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Sammanfattning 
Syftet med studien är att, genom en deskriptiv metod, beskriva hur barn reagerar vid 

föräldrars plötsliga och oväntade dödsfall, vilka behov av stöd dessa barn har samt vad 

obearbetad sorg kan leda till bland barn. Ett plötsligt och oväntat dödsfall hos en förälder ses 

som en av de mest stressfulla och traumatiska upplevelse som barn och deras familjer kan 

tänkas gå igenom. Resultatet visar att samtliga barn i studien uppvisar starka känsloreaktioner 

på olika sätt efter föräldrarnas plötsliga och oväntade dödsfall, i form av overklighetskänslor 

och misstro, rädsla, ansvarstagande, skuldkänslor, ilska och irritabilitet samt saknad och 

ledsenhet, oavsett hur dödsfallet inträffat. Gemensamt för barn som förlorat en förälder är att 

sorgen efter den döde är en gemensam angelägenhet med viktiga personer i omgivningen. Om 

den efterlevande föräldern, och andra för barnet betydelsefulla personer, inte klarar av att låta 

barnet uttrycka sin sorg är det av vikt för barnet att få träffa utomstående professionella och 

barn som varit med om liknande upplevelser, för att ges möjlighet att hantera och bearbeta det 

inträffade. Om barn inte ges möjlighet att uttrycka sin sorg löper de en risk att utveckla 

framtida psykiska och fysiska besvär.  
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Abstract 
The aim of the study is to, through a descriptive methodology, describe how children react to 

a parent’s sudden and unexpected death, what needs of support these children have and what 

unprocessed grief can cause among children. A sudden and unexpected death of a parent is 

seen as one of the most stressful and traumatic experiences that children and their families are 

likely to go through. The result shows that all of the children in the study experienced strong 

emotional reactions in different ways after their parent’s sudden and unexpected death, in the 

shape of feelings of unreality and disbelief, fear, increased responsibility, guilt, anger and 

irritability and loss and sadness, regardless of how the death occurred. Common for children 

who have lost one parent is that mourning the dead is a common concern with important 

people in their surroundings. If the surviving parents, and other important people to the child, 

are unable to let the child express its grief, it is important for the child to get in contact with 

professionals and children who have experiences similar experiences, to be able to manage 

and process the occurred. If children are not given the opportunity to express their grief they 

are at risk of developing future mental and physical disorders.  
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Inledning 
Varje år förlorar cirka 3400 barn i åldrarna 0-18 år en eller båda sina biologiska föräldrar 

genom dödsfall (Statistiska centralbyrån, 2009). Traumatiska dödsfall, som inträffar plötsligt 

och oväntat, påverkar samtliga familjemedlemmar starkt.  

     När vi förlorar en person som vi har fysiska och känslomässiga band till, drabbas vi av 

sorg. Beroende på vem vi förlorat och hur förlusten skett får sorgen, enligt Lennéer och 

Axelson (2010), olika karaktär, varpå vi sörjer på olika sätt. Många människors förhållande 

till döden är dock komplicerat då vi, enligt Hammarlund (2001), försöker undvika smärta och 

lidande. Eftersom minnen från en viktig relation aldrig förloras, upplevs en förlust som 

mycket smärtsam. 
     Sorg kan ses som ett allmänmänskligt och naturligt fenomen i alla människors liv 

eftersom alla mäniskor någon gång ska dö, och alla någon gång kommer att förlora en 

närstående (Hammarlund, 2011; Lennéer Axelson, 2012).  

     Barns förlust av föräldrar via dödsfall anses enligt Kirwin och Hamrin (2005), vara en av 

de mest stressfulla och traumatiska upplevelser barn och deras familjer kan tänkas gå igenom. 

När en förälder dör påverkas dels barnet och barnets familj som helhet.  

     Precis som vuxna upplever barn efter förlust av en nära anhörig, starka känslor av sorg, 

saknad och nedstämdhet. Barns sorgereaktioner är, enligt Dyregrov (1994), både intensiva 

och långvariga. Barn behöver därför, precis som vuxna, ges möjlighet att delta i sorgearbetet 

och ges möjlighet till deltagande i den känslomässiga gemenskap som sorgen efter den döde 

bidrar till i en familj, efter en nära anhörigs bortgång. Vuxna i barns omgivning tenderar dock, 

enligt Dyregrov (1997), att undervärdera djupet och varaktigheten i barnens reaktioner, vilket 

innebär att barnen lämnas utanför de sörjande och blir hänvisade att klara sig själv igenom 

sorgen. Då barn själv tvingas handskas med sorgen efter en förälders död leder det, enligt 

Dyregrov (1994), till att de inte ges någon möjlighet till bearbetning av sorgen. Det kan i sin 

tur bidra till allvarliga konsekvenser för barns hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. Dyregrov 

(1994) beskriver att barns möjligheter att bemästra sin sorg därmed är beroende av hur den 

efterlevande föräldern klarar av att bemästra sin egen sorg. Trots att en allvarlig förlust kan 

leda till enorm stress för barn beskriver Gyllenswärd (1997) att den inte behöver göra det. 

Barn kan, enligt Gyllenswärd (1997), klara av att hantera allvarliga försluter utan negativa 

konsekvenser för deras framtida utveckling och mående. Det är dock under förutsättning att 

de ges möjlighet att dela sina upplevelser av sorg och förlust med betydelsefulla människor i 

sin omgivning samt ges möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor kring förlusten. 

     Frågor om barns sorgeprocesser efter en förälders plötsliga och oväntade död behandlas 

inte under socionomutbildningen, varför intresset väcktes hos mig att på egen hand skapa en 

djupare kunskap kring hur barn reagerar på föräldrars plötsliga och oväntade död, vilken typ 

av stöd de är i behov av efter dödsfallet samt vad det kan innebära om barnen inte stödjs.  
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Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur barn reagerar vid en förälders plötsliga och oväntade 

död. Ytterligare syften med studien är att beskriva vilka behov av stöd barn har efter en 

förälders plötsliga och oväntade död samt vad obearbetad sorg kan leda till bland barn.  

 

Frågeställningar 
 Vilka känsloreaktioner beskriver barn efter föräldrars plötsliga och oväntade död? 

 Vilken typ av stöd är barn i behov av efter föräldrars plötsliga och oväntade död? 

 Vad kan obearbetad sorg, efter föräldrars död, leda till bland barn? 

 

Tolkningsram 
Kapitlet har delats in i följande kategorier som följer studiens frågeställningar; barns 

känsloreaktioner efter föräldrars plötsliga och oväntade död, barns behov av stöd efter 

föräldrars plötsliga och oväntade död samt följder av obearbetad sorg hos barn som förlorat en 

förälder. Kategorierna syftar till att frågeställningarna i studien ska kunna följas på ett tydligt 

och strukturerat sätt, varpå tidigare forskning samt tidigare skriven litteratur kring ämnet, 

integrerat, lyfts fram utifrån kategorierna. 

 

Barns känsloreaktioner efter föräldrars plötsliga och oväntade död 
Det finns, enligt psykolog och psykoterapeut Ken Chesterson (2011) samt psykolog Atle 

Dyregrov (2007), stora individuella skillnader mellan barns känsloreaktioner efter ett plötsligt 

och oväntat dödsfall av en förälder. Trots individuella skillnader i reaktionsmönster, finns det 

enligt Chesterson (2011), några gemensamt återkommande känsloreaktioner bland barn då en 

förälder dött. Några känsloreaktioner mattas av redan efter några veckor medan andra är mer 

långvariga. Dyregrov (1994) betonar att det därför är viktigt att den efterlevande föräldern, 

och övriga vuxna i barns närhet, är försiktiga med att benämna specifika känsloreaktioner som 

normala eller onormala. 

     Barn drabbas, enligt psykolog och psykoterapeut Göran Gyllenswärd (1997), av sorg på 

liknande sätt som vuxna och delar ofta samma typer av känsloreaktioner som dem. Hur barn 

sörjer och reagerar på en förälders plötsliga och oväntade dödsfall beror på ett flertal olika 

faktorer, bland annat; ålder, intellektuell mognad, psykisk mognad, relation till den som dött, 

den efterlevande förälderns sorg, vilket stöd barnet får från omgivningen och barnets förmåga 

att uttrycka sin sorg. 

     I en vetenskaplig artikel lyfter Andrienssen och Krysinska (2012) fram att de 

sorgereaktioner som följer efter ett självmord hos en närstående stämmer väl överens med de 

sorgereaktioner efterlevande upplever även vid andra typer av dödsfall, då specifikt vid 

plötsliga dödsfall. Vanliga sorgereaktioner, efter självmord, som Andrienssen och Krysinska 

(2012) beskriver är; längtan att få återförenas med den döde, chock, overklighetskänslor kring 

dödsfallet samt känslor av att dödsfallet inte borde inträffat barnen tidigare sett sig som 

osårbara. Utöver dessa kan efterlevande, som förlorat en närstående genom självmord, ofta 

känna en ilska riktat direkt mot den döde eftersom denne ”valt” döden framför livet vilket 

bidrar till en känsla av övergivenhet. Känsloreaktioner efter ett självmord skiljer sig, enligt 

Andrienssen och Krysinska (2012), åt beroende på om den döde anhörige tidigare försökt 

suicidera eller om självmordet kommer plötsligt. Om den anhörige tidigare försökt suicidera 

kan det bidra med känslor av lättnad hos de efterlevande. Men då självmordet sker plötsligt 

kan det snarare bidra med starka känslor av chock och overklighetskänslor kring dödsfallet 

hos de efterlevande (Andrienssen & Krysinska, 2012). 
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Overklighetskänslor och misstro 

Ett plötsligt och oväntat dödsfall följs, enligt Chesterson (2011), Gyllenswärd (1997), 

Dyregrov och Raundalen (1995), ofta omedelbart av overklighetskänslor och misstro. Det 

beror på att de efterlevande ofta är i chock efter plötsliga dödsfall och därmed har svårt att 

förstå att dödsfallet verkligen inträffat. 

     Chocken är en skyddsmekanism vilken bidrar till en slags bedövning, vilket kan få de 

efterlevande att tolka sina upplevelser som att de är känslokalla eller inte bryr sig om att den 

närstående dött. Det är dock chocken som bidrar till att de efterlevande kan ta in det inträffade 

successivt, eftersom den smärtsamma verkligheten kan vara överväldigande (Chesterson, 

2011; Dyregrov, 1994). Dyregrov och Raundalen (1995) betonar att distanstagandet till det 

inträffade inte sker medvetet, utan skapar en möjlighet för de efterlevande barnen att hantera 

det som inträffat bit för bit. 

     Barn kan, enligt Chesterson (2011), ha svårt att förstå att dödsfallet verkligen inträffat, och 

det kan då kännas som att det inte gäller dem, utan som någonting som bara händer andra eller 

på film. Eftersom barnen inte får någon möjlighet att ta farväl av föräldern vid plötsliga 

dödsfall kan det, enligt Gyllenswärd (1997), bidra till att overklighetskänslorna kring det 

inträffade ökar. Dyregrov (2007) betonar dock att samtliga barn inte reagerar med 

distanstagande till det inträffade, utan att vissa barn faktiskt är helt otröstliga eller omedelbart 

reagerar med fruktan och protest inför dödsfallet. 

 

Rädsla 

En av de vanligaste reaktionerna hos barn efter ett plötsligt och oväntat dödsfall hos en 

förälder är rädsla och oro.  När en förälder plötsligt och oväntat dör förlorar barn sin trygghet 

i tillvaron (Chesterson, 2011; Dyregrov, 2007). Barnet har, genom samspelet till sina 

föräldrar, enligt Dyregrov (2012), burit på en trygghetskänsla ända sedan födseln. Det innebär 

att barnen har en bild av att hemska saker kan inträffa andra personer, men aldrig de själva. 

En förälders dödsfall bidrar därmed, enligt Dyregrov (2010), till att barnen förlorar sin 

trygghetskänsla. Det kan i sin tur bidra till att barn blir rädda att någonting ytterligare hemskt 

ska inträffa; att någon mer ska dö. 

     Dyregrov (2007) lyfter fram att barn framförallt är rädda för att den efterlevande föräldern 

ska dö, men de kan även vara rädda för att ett syskon eller de att de själva ska dö. Rädslan kan 

komma till uttryck på olika sätt; mindre barn blir ofta klängiga och krävande medan äldre 

barn uttrycker sin rädsla på ett mer avancerat sätt. De kan, enligt Dyregrov (2007), 

exempelvis fråga den efterlevande föräldern vad som händer om även denne dör. Till följd av 

rädslan kan barn, enligt Chesterson (2011) och Dyregrov (2007), ha ett stort behov av 

kontroll; det kan visa sig genom att de kräver att föräldern ska vara rädd om sig och ständigt 

behöva ha kontroll över var denne befinner sig. Om föräldern dött genom att begå självmord, 

betonar Chesterson (2011), att barnet kan vara rädd för att denne själv en dag ska göra som 

föräldern, det vill säga ta sitt liv. 

     Då barn ständigt är uppmärksammade på eventuella nya faror kan rädslan, enligt Dyregrov 

(2010), bidra till en hyperaktivitet i deras nervsystem. Den kan därför, i sin tur, bidra till 

somatiska smärtor såsom huvudvärk eller magsmärta. 

 

Ansvar 

Efter en förälders plötsliga och oväntade död kan barn, enligt Dyregrov och Raundalen 

(1995), vara starkt inriktade på att försöka hjälpa den efterlevande föräldern, och andra i 

omgivningen, på olika sätt för att de ska må bra. Chesterson (2011) betonar att barn redan vid 

en väldigt låg ålder har en förmåga att ta ansvar för den efterlevande föräldern, och andra 

personer i omgivningen, då de märker att de är ledsna och har svårt att orka med situationen.  

     Barnens ansvar kan, enligt Dyregrov och Raundalen (1995), visa sig genom att de försöker 
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vara extra snälla och undvika att prata om det inträffade med syfte att skydda personer i 

omgivningen. Chesterson (2011) betonar att mindre barn ofta kan ta ansvar över den 

efterlevande föräldern genom att vara nära, och försöka trösta, denne. Äldre barn kan ta mer 

ansvar praktiskt sett för att därmed känna att de gjort situationen lättare. Om barn tar ett för 

stort ansvar över den efterlevande föräldern, och andra närstående, efter en förälders död, 

finns det, enligt Chesterson (2011), en risk för att deras egen sorgebearbetning fördröjs eller 

förhindras. 

     För att skona den efterlevande föräldern, som har sin egen sorg, och inte belasta denna 

ytterligare håller barnen, enligt Dyregrov och Raundalen (1995), ofta sina egna känslor 

inombords, vilket kan bidra till en bristande kommunikation inom familjerna. 

 

Skuldkänslor 

Efter ett plötsligt och oväntat dödsfall är det, enligt Dyregrov (2007), vanligt med känslor av 

skuld hos barn. Barn kan då lätt inbilla sig att de själva förorsakat dödsfallet, eller bidragit till 

att det inträffat, vilket ofta leder till att de grubblar över saker de borde, eller inte borde, ha 

gjort innan dödsfallet. Det kan, enligt Dyregrov (1994), exempelvis handla om hur de uppfört 

sig mot den döde föräldern, innan dödsfallet eller vad de kunde ha gjort för att förhindra 

dödsfallet. Chesterson (2011) lyfter fram att särskilt äldre barn ofta känner att de borde ha 

spenderat mer tid tillsammans med den döde föräldern. De behöver efter dödsfallet därför få 

möjlighet bearbeta det som hänt, för att de så småningom ska kunna undanröja känslan av 

ansvar kring dödsfallet. 

