspectives. Bereavement Care, 26(2), 30-33. doi:10.1080/02682620708657688 

Cullberg, Johan (2006). Kris och utveckling. Stockholm: Natur och kultur. 

Dijkers, Marcel (2015). What is a scoping review? Hämtad 25 november 2016, från 

http://ktdrr.org/products/update/v4n1/dijkers_ktupdate_v4n1_12-15.pdf 

 

Eppler, Christine (2008). Exploring themes of resiliency in children after the death of a parent. 

Professional School Counseling, 11(3), 189-196. doi:10.5330/PSC.n.2010-11.189 

 

Ferrer-Wreder, Laura; Stattin, Håkan; Cass Lorente, Carolyn; Tubman, Jonathan & Adamson, 

Lena (2005). Framgångsrika preventionsprogram för barn och unga – en forskningsöversikt. 

Stockholm: Gothia. 

https://www.apa.org/pi/families/resources/develop.pdf
http://www.asanet.org/sites/default/files/code_of_ethics.pdf
https://www.britsoc.co.uk/media/23902/statementofethicalpractice.pdf
http://ktdrr.org/products/update/v4n1/dijkers_ktupdate_v4n1_12-15.pdf


29 

 

 

Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne (2013). Att göra systematiska litteraturstudier – 

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Grina, Terje (2015). Den livsviktiga anknytningen – teori, utredning och behandling. 

Stockholm: Gothia Fortbildning AB. 

 

Hagan, Melissa; Roubinov, Danielle; Gress-Smith, Jenna, Luecken, Linda; Sandler, Irwin & 

Wolchik, Sharlene (2011). Positive parenting during childhood moderates the impact of 

recent negative events on cortisol activity in parentally bereaved youth. 

Psychopharmacology, 214(1), 231-238. doi:10.1007/s00213-010-1889-5 

 

Hammarlund, Claes-Otto (2012). Bearbetande samtal. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Havnesköld, Leif & Risholm Mothander, Pia (2002). Utvecklingspsykologi – psykodynamisk 

teori i nya perspektiv. Stockholm: Liber AB. 

 

Haine, Rachel; Ayers, Tim; Sandler, Irwin & Wolchik, Sharlene (2008). Evidence-based 

practices for parentally bereaved children and their families. Professional Psychology: 

Research and Practice, 39(2), 113-121. doi:10.1037/0735-7028.39.2.113 

Haine, Rachel; Wolchik, Sharlene; Sandler, Irwin; Millsap, Roger & Ayers, Tim (2006). 

Positive parenting as a protective resource for parentally bereaved children. Death Studies, 

30(1), 1-28. doi:10.1080/07481180500348639 

Heath, Melissa Allen & Cole, Beth Vaughan (2011). Strengthening classroom emotional 

support for children following a family member's death. School Psychology International, 

33(3), 243-262. doi:10.1177/0143034311415800 

Holland, John (2008). How schools can support children who experience loss and death. British 

Journal of Guidance & Counselling, 36(4), 411-424. doi:10.1080/03069880802364569 

Hope, Rebecca & Hodge, Diane M. (2006). Factors affecting children's adjustment to the death 

of a parent: The social work professional's viewpoint. Child and Adolescent Social Work 

Journal, 23(1), 107-126. doi:http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1007/s10560-005-0045-x 

Howarth, Robyn (2011). Promoting the adjustment of parentally bereaved children. Journal of 

Mental Health Counseling, 33(1), 21-32. doi:10.17744/mehc.33.1.a2m06x0835352741 

Howell, Kathryn; Shapiro, Danielle; Layne, Christopher & Kaplow, Julie (2015). Individual 

and psychosocial mechanisms of adaptive functioning in parentally bereaved children. Death 

Studies, 39(5), 296-306. doi:10.1080/07481187.2014.951497 

Jakobsen, Ida & Christensen, Erik (2011). Young people’s risk of suicide attempts in relation 

to parental death: A population-based register study. Journal of Child Psychology and 

Psychiatry, 52(2), 176-183. doi: 10.1111/j.1469-7610.2010.02298.x 

Karolinska Institutets folkhälsoakademi (2011). Att främja barns och ungas psykiska hälsa – 

vägdning inför val och implementering av metoder. Hämtad 3 januari, 2017, från: 

http://dok.slso.sll.se/CES/FHG/Psykisk_halsa_och_ohalsa/Rapporter/att-framja-barns-och-

ungas-psykiska-halsa-vagledning.2011_22.pdf 

Koblenz, Jessica (2016). Growing from grief: Qualitative experiences of parental loss. 