     Skuldkänslorna kan, enligt Dyregrov (2007), också bero på att dödsfallet bidragit till en 

lättnadskänsla hos barnen, exempelvis då en förälder under en lång tid innan dödsfallet hotat 

med att begå självmord, och som sedan gjort det. 

     Dyregrov (2010) lyfter fram att skuldkänslor kan visa sig i många olika former hos barn 

som förlorat en förälder. Framför allt yngre barn inbillar sig att de själva direkt medverkat till 

att dödsfallet inträffat, medan äldre barn ofta reflekterar över saker de borde, eller inte borde, 

ha gjort innan dödsfallet. Bristande kommunikation inom barnets familj, kan enligt 

Chesterson (2011), ytterligare försvåra barnets situation efter en förälders död, då tystnaden 

innebär att barnet blir ensam med sina skuldkänslor. Fantasierna kring den egna skulden i det 

inträffade kan då ofta byggas på och förvärras. 
 

Ilska, irritabilitet 

Ilska och irritation är, enligt Dyregrov (2007) och Chesterson (2011), vanliga reaktioner bland 

sörjande barn och är olika grader av den vrede barn kan känna när en förälder plötsligt och 

oväntat dör. Då barn förväntar sig att de ska vara ledsna och gråta när en förälder dött kan det, 

enligt Chesterson (2011) vara jobbigt för barn att känna ilska och irritabilitet efter dödsfallet, 

då det både av dem, och möjligtvis vuxna personer i omgivningen, ses som en opassande 

reaktion.  

     Chesterson (2007) betonar att barnens ilska kan gå ut över vem som helst i omgivningen, 

även då den oftast går den ut över de personer barnet känner sig mest trygg med. Barnens 

ilska kan även riktas mot olika håll; mot döden i sig som tog föräldern, mot vuxna i 

omgivningen som lät det inträffa, mot personer de bedömer som ansvariga för dödsfallet, mot 

den egna personen som inte förhindrade dödsfallet eller mot den döde föräldern som orsakat 

sorgen, i och med dödsfallet (Dyregrov, 2007). I den mån ilskan är relaterad till sorgen efter 

dödsfallet klingar den, enligt Chesterson (2011), av efter ett tag, men i vissa fall kan ilskan 

vara i flera år efter dödsfallet.  
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Saknad och ledsenhet 

Saknad och ledsenhet hos barn visar sig, enligt Dyregrov (1994), på olika sätt; några barn 

gråter ofta, medan andra barn gråter sällan och vissa barn drar sig undan och sörjer på egen 

hand, medan andra barn pratar öppet om sin sorg. Dyregrov (1994) betonar att sorgen kan 

förstärkas av att se andra barn vara lyckliga tillsammans med sina föräldrar, eller se barn göra 

saker tillsammans med sina föräldrar, efter en förälders död, eftersom det kan lyfta fram 

saknaden efter den döde föräldern på ett tydligt sätt. 

     Barns saknad och sorg efter en förälder kan, enligt Dyregrov (1994), bland annat ta sig 

uttryck i att barnet håller fast vid den döde eller har känslor av att den döde föräldern finns 

kvar i omgivningen. Barn kan då söka sig till platser där de brukade vara tillsammans med 

den döde föräldern eller göra saker som de brukade göra tillsammans, för att på så sätt 

uppleva en närhet till den döde föräldern. Dyregrov (2007) beskriver att minnen eller saker 

som tillhört den döde föräldern kan lindra saknaden och ledsenheten hos barn. De kan därför 

vilja titta på fotografier på den döde, läsa brev föräldern skrivit eller behålla saker som tillhört 

föräldern. Barns närhetssökande till den döde föräldern kännetecknar, enligt Dyregrov (2007), 

den sorg och saknad barnen känner inför den döde föräldern. 

     Dyregrov (2007) beskriver att barns saknad och ledsenhet dock även kan yttra sig genom 

att barnet drar sig utan och på så sätt försöker dölja sin sorg. De kan då exempelvis 

bortförklara sin gråt genom att skylla på att någonting annat inträffat, och därmed bortförklara 

sig när de gråter.  

 
Barns behov av stöd efter föräldrars plötsliga och oväntade död 

Sorg kan, enligt Gyllenswärd (1997), bearbetas både individuellt och tillsammans med andra; 

en del barn behöver få dela med sig av sina upplevelser och tankar kring det inträffade medan 

andra barn inte vill prata med andra om vad som har hänt. 

     Efter ett plötsligt och oväntat dödsfall har barn dock, enligt Chesterson (2011), ofta ett 

stort behov av att få prata om det inträffade. När de tagit emot information om det som 

inträffat är de ofta rädda att de ska reagera på ett felaktigt sätt inför det inträffade. De kan 

därför ha ett stort behov av att få prata om förälderns död och få sina reaktioner bekräftade 

som ”normala”. 

     Dyregrov och Dyregrov (2008) beskriver att barn sällan vågar uttrycka sin egen sorg, 

eftersom den efterlevande föräldern går igenom sin egen sorg, vilket bidrar till att barnen tar 

hänsyn till dem då de ofta tänker att föräldern har det mycket värre än dem. Det bidrar till att 

de kommunikationsmönstren inom den berörda familjen förändras. Den försämrade 

kommunikationen inom familjen leder, enligt Dyregrov och Dyregrov (2008), ofta då till att 

barnen upplever sig som ensamma i sin sorg. Då barn försöker att prata om det inträffade och 

uttrycka sin sorg, kan den efterlevande föräldern, enligt Chesterson (2011), exempelvis börja 

gråta. Barn har därför, enligt Dyregrov och Dyregrov (2008), ofta ett stort behov av att få 

prata om det inträffade med utomstående som klarar av att lyssna på vad de har att säga, utan 

att de blir ledsna och själva reagerar starkt på det barnen berättar.  

     Barn som plötsligt och oväntat förlorat en förälder har, enligt Dyregrov och Dyregrov 

(2008), också ofta ett stort behov att få träffa andra barn med liknande upplevelser av 

förluster. Många barn beskriver att gemenskapen till andra lindrar ensamhetskänslan, då deras 

upplevelser, tankar och reaktioner visar sig vara gemensamma med andra barns. Genom 

samvaron med andra barn får dem därmed, enligt Dyregrov och Dyregrov (2008), bekräftelse 

på att deras upplevelser, tankar och känslor är ”normala” och de får känna sig lyssnade på. 

     Att träffa barn som kommit längre i sin sorgeprocess, och gått igenom liknande 

upplevelser tidigare, kan, enligt Dyregrov och Dyregrov (2008), bidra till känslor av hopp och 

tro inför framtiden hos de sörjande barnen. Det bidrar i sin tur ofta till att barnen känner sig 

trygga och kan våga vara sig själva, och uttrycka det de känner. 
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Följder av obearbetad sorg hos barn som förlorat en förälder 
En förälders död anses, enligt Lawrence, Jeglic, Matthews och Pepper (2005-2006), vara en 

av de mest stressfulla händelser som barn kan tänkas uppleva. En förälders död bör, enligt 

Lagerberg och Sundelin (2000), betraktas som en särskilt allvarlig riskfaktor för psykiska 

problem hos barn, då barn som förlorat en förälder i betydligt högre grad, jämfört med andra 

barn, riskerar att drabbas av depressioner eller psykiska sjukdomar. 

     Det finns enligt, psykolog och psykoterapeut Chestersons (2011), uppfattning mycket som 

tyder på att obearbetad, eller bortträngd sorg eller förlust, kan bidra till psykisk eller fysisk 

ohälsa senare i livet. Psykiska problem hos barn som förlorat en förälder utlöses, enligt 

Chesterson (2011), ofta i samband med nya separationer under uppväxten eller då barnen 

blivit vuxna. Det kan därför, ju längre tid som går från dess att dödsfallet inträffar, tills en 

bearbetning sker, enligt Chesteson (2011), vara svårt för den berörde att se sambandet mellan 

ohälsan och den obearbetade sorgen. Chesterson (2011) betonar att det då är viktigt att stödja 

personen att kunna se sambandet mellan förälderns död och svårigheterna i dagsläget, för att 

en läkande process ska kunna komma till stånd. 

     I en kvantitativ studie beskriver Lawrence m.fl. (2005-2006) att alla barn generellt sett går 

igenom sorg omedelbart efter en förälders dödsfall, vilken vanligtvis pågår under ungefär 18 

månader. Vissa barn har, enligt Lawrence m.fl. (2005-2006), dock svårt att anpassa sig till 

förlusten, vilket kännetecknas av att barnet under en lång tid efter dödsfallet fortsätter att sörja 

den döde, som om dödsfallet nyligen inträffat. På lång sikt kan barnets svårigheter att 

bearbeta förälderns död innebära psykiska symtom som depression, hopplöshet och 

självmorstankar. Lawrence m.fl. (2005-2006) lyfter fram att den efterlevande förälderns 

förmåga att anpassa sig till barnets behov påverkar barnets möjligheter att bearbeta dödsfallet 

och anpassa sig till den nya situationen. I studien framkommer det att 37 procent av de 

deltagande sörjande barnen uppfyllde kriterierna för depression. Det sätt på vilket ett barn 

hanterar en förälders dödsfall, visade sig enligt Lawrence m.fl. (2005-2006) ha en stor 

inverkan på personens vidare mående. De barn som hanterar en förälders dödsfall aktivt, 

genom att tänka på det inträffade och konfronteras med det direkt, är mindre benägna att 

utveckla depressiva symtom, i jämförelse med de barn som undvikit eller förnekat det 

inträffade. De barn som, efter dödsfallet, undviker eller förnekar sina föräldrars död 

minimerar, enligt Lawrence m.fl. (2005-2006) effekterna av dödsfallet kortsiktigt men löper 

en större risk för att senare uppvisa psykiska symtom. De barn som efter en förälders död 

söker tröst i sin sociala omgivning har, enligt Lawrence m.fl. (2005-2006), visat sig vara mer 

benägna att ha en större självkänsla. Därmed har de visat mindre utåtagerande beteende och 

färre psykiska symtom än de barn som hanterat dödsfallet på annat sätt. 

    Lagerberg och Sundelin (2000) lyfter fram forskning, genomförd av Harris, Brown och 

Bifulco (1986), där de undersökt på vilket sätt föräldraförlust kan tänkas leda till senare 

psykiska besvär. Forskningens hypotes var att det kunde finnas ett samband mellan den slags 

vård barnet fick efter förlusten och psykiska besvär senare i livet. Bland de kvinnor som 

deltog i studien, som var mellan 18 och 65 år gamla, var 23 procent, av de som hade förlorat 

sin mamma, deprimerade, till skillnad från kontrollgruppen, där endast 4 procent var 

deprimerade. Hypotesen kring att det stöd kvinnorna fått efter förlusten kunde ha ett samband 

med deras senare psykiska besvär fick stöd av forskningen eftersom 36 procent av de som 

förlorat sina mammor, och behandlats med stor likgiltighet var deprimerade. I jämförelse med 

de som fått vård av annat slag var endast 15 procent deprimerade. Föräldraförlust bör därför, 

enligt Harris, Brown och Bifulco (1986, ref. i Lagerberg & Sundelin, 2000), endast ses som 

en sårbarhetsfaktor, varigenom andra faktorer, såsom vården av de sörjande barnen efter 

dödsfallet, påverkar barns senare mående. 

     Leucken (2000) visar i sin kvantitativa studie ett signifikant samband mellan kvaliteten av 
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familjeförhållandena efter en förälders död och risken för att utveckla psykosociala problem 

och depressioner i framtiden. Studien baseras på ett material bestående av 30 ungdomar som 

förlorat en förälder före 16 års ålder samt en kontrollgrupp bestående av 31 ungdomar som 

vuxit upp med gifta, biologiska föräldrar. Resultatet från studien visar ett signifikant samband 

mellan bristande familjerelationer och en senare utveckling av depressioner, specifikt för de 

barn som förlorat en förälder (Leucken, 2000).  

     Då en människa utsätts för svåra påfrestningar utöver det vanliga, vilket stressbelastningen 

efter en förälders plötsliga och oväntade dödsfall kan innebära, kan det, enligt Hammarlund 

(2012), innebära utveckling av ett så kallat posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Syndromet 

kännetecknas av tre huvudsakliga symtom; återupplevande genom invaderande minnesbiler, 

undvikande beteende, överspändhet, minnesstörningar samt dissociation. Om 

försvarsmekanismerna, som visar sig genom de ovan nämnda huvudsymtomen, inte är 

tillräckliga för att skydda den berörda från den överväldigande stressbelastningen, finns det, 

enligt Hammarlund (2012), en risk att den berörda utvecklar fobier, tvångsmässighet och 

depressioner.  

     Det finns utöver psykisk ohälsa även, enligt Chesterson (2011), ett samband mellan en 

förälders död och fysisk ohälsa hos barn. Under de närmaste åren efter ett dödsfall verkar barn 

ha ett nedsatt immunförsvar, då barn som förlorat en förälder i större utsträckning, jämfört 

med andra barn, drabbas av förkylningsinfektioner och andra infektioner. Sorg som inte 

kommer till uttryck kan även ”sätta sig i kroppen” vilket visar sig genom olika symtom såsom 

magont, huvudvärk och så vidare. 

     Det är, enligt Lagerberg och Sundelin (2000), oavsett resultat från forskning, viktigt att 

betona att förlust av en förälder genom dödsfall alltid är ett trauma och bör ses som ett skäl 

för att erbjuda barnet stöd och hjälp. Ett dödsfall av en förälder kommer att följa barnet 

genom hela livet, så det går inte att dra någon slutsats kring att en förälders död inte betyder 

någonting för barnets fortsatta välbefinnande om det inte följs av andra typer av lidande. 

Samtliga förluster är förenade med sorg och lidandet det bidrar till måste därför tas på allvar. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Kapitlet utgår från två huvudsakliga teorier; kristeori och systemteori, vilka har delats in i två 

olika kategorier för att kapitlet ska kunna följas på ett tydligt och strukturerat sätt. Under 

rubriken ”kristeori” innefattas även olika försvarsmekanismer, vilka utifrån ett 

psykodynamiskt synsätt, påverkar människors sorgebearbetningsprocess. 

 
Kristeori 
Ordet kris betyder plötslig förändring eller ödesdiger rubbning och kan, enligt Cullberg 

(2006), beskrivas stå för de psykologiska reaktionsmönster som följer inre eller yttre 

svårigheter och problem. Cullberg (2006) beskriver vidare att personer befinner sig i ett 

psykiskt kristillstånd då de varit med om en händelse som de, med hjälp av sina tidigare 

erfarenheter och inlärda reaktionssätt, inte klarar av att förstå och bemästra. Cullberg (2006) 

lyfter fram fyra olika aspekter som samtliga påverkar krisens följder hos de berörda 

individerna; 
     Situationen som utlöst krissituationen påverkar individens möjlighet att hantera 

krissituationen. Genom yttre påfrestningar, såsom en anhörigs död, kan den berörda uppleva 

ett direkt hot riktade mot den egna existensen, den sociala tryggheten och möjligheten till 

tillfredsställelse i tillvaron (Cullberg, 2006). Då det inträffade sker plötsligt och oväntat, 

saknar personen kunskap om hur situationen kan hanteras, vilket kan bidra till en kraftig 

försvagning av personens handlingsförmåga (Cullberg, 2006). Det är också av vikt vilken 

personlig betydelse det inträffade har för den berörda. Beroende av vad den berörda tidigare 
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upplevt under livet och sin utveckling påverkar krisen personen antingen mer eller mindre. 

Även den berördas aktuella livsperiod, eller ålder, påverkar hur denne bemästrar och hanterar 

krisen. Slutligen påverkar även den berörda personens sociala förutsättningar, och sociala 

relationer, dennes möjlighet att hantera det inträffade (Cullberg, 2006).  Eftersom många 

människor lever tillsammans med andra, blir krisen ofta till en gemensam angelägenhet. Det 

spelar därför en stor roll vilken påverkan krisen har på familjen och den sociala situationen i 

stort, eftersom de olika systemen påverkar individens möjlighet att hantera det skedda. Till 

följd av en kris kan familjers jämvikt sättas i obalans, eller brytas sönder. I de fall fungerar 

inte familjen, eller den sociala situationen, som ett skydd för de berörda utan varje individ 

måste på egen hand försöka hantera den aktuella situationen. Genom professionell hjälp kan 

familjens resurser dock mobiliseras, vilket innebär att dem kan verka som skydd och stöd för 

varandra genom den svåra situationen (Cullberg, 2006). 

     Kristeorin utgår från en uppdelning av krisreaktioner i fyra olika stadier. Oavsett vad som 

utlöst krisen ser själva processen, enligt Cullberg (2006), ofta lika ut. De kan dock vara mer 

eller mindre starka och störande från person till person. De olika stadierna är inte oberoende 

eller särskilda från varandra, ibland saknas en av dem helt eller så överlappar de varandra. 

Cullberg (2006) lyfter fram fyra olika stadier som en person kan förväntas gå igenom efter en 

kris; chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. 

          Chockfasen inleds i samband med den aktuella händelsen och pågår mellan en kort 

stund och några dygn. Under fasen håller den berörda, omedvetet, verkligheten på avstånd 

eftersom denne inte ännu har förmåga att hantera eller bearbeta som har inträffat. Den berörda 

är ofta omedveten om att denne är i chock och väljer därför inte själv hur denne uppträder 

eller reagerar på det som hänt. Personen kan därför ha svårt att minnas vad som sagt eller 

hänt, varpå information kring det som har hänt ofta glöms bort eller förvrängs. Chocken som 

det inträffade innebär medför att den berörda personens känslor stängs av eller tonas ned, 

vilket kan få det att verka som att personen ifråga inte är berörd av det som inträffat. 

Känslorna finns dock ”under ytan” där det ofta är kaos, till följd av att personens oförmåga att 

hantera det som inträffat. Känslorna av overklighet och misstro kan även förenas med starka 

minnesbilder från det inträffade, och ju längre personen befinner sig i chockfasen efter det 

inträffade, desto större är risken för psykiska besvär senare i livet (Cullberg, 2006; 

Hammarlund, 2012). 

     Reaktionsfasen, utgör tillsammans med chockfasen den akuta krisen, och pågår vanligtvis 

mellan fyra och sex veckor. Reaktionsfasen tar vid då chocken hos den berörde börjar lägga 

sig och personen ifråga kan då beskrivas öppna ögonen för att återfå kontakten med de 

känslor händelsen bidragit med och som denne tidigare blundat för. Personen konfronteras då 

med fakta om det inträffade, och därigenom mobiliseras dennes försvarsmekanismer för att 

personen ska kunna hantera det inträffade bit för bit. Ofta försöker personen finna mening i 

det inträffade, och frågar därför upprepade frågor om det inträffade. Lindandet som det 

inträffade bidragit med bidrar ofta till att de berörda upplever känslor av ångest, depression, 

skuld och rädsla, men många upplever också en orättvishet eftersom det drabbat just dem eller 

en närstående (Cullberg, 2006; Hammarlund, 2012). 

     Bearbetningsfasen pågår vanligtvis mellan ett halvt år till ett år efter det inträffade, men 

beroende på den inre och yttre betydelsen av det inträffade varierar tiden. Under fasen kan 

personen beskrivas ges möjlighet till läkning, eftersom det akuta skedet av krisen klingar av. 

Personen börjar då ofta se framåt i livet istället för att vara helt uppe i krisen, vilket bidrar till 

att försvarsmekanismerna, som är väldigt aktiva i det akuta skedet, avtar successivt. Gamla 

aktiviteter återupptas och de nya erfarenheterna, som krisen innebär, tas emot för att personen 

ska kunna hantera dessa och slutligen leva vidare och lämna det svåra bakom sig (Cullberg, 

2006; Hammarlund, 2012). 

     Nyorienteringsfasen kännetecknas av att berörda personer lyckats integrera det inträffade 
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med deras totala livsvärld. Händelsen kommer alltid vara en del av personen men denne har 

lyckats skapa ett förhållningssätt till det inträffade. Det innebär att den berörda kan leva 

vidare, tämligen oberörd av det inträffade, medan det som inträffat finns kvar som ett ärr. Det 

innebär att händelsen och smärtan efter det inträffade kan komma att återupplevas under olika 

situationer. Införlivandet av det inträffade i det egna livet skapar, med andra ord, en 

förutsättning för personen att bygga upp det som skadats av det inträffade, medan det på något 

sätt alltid kommer att följa personen genom livet (Cullberg, 2006; Hammarlund, 2012). 

 
Försvarsmekanismer i kris 

Utifrån ett psykodynamiskt perspektiv beskrivs det hur individer med hjälp av psykiska 

försvarsmekanismer, enligt Havnesköld och Mothander (2009), kan förvränga sin 

verklighetsuppfattning för att därigenom skydda sig själv från ångest och psykisk smärta. 

Genom förträngning förskjuts då personens minnen, känslor och/eller önskningar hos 

individen, enligt Havnesköld och Mothander (2009), till det omedvetna. Genom mestadels 

omedvetna processer skyddas den berörda ifrån, eller undviker den berörda, enligt 

Havnesköld och Mothander (2009), oönskade tankar och känslor. Det beror på att den 

berördas medvetna, enligt Cullberg (2006), inte klarar av att bemästra den smärtsamma 

verkligheten. Försvarsmekanismer kan därmed, i enlighet med Havneskölds och Mothanders 

(2009) beskrivas som en hjälp för berörda personer att reglera sin psykiska balans. Cullberg 

(2006) beskriver vidare att försvarsmekanismer syftar till att hjälpa de berörda att hantera det 

inträffade successivt, eftersom de berörda inte bemästrar att hantera och bearbeta den 

smärtsamma verkligheten. Lundh och Smedler (2007) betonar ytterligare att 

försvarsmekanismer är funktionella, eftersom de skyddar den berörda personen. 

Försvarsmekanismer kan dock, enligt Cullberg (2006), även bidra till en förlängning av, och 

försvåra, personers möjlighet att bearbeta det inträffade. Det finns många olika 

försvarsmekanismer, några av de vanligaste är; regression, förnekelse, projektion och 

isolering. 

      Regression innebär, enligt Cullberg (2006), att den berörda antar beteenden eller tankar 

som denne upplevt i tidigare utvecklingsskenden, eller med andra ord går tillbaka till 

beteenden och tankar som denne haft vid yngre ålder. Personer i omgivningen kan då uppfatta 

personen som barnslig. Då en händelse upplevs som alltför påfrestande kan den berörda 

personen förneka den egentliga innebörd av det som hänt, eller att det inträffat 

överhuvudtaget. Den berörda lyssnar till information om det inträffade, men lyssnar kanske 

egentligen inte till det som sägs. 

     Projektion innebär, enligt Cullberg (2006) och Lundh och Smedler (2007), att den berörda 

lägger över egna omedvetna och oacceptabla tankar eller handlingar kring det inträffade på 

andra, till följd av sina egna skuldkänslor. Denne kan då tillskriva andra människor 

egenskaper eller påstå att någon bidragit till dödsfallet, trots att så inte är fallet.     

     Vid smärtsamma upplevelser förekommer ofta isolering som en försvarsmekanism. Det 

innebär att den berörda personen lugnt och sansat kan berätta om det inträffade, medan denne 

egentligen förtränger sina känslor och upplevelser. Isolering är vanligt under det akuta skedet 

under krisen, men om den berörda personen fortsätter att förneka det inträffade och sina 

känslor och tankar kring detta en lång tid efter det inträffade kan försvarsmekanismen göra 

det svårt för den berörda att bearbeta händelsen (Cullberg, 2006). 

 

Systemteori 
Systemteorin utgår från en syn på människor som system, där samtliga är del av större, 

överordnade system, och inbegriper andra, så kallade subsystem. De olika systemen som 

individen ingår i samverkar med varandra på ett komplext sätt, genom en ömsesidig påverkan 

(Payne, 2005; Lundsbye m.fl. 2000; Schjödt & Egeland, 1994). Överordnade system, beskrivs 



14 
 

av Lundsbye m.fl. (2000), som en helhet och är någonting mer än endast summan av de 

underordnade system som ingår i det. Eftersom de överordnade systemen består av många 

olika underordnade system är den påverkan och makt de utövar, enligt Lundsbye m.fl. (2000), 

större än de underordnade systemens. 

     Schjödt och Egeland (1994) definierar ett system genom att det inom ett system utväxlas 

mer fysisk och mental energi än utanför systemets gränser. Systemen ses antingen som öppna 

eller slutna.  De öppna kännetecknas, enligt Payne (2005), av att energi utväxlas med system 

utanför gränserna, medan de slutna kännetecknas av att inget utbyte av energi sker över 

gränserna. En sluten familj har, enligt Schjödt och Egeland (1994), exempelvis en bristande 

kontakt med omgivningen, vilket innebär att familjen inte påverkas av yttre händelser. 

     Eftersom samtliga system är medlemmar av en större helhet och interagerar med andra 

system, räcker det, enligt Lundsbye m.fl (2000) samt Schjödt och Egeland (1994), inte med 

att studera ett system för sig. Systemteorin kan därför beskrivas utgå från en helhetssyn där 

samtliga system ömsesidigt påverkar varandra, och perspektivet försöker därför snarare att 

söka efter orsaken till uppkomsten av problem snarare än att försöka definiera symtombärare. 

Inom en familj påverkar samtliga varandra, och därmed ses, enligt Lundsbye m.fl (2000), 

Schjödt och Egeland (1994), relationerna inom familjen som viktigare än de individuella 

egenskaperna hos familjemedlemmarna.  

     Lundsbye m.fl. (2000) lyfter fram att samtliga system strävar mot ett jämviktsläge, där det 

råder balans inom systemet. Om ett system har stabilitet, balans och jämvikt innebär det dock 

inte att situationen inom familjesystemet är bra eller harmonisk, utan snarare att mönstren 

inom systemet är stabila. 

     Systemteorin utgår från att människor relaterar till varandra utifrån den specifika kontext 

de befinner sig i, det är därför, enligt Payne (2005), viktigt att identifiera de olika 

beteendemönster som finns i personens olika system, för att kunna se vilka möjligheter som 

finns och vad som bör förändras. En individ med en viss problematik kan tänkas uppvisa 

liknande problem i en annan social miljö, eller med andra ord ett annat system. 

     Schjödt och Egeland (1994) betonar att sociala system bör definieras utifrån frekvens, 

intensitet och kvalitet bland de personliga kontakterna och interaktionerna. En familj kan 

därmed, utöver mamma, pappa och barn, inkludera exempelvis övriga släktingar eller grannar. 

Familjen kännetecknas därmed snarare av vilka som ställer upp för familjemedlemmarna vid 

problem och ses som centrala personer även då de befinner sig långt bort. Eftersom samtliga 

relationer har olika signifikans, innebär det att vissa system eller relationer bör ses som 

viktigare än andra. En av de mest betydelsefulla relationerna, eller system, som människor 

lever i är, enligt Schjödt och Egeland (1994), familjen. Eftersom en familj utgör en helhet, där 

samtliga familjemedlemmar har inbördes relationer och ömsesidigt påverkar varandra, kan 

familjemedlemmars problem, enligt Lundsbye m.fl. (2000), inte förstås isolerat från hela 

familjens sammanhang. Stressande livsfaktorer tar energi från systemet i sig, och därför 

innebär stressande livsfaktorer hos en eller flera familjemedlemmar påfrestningar på hela 

familjesystemet (Payne, 2005).  

     Samtliga individer inom en familj utgör, enligt Lundsbye m.fl. (2000), subsystem för sig. 

Men individerna inom familjen utgör även subsystem tillsammans vilka bildar på grund av 

exempelvis ålder, kön, intressen och funktioner i familjesystemet. Samtidigt som det bör vara 

tydliga gränslinjer mellan de olika subsystemen, bör de vara öppna för kommunikation och 

engagemang mellan dem. Föräldrasubsystemets främsta uppgift är, enligt Lundsbye m.fl. 

(2000), att vårda, vägleda och kontrollera barnen. Det kan dock ibland kompletteras med hjälp 

av någon utomstående, exempelvis mormor eller morfar. 

     Lundsbye m.fl. (2000) betonar att varje system har särskilda toleransregler för vad som är 

tillåtet inom systemet. Toleransreglerna kännetecknas av formella och informella regler som 

styr på vilket sätt familjen integrerar. De formella reglerna är öppet uttalade, medan de 
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informella reglerna är outtalade och underförstådda inom familjen. Det kan då, enligt 

Lundsbye m.fl. (2000), handla om att man inom en familj inte visar starka känslor för 

varandra, som att gråta, eller att vissa av medlemmarna förväntas bete sig på ett visst sätt. 

Reglerna har till syfte att upprätthålla systemet, eftersom de skapar avgränsningar till andra 

system, och därigenom identifierar det specifika systemet. Lundsbye m.fl. (2000) beskriver att 

direkta eller indirekta sanktioner följer vid regelöverträdelser. Direkta sanktioner kan handla 

om att barnen i en familj får indragen veckopeng om de kommer hem försent, medan 

indirekta sanktioner kan innebära att ett barn inom familjen springer upp på sitt rum och 

börjar gråta.  

     Oavsett synliga bakomliggande orsaker till ett visst symtom, bidrar det, enligt Lundsbye 

m.fl. (2000), till systemets jämvikt. Det är därför viktigt att ta reda på hur systemet, eller 

familjen, skulle förändras om symtomet försvann. Ett barn som agerar aggressivt kan 

exempelvis tänkas avleda sorgen hos den efterlevande föräldern efter en förälders död. För att 

kunna skapa en ny jämvikt inom en familj måste, enligt Lundsbye m.fl. (2000), en 

omstrukturering sker utifrån de krav som ställs för förändring, vilket ofta ske automatiskt. Om 

den spontana förändringen blockeras av något skäl kan familjen behöva hjälp utifrån för att 

kunna finns en ny funktionell jämvikt. 

     Lundsbye m.fl. (2000) lyfter fram att samtliga människor lever i sociala system och därför 

agerar enligt de roller vi tilldelats, utifrån de system vi deltar i. Till följd av de system 

människor deltar i, finns det förväntningar och krav kring hur vi bör bete oss. Familjeroller är, 

enligt Lundsbye m.fl. (2000), till stor del naturliga, såsom mamma, dotter, pappa och så 

vidare, medan andra förvärvs genom ett samspel av det egna och andras beteende. Förvärvade 

familjeroller kan exempelvis vara att mamma ska vara den primära omsorgspersonen, medan 

pappa tjänar pengar och så vidare. 

 

Metod 
 

Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Syftet med studien är att beskriva hur barn reagerar vid föräldrars plötsliga och oväntade död, 

vilka behov av stöd barn har efter föräldrars plötsliga och oväntade död samt vad obearbetad 

sorg kan leda till. Studien utgår därför från ett hermeneutiskt perspektiv, vilket enligt 

Sohlberg och Sohlberg (2009), syftar till att tolka och skapa en förståelse för innehållet och 

betydelsen av texter och vardagliga företeelser. Perspektivet utgår, enligt Sohlberg och 

Sohlberg (2009), från en subjektiv syn på mänskliga sammanhang och tillåter att flera 

tolkningar kan förekomma då man utgår från en text eller en vardaglig företeelse. De 

värderingar och den förförståelse en undersökare har beskrivs av Thurén (2007), vara av 

central betydelse utifrån ett hermeneutiskt perspektiv.  Min förförståelse kring att en förälders 

död bör innebära starka känsloreaktioner hos barn är av central betydelse utifrån ett 

hermeneutiskt perspektiv. Det beror på att insamlingen av empiri, samt förståelsen av den 

insamlade empirin, kan ha påverkats av min förförståelse samt mina teoretiska kunskaper. 