OMEGA-Journal of Death and Dying, 73(3), 203-230. doi:10.1177/0030222815576123 



30 

 

Lazarus, Richard (1993). Coping theory and research: past, present and future. Psychosomatic 

Medicine, 55(3), 234-247 

LeCompte, Margaret & Goetz, Judith Preissle (1982). Problems of reliability and validity in 

ethnographic research. Review of Educational Research, 52(1), 31-60.   

Luecken, Linda & Roubinov, Danielle (2012). Pathways to lifespan health following childhood 

parental death: Parental loss and health. Social and Personality Psychology Compass, 6(3), 

243-257. doi:10.1111/j.1751-9004.2011.00422.x 

Mack, Kristin Yaqla (2001). Childhood family disruptions and adult well-being: The 

differential effects of divorce and parental death. Death Studies, 25(5), 419-443. doi: 

10.1080/07481180125745 

 

Mannarino, Anthony & Cohen, Judith (2011). Traumatic loss in children and adolescents. 

Journal of Child & Adolescent Trauma, 4(1), 22-33. doi:10.1080/19361521.2011.545048 

 

Masterson, Ann (2013). Retrospective reports of the lived school experience of adolescents 

after the death of a parent. The Journal of School Nursing, 29(5), 370-377. 

doi:10.1177/1059840512469408 

 

Ryan, Gery & Bernard, Russell (2003). Techniques to identify themes. Field Methods, 15(1), 

85-109. doi:10.1177/1525822X02239569 

 

Saldinger, Amy; Porterfield, Katherine & Cain, Albert (2004). Meeting the needs of parentally 

bereaved children: A framework for child-centered parenting. Psychiatry, 67(4), 331-352. 

doi:10.1521/psyc.67.4.331.56562 

 

Shear, Katherine (2012). Grief and mourning gone awry: Pathway and course of complicated 

grief. Dialogues in Clinical Neuroscience, 14(2), 119-128. 

 

Röda Korsets Högskola (2005). Mall för granskning av vetenskapliga artiklar. Hämtad 27 

december, 2016, från http://www.rkh.se/PageFiles/466/mall_granskning.pdf 

Schöpfel, Joachim (2011). Towards a Prague Definition of Grey Literature. Hämtad 17 mars 

2017, från https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00581570/document 

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

allvarliga konsekvenser, eller avlider. Västerås: Edita Västra Aros. 

Socialstyrelsen (2013b). När förälder oväntat avlider – resultat och slutsatser från tre 

kartläggningar om ansvar samt strukturer för information och stöd. Hämtad 14 november, 

2016, från https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19268/2013-11-

31.pdf 

Socialstyrelsen (2013c). Psykisk ohälsa bland unga. Hämtad 17 november, 2016, från 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19109/2013-5-43.pdf 

Socialstyrelsen (2014). Barn som far illa eller riskerar att fara illa: En vägledning för hälso- 

och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar. Falun: 

Socialstyrelsen.  

 

Stikkelbroek, Yvonne; Bodden, Denise; Reitz, Ellen; Vollebergh, Wilma & van Baar, 

Anneloes (2016). Mental health of adolescents before and after the death of a parent or sibling. 

http://www.rkh.se/PageFiles/466/mall_granskning.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19268/2013-11-31.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19268/2013-11-31.pdf


31 

 

European Child & Adolescent Psychiatry, 25(1), 49-59. doi: 10.1007/s00787-015-0695-3 

 

Vetenskapsrådet (2013). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad 23 december, 2016, från: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Wilson, Richard, & Elliman, David (2008). Role of the paediatrician in a bereavement care 

programme for children. Paediatrics and Child Health, 18(9), 432-434. 

doi:10.1016/j.paed.2008.05.009 

Wittouck, Ciska; Van Autreve, Sara; De Jaegere, Eva; Portzky, Gwendolyn & van Heeringen, 

Kees (2011). The prevention and treatment of complicated grief: A meta-analysis. Clinical 

Psychology Review, 31(1), 69-78. doi:10.1016/j.cpr.2010.09.005 

Wolchik, Sharlene; Tein, Jenn-Yun; Sandler, Irwin & Ayers, Tim (2006). Stressors, quality of 

the child-caregiver relationship, and children’s mental health problems after parental death: 

The mediating role of self-system beliefs. Journal of Abnormal Child Psychology, 34(2), 212-

229. doi:10.1007/s10802-005-9016-5 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


32 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Tablå med inkluderade studier och dess egenskaper 

Namn 
Urval och 

land 
Syfte Ansats 

Metod och 

analys 

Teoretisk 

bakgrund 
Slutsatser 

1. Hope, Rebecca & 

Hodge, Diane (2006). 
Factors affecting children's 

adjustment to the death of 

a parent: The social work 

professional's 

viewpoint. Child and 

Adolescent Social Work 

Journal, 23(1), 107-126.  

 

Fem 

socialarbetare som 

arbetar med barn 

som förlorat en 

förälder. 

 

Studien 

genomfördes i 

U.S.A. 

Att undersöka faktorer 

som påverkar barns 

anpassning till förlust av 

en förälder genom att 

studera befintlig litteratur 

och jämföra den med 

socialarbetares 

berättelser. 

 

Syftet med studiens 

resultat är att stödja 

professionella i 

framtagning av 

individuella insatser som 

är anpassade till det 

specifika barnets behov. 

Kvalitativ Semistrukturera

de 

djupintervjuer; 

 

Författarna 

analyserade 

resultatet genom 

att identifiera 

gemensamma 

idéer i 

deltagarnas svar 

samt mellan 

dessa och 

tidigare 

forskning. 

Empiriska 

studier om 

barns sorg och 

faktorer som 

påverkar barns 

anpassning till 

en förälders 

bortgång. 

Den efterlevande föräldern har en avgörande 

påverkan på barns reaktioner till dödsfallet. 

Föräldrar som är känslomässigt tillgängliga, 

som uppmuntrar öppen kommunikation kring 

den döde och som uttrycker sina känslor bidrar 

till ett hälsosamt sorgearbete hos barn. 

 

2. Howarth, Robyn 

(2011). Promoting the 

adjustment of parentally 

bereaved children. Journal 

of Mental Health 

Counseling, 33(1), 21-32 

Barn som förlorat 

en förälder. 

 

Studien 

genomfördes i 

U.S.A. 

Att belysa formbara och 

icke-formbara faktorer 

som bidrar till ett 

hälsosamt sorgearbete 

hos barn som förlorat en 

förälder samt diskutera 

specifika 

behandlingsrekommenda

tioner.  

Kvalitativ Sammanfattning 

av resultat av 

tidigare studier 

om barns 

sorgearbete; 

 

Beskrivande 

ansats, 

analysmetod 

beskrivs inte. 

 

 

 

Empiriska 

studier om 

barns sorg. 

Professionellas kunskap om viktiga faktorer 

för barns sorgearbete kan utgöra ett värdefullt 

stöd för familjer och barn. 

 

Den efterlevande förälder har en stor påverkan 

på hur barnet hanterar sin sorg. Viktiga 

faktorer är förälderns omsorgsförmåga och 

hantering av sin egen sorg. 

  

Det är viktigt att skapa en trygg miljö där 

barnet och dess familjemedlemmar kan sörja. 

Barnet har behov av öppen kommunikation 

om det som skett samt om sorgerelaterade 

känslor. Vidare har barn behov av kontinuitet 
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och stabilitet i form av bland annat tydliga 

regler och rutiner. 

3. Haine, Rachel; 

Wolchik, Sharlene; 

Sandler, Irwin; Millsap, 

Roger & Ayers, Tim 

(2006). Positive parenting 

as a protective resource for 

parentally bereaved 

children. Death Studies, 

30(1), 1-28. 

313 barn mellan 8 

och 16 som 

nyligen förlorat en 

förälder. Barnens 

nuvarande 

omsorgsperson 

medverkade 

också. 

 

Studien 

genomfördes i 

U.S.A. 

 

Att undersöka positivt 

föräldraskap som en 

skyddsfaktor mot 

negativa livshändelsers 

påverkan på psykisk 

hälsa hos barn som 

förlorat en förälder. 

Kvantitativ Enskilda 

strukturerade 

intervjuer med 

barn och 

nuvarande 

omsorgsperson; 

 

Pearson’s r och 

Covariate 

Analysis 

Två modeller 

om 

skyddsfaktorer: 

”Compensatory

” och ”Stress-

buffer”; 

 

Empiriska 

studier om 

barns sorg och 

reaktioner till 

förälders död. 

 

Studiens resultat visar en signifikant relation 

mellan positivt föräldraskap och lägre risk för 

både internaliserade och externaliserade 

problem hos barn. Positivt föräldraskap är en 

så kallad kompensatorisk skyddsfaktor (en 

faktor som har direkt effekt oavsett upplevelse 

av negativa livshändelser) för barn som 

förlorat en förälder.  