Hermeneutikens centrala idé är, enligt Bryman (2011), att undersökaren ska försöka få fram 

deltagarnas perspektiv, utifrån sin analys, vilket överensstämmer med studiens syfte. 
 

Deskriptiv metod 
Studien utgår från en deskriptiv metod vilket, enligt Ejvegård (2009), lämpar sig väl då en 

undersökning syftar till att beskriva egenskaper hos en grupp människor. Eftersom studien 

syftar till att beskriva barns känsloreaktioner efter föräldrars plötsliga och oväntade dödsfall, 

barns behov av stöd efter föräldrars plötsliga och oväntade död samt konsekvenser av 

obearbetad sorg hos barn, utifrån barns och professionellas beskrivningar anser jag att en 
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deskriptiv metod lämpar sig väl. Utifrån en deskriptiv metod är det, enligt Ejvegård (2009), 

viktigt med en tydlig systematik i studien, varpå de data som jag samlat in har kategoriseras 

och sorteras för att därigenom kunna framföra syftet med studien på ett tydligt sätt. De data 

som studien utgår från, och det urval som gjorts, utgår därmed från att syftet och 

frågeställningarna i studien ska kunna uppfyllas på ett tydligt sätt. 
 

Urval 
Urvalet i studien har, i enlighet med Jacobsens (2012) beskrivning, inte fokuserat på antalet 

respondenter eller enheter utan istället fokuserat på huruvida dessa kunnat bidra med 

intressant information till studien i förhållande till dess syfte och de uppsatta 

frågeställningarna. Studien har därmed, med andra ord, utgått från ett strategiskt urval vilket, 

enligt Bryman (2011), utgår från en önskan om att kunna skapa en överensstämmelse mellan 

de undersökta enheterna som valts ut, genom urvalet, och studiens syfte och frågeställningar. 

     Studien utgår från Barnkonventionens (2006) definition av begreppet barn, vilken 

innefattar alla människor under 18 år, som inte enligt den lag som gäller barnet blivit myndigt 

tidigare. Sökningen har därefter dock avgränsats till personer mellan 7-18 år gamla, på grund 

av att det varit av betydande vikt för studien att barnen själva kunnat beskriva sina upplevelser 

av föräldrarnas dödsfall skriftligen. Ett antagande har därmed gjorts att barn mellan 7 och 18 

år är förmögna att skriftligen uttrycka sig någorlunda väl. 

     Utifrån litteratursökningen fann jag två böcker, där barn själva beskrivit sina upplevelser 

av sina föräldrars dödsfall, som väl lämpade för studien. I böckerna ”Du är hos mig ändå – 

Ungdomar och barn om att mista en förälder” (Sjöqvist, 2005) och ”Pappa tog sitt liv – Om 

att gå vidare när det ofattbara händer” (Hagman, 2007) valdes då barn ut, utifrån de olika 

urvalskriterierna som satts upp till studien. 

     Studien har ytterligare avgränsats till att endast innefatta barn som plötsligt och oväntat 

förlorat en förälder, utifrån en förförståelse om att känsloreaktioner efter en förälders dödsfall 

skiljer sig åt mellan barn som plötsligt och oväntat förlorat en förälder, i jämförelse med barn 

som hunnit förbereda sig på förälderns död. Bland de barn som valts ut till studien har fyra av 

barnen förlorat sina föräldrar genom självmord, och fyra av barnen har förlorat sina föräldrar 

plötsligt och oväntat på annat sätt. Någon större vikt vid dödsorsaken av föräldrarna har dock 

inte lagts, utan gemensamhetsfaktorn mellan barnen är att de innan dödsfallet inte hunnit 

förbereda sig inför förälderns dödsfall. Slutligen har urvalet avgränsats till att innefatta fem 

flickor och tre pojkar. Någon större vikt har dock inte lagts vid skillnader i barnens 

känsloreaktioner beroende på kön, utan urvalet har skett ifall tydliga skillnader eventuellt 

skulle framgå av resultatet.  

     Barnens självbiografiska berättelser har skrivits efter 3-20 år efter det att föräldrarna 

plötsligt och oväntat gått bort. Två av barnen har skrivit sina berättelser 3 år efter dödsfallet, 

två barn 5 år efter, ett barn 6 år efter, ett 10 år efter, ett 12 år efter och ett 20 år efter.  

     De professionella intervjupersonerna som ingår i studien har valts via ett så kallat 

målinriktat urval, utifrån vilket syftet och de frågeställningar som studien utgår ifrån, enligt 

Bryman (2011), ska kunna besvaras med hjälp av enheterna, då de bedöms vara relevanta för 

syftet med studien. Då båda intervjupersonerna har god kunskap om barn i sorg samt har lång 

tids erfarenhet av arbete med barn i sorg, bedöms de som relevanta för studiens 

undersökningssyfte.  
 

Datainsamlingsteknik 
Data kring barns reaktioner efter föräldrars plötsliga och oväntade dödsfall har samlats in från 

självbiografiska berättelser. De självbiografiska berättelser som inkluderats i studien har inte 

producerats i syfte att kunna användas av samhällsforskare utan finns tillgängligt för analys 

och har bedöms som relevanta för studiens syfte.  
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     Data från de två professionella som arbetar och arbetat med barn i sorg efter en förälders 

död, har inhämtats genom semistrukturerade intervjuer. I enlighet med Brymans (2011), 

beskrivning har det inneburit att de redan formulerade frågorna inte styrt intervjun, utan 

endast fungerat som riktlinjer för vad som bör beröras under intervjun. Intervjuerna har därför 

utgått från en intervjuguide (bilaga 1), som upprättades innan intervjutillfällena, med en lista 

över specifika frågor som skulle beröras under intervjuerna. Intervjupersonerna har dock fått 

svara fritt på intervjufrågorna, som ställts i olika följd, och följdfrågor har sedan ställts utifrån 

de intervjuades resonemang. Som undersökare har tonvikten lagts på att betona det 

intervjupersonerna lyft fram som betydelsefullt, för att sedan, genom följdfrågor få förklarat 

och skapa en djupare förståelse kring innebörden av det beskrivna.     

 

Empirins bearbetning och analysmetoder 
Empirin som framkommit i studien har analyserats utifrån en kombination av olika metoder. 

De väsentliga delarna av de självbiografiska berättelser som används i studien har, genom en 

meningskoncentrering, lyfts fram, vilket i enlighet med Jacobsens (2012) beskrivning syftat 

till att förenkla och skapa en struktur i empirin. För att kunna fånga barnens egna upplevelser 

av föräldrarnas oväntade och plötsliga bortgång har deras egna beskrivningar och ordval 

behållits, med syfte att skapa en pålitlighet i studien. 
     De självbiografiska texterna har sedan meningskategoriserats för att skapa ytterligare 

struktur i empirin. Syftet med meningskategoriseringen har, liksom Jacobsen (2012) 

beskriver, varit att förenkla var och en av de detaljerande berättelserna för att kunna jämföra 

de olika upplevelserna. Barnens detaljerade berättelser har därför meningskoncentrerats för att 

deras olika känsloupplevelser efter föräldrarnas plötsliga och oväntade dödsfall skulle kunna 

jämföras. De kategorier som framkommit, genom barnens självbiografiska berättelser, har 

sedan betonats genom citat vilket, i enlighet med Jacobsens (2012) beskrivning, syftat till att 

belysa och definiera de olika kategorierna. Slutligen har de självbiografiska berättelserna 

tolkats med hjälp av olika teoretiska utgångspunkter. 

     Vid de två intervjuer som skett med professionella inom ämnesområdet har intervjuerna 

spelats in för att på så sätt få med den fullständiga redogörelsen av det de professionella 

berättat. Inspelning av intervjuerna är, enligt Bryman (2011), en viktig förutsättning för att 

undersökaren ska kunna vara uppmärksam på intervjupersonernas berättelser, och därmed 

kunna ställa följdfrågor och fördjupningsfrågor kring intressanta aspekter. 

     För att kunna bibehålla intervjupersonernas egna berättelser, och därmed undvika att som 

undersökare vara med att påverka och tolka texten alltför mycket, transkriberades sedan det 

inspelade materialet. För att ytterligare undvika misstolkningar av det intervjupersonerna 

berättat vid intervjutillfällena, skickades det kategoriserade resultatet till dem för 

godkännande. De gavs då tillfälle att revidera eventuella missuppfattningar eller saker de velat 

utveckla, efter intervjutillfället. 

     Materialet från intervjutillfällena kategoriserades, i enlighet med studiens frågeställningar, 

till tre olika kategorier; ”Barns känsloreaktioner efter föräldrars plötsliga och oväntade död”, 

”Barns behov av stöd efter föräldrars plötsliga och oväntade död” samt ”Följder av obearbetad 

sorg hos barn som förlorat en förälder”, med syfte att skapa en struktur i empirin. För att 

kunna skapa en pålitlighet i studien samt belysa de professionellas upplevelser av barn i sorg 

efter en förälders plötsligt och oväntade död har deras egna beskrivningar och ordval 

behållits. Kategoriseringarna utgår därmed från en meningskoncentrering av de 

professionellas egna berättelser. 

 

Litteratursökning 
Självbiografiska böcker söktes efter via databasen ”Libris” vid Örebro universitetsbibliotek, 

varigenom böckerna ”Du är hos mig ändå – Ungdomar och barn om att mista en förälder” 
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(Sjöqvist, 2005) och ”Pappa tog sitt liv – Om att gå vidare när det ofattbara händer” 

(Hagman, 2007) valdes ut som lämpliga för att kunna uppfylla syftet med studien. Vidare har 

självbiografier sökts vid andra universitetsbibliotek i Sverige samt kommunala bibliotek, men 

ytterligare resultat har gallrats bort eftersom resultaten inte överensstämt med studiens syfte. 

De självbiografiska berättelser som använts i studien är skrivna av barnen själva och har 

publicerats med hjälp av ovanstående böckers författare. 

     Utifrån de ovan nämnda böckerna valdes åtta olika självbiografiska berättelser ut, och 

därmed åtta barn, att delta i studien. Samtliga barn som deltar i studien har plötsligt, och 

oväntat, förlorat sina föräldrar.  

     De vetenskapliga artiklar som använts i studien har eftersökts i databaserna ”Summon”, 

”PsycARTICLES” och ”Social Services Abstracts” vid Örebro universitetsbibliotek. Sökord 

som använts är; bereavement, ”child* + grief*” samt ”child* grief* parent* death* loss*. 

Urvalskriterier som tillämpats vid eftersökning av artiklar är att de ska vara skrivna på 

svenska eller engelska samt att publikationsdatumet ska vara tidigast år 2000, alltså att de 

maximalt skulle vara 13 år gamla. Ytterligare avgränsningar som använts i samband med 

sökning efter tidigare forskning är; ”endast fulltext”, ”artiklar från vetenskapliga publikationer 

inklusive vetenskapligt granskade” samt ”artiklar från vetenskapligt granska publikationer”. 

De vetenskapliga artiklar som hittades genom urvalet fungerade sedan som källor för vidare 

relevant litteratur, då litteraturförteckningar från olika artiklar användes för att hitta vidare 

litteratur. 

     Den övriga litteratur som använts till studien har framförallt framkommit genom litteratur 

av en av de främsta forskare inom området i Norden, Atle Dyregrov. Därigenom har tips på 

ytterligare information framkommit. Utöver det har litteratur sökts fram via databasen 

”Libris” vid Örebro universitet. Böcker som bedömts vara relevanta för studien har sedan 

kunnat fungera som en ursprungskälla för att hitta ytterligare, relevant, litteratur.  

Etiska överväganden 
Studier där barn är material för forskning beskrivs som problematiska då deras förmåga att 

bedöma risker och konsekvenser är begränsade. Forskning på en utsatt grupp, som barn, ska 

därför, enligt Codex (2012b), aldrig genomföras om den kan utföras på annat sätt. Studien har 

genomförts genom självbiografiska berättelser skrivna av barn, eftersom kvalitativa intervjuer 

med barn som förlorat en förälder, och därmed bör betraktas som en utsatt grupp, är oetiskt. 

Då forskaren själv, enligt Codex (2012a), har det yttersta ansvaret för att forskningen är av 

god kvalitet och moraliskt acceptabel har beslut om att inte intervjua barn i studien fattats. 

     Vid intervjutillfällena med de professionella informerades båda intervjupersonerna, innan 

intervjun påbörjades, om de grundläggande etiska riktlinjer som Bryman (2011) beskriver och 

som studien utgår ifrån. Det gjorde med syfte att medvetandegöra dem om sina rättigheter, 

och för att därigenom fullfölja det etiska övervägandet i studien. Intervjutillfället inleddes 

med en presentation av studiens syfte, frågeställningar och upplägg av studien. De deltagande 

informerades även om att deras deltagande i studien är frivilligt. Det innebär att de därför utan 

motivering, när som helst har rätt till att avbryta sitt deltagande i studien samt har rätt till att 

vägra att svara på frågor. Därigenom uppfyller studien informationskravet. Samtyckeskravet 

uppfylldes genom att de deltagande informerades om att de har rätt till att vara anonyma i 

studien om så önskas. Då ingen av de två intervjupersonerna önskade att vara anonyma deltar 

de dock i studien med deras namn. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom information till 

de deltagande professionella om att uppgifter angående identifierbara personer bevaras på ett 

sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras av utomstående. Slutligen uppfylldes 

nyttjandekravet genom information till de deltagande om att uppgifterna de deltar i studien 

med endast kommer att användas för studiens ändamål. 

 



19 
 

Validitet 
De självbiografiska berättelser som studien utgått ifrån har inte skapats i något specifikt 

forskningssyfte, vilket enligt Bryman (2011), innebär att den är av icke-reaktivt slag, då den 

inte tidigare påverkats av någon forskares värderingar eller uppfattningar. Det kan lyftas fram 

som en styrka med arbetet, eftersom det minskar risken för begränsningar av validiteten av 

data. I jämförelse med kvalitativa intervjuer kan det tolkas som att användandet av de 

självbiografiska berättelserna som empiri i studien är en fördel då de kan tolkas som mer 

genomtänkta. Det beror på att barnen på eget initiativ skrivit om sina känsloreaktioner efter 

sina föräldrars död. Det kan dock även tolkas som en svaghet då en bristande spontanitet, 

enligt Jacobsen (2012), kan bidra till en känsla av att texten är alltför genomtänkt. Då barnens 

berättelser hämtats från självbiografiska berättelser skrivna av barn kan det lyftas fram som en 

brist med materialet att det inte getts möjligheter till följdfrågor eller specificering av 

beskrivningar bland barnen. Det kan därför tänkas finnas en risk för att feltolkningar ägt rum, 

då jag som undersökare fritt tolkat barnens berättelser. 

     För att minska begränsningar av validiteten av data som framkommit genom intervjuer 

med professionella inom ämnet har intervjupersonerna, efter att transkribering och 

kategorisering av intervjumaterialet skett, getts möjlighet att revidera materialet. Båda 

intervjupersonerna har därmed godkänt materialet som tagits med i studien, vilket kan tolkas 

som en styrka med arbetet. 