 

Att delta i främjande insatser för positivt 

föräldraskap kan gynna familjer där en 

förälder har dött, oavsett nivån av stress som 

familjerna upplevt i samband med och efter 

dödsfallet.  

 

4. Luecken, Linda & 

Roubinov, Danielle 

(2012). Pathways to 

lifespan health following 

childhood parental death: 

Parental loss and health. 

Social and Personality 

Psychology Compass, 

6(3), 243-257.  

 

Barn som förlorat 

en förälder. 

 

Studien 

genomfördes i 

U.S.A. 

Att presentera ett 

teoretiskt ramverk av hur 

en förälders död under 

barndomen kan påverka 

psykiska och fysiska 

utfall. Att studera risk- 

och skyddsfaktorer i 

barns närmiljö som 

teoretiskt och empiriskt 

förknippas med 

emotionella och 

biologiska respons till 

stress och som kumulativt 

kan påverka hälsa 

långsiktigt. 

 

Kvalitativ Sammanfattning 

av resultat av 

tidigare studier 

som berör 

förlust av en 

förälder under 

barndomen och 

hur detta kan 

påverka barns 

hälsa långsiktigt. 

 

Teoretisk 

modell om risk- 

och 

skyddsfaktorer 

som påverkar 

relationen 

mellan förlust 

av en förälder i 

barndomen och 

hälsa över tid. 

 

Författarna 

beskriver 

modellens 

komponenter 

och presenterar 

empiriska 

studier som 

berör dessa 

komponenter.  

Insatser som är riktade mot föränderliga 

faktorer som exempelvis förbättring av 

barnets relation med den efterlevande 

föräldern eller minskning av barnets 

exponering till negativa livshändelser kan 

förebygga eller minimera långsiktiga psykiska 

och fysiska problem som uppstått i samband 

med en förälders död. 
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5. Howell, Kathryn; 

Shapiro, Danielle; Layne, 

Christopher & Kaplow, 

Julie (2015). Individual 

and psychosocial 

mechanisms of adaptive 

functioning in parentally 

bereaved children. Death 

Studies, 39(5), 296-306. 

56 barn mellan 7 

och 13 år som 

förlorat en 

förälder. 

 

Studien 

genomfördes i 

U.S.A. 

Att undersöka faktorer 

som teoretiskt sett bidrar 

till adaptivt fungerande 

hos barn som förlorat en 

förälder. Adaptivt 

fungerande definieras 

som att inte nå 

tröskelnivåer för 

depression, 

posttraumatisk stress, 

ångest samt 

internaliserade och 

externaliserade symptom.   

 

Kvantitativ Enskilda 

semistrukturera

de intervjuer 

med barnen och 

respektive 

efterlevande 

föräldrar. 

 

Covariate 

analysis. 

Empiriska 

studier om 

faktorer som 

bidrar till 

normativa 

sorgereaktioner 

hos barn. 

 

Barnens copingstrategier kan förklara 

skillnader i adaptivt fungerande och psykiska 

symptom mellan barnen. Barn som tillhörde 

den adaptivt fungerande gruppen 

kännetecknades av användning av expressiva 

copingstrategier snarare än undvikande 

strategier.  

 

Barn i den adaptivt fungerande gruppen 

kännetecknades av större deltagande i 

religiösa samfund, och tenderade att uppfatta 

sina efterlevande föräldrar som empatiska och 

tröstande. 

6. Hagan, Melissa; 

Roubinov, Danielle; 

Gress-Smith, Jenna, 

Luecken, Linda; Sandler, 

Irwin & Wolchik, 

Sharlene (2011). Positive 

parenting during childhood 

moderates the impact of 

recent negative events on 

cortisol activity in 

parentally bereaved youth. 

Psychopharmacology, 

214(1), 231-238. 

55 

tonåringar/unga 

vuxna mellan 14 

och 22 år som 

hade förlorat en 

förälder.  

 

Studien 

genomfördes i 

U.S.A. 

Att undersöka effekter av 

positivt föräldraskap på 

relationen mellan 

negativa livshändelser 

och kortisolrelaterat 

aktivitet hos 

tonåringar/unga vuxna 

några år efter förlusten av 

en förälder. Positivt 

föräldraskap 

kännetecknas av värme, 

acceptans, positiv 

förstärkning och 

konsistent disciplin. 

Kvantitativ Randomized 

Controlled Trial; 

Longitudinell 

studie. Vid det 

första tillfälle, 

då förlusten 

hade skett i 

genomsnitt 18,5 

månader 

tidigare, 

bedömdes 

föräldrarnas 

nivå av positiv 

föräldraskap. 