 

Reliabilitet 
Reliabilitet utgår, enligt Bryman (2011) och Jansson och Jegerby (2008), från tillförlitligheten 

i undersökningar och handlar om ifall resultaten från undersökningar blir desamma om 

samma undersökning upprepas, eller om resultaten påverkas av personen som genomför 

studien eller tiden för när den är genomförd. Det finns en risk för att de självbiografiska 

berättelser, som skrivits av de barn som inkluderats i studien, inte visar deras sanna känslor 

och upplevelser, eftersom de efter sina föräldrars död befunnit sig i en svår situation. Texterna 

har dock bedömts som rationella, och därmed bedömts som relevanta för studien.  

     För att kunna bedöma en kvalitativ undersöknings reliabilitet ska samtliga faser, enligt 

Bryman (2011), av forskningsprocessen på ett fullständigt och tydligt sätt redogjorts i studien. 

Som undersökare har jag i studien försökt att på ett tydligt och strukturerat sätt redogöra för 

samtliga olika faser av forskningsprocesser.  

     Det kan tolkas som en styrka i arbetet att jag genomfört studien på egen hand, eftersom det 

innebär att det inte skett flera olika tolkningar av materialet. Tolkningarna i studien kan 

därmed tänkas vara med objektiva, i jämförelse med om jag hade skrivit studien tillsammans 

med andra personer. 

 

Generaliserbarhet 
Studien utgår från ett målinriktat urval, utifrån vilket undersökningsenheter valts ut för att de 

bedömts som relevanta för att kunna besvara studiens uppsatta syften och frågeställningar. 

Det innebär, enligt Bryman (2011), att en generalisring av resultaten från studien inte 

möjliggörs, vilket kan ses som en nackdel med min studie. Syftet med studien har dock varit 

att skapa en vidare kunskap om och beskriva barns reaktioner vid en förälders plötsliga och 

oväntade dödsfall, deras behov av stöd samt följder av obearbetad sorg, utifrån vilket ett 

målinriktat urval lämpat sig väl. Resultatet från studien kan därmed påstås vara representativt 

för den grupp barn som studien utgår ifrån, eftersom flera sorgereaktioner delas av 

majoriteten av barn i studien. Det innebär dock även att det inte går att generalisera resultatet 

till en större population. 
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Metoddiskussion 
Studien hade kunnat vidareutvecklas genom att undersöka vilka olika behandlingsinsatser 

som finns tillgängliga för barn och dess familjemedlemmar, efter att ha förlorat en förälder 

plötsligt och oväntat. Utifrån en tidsaspekt, samt till följd av det utrymme som getts för 

uppsatsskrivandet, ansåg jag dock att det inte var möjligt att genomföra. 

     Eftersom jag genomfört studien på egen hand finns det en risk att jag subjektivt påverkat 

bearbetningen av material och därigenom resultatet i studien. Under arbetets gång har jag 

dock försökt att inta en objektiv ställning för att därigenom ha så liten påverkan på studien 

som möjligt. 
 

Resultat och analys 
Resultat från de självbiografiska böckerna och resultat från två intervjuer med professionella 

kommer att presenteras parallellt och analyseras med hjälp av tolkningsramen för att undvika 

upprepningar i studien. Avsnittet inleds med en presentation av de två intervjupersonerna, för 

att sedan följa tre kategorier utifrån vilka resultat och analys av materialet i studien kommer 

att ske. De tre kategorier avsnittet utgår ifrån är; barns känsloreaktioner efter föräldrars 

plötsliga och oväntade död, barns behov av stöd efter en förälders plötsliga och oväntade död 

samt följder av obearbetad sorg hos barn som plötsligt och oväntat förlorat en förälder. 

Kategorierna syftar till att studien ska kunna följas på ett tydligt och strukturerat sätt. 

Slutligen kommer materialet ur de tre kategorierna att analyseras utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna i en sammanfattande analys. 

 

Presentation av intervjupersoner 

Intervjupersonen Åsa Wetter är utbildad socionom och har sedan år 1999 arbetat inom 

landstinget Dalarna. Då personal från olika professioner uppmärksammade att det inte fanns 

något specifikt stöd för barn som förlorat en förälder inom landstinget väcktes idén om att 

utveckla en sådan verksamhet. Genom kontakt med Uppsala akademiska sjukhus, där de 

redan hade arbetat med sorgegruppsarbete under en lång tid, kunde de skapa sig en bild av hur 

arbete med barn i sorg kan se ut. År 2009 startades grupperna, efter ett planeringsarbete som 

pågått under två år, genom ett samarbetesavtal mellan landstinget Dalarna, sjukhuskyrkan i 

Falun, Svenska kyrkan i Falun och Rädda barnen, då verksamheten var väl förankrad. 

Verksamheten består av 12 gruppledare som samtliga har en 7,5 hp. gruppledarutbildning för 

barn i sorg via Ersta Sköndal högskola. 
     Intervjupersonen Göran Gyllenswärd är legitimerad psykolog och psykoterapeut. Han 

arbetade tidigare på Rädda barnens Sverigeavdelning där han år 1993 startade ett projekt för 

barn i sorg som förlorat en anhörig. Inledningsvis samlade han erfarenheter och träffade barn 

för att till slut starta en sorgegruppsverksamhet för barn. Den framstående forskaren inom 

ämnesområdet i Norden, Atle Dyregrov, bedrev sedan tidigare ett projekt för barn i sorg vid 

center för kris och psykologi i Bergen, varpå han inledningsvis hjälpte Gyllenswärd och 

Rädda barnen att komma igång med verksamheten.  

 

Barns känsloreaktioner efter föräldrars plötsliga och oväntade död 
En förälders dödsfall bör, enligt Kirwin och Hamrin (2005), ses som en av de mest stressfulla 

och traumatiska upplevelser ett barn kan tänkas gå igenom, eftersom dödsfallet inte endast 

drabbar barnet i sig utan hela dess familj. Beskrivningen stämmer överens med 

intervjupersonens Åsa Wetters uppfattning, då hon beskriver hur hela barnets familj drabbas 

som helhet av förälderns död. 
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Dödsfallet innebär ofta en chock för familjen och ett stort trauma eftersom ingenting blir sig likt efter det 

inträffade. Vardagen slås i spillror, eftersom de berörda inte hunnit förbereda sig på dödsfallet. Under tiden strax 

efter att förlusten skett är situationen därför väldigt omtumlande för barnet och dess familj (Åsa Wetter). 
 

Båda intervjupersonerna uppfattar barns sorgereaktioner som väldigt lika, oavsett hur 

dödsfallet har gått till, vilket överensstämmer med Chestersons (2011) uppfattning då han 

beskriver att det finns ett flertal liknande känsloreaktioner hos barn då en förälder dött. 

Gyllenswärd tror att det kan bero på att barnen delar en gemensam saknad efter relationen till 

den döde och på grund av den stora förändringen i familjen som dödsfallet innebär, vilken 

barnen måste hantera på något sätt. Många av barnen delar därför ofta samma typ av tankar 

och känslor kring dödsfallet och den döde. Liksom beskrivningen uppvisar barnen i studien 

ett flertal liknande känsloreaktioner, vilket presenteras genom de kommande kategorierna. 

Hälften, eller fler än hälften av barnen, delade känslor av overklighet och misstro, rädsla, 

ansvar, ilska och irritabilitet, saknad och ledsenhet samt ensamhet, efter dödsfallet. Samtliga 

barn i studien beskriver på olika sätt känslor av rädsla samt saknad och ledsenhet efter 

föräldrarnas död, men även känslor av overklighet och misstro delas av sju av de åtta barnen.  

     Gyllenswärd betonar dock att varje barns sorgeprocess präglas av dennes specifika 

situation, vilket överensstämmer med Chestersons (2011) och Dyregrovs (2007) uppfattningar 

om individuella skillnader mellan barn gällande deras känsloreaktioner. Även Åsa Wetter 

betonar att barn sörjer individuellt, varpå samtliga barn bör mötas med förståelse, oavsett 

vilka känsloreaktioner de visar. På ett liknande sätt betonar även Dyregrov (1994) att det är 

viktigt att den efterlevande föräldern, och övriga personer i barns närhet, är försiktiga med att 

benämna specifika känsloreaktioner som normala eller onormala, eftersom det finns 

individuella skillnader i barns känsloreaktioner efter en förälders dödsfall. De flesta 

känsloreaktionerna som gått att utläsa från barnens självbiografiska berättelser är dock 

gemensamma för de flesta av barnen. Det finns endast en känsloreaktion som tydligt 

framkommer i endast en av de självbiografiska berättelserna, vilken är skuldkänslor. Barnet 

som tydligt beskriver skuldkänslor i sin självbiografiska berättelse förlorade sin pappa genom 

självmord. I en vetenskaplig artikel beskriver Andrienssen och Krysinska (2012) att 

skuldkänslor och känslor av lättnad är vanliga efter ett självmord, vilket stämmer överens med 

barnets upplevelser då dennes pappa begick självmord. Ytterligare tre av barnen i studien 

förlorade dock sina föräldrar plötsligt och oväntat genom självmord, men lyfte inte specifikt 

fram känslor av skuld efter dödsfallet. Därför är det osäkert om skuldkänslor som 

känsloreaktion efter en förälders dör har med själva dödssättet att göra, eller om det snarare 

rör sig om barnets individuella upplevelse. 

     Gyllenswärd lyfter fram att barns sorgeprocess påverkas av flera olika omringande 

faktorer; den specifika familjesituationen, barnets ålder, barnets intellektuella samt psykiska 

mognad, vilket stöd denne får från omgivningen, om det varit ett traumatiskt dödsfall eller 

inte samt barnets relation till den som dött (Gyllenswärd, 1997).  En gemensam faktor bland 

barn som förlorar sina föräldrar är, enligt Gyllenswärd, dock att dödsfallet kommer att leda till 

väldigt starka reaktioner, eftersom dem förlorar en människa som de knutit an till. Hälften av 

barnen i studien har förlorat föräldrarna genom självmord, och hälften av barnen i studien har 

förlorat sina föräldrar plötsligt och oväntat på annat sätt. Vissa av känsloreaktionerna, såsom 

overklighetskänslor och misstro, rädsla samt saknad och ledsenhet, är gemensamma för 

flertalet av barnen, oavsett dödsorsak, medan det går att utläsa skillnader i vissa andra 

känsloreaktioner. Hälften av barnen i studien uppvisade, efter dödsfallet, ett ökad 

ansvarstagande, dock på olika sätt. Gemensamt för barnen som uppvisade ett ökat 

ansvarstagande är att dem tog över uppgifter som den döde föräldern möjligen hade tidigare. 

Något samband mellan kön hos den döde föräldern och barnets ökade ansvarstagande finns 

dock inte, eftersom två av barnen förlorat sin mamma, och två av barnen sin pappa. Fem av 
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barnen i studien upplevde känslor av ilska och irritation efter förälderns dödsfall. Barnens 

ilska riktade sig dock mot olika håll och det finns en jämn uppdelning bland de barn som 

förlorat sina föräldrar genom självmord, och de som förlorat sina föräldrar på annat sätt. 

     I en vetenskaplig artikel lyfter Andrienssen och Krysinska (2012) fram att de 

sorgereaktioner som följer efter ett självmord hos en närstående stämmer väl överens med de 

sorgereaktioner efterlevande upplever även vid andra typer av dödsfall, då specifikt vid 

plötsliga dödsfall. Beskrivningen stämmer väl överens med barnens känsloupplevelser efter 

föräldrarnas plötsliga och oväntade dödsfall, eftersom det finns flera gemensamma 

känsloreaktioner bland barnen i studien, oavsett dödsorsak. De känsloupplevelser som inte är 

gemensamma bland samtliga barn, beror inte heller på dödsorsak, utan bör snarare ses som 

individuella skillnader i sorgereaktioner. 

     Ålder som barnet befinner sig i då föräldern dör, bör enligt både Wetter och Gyllenswärd, 

lyftas fram som en avgörande faktor för hur de kommer att reagera på, och klara av att 

bearbeta sorgen som följer efter dödsfallet. Eftersom barn är väldigt konkreta i sitt tänkande 

kan de ha svårt att förstå den faktiska innebörden av dödsfallet. Många av dem reflekterar 

kring den egna påverkan på det inträffade, genom sitt magiska tänkande. De kan få fundera 

över ifall något som de sagt eller gjort kan ha medverkat till, eller till fullo förorsakat, 

förälderns död. Yngre barn behöver därför få dödsfallet beskriver för sig på ett mycket 

konkret sätt, för att kunna förstå det inträffade. Äldre barn har, enligt Wetter, lättare för att 

förstå den faktiska innebörden av dödsfallet som oåterkallelig. Gyllenswärd beskriver att barn 

först vid ungefär 9-års ålder utvecklar sitt abstrakta tänkande, där en förståelse kring döden 

som oåterkallelig är möjlig. När barn befinner sig i 12-års åldern upplever de ofta känslor som 

jobbiga, och tycker därmed att det är jobbigt att prata om känslor. Då barn är vid ungefär 15-

års ålder kan det kännas icke-hanterbart att möta det inträffade huvudtaget. Det beror på att 

barn då befinner sig i tonåren, vilken är full av sin egen problematik genom barns 

utvecklingsprocess. När barnet blivit 17 år kan denne förstå döden på ett djupt sätt, men det är 

först vid 24-års ålder, då hjärnan är fullt utvecklad, som den unge vuxne, enligt Gyllenswärd, 

kan möta döden och förstå dess konsekvenser till fullo. Utifrån barnens självbiografiska 

berättelser går det dock inte att utläsa något samband mellan barnens ålder och deras 

känsloreaktioner efter föräldrarnas dödsfall. De flesta känsloreaktioner som barnen beskriver 

efter föräldrarnas dödsfall är gemensamma bland de flesta av barnen, och de känsloreaktioner 

som hälften, eller färre av barnen, beskriver efter föräldrarnas dödsfall visar inget samband 

med ålder eftersom det finns en spridning angående ålder bland de barnen. Något samband 

mellan känsloreaktionerna hos barnen i studien och deras ålder kan därför inte påvisas. 

 
Overklighetskänslor och misstro 

Ett plötsligt och oväntat dödsfall följs ofta omedelbart av overklighetskänslor och misstro 

(Chesterson, 2011; Gyllenswärd, 1997; Dyregrov & Raundalen, 1995). Beskrivningen 

stämmer väl överens på barnen i studien, då sju av de åtta barnen, beskriver att de i samband 

med beskedet om föräldrarnas plötsliga och oväntade död upplevde overklighetskänslor och 

misstro kring bortgången. Overklighetskänslor och misstro kring ett plötsligt dödsfall, är 

enligt Dyregrov (2007), en av de vanligaste direkta reaktionerna hos barn, genom vilket 

barnen kan förneka att dödsfallet verkligen inträffat för att hålla det smärtsamma på avstånd. 

Dyregrov och Raundalen (1995) betonar vidare att avståndstagandet från dödsfallet inte sker 

medvetet hos barnet utan skapar en möjlighet för barnet att bearbeta det som inträffat 

successivt eller ”bit för bit”. Magnus, som var 15 år gammal, då han plötsligt och oväntat 

förlorade sin pappa sätter ord på det overkliga med sin pappas dödsfall och beskriver hur han 

tog in dödsfallet bit för bit; 
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Det kändes inte som om jag ville gråta. Det var för overkligt, fanns inte, inte på riktigt, så det var inget att gråta 

över […] Det tar lång tid innan man begriper vad som hänt. Okej, min pappa har dött. Det kändes som om det 

inte var någonting, som om det inte hänt. Det hade kommit bit för bit (Sjöqvist, 2005, sid. 117ff). 
 