Vid andra 

tillfället, sex år 

senare, mättes 

barnets 

kortisolnivå i 

samband med en 

stressfylld 

situation. 

 

Empiriska 

studier om 

positivt 

föräldraskap. 

Positivt föräldraskap förknippas med lägre 

nivå av kortisolproduktion hos individer i 

samband med exponering för stressorer, flera 

år efter förlusten av en förälder. Relationen 

mellan positivt föräldraskap och 

kortisolproduktion är signifikant vad gäller 

både internaliserade och externaliserade 

problem. 
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7. Haine, Rachel; Ayers, 

Tim; Sandler, Irwin & 

Wolchik, Sharlene 

(2008). Evidence-based 

practices for parentally 

bereaved children and their 

families.  

Professional Psychology: 

Research and Practice, 

39(2), 113-121.  

Barn som förlorat 

en förälder. 

 

Studien utfördes i 

U.S.A. 

Att beskriva den 

befintliga 

kunskapsmassan om 

formbara faktorer som 

bidrar till eller skyddar 

barn från psykisk ohälsa 

till följd av en förälders 

död, samt de 

evidensbaserade insatser 

som riktas mot dessa 

faktorer.  

 

Kvalitativ Sammanfattning 

av resultat av 

empiriska 

studier om 

konsekvenserna 

av en förälders 

död för barn, om 

insatser för 

sörjande barn 

och familjer 

samt 

publicerade 

utvärderingar av 

insatser för 

sörjande barn 

och familjer. 

 

Analysmetod 

benämns inte. 

 

Transitional 

events model. 

Den befintliga forskningen visar att den 

efterlevande föräldern har en mycket 

betydelsefull roll i barns hantering av 

förlusten. Professionella som arbetar med 

barn, som exempelvis psykologer, 

socialarbetare, lärare och skolkuratorer bör 

undervisas om vikten av att främja positivt 

föräldraskap (exempelvis värme, öppen 

kommunikation och konsistent disciplin) samt 

om föräldrars roll i att hjälpa barnet hantera sin 

sorg genom att skapa positiva upplevelser, 

minska barns exponering för negativa 

upplevelser samt skydda barnet från vuxnas 

affekter. 

 

8. Wolchik, Sharlene; 

Tein, Jenn-Yun; Sandler, 

Irwin & Ayers, Tim 

(2006). Stressors, quality 

of the Child–Caregiver 

relationship, and children's 

mental health problems 

after parental death: The 

mediating role of self-

system beliefs. Journal of 

Abnormal Child 

Psychology, 34(2), 212-

229.  

339 barn mellan 7 

och 16 år och dess 

nuvarande 

omsorgsperson 

eller efterlevande 

förälder. 

 

Studien 

genomfördes i 

U.S.A. 

Att undersöka huruvida 

stressorer och relationen 

mellan barn och dess 

omsorgsperson påverkar 

barnens psykiska hälsa 

genom att påverka 

barnens ”self-system 

beliefs” – rädsla för att bli 

övergiven (sense of social 

relatedness), självkänsla 

(uppfattning av det egna 

värdet) samt känsla av 

kontroll över ens problem 

(coping efficacy).  

 

Kvantitativ Populationen 

deltog i en 

experimentell 

utvärdering av 

en preventiv 

insats för barn 

som förlorat en 

förälder. 

Författarna 

genomförde 

individuella 

strukturerade 

intervjuer med 

både barnen och 

föräldrarna.  

 

 

Empiriska 

studier om 

påverkan av 

”self-system 

beliefs” på 

utveckling av 

psykisk ohälsa 

hos barn som 

förlorat en 

förälder.  

Studiens resultat visar att rädslan att bli 

övergiven har en stark påverkan på relationen 

mellan stressorer och både internaliserade och 

externaliserade problem över en 14-månaders 

period.  

 

Självkänsla har en viss påverkan på relationen 

mellan stressorer och både internaliserade och 

externaliserade problem.  

 

”Coping-efficacy” har en viss påverkan på 

relationen mellan omsorgsperson–barn 

interaktion och internaliserade problem.  

 

Behandling och preventiva insatser för 

sörjande barns psykiska hälsa bör riktas mot 

minskning av barns exponering för stressorer 
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Longitudinell 

och 

tvärsnittsanalys 

 

samt förstärkning av anknytning mellan barn 

och den efterlevande föräldern. 

 

9. Eppler, Christine 

(2008). Exploring themes 

of resiliency in children 

after the death of a parent. 