Då barnet möjligen endast upplevt förlust och död i omgivningen eller på TV, i böcker och så 

vidare tidigare, kan denne, enligt Chesterson (2011), ha svårt att förstå att dödsfallet verkligen 

rör denne. I enlighet med beskrivningen upplevde barnen starka overklighetskänslor rörande 

dödsfallet då de flesta av dem tidigare haft en syn på död som att det inträffar andra 

människor, och inte dem själva. Saga, som var 10 år då hon förlorade sin pappa plötsligt 

genom en bilolycka, lyfter fram sina känslor av overklighet och misstro kring sin pappas död; 

 
Först är det inte så farligt. Sådant händer ju inte mig. Det händer bara människor i böcker, i tidningar, men inte 

mig. Han har bara svimmat, det är inget att oroa sig över. (Sjöqvist, 2005, s. 144). 
 

Barnens omedvetna sätt att bearbeta det inträffade successivt kan, utifrån Hammarlunds 

(2011) beskrivning innebära en slags känsloavstängning vilket utåt sett kan få det att verka 

som om barnet fungerar tämligen normalt och verkar tämligen oberörd av det inträffade. Få av 

barnen i studien började, direkt efter beskedet, att börja gråta utan istället ifrågasätta det 

inträffade. Flera av barnen reagerade snarare genom förvirring och ett ifrågasättande av 

informationen de fått angående det inträffade, vilket enligt Chesterson (2011), kan ses som en 

vanlig reaktion då förälder nyss levde, vilket gör det svårt att förstå att dennes liv plötsligt 

tagit slut. Lisa, var 17 år gammal då hon miste sin pappa genom självmord, och fick reda på 

dödsfallet strax innan hon skulle hem till sin pappa för att fira hans födelsedag. Hon är ett av 

de barnen i studien som inte grät direkt efter beskedet, utan istället ifrågasatte om det 

överhuvudtaget inträffat. Det sättet på vilket Lisa beskriver overklighetskänslan kring sin 

pappas bortgång talar för att hon, liksom flera av de andra barnen i studien, trängde bort själva 

dödsfallet och därmed fokuserar på det faktiska, att de skulle fira hans födelsedag; 

 
Jag kunde inte förstå – vi skulle ju hem till honom och vi hade köpt en present (Hagman, 2007, s. 68). 

 

Vissa av barnen i studien reagerade även genom ett mer direkt förnekande av det inträffade, 

vilket, enligt Dyregrov (2007), kan vara ett sätt för barn att hålla det smärtsamma borta, ifrån 

sig. Sammie, som var 7 år gammal då han förlorade sin pappa genom hjärtinfarkt, lyfter fram 

sitt förnekande av sin pappas död genom att pappan arbetade borta under perioder vilket 

bidrog till att han kunde föreställa sig att pappan efter dödsfallet endast var bortrest i arbetet, 

för att snart komma hem igen;  

 
Först fattade jag ingenting. Allt liksom bara snurrade runt i huvudet på mig […] Pappa hade åkt till jobbet med 

lastbilen tusen gånger och alltid kommit hem. Han jobbade borta en vecka och var hemma en vecka, så man 

kunde lätt inbilla sig att han bara jobbade lite längre och snart skulle komma hem. (Sjöqvist, 2005, s. 215f). 
 

Gyllenswärd (1997) beskriver att bristen på möjlighet att ta farväl av föräldern kan tänkas öka 

overklighetskänslorna kring dödsfallet ytterligare, vilket gällde för samtliga barn i studien. 

Lina, som var 10 år gammal då hon plötsligt förlorade sin pappa genom en flygplansolycka, 

betonar ovan beskrivning genom att hon efter beskedet kring sin pappas död fortfarande 

trodde att det fanns en möjlighet för pappan att börja leva igen; 

 
Det kom så plötsligt […] När jag fick reda på det trodde jag det var ett skämt, men ändå inte […] Poliserna som 

kom sade det så plötsligt. Bara att han var död. Jag frågade om det kunde få honom till livet igen, men de sade 

att det inte gick […] Jag fick se honom sedan. Då såg det ut som han bara hade somnat och snart skulle vakna 

upp, men han gjorde aldrig det. (Sjöqvist, 2005, s. 191). 
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Rädsla 

Samtliga barn i studien upplevde efter beskedet om föräldrarnas dödsfall rädsla på olika sätt. 

Chesterson (2011) lyfter fram rädsla som en vanlig känsloreaktion hos barn som förlorar sina 

föräldrar eftersom trygghetskänslan, genom vilket barnet ser sig som immunt mot hemska 

händelser, som relationen mellan barnet och föräldrarna stått för bryts. 

     Några av barnen i studien uttrycker en rädsla för att något ytterligare ska hända med någon 

som står dem nära, då främst rörande den efterlevande föräldern. Rädslan uttrycks bland annat 

genom ett behov av ökad kontroll över att resterande familjemedlemmar mår bra. Det bidrog 

till att två av barnen i studien kände ett behov av att ringa och fråga den efterlevande föräldern 

var denne var och hur denne mådde om den var borta längre stunder utan att informera om 

var. Magnus, som var 15 år gammal då han förlorade sin pappa plötsligt beskriver rädslan för 

att även hans mamma skulle dö; 

 
För ett litet tag sedan hade mamma känt en knöl i bröstet. Hon bjöd hem mina brorsor på middag och sa: ”Jag är 

inte orolig, så det tycker jag inte heller att ni ska vara”. Men självklart, varför skulle det inte hända oss? Två 

kompisars mammor har bröstcancer, så det drabbar inte bara mig. Knölen var 5 mm när läkaren plockade bort 

den, men jag hann tänka Å nej, bara inte det med. Men det var safe. (Sjöqvist, 2005, s. 123). 
 

Ett av barnen i studien, Johanna, beskriver en rädsla för att i framtiden bli som sin mamma. 

Johanna var 9 år gammal då hon förlorade sin mamma genom självmord, och för henne var 

det efter dödsfallet viktigt att kunna må bra igen på grund av rädslan för att själv bli 

deprimerad i framtiden; 

 
Det gäller att aldrig släppa taget, även om rädslan är stor. Jag känner stor rädsla för att det ska bli som med 

mamma. Jag vill inte vara tjugo år och tänka: herregud, vad har hänt med mig? Vill inte bli instängd i mig själv. 

Det spelar ingen roll vad det kostar, man måste bli bra. (Sjöqvist, 2005, s. 176). 

 
Flera av barnen upplevde även en rädsla för att se den döde föräldern, vilket beskrivs som 

både värdefullt, men även skrämmande. Vissa barn frågar spontant efter att få se den döde 

föräldern medan andra barn kan uppfatta det som skrämmande och vara rädda inför att få se 

den döde. Chesterson (2011) beskriver att de flesta barn dock vill få möjlighet till att se och 

röra den döde föräldern. Samtliga barn i studien fick efter dödsfallet ta farväl genom att se 

sina döda föräldrar, men särskilt tre barn upplevde visningen som skrämmande. Barnen 

beskriver då en gemensam rädsla för hur föräldern skulle se ut som död samt hur 

omgivningen skulle se ut. Tove, som var 12 år gammal när hon förlorade sin pappa genom 

självmord beskriver rädslan för att få se sin döde pappa; 

 
Dagen efter såg vi pappa. Jag var rädd innan, för jag trodde att jag skulle få se en skrynklig, iskall person. När vi 

kom in i bårhuset låg han där. Han hade inga sår eller märken. Han var lite vitare än vanligt, och lite kall, men 

annars såg det bara ut som om han sov. (Sjöqvist, 2005, s. 207f). 

 

Ansvar 

Som en reaktion av föräldrarnas plötsliga dödsfall beskriver fyra av de åtta barnen, på olika 

sätt, ett ökat ansvarstagande. Chesterson (2011) beskriver att det kan tänkas bero på en rädsla 

hos barnet för att den efterlevande föräldern inte ska orka med eller klara av att bemästra 

situationen och därmed också försvinna ifrån barnet. Praktiskt sett ökade ansvarstagandet hos 

barnen inom olika områden; en del barn i studien började hjälpa till med saker hemma som 

tidigare ansågs vara den döde förälderns vardagliga uppgifter i hemmet, så som att låsa 

ytterdörren om kvällarna. Det är, enligt Chesterson (2011), vanligt att barn efter en förälders 

död, liksom barnen i studien, just hjälper till med praktiska saker för att underlätta den 

efterlevande förälderns situation. Johanna, som var 9 år gammal då hon förlorade sin mamma 

genom självmord, exemplifierar det ökade ansvarstagande flera av barnen i studien tog efter 



25 
 

föräldrarnas död. Eftersom hennes mamma, i samband med självmordet, tände eld på deras 

gemensamma hus, tvingades Johanna och hennes pappa leta ett nytt boende efter dödsfallet, 

vilket Johanna tog ansvar över; 

 
Men nu var det konsekvenserna… ”Var ska vi bo?” jag tog mig mod att ringa våra grannar mittemot vårt 

brandskadade hus. Det var av dem vi brukade få låna landstället […] Jag frågade om vi kunde få bo hos dem. 

Svaret blev ja. (Sjöqvist, 2005, s 174). 
 

Ett av barnen i studien, Ulrik, lyfter snarare fram ett ökat känslomässigt stöd riktat mot de 

andra familjemedlemmarna, efter förälderns dödsfall, på bekostnad av hänsyn till sin egen 

sorg. Ulrik var 17 år gammal när han oväntat förlorade sin pappa, genom självmord. Efter det 

plötsliga dödsfall beskriver han hur han övertog rollen som ”mannen i familjen”, möjligtvis 

för att ”ersätta” den döde föräldern och därmed mildra sorgen för resterande 

familjemedlemmar; 

 
Jag var 17 år och blev plötsligt mannen i familjen. Så kändes det i alla fall; nu måste jag vara vuxen när mamma 

och min lillasyster är så förkrossade. Och så kände jag ett visst ansvar för min lilla halvbror, från pappas andra 

äktenskap. Jag var också förkrossad, men jag höll det inne som de flesta grabbar i den åldern […] Utåt sett lät det 

”Ulrik, han är helt fantastisk! Ja du vet, han håller hela familjen flytande” när det kändes som jag bara sjönk. 

(Hagman, 2007, s. 83f). 
 

Det ökade ansvarstagandet visade sig, hos flera av barnen i studien, även genom att de efter 

dödsfallet började umgås mer med resterande familjemedlemmar, vilket, enligt Chesterson 

(2011), är vanligt, särskilt gällande den efterlevande föräldern, efter ett plötsligt dödsfall. 

Bland annat Magnus, som var 15 år då han förlorade sin pappa, lyfter genom sin beskrivning 

fram det ökade ansvar han efter dödsfallet kände för sin mamma; 

 
Tänker ibland att jag borde vara med mamma, men hon har stöttat mig när jag velat gå ut. Hon har gjort samma 

sak, men det tog lite längre tid för henne. (Sjöqvist, 2005, s. 120). 
 

Skuldkänslor 

Det är särskilt ett barn i studien som lyfter fram och beskriver starka skuldkänslor efter sin 

förälders död, vilket av Chesterson (2011) annars beskrivs som ett vanligt reaktionssätt bland 

barn som plötsligt och oväntat förlorat en förälder. Skuldkänslor yttrar sig, enligt Chestersons 

(2011) beskrivning ofta genom att barnet vrider och vänder på det inträffade för att bedöma 

om denne har något med själva dödsfallet att göra, eller om denne kunde gjort något för att 

förhindra det inträffade. Lisa, som var 17 år då hon förlorade sin pappa genom självmord, 

reflekterade efter självmordet, liksom tidigare beskrivning, mycket över ifall hon kunde gjort 

något för att förhindra sin pappas självmord, för att på så sätt lindra sina skuldkänslor; 

 
Det där med skuld tror jag är en av de saker som är så speciellt med självmord. Man undrar om man kunde ha 

gjort något annorlunda, något för att förhindra det. I mitt fall låg skuldkänslorna på flera plan. Jag borde ha vetat 

att pappa var självmordsbenägen och jag kanske kunde ha gjort något för att hjälpa honom […] Men jag trodde 

egentligen inte att han menade allvar, utan att han bara sa så där för att skrämma oss. (Hagman, 2007, s. 67f). 
 

Lisa har efter självmordet, upprepade gånger, försökt intala sig själva om att hennes pappas 

död inte var hennes fel, men trots det finns det ständigt ett tvivel hos henne. Hon beskriver 

även en ånger över att hon och hennes pappa grälade vid sista tillfället de sågs innan han 

begick självmord. Det kan tolkas som att hon till viss del därför tror att hennes tankar och 

känslor kring pappan efter konflikten bidragit till hans självmord, vilket, enligt Dyregrov 

(2007), är vanligt bland barn som känner skuld efter dödfallet. 

 



26 
 

Jag trodde aldrig att pappa verkligen skulle ta sitt liv. I huvudet vet jag att det inte var mitt fel. Jag gjorde vad jag 

kunde för att hjälpa honom och kunde inte gjort mer. Men samtidigt kan inte låta bli att undra om jag kunde ha 

gjort någonting för att förhindra det som hände. Jag har vridit och vänt på det så många gånger och gått igenom 

de sista dagarna i tankarna, om och om igen. Det spelar ingen roll hur många som säger till mig att det inte var 

mitt fel, tvivlen finns alltid där ändå (Hagman, 2007, s. 68). 
 

 

 

 

Ilska och irritabilitet 

Fem av barnen i studien reagerade på dödsfallet med ilska av olika slag, vilket är vanligt vid 

plötsliga och oväntade dödsfall. Chesterson (2011) lyfter fram att känslan kan vara mycket 

jobbig för barnen eftersom den kan tänkas upplevas som olämplig, i en situation där dem 

förväntas vara ledsna och gråta. 

     Barnens ilska tar sig, enligt Chesterson (2011), uttryck på flera olika sätt; ilska mot döden i 

sig och personer i omgivningen, vilket bör ses som vanliga uttryckssätt efter ett plötsligt 

dödsfall, och ofta uttrycks ilskan mot människor, eller i situationer där barnen känner sig 

trygga. Flera barn i studien beskriver hur de kunde kände sig arga, utan någon ”särskild 

anledning”, där särskilt ett barn beskriver hur han plötsligt kan slå näven i bordet eller slänga 

sig på sängen och gråta, vilket kan tolkas som ett uttryck av ilska för själva döden i sig. Ulrik, 

som var 17 år gammal när han förlorade sin pappa genom självmord, beskriver snarare en 

ilska riktad mot själva dödshandlingen, eller självmordshandlingen i sig; 

  
[…] det går inte att respektera en sådan handling för den får sådana oerhörda konsekvenser för dem som blir 

kvar […] Nej, den handling som orsakar sådan smärta kan faktiskt inte respekteras. Förstås kanske, men aldrig 

respekteras. (Hagman, 2007, s. 85). 
 

Några av barnen i studien beskriver en ilska mot människor i omgivningen, vilket i första 

hand verkar handla om andra människors bristande sympatiförmåga inför det inträffade, och 

andra människors sätt att ”ta sig friheten” att uttrycka sig på ett sätt som inte uppskattas av de 

berörda barnen. Sammie, som var 7 år gammal då han plötsligt förlorade sin pappa, lyfter 

fram en irritation eller ilska riktad mot personer i omgivningen som uttryckt sig, enligt honom 

olämpligt, gällande hans mammas nya man; 

 
Mamma har en ny man nu. Det är lite svårt, men bra i alla fall. Jag tycker att det olämpligaste man kan säga är 

låtsaspappa eller plastpappa. Jag blev arg när en av mina kompisar kallade Benny min låtsaspappa. Benny är 

Benny och pappa är för alltid min Micke. (Sjöqvist, 2005, s. 218). 
 