Professional School 

Counseling, 11(3), 189-

196.  

 

12 barn mellan 9 

och 12 år som 

förlorat en 

förälder 36 

månader före 

studien.  

 

Studien 

genomfördes i 

U.S.A. 

Att undersöka 

motståndskraftsrelaterad

e egenskaper (resilient 

traits) hos barn mellan 9 

och 12 år som förlorat en 

förälder. 

 

Kvalitativ Semistrukturera

de intervjuer 

med barnen; 

 

Grounded 

theory 

Empiriska 

studier om 

barns sorg och 

motståndskraft. 

Stöd från den efterlevande föräldern och 

syskon är centralt för barnens motståndskraft. 

Det utökade nätverket, det vill säga, anhöriga, 

lärare och vänner kan också utgöra ett gott 

stöd. 

 

Stödinsatser för sörjande barn bör riktas mot 

främjande av motståndskraft, utöver 

bearbetning av förlusten. 

 

10. Masterson, Ann 

(2013). Retrospective 

reports of the lived school 

experience of adolescents 

after the death of a parent. 

The Journal of School 

Nursing, 29(5), 370-377.  

14 vuxna över 19 

år som hade 

förlorat en 

förälder under 

tonåren. 

 

Studien 

genomfördes i 

U.S.A. 

Att förstå tonåriga elevers 

upplevelser av skolgång 

efter en förälders död.  

Kvalitativ Semistrukturera

de intervjuer; 

 

Tematisk analys 

Max van 

Manens 

fenomenologi. 

Deltagarna i Mastersons studie rapporterar att 

stöd från familjens sida är en viktig 

skyddsfaktor. Deltagarna som upplevt mindre 

stöd hemma visar fler emotionella symptom 

än deltagarna som upplevt gott stöd hemma.  

 

Deltagarna som upplevt mindre stöd hemma 

tenderade att söka stöd från skolan i högre 

utsträckning än deltagarna som upplevt mer 

stöd från familjemedlemmar.  

 

11. Brown, Jacqueline; 

Jimerson, Shane & 

Comerchero, Victoria 

(2015). Cognitive 

development 

considerations to support 

bereaved students: 

Practical applications for 

school psychologists. 

Contemporary School 

Psychology, 19(3), 103-

111.  

Barns sorg utifrån 

kognitiv 

utveckling.  

 

Studien 

genomfördes i 

U.S.A. 

Att undersöka barns sorg 

utifrån barns kognitiva 

utveckling och att förse 

skolpsykologer med 

information om detta 

ämne, inklusive praktiska 

strategier och resurser i 

arbetet med sörjande 

elever. 

 

Kvalitativ  Sammanfattning 

av resultat av 

empiriska 

studier om barns 

sorgeprocesser; 

 

Fallstudie om 

stödinsatser för 

sörjande barn i 

två skolor. 

 

Beskrivande 

ansats, 

Piagets teori om 

barns kognitiva 

utveckling. 

Trots att dödsfall är en vanlig företeelse, bland 

annat hos elevers familjer, har inte 

skolpersonal generellt sett adekvata redskap 

för att stödja sörjande elever. Det är således 

avgörande att professionella 

kompetensutvecklar sig gällande 

sorgeprocesser. Vidare är det viktigt att 

professionella kan uppmärksamma och 

hantera olika sorgerelaterade frågor, med 

hänsyn till elevers kognitiva utveckling. 
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analysmetod 

benämns inte.  

12. Cranwell, Bryan 

(2007). Adult decisions 

affecting bereaved 

children: Researching the 

children's perspectives. 

Bereavement Care, 26(2), 

30-33.  

30 barn mellan 6 

och 12 år som 

förlorat en eller 

båda föräldrar. 

 

Studien 

genomfördes i 

England. 

Att undersöka barnens 

upplevelser av insatser 

och interaktioner med 

vuxna, jämnåriga och 

skolpersonal i samband 

med förlusten av en eller 

båda föräldrar.  

 

Kvalitativ Semistrukturera

de intervjuer; 

 

Grounded 

theory. 

Empiriska 

studier om 

barns sorg.  

Stödinsatser från vuxna kan ha en positiv 

påverkan på barns sorgearbete. 

 

Att exkludera barn från sorgerelaterade 

ritualer kan påverka barns självkänsla och 

självförtroende. 

 

Skolor behöver information om dödsfall inom 

elevers familjer, samt om hur skolpersonal kan 

identifiera och hantera sorgerelaterade 

symptom. Vidare har skolpersonal som 

uppdrag att hjälpa sörjande barn att inte 

identifiera sig som annorlunda, och att 

samtidigt uppmärksamma barnens sorg. 

 
 

13. Auman, Mary Jo 

(2007). Bereavement 

support for children. The 

Journal of School Nursing, 

23(1), 34-39.  

Barn som förlorat 

en förälder eller 

ett syskon. 

 

Studien 

genomfördes i 

U.S.A. 

Att utifrån befintlig 

forskning undersöka 

tecken för komplicerad 

sorg hos barn som 

förlorat en förälder eller 

syskon, samt att beskriva 

hur professionella och 

skolpersonal kan stödja 

barn i sitt sorgearbete. 

Kvalitativ Sammanfattning 

av resultat av 

empiriska 

studier om barns 

sorg. 

 

Beskrivande 

ansats, 

analysmetod 

nämns inte. 

 

 

Empiriska 

studier om 

barns sorg. 

Skolan har en avgörande roll i att 

uppmärksamma sörjande barns behov, och bör 

förse stödinsatser för sörjande barn med syfte 

att främja barnens fysiska och psykiska hälsa 

och utveckling.  

 

Skolsköterskor har en unik ställning för att 

stödja sörjande barn. Skolskörskorna bör 

uppmärksamma eventuella symptom av 

komplicerad sorg hos barnen, och lärarna bör 

diskutera ovanliga eller destruktiva beteenden 

hos barnen med skolsköterskorna.  

14. Heath, Melissa Allen 

& Cole, Beth Vaughan 

(2011). Strengthening 

classroom emotional 

support for children 

following a family 

member's death. School 

Barn som förlorat 

en förälder eller 

ett syskon. 

 

Studien 

genomfördes i 

U.S.A. 

Att genomföra en 

genomgång av befintlig 

praktik och litteratur om 

barns sorg samt 

skolbaserat stöd för 

sörjande barn. 

 

Kvalitativ Sammanfattning 

av resultat av 

empiriska 

studier; 

 

Beskrivande 

ansats, 

Empiriska 

studier om hur 

skolor kan 

stödja sörjande 

barn. 

Skolpsykologer bör arbeta tillsammans med 

lärare och främja lärares engagemang i att 

stödja sörjande elever i klassrummet.  

 

Lärare kan exemplifiera fungerande, adaptiva 

copingstrategier, ge elever möjlighet att hedra 

minnen av den avlidne, stödja sörjande elever 
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Psychology International, 

33(3), 243-262.  

 

Att vägleda 

skolpsykologer i att 

stärka stöd i klassrummet 

samt lärares engagemang 

i att stödja sörjande barn. 

 

analysmetod 

nämns inte. 

i att uttrycka sina känslor samt stärka det 

sociala stödet kring de sörjande eleverna. 

15. Koblenz, Jessica 

(2016). Growing from 

grief: Qualitative 

experiences of parental 

loss. OMEGA-Journal of 

Death and Dying, 73(3), 

203-230.  

 

19 vuxna mellan 

19 och 39 år som 

förlorat en 

förälder under sin 

barndom.   

 

Studien 

genomfördes i 

U.S.A. 

Att utifrån intervjuer med 

vuxna som förlorat en 

förälder under sin 

barndom förstå vilka 

faktorer uppfattas som 

mest hjälpsamma 

alternativt mest skadliga 

för copingprocessen 

under de åren som följde 

dödsfallet. 

 

 

Kvalitativ Ostrukturerade 

intervjuer; 

 

Tematisk analys 

Freuds teori om 

sorg och 

melankoli samt 

empiriska 

studier om 

relationen 

mellan sorg och 

psykisk hälsa. 

De faktorerna som enligt deltagarna var mest 

hjälpsamma var att bevara en relation med den 

avlidne, att ha ett stödjande nätverk, att finna 

individuella copingstrategier samt att 

acceptera förlusten. 
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Bilaga 2 – Röda Korsets Högskola checklista för kvalitetsgranskning 

Börja med slutet! 

1. Konklusion och/eller diskussion (eng. Conclusion/discussion) 

Försök att inledningsvis skapa Dig en uppfattning om forskarens konklusioner och/eller diskussion. Det ger dig en 

utgångspunkt i den fortsatta läsningen. Det är viktigt att veta vad presentationen av artikeln ska leda till för att kunna 

bedöma relevansen i vad som representerar underlaget för forskarens argumentation. a) Vilka resultat dominerar 

diskussionen och/eller konklusionen? b) Formulera Din uppfattning om konklusionen/diskussionen. Det kommer att 

vara en värdefull utgångspunkt i Din vidare läsning. 