Saknad och ledsenhet 
Samtliga barn i studien beskriver hur de, på olika sätt, känt sig ledsna och känt saknad efter 

sina föräldrars bortgång, vilket givetvis är mycket vanligt för barn som plötsligt och oväntat 

förlorat en förälder (Chesterson, 2011). Känslor av saknad och ledsenhet kommer, enligt 

Dyregrov (2007), i vågor och barnens sorg yttrar sig på olika sätt; vissa barn gråter mycket 

medan andra barn drar sig undan och uppfattas som mer isolerade. Liksom den givna 

beskrivningen yttrar sig barnens sorg på olika sätt; en del av barnen beskriver hur de efter 

föräldrarnas död grät mycket, medan en del av barnen snabbt ville återgå till deras ”normala 

liv” med skola och vänner. Flera av barnen i studien beskriver hur deras känslor inför det 

inträffade och inför den avlidne föräldern kom i vågor och växlande mycket. Rent konkret 

beskriver barnen att de stundtals kan kasta sig på sängen och gråta, men stundtals vilja koppla 

bort det smärtsamma och umgås med sina vänner som om ingenting hänt. Johanna, som var 9 

år gammal då hon miste sin mamma, är ett av de barnen som beskriver hur hennes känslor 

inför det inträffade varierade kraftigt;  
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Vissa dagar känns det som om livet aldrig kommer att sluta på ett bra sätt, andra dagar känns det som om solen 

går upp igen, som efter regn. (Sjöqvist, 2005, s. 175f). 
 

Barnen beskriver saknaden av den avlidne föräldern från flera olika aspekter; dels en saknad 

som handlar om själva personen i sig, pappan eller mamman som nu inte längre finns, men 

även en saknad som kännetecknas av att de inte längre kommer att kunna göra roliga saker 

tillsammans med föräldern som de tidigare gjort tillsammans. Barnet kan därför, enligt 

Dyregrov (2007), bli ledset av att se andra barn tillsammans med sina föräldrar, eller se dem 

göra saker tillsammans. Magnus, som var 15 år då han förlorade sin pappa plötsligt, beskriver 

liksom flera av de andra barnen, hur småsaker kan påminna honom om saknaden om sin 

förlorade förälder; 
 
Småsaker gör en ledsen. Jag går härnere på gatan och ser en kille på motorcykel långt, långt bort. Jag stannar och 

tittar tills han har passerat mig. Jag brukar se någon som liknar pappa. Jag vet ju att det inte är han, men det 

kunde vara han. Jag kan gå på Drottninggatan och se honom arton gånger innan jag kommer hem, för att jag vill 

att det ska vara han (Sjöqvist, 2005, s. 120f). 
 

Dyregrov (2007) beskriver att saknaden också kan visa sig genom att barnet uppehåller sig 

vid minnen av den avlidne föräldern. Flera av barnen i studien beskriver hur olika typer av 

minnen från den avlidne föräldern fick stor betydelse efter förälderns död. Saga, som var 10 år 

då hon förlorade sin pappa lyfter genom sin beskrivning fram vikten av förälderns tidigare 

tillhörigheter; 

 
Vi samlar ihop hans kläder, mamma och jag. Vi tar pappren som han har kluddat på, örngottet till kudden han 

sovit på, bandet i telefonsvararen med hans röst, och vi lägger ner alltihop i en stor pappalåda. Alla sakerna är 

viktiga, för dom ska hjälpa mig att hålla honom kvar. (Sjöqvist, 2005, s. 147). 
 

För att uppleva en närhet till den döde kan barnet, enligt Dyregrov (2007), även söka sig till 

platser där denne och föräldern brukade vara tillsammans eller göra saker som de brukade 

göra tillsammans, eller något som föräldern tyckte var roligt. Flera av barnen i studien 

försökte, efter förälderns plötsliga och oväntade dödsfall, lindra smärtan efter förlusten genom 

att söka närhet till föräldern på olika sätt. För en del av barnen blev föräldrarnas tillhörigheter 

viktiga, medan det för en del var viktigt att göra saker som föräldern tyckte om eller besöka 

platser som var betydelsefulla för föräldern. Tove, som var 12 år gammal då hennes pappa 

begick självmord, ville efter hennes pappas död besöka platsen där han hade hängt sig. 

Närvaron vid platsen kan möjligen lindrat smärtan av dödsfallet eftersom pappan valt en 

vacker plats att ta livet på och att Tove möjligen kunde känna närhet till pappan vid plasten då 

han själv valt den för att avsluta sitt liv på;  
 

Vi ville se trädet där pappa hängde sig, så jag, Sten, mamma, släktingar och nära vänner åkte dit. Det var en 

vacker plats […] Jag och Sten klättrade upp och ristande in pappas namn i trädet och lade rosor nedanför, gick 

omkring där en stund. (Sjöqvist, 2005, s. 207). 
 

Känslor av ensamhet 

Fyra av barnen i studien beskriver, på olika sätt, känslor av ensamhet efter beskedet om 

föräldrarnas plötsliga död. Två av barnen känner sig ensamma efter det att föräldern dött, 

vilket kan tänkas vara ett uttryck för vilken viktig person den avlidne föräldern haft i barnets 

liv. Lina, som var 10 år gammal då hennes pappa dog, beskriver hur hon kände sig ensam 

efter sin pappas död; 
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Allt var borta. Allt det glada var borta. Jag hade så många känslor för honom, så mycket att fråga honom om hur 

han var när han var ung […] Jag kände mig som den ensammaste människan på jorden, men var glad att jag hade 

kvar mamma och min syster (Sjöqvist, 2005, s. 192). 
 

Två barn i studien beskriver snarare att de känner sig ensamma eftersom de inte kunnat prata 

om förälderns död, eller vissa särskilda tankar som har med förälderns död att göra. En 

förälders död får inte endast konsekvenser för barnen, utan även för samtliga 

familjemedlemmar. Därför kan dödsfallet, enligt Dyregrov (2007) tänkas påverka barnets 

relationer inom familjen negativt till följd av den instabilitet som dödsfallet innebär för 

samtliga familjemedlemmar. Ulrik, som var 17 år gammal då han förlorade sin pappa genom 

självmord, beskriver hur han, genom det ökade ansvar han kände för de övriga 

familjemedlemmarna, höll inne sin egen sorg; 

 
Jag var också förkrossad, men jag höll det inne som de flesta grabbar i den åldern. Och där inne frågade jag mig 

samma fråga om och om igen; varför? […] Hemma undvek man att prata om det som hänt, det var i alla fall 

inget vi snackade om i plugget. Och bland mammas vänner hade jag först hör vilken svikare min pappa hade 

varit som lämnade sin familj, fast det var mamma som ville skiljas, och sedan blev det ännu värre när han tog sitt 

liv. Då var han verkligen jordens sämsta pappa. (Hagman, 2007, si. 83f). 

 

Barns behov av stöd efter föräldrars plötsliga och oväntade död 
En förälders död behöver, enligt Gyllenswärd (1997), inte leda till någon enorm stress för 

barnet. Under förutsättning att barn ges möjlighet att dela sina upplevelser av sorg och förlust 

med den efterlevande föräldern, eller andra betydelsefulla personer i omgivningen, kan de 

klara av att hantera den allvarliga förlusten utan vidare negativa konsekvenser för 

utvecklingen och det framtida måendet (Gyllenswärd, 1997). Utifrån resonemanget, och 

Dyregrovs (1994), beskrivning kan det därför tolkas som att barns möjlighet att bemästra och 

bearbeta sorgen efter en förälders plötsliga och oväntade död till stor del är beroende av hur 

den efterlevande föräldern klarar av att bemästra sin egen sorg. Därmed är det viktigt för barn 

att den efterlevande föräldern eller andra betydelsefulla personer klarar av att inkludera barnet 

i ett sorgearbete.  
     Att barn som plötsligt och oväntat förlorat en förälder ges möjlighet att uttrycka sin sorg 

och sina upplevelser av dödsfallet ser båda intervjupersonerna som centralt, då de beskriver 

det som grunden för att barnet ska kunna bearbeta det inträffade. Dyregrov och Dyregrov 

(2008) samt intervjuperson Gyllenswärd betonar dock att barn sällan vågar uttrycka sin sorg, 

efter en förälders död, av hänsyn till den efterlevande föräldern, eftersom de inte står ut med 

att se sin förälder ledsen och ofta tänker att denne har det mycket värre än dem. Det bidrar i 

sin tur ofta, enligt Gyllenswärd, till att barnen inte pratar om hur de upplevelser det som har 

hänt, och därmed till att kommunikationen inom sörjande familjer ofta försämras. 

Gyllenswärd beskriver vidare, i enlighet med Chestersons (2011), beskrivning att barn kan 

vara rädda för att den efterlevande föräldern ska bli ledsen och börja gråta om de delar med 

sig av sina tankar och upplevelser, vilket ofta bidra till att de undviker att prata om ämnet. På 

grund av att dödsfallet ofta bidrar till en försämrad kommunikation inom de sörjande 

familjerna blir situationen för barnen, enligt båda intervjupersonerna, väldigt jobbig eftersom 

de på något sätt behöver få utlopp för sin sorg. Då andra för barnet betydelsefulla personer i 

omgivningen, enligt Gyllenswärd, också ofta är dåliga på att fråga barnet hur det mår eller hur 

det har det ges det inte heller där möjlighet att uttrycka sin sorg. Enligt Dyregrovs (1997) 

beskrivning kan det tänkas bero på att vuxna i barns omgivning tenderar att undervärdera 

djupet och varaktigheten i deras känsloreaktioner efter ett dödsfall, vilket bidrar till att de blir 

hänvisade att klara sig på egen hand genom sorgen. Att som barn tvingas hantera sorgen efter 

en förälders död ensam innebär dock, enligt Dyregrov (1994), att en möjlighet till bearbetning 

av sorgen inte ges. Liksom intervjupersonernas uppfattning betonar Chesterson (2011) alla 
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barns behov av att på något sätt få uttrycka sin sorg. Därför kan barn som plötsligt och oväntat 

förlorat en förälder, enligt Dyregrov och Dyregrov (2008), ha ett stort behov av att få träffa 

utomstående professionella samt andra barn med liknande erfarenheter.  

      Eftersom samtliga barn, enligt Chesterson (2011), har ett behov av att på något sätt få 

uttrycka sin sorg, kan kontakt med utomstående vuxna och barn med liknande upplevelser, 

enligt Dyregrov och Dyregrov (2008), lindra deras ensamhetskänslor. Kontakt med 

utomstående vuxna kan, enligt båda intervjupersonerna samt Dyregrov och Dyregrov (2008), 

hjälpa barn i sorg genom att de klarar av att ta emot barns tankar och känslor utan att själva bli 

ledsna. Därmed kan utomstående vuxna bidra till att barn som går igenom sorg känner sig 

lyssnade på, i jämförelse med om de bemött barnens tankar och känslor med starka reaktioner. 

Eftersom den efterlevande föräldern kan ha svårt att stödja sitt barn genom sorgen, till följd av 

sin egen sorg, kan det annars bli väldigt ensamt för barnet.  

     Intervjuperson Gyllenswärd betonar att barnen kanske inte heller har någon kompis som 

varit med om någonting liknande och då det är ovanligt att vuxna i omgivningen frågar barnen 

hur de mår och har det, är det vanligt att barnen känner sig ensamma i sin sorg. Barn kan, 

enligt intervjupersonerna, därför även ha ett behov av att möta andra barn som också förlorat 

sina föräldrar, eftersom barn annars ofta inbillar sig att de är ensamma om att ha förlorat 

någon. Då barn har en tendens att uppfatta sig som annorlunda eller ”konstiga” kan möten 

med andra barn bidra till att barnen, enligt Dyregrov och Dyregrov (2008), upptäcker 

gemensamma upplevelser och känsloreaktioner hos andra barn. Det minskar i sin tur barnens 

känslor av att de skulle vara annorlunda eller ”konstiga”. Att träffa andra barn som eventuellt 

kommit längre i sin sorgeprocess, och gått igenom liknande upplevelser tidigare, kan, enligt 

Dyregrov och Dyregrov (2008), även bidra till känslor av hopp och tro inför framtiden hos de 

sörjande barnen. Det bidrar i sin tur ofta till att barnen känner sig trygga och kan våga vara sig 

själva, och uttrycka det de känner. 

    Om den efterlevade föräldern har svårt att stödja sitt barn i sorgearbetet, kan även den 

efterlevande föräldern, enligt intervjupersonerna, behöva stöd efter den närstående personens 

död. Den efterlevande föräldern funderar ofta över hur de ska kunna klara av att fungera som 

en bra förälder då de själva bär på en enorm sorg efter den döde och hur de ska kunna förstå 

sina barn. Därför stänger de vuxna ofta in sig i sin egen sorg och undervärderar, enligt 

Dyregrov (1994), ofta barnens reaktioner och behov av att få delta i en gemensam 

sorgebearbetningsprocess. Det beror ofta på att de inte uppfattar att barnen förstår och känner 

av situationen, även om de vuxna inte gråter i deras närvaro eller delar sin sorg med sina barn 

(Dyregrov, 1994). 
 

Följder av obearbetad sorg hos barn som förlorat en förälder 
Intervjuperson Gyllenswärd lyfter, liksom Lawrence, Jeglic, Matthews, Pepper (2005-2006), 

Lagerberg och Sundelin (2000), fram att en förälders plötsliga och oväntade död bör ses som 

en stark och livsförändrande händelse vilken river upp hela vår anknytning. Om den inte får 

integreras i vårt liv och bli en berättelse i vårt långtidsminne ligger den, enligt Gyllenswärd, 

kvar som ett gammalt trauma vilket kan väckas när som helst. Utifrån ett liknande 

resonemang beskriver Chesterson (2011) att de psykiska problem som en förälders död leder 

till hos barn ofta utlöses i samband med nya separationer, under uppväxten eller då barnet 

blivit vuxen. Det kan då vara svårt för den berörde att se sambandet mellan förälderns död och 

de aktuella svårigheterna, genom vilket Chesterson (2011), betonar vikten av att hjälpa barn 

att bearbeta sorgen efter en förälders död. Även intervjuperson Wetter betonar vikten av att 

skapa förutsättningar för, och ge barn möjlighet, att uttrycka sin sorg, eftersom det värsta 

tänkbara är att den blir ”inkapslad” i barnet. 
     Utifrån en kvantitativ studie lyfter Lawrence m.fl. (2005-2006) fram skillnader i 

sorgebearbetning mellan barn. I studien beskriver de att de barn som har svårt att anpassa sig 
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till den nya situationen, efter en förälders död, löper en större risk än andra barn att på lång 

sikt utveckla psykiska symtom som depression, hopplöshets- och självmorstankar. De lyfter 

vidare upp barns sätt att sörja, samt den efterlevande förälderns förmåga att anpassa sig till sitt 

barn som faktorer vilka påverkar barnets möjligheter att bearbeta dödsfallet samt att anpassa 

sig till den nya situationen (Lawrence m.fl. 2005-2006). Även Leucken (2000) visar i sin 

kvantitativa studie ett signifikant samband mellan kvaliteten av familjeförhållandena efter en 

förälders död och risken för att utveckla psykosociala problem och depressioner i framtiden. 