2. Syfte (eng.Purpose, Aim) 

a) Vad är syftet med studien/undersökningen? b) Finns det några specifika frågeställningar formulerade? c) Verkar 

det rimligt i förhållande till Din egen utgångspunkt? 

3. Bakgrund (eng. Introduction, Background, Literature review, Conceptual framework) 

a) Refererar författaren till tidigare forskning? Om ja, vilken? b) Presenteras en teori som utgör ramen för studien? 

Om ja, vilken/vilka? c) Finns viktiga termer och/eller begrepp definierade? Om ja, vilken/vilka? d) Förtydligas eller 

förklaras det i bakgrunden varför denna studie är nödvändig? Om ja, med vilka argument? e) Beskriver forskaren sin 

egen förförståelse eller sitt eget synsätt (viktigt i studier med kvalitativa data). Om ja, hur? f) Verkar bakgrunden rimlig 

i förhållande till Din egen utgångspunkt och författarens syfte? 

4. Metod (eng. Method: Study setting, Sample, Participants, Procedure, Intervention) 

a) Vilken typ av studie utfördes (ex. experiment. hermeneutisk textanalys)? b) I vilken miljö genomfördes studien ex. 

sjukhus, skola, laboratorium)? c) Urval (vem, vilka, vad undersöktes)? Beskrivs ev. försökspersoner, var de unika på 

något sätt eller “normaltyper”. d) Hur gick man tillväga för att välja deltagare/försökspersoner (ex. slumpmässigt urval, 

konsekutivt, strategiskt urval)? e) Hur många deltagare/försökspersoner ingick i studien? f) Erhölls godkännande från 

etisk kommitté? Beskrivs det hur försökspersonernas identitet skyddades och frivillighet garanterades? g) Hur gick 

datainsamlingen till (ex. mätningar, enkäter, intervjuer, observationer)? h) Verkar metoden för datainsamlingen och 

ev. val av försökspersoner rimliga och relevanta i förhållande till Din egen utgångspunkt och forskarens syfte? i) På 

vilket sätt analyserades materialet (statistiska metoder, begreppsanalys. viss tolkningsmetod etc)? j) Användes 

beskrivande statistik (tabeller, figurer, stapeldiagram etc) och/eller statistiska analyser? Om ja, vilka? k) Vid statistisk 

analys, vilka variabler undersöktes? l) Beskrivs hur validitet och reliabilitet (kvantitativa analyser), trovärdighet och 

överförbarhet (kvalitativa analyser) säkerställts? m) Tycker Du att metodavsnittet ger en tydlig beskrivning av 

tillvägagångssättet? Skulle det vara möjligt att göra om (replikera) studien genom att följa metodbeskrivningen? n) 

Verkar metoden som helhet rimlig i förhållande till Din egen utgångspunkt och forskarens syfte? Finns det svagheter 

av betydelse för just Dina syften? 

5. Resultat (eng. Results, Findings) 

a) Beskriv resultaten av undersökningen. b) Om statistiska analyser använts identifiera de resultat som är statistiskt 

signifikanta och ange signifikansnivån. c) Vid tolkande analyser, ange teman och/eller kategorier. Verkar resultaten 

logiska, tillförlitliga och trovärdiga? 

6. Diskussion och/eller konklusion (eng. Discussion, Conclusion, Implications for further research) 

Läs nu diskussion och konklusion igen. a) Vilka slutsatser drar forskaren? b) Vilka begränsningar diskuterar forskaren? 

c) Räkna upp förslag på fortsatt forskning, forskarens och/eller egna. d) Verkar detta rimligt i förhållande till Din egen 

utgångspunkt och forskarens syfte? 

7. Innebörden av studien för den praktiska vården (eng. Clinical implications, Implications for practice 

a) Vilka resultat kan ha betydelse för den praktiska vården enligt forskaren? b) Anser Du att resultaten är lämpliga att 

omsätta i praktiskt vårdarbete? Om ja, i vilken miljö? c) Hur skulle användandet av dessa resultat förändra arbetet på 

Din avdelning? Beskriv utifrån tidsaspekter, arbetsbelastning, ekonomi, juridiska och etiska aspekter, kvalitet för 

vem/vilka grupper. 

8. Sammanfattande helhetsbedömning 

a) Syftet: varför har undersökningen gjorts? b) Genomförandet: på vilket sätt har undersökningen gjorts? c) Kvaliteten: 

hur bra anser du att undersökningen är? d) Relevans: är denna studien relevant för dina patienter? 

 

 