Resultatet från studien visar att det finns ett samband mellan bristande familjerelationer efter 

en förälders död och en senare utveckling av depressioner, specifikt för de barn som förlorat 

en förälder (Leucken, 2000). Det kan därför ses som viktigt att lyfta fram intervjuperson 

Gyllenswärds resonemang kring vikten av att stödja de barn som förlorat en förälder, eftersom 

barn annars riskerar att vara ensamma i sin sorg, genom den efterlevande förälders svårighet 

att stödja och stötta sitt barn, till följd av sin egen sorg. Gyllenswärd lyfter vidare fram att stöd 

för barn i sorg inte endast innebär en möjlighet för barnet att bearbeta sorgen i sig, utan även 

att barnet får bekräftat att denne varit med om någonting som är värt att prata om, och något 

som förväntas påverka dem mycket. 

     Intervjuperson Gyllenswärd lyfter fram att det är svårt att forska kring långtidseffekter av 

obearbetad sorg eftersom andra faktorer, utöver själva sorgen i sig, påverkar barns framtida 

liv och mående. Lawrence m.fl. (2005-2006) har genom sin kvantitativa studie dock kunnat 

påvisa ett samband mellan föräldrars död och framtida psykiska besvär hos barn. Studien 

lyfter fram att den efterlevande förälderns förmåga att anpassa sig till barnets behov påverkar 

barnets möjligheter att bearbeta dödsfallet och anpassa sig till den nya situationen. Även 

anpassningssvårigheter bland barn kunde förknippas med förälderns död. Det sätt på vilket ett 

barn hanterar en förälders dödsfall, visade sig enligt Lawrence m.fl. (2005-2006) ha ett stort 

inflytande över personens vidare mående. De barn som hanterar en förälders dödsfall aktivt, 

genom att tänka på det inträffade och konfronteras med det direkt, är mindre benägna att 

utveckla depressiva symtom, i jämförelse med de barn som undvikit eller förnekat det 

inträffade. De barn som, efter dödsfallet, undviker eller förnekar sina föräldrars död 

minimerar, enligt Lawrence m.fl. (2005-2006) effekterna av dödsfallet kortsiktigt men löper 

en större risk för att senare uppvisa psykiska symtom. De barn som efter en förälders död 

söker tröst i sin sociala omgivning har, enligt Lawrence m.fl. (2005-2006), visat sig vara mer 

benägna att ha en högre självkänsla, och därmed visat mindre utåtagerande beteende och färre 

psykiska symtom än de barn som hanterat dödsfallet på annat sätt. Även Lagerberg och 

Sundelin (2000) lyfter fram en forskning, genomförd av Harris, Brown och Bifulco (1986), 

som fann ett samband mellan kvaliteten av det stöd kvinnorna, som deltog i studien, efter 

föräldrarnas död och deras risk för att senare utveckla en depression. Studien påvisade dock 

endast att föräldraförlust bör ses som en sårbarhetsfaktor, vilken i samband med andra 

faktorer, såsom vård efter dödsfallet, påverkar deras senare psykiska mående (Harris, Brown 

& Bifulco, 1986, ref. i Lagerberg & Sundelin, 2000). 

     Chesterson (2011) har även beskrivit att det finns ett samband mellan en förälders död och 

fysisk ohälsa hos barn, eftersom barn de närmaste åren efter en förälders dödsfall verkar ha ett 

nedsatt immunförsvar, då barn som förlorat en förälder i större utsträckning, jämfört med 

andra barn, drabbas av infektioner och förkylningar. Sorg som inte kommer till uttryck kan 

därmed, enligt Chesterson (2011), ”sätta sig i kroppen” vilket visar sig genom olika somatiska 

symtom såsom magont, huvudvärk och så vidare. 

     Även Hammarlund (2012) beskriver risker hos barn efter en förälders dödsfall, då en 

överväldigande stressbelastning kan bidra till en utveckling av ett posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD). Syndromet kan då, enligt Hammarlund (2012), bidra med symtom som 

återupplevande genom invaderande minnesbilder, undvikande beteende, överspändhet, 

minnesstörningar samt dissociation hos barnet.  
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     Lagerberg och Sundelin (2000) betonar slutligen att det är viktigt att betona att förlust 

genom dödsfall alltid bör betraktas som ett trauma och ses som ett skäl för att erbjuda barn 

stöd och hjälp, oavsett vad resultat från forskning visar, eftersom dödsfallet av en förälder 

följer barn genom hela livet. Det går därför, enligt Lagerberg och Sundelin (2000), oavsett 

forskningsstöd, inte att påstå att en förälders död inte betyder någonting för ett barns fortsatta 

välbefinnande, varpå sorgen och lidandet det bidrar med bör tas på allvar. 

 

Sammanfattande analys utifrån teoretiska utgångspunkter 

 
Kristeori 
Då ett dödsfall av en förälder sker plötsligt och oväntat lyfter intervjuperson Åsa Wetter fram 

att situationen strax efter det inträffade ofta är mycket omtumlande för både barnet i sig och 

dess familj i stort. Samtliga barn i studien har förlorat en förälder plötsligt och oväntat och de 

kan därför, utifrån kristeorin, tänkas ha befunnit sig i ett psykiskt kristillstånd strax efter det 

inträffade, då de utifrån sina tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte förväntades 

klara av att förstå och bemästra det inträffade (Cullberg, 2006). Barnen kan då, genom 

försvarsmekanismer, skyddats från upplevelser av det inträffade för att de successivt skulle 

klara av att hantera och bearbeta det inträffade.  

     Ett plötsligt och oväntat dödsfall följs, enligt Chesterson (2011), Gyllenswärd (1997) och 

Dyregrov och Raundalen (1995), ofta omedelbart av overklighetskänslor och misstro, vilket 

stämmer väl överens med sju av de åtta barnens känsloupplevelser i samband med beskedet 

om föräldrarnas bortgång. Enligt intervjuperson Gyllenswärd kan det bero på att 

försvarsmekanismer under den första tiden efter ett dödsfall blockerar förståelsen av det 

inträffade. Under chockfasen kan de berörda, enligt Cullberg (2006), verka som oberörda av 

det inträffade, varpå det kan tolkas som att merparten av barnen i studien, i direkt anknytning 

till dödsfallet, befann sig i chock efter föräldrarnas dödsfall. Bristen på möjlighet till att ta 

farväl av föräldern, vilket ett plötsligt och oväntat dödsfall innebär för de berörda barnen, kan 

enligt Gyllenswärd (1997) tänkas öka overklighetskänslorna kring dödsfallet ytterligare, 

vilket kunde ses hos samtliga barn i studien. Hos en del av barnen syns det, liksom Dyregrovs 

(2007) beskrivning, genom att de förnekar att dödsfallet inträffat överhuvudtaget, för att på så 

sätt hålla det smärtsamma på avstånd, medan en del av barnen, liksom Chestersons (2011) 

beskrivning, har svårt att förstå att dödsfallet verkligen rör dem. Förnekelsen av förälderns 

dödsfall kan, utifrån Cullbergs (2006) beskrivning, ha skett omedvetet hos barnen, då det är 

en vanlig försvarsmekanism i fall då en händelse är alltför påfrestande för de berörda. 

Försvarsmekanismerna syftar, enligt intervjuperson Gyllenswärds resonemang, till att ge 

barnen utrymme att få fast mark under fötterna innan de tvingas inse vidden av det inträffade. 

Utifrån kristeorin kan det därför tolkas som att barnen tillfälligt förnekat föräldrarnas dödsfall, 

då informationen kring föräldrarnas död varit överväldigande, för att långsiktigt klara av att 

hantera och bearbeta det inträffade. Förnekelse av föräldrarnas död hos barnen innebär då att 

barnen successivt tagit in det inträffade, eftersom de inte klarade av att hantera all information 

på en gång. Få av barnen i studien började gråta direkt efter beskedet, utan istället ifrågasatte 

majoriteten av dem ifall dödsfallet verkligen inträffat, vilket tyder på att barnen befann sig i 

chock. 

     Då de berörda börjar konfronteras med, och ta in information kring det som inträffat 

inleds, enligt Cullberg (2006) och Hammarlund (2012), reaktionsfasen. Liksom Cullbergs 

(2006) och Hammarlunds (2012) beskrivningar går det bland barnen i studien att utläsa starka 

känslor av rädsla, ansvar, skuldkänslor, ilska samt irritabilitet, ensamhet och sorg då de kom i 

kontakt med det inträffade och därmed konfronterades med den smärtsamma verkligheten. 

Till följd av barnens starka känsloreaktioner under reaktionsfasen kan omedvetna 

försvarsmekanismer tänkas ha mobiliserats, för att de, enligt Cullberg (2006) och 
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Hammarlund (2012), skulle klara av att hantera det som inträffat successivt. 

     Samtliga av barnen upplevde, under bearbetningsfasen, rädsla av olika slag inför 

föräldrarnas dödsfall, vilket av Cullberg (2011) beskrivs som en vanlig känsloreaktions hos 

barn, då trygghetskänslan som den döde föräldern förmedlat till barnet, brutits. Några av 

barnen i studien uttrycker en rädsla för att något ytterligare ska hända med någon som står 

dem nära, medan andra uttrycker rädsla i form av kontroll över den efterlevande föräldern. De 

flesta av barnen uttryckte en rädsla för att se den döde föräldern, vilket beskrivs som en vanlig 

känsla i och med visning av den döde föräldern, av Chesterson (2011). Ett av barnen i studien 

uttrycke även en rädsla för att i framtiden begå självmord, liksom sin mamma. 

     Fyra av barnen i studien uttryckte ett ökad ansvarstagande efter föräldrarnas dödsfall, 

vilket enligt Chesterson (2011), kan tänkas bero på en rädsla hos barnet för att den 

efterlevande föräldern inte ska orka med och bemästra situationen. Praktiskt sett visade sig 

barnens ökade ansvarstagande genom att de hjälpte till med praktiska saker i vardagen, som 

de tidigare inte gjort, eller genom ett ökat känslomässigt stöd för de övriga 

familjemedlemmarna. Det kan tolkas som att det ökade känslomässiga stödet två av barnen i 

studien tog för övriga familjemedlemmar, skett omedvetet genom försvarsmekanismen 

regression, vilket enligt Cullberg (2006), innebär att de berörda antagit beteenden eller tankar 

som de haft under tidigare utvecklingsskeden. Av rädsla, eller tankar på att fler 

familjemedlemmar kan ryckas ifrån dem, kan barnen därför ha tagit ett större ansvar för att 

undvika att bli lämnas ensam i det hemska. Det kan exempelvis ha visat sig genom att en av 

de äldre ungdomarna kände ett behov av att vara hemma med den efterlevande föräldern, trots 

att denne innan dödsfallet till stor del levt sitt eget liv med sina vänner. Det kan därför tolkas 

som att barnen går tillbaka psykiskt sett och känner ett större behov av omsorg och närhet till 

sin familj, liksom mindre barn gör.  

    Endast ett barn i studien beskrev starka känslor av skuld efter förälderns död, vilket av 

Chesterson (2011), dock beskrivs som ett vanligt reaktionssätt bland barn som plötsligt och 

oväntat förlorat en förälder. Skuldkänslorna visade sig, liksom Chestersons (2011), 

beskrivning genom att flickan vred och vände på det inträffade för att på så sätt försöka 

bedöma sin egen skuld i det som hänt. Trots att flickan försökte intala sig själv att det inte var 

hennes fel att pappan dött, kände hon ett ständigt tvivel kring frågan. 

     Under reaktionsfasen beskriver fem av barnen i studien starka känslor av ilska och 

irritation av olika slag, vilket enligt Chesterson (2011), är vanligt vid plötsliga och oväntade 

dödsfall.  Liksom Chestersons (2011) beskrivning riktas barnens ilska och irritation mot olika 

håll då det av barnen i studien framkommer ilska riktat mot döden i sig, som tagit föräldern 

ifrån dem, mot personer i omgivningen som de uppfattar som oförstående samt ilska utan 

egentlig anledning. Den ilska barnen uttrycker mot personer i omgivningen som uttryckt sig 

på ett osympatiskt sätt kan förklaras av försvarsmekanismen projektion, vilken enligt Cullberg 

(2006) innebär att de berörda lägger över ansvaret för starka känslor på andra, till följd av de 

egna känslorna. Barnen kan då, utifrån kristeorin, förklara sig som arga på saker eller personer 

i omgivningen, för att på så sätt undvika de starka känslorna de känner inför förälderns död.  

     Fyra av barnen i studien beskriver på olika sätt känslor av ensamhet efter beskedet om 

föräldrarnas plötsliga död. Två av barnen känner sig ensamma efter det att föräldern dött, 

vilket kan tolkas som ett uttryck för en direkt reaktion på förälderns död, då den viktiga rollen 

föräldern haft i barnets liv, lämnar ensamhetskänslor hos de berörda. De andra två barnen i 

studien uttrycker dock en ensamhetskänslor kopplade till att de inte kunnat prata om 

förälderns död, eller vissa särskilda tankar som har med förälderns död att göra, med andra. 

Utifrån kristeorin kan det tolkas som att de barn som uttrycker ensamhetskänslor på grund av 

bristande kommunikationsmöjligheter, befinner sig i bearbetningsfasen, under vilken de 

berörda enligt Cullberg (2006) och Hammarlund (2012), försöker hantera dödsfallet för att 

därigenom kunna leva vidare och lämna det svåra bakom sig. Försvarsmekanismerna, som 
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under chockfasen och reaktionsfasen varit aktiva, har här mattats av, vilket visar sig genom 

barnens behov av att få uttrycka sina tankar om det inträffade, vilket är förutsättningen för att 

de ska kunna hantera och bearbeta det inträffade.   

     Det kan även tolkas som att barnens känslor av saknad och ledsenhet kring föräldrarnas 

död visar sig i flera av de olika krisfaserna, vilket överensstämmer med Chestersons (2011) 

beskrivning kring att saknad och ledsenhet kommer i vågor. Samtliga barnen i studien 

beskriver, på olika sätt, hur de känt sig ledsna och saknat den döde föräldern, efter dödsfallet.  

Ett av barnen i studien beskriver exempelvis att han plötsligt kan kasta sig på sängen och 

gråta då kan tänker på att hans pappa dött, vilket kan tolkas om ett uttryck för att pojken 

befinner sig i reaktionsfasen, medan saknad som uttrycks genom att barnen tänker på att de 

inte mer kommer kunna göra roliga saker tillsammans med sina föräldrar, är ett uttryck för att 

de befinner sig i bearbetningsfasen. Flera av barnen beskriver även att de uppehåller sig kring 

minnen av den avlidne föräldern genom att exempelvis titta på foton av den döde föräldern, 

söka sig till platser där de brukade vara tillsammans eller göra saker de brukade göra 

tillsammans. Barnen kan, genom sådana uttryck, tolkas befinna sig i bearbetningsfasen eller i 

nyorienteringsfasen, vilken, enligt Cullberg (2006) och Hammarlund (2012), innebär att de 

berörda lyckats integrera det inträffade med deras totala livssituation eller livsvärld. Barnen 

kan då leva vidare, tämligen oberörda av det inträffade, samtidigt som det inträffade kan 

komma att återupplevas i olika situationer. Eftersom barnen alltid kommer att minnas sina 

döda föräldrar kan försöken att uppleva en närhet till den döde, genom minnen, tolkas som ett 

sätt att under nyorienteringsfasen föra den döde föräldern med sig vidare i livet. 

     Resultaten från barnens självbiografiska berättelser visar, liksom beskrivningen utifrån 

kristeorin, att de flesta av barnens sorgeprocesser sett likadana ut, efter föräldrarnas död, men 

att känsloreaktionerna är mer eller mindre starka hos individerna (Cullberg, 2006). Flera av 

barnen delar känsloupplevelser, och utifrån berättelserna, skrivna av barnen, kan det tolkas 

som om de flesta barn gått igenom samtliga av kristeorins fyra stadier, eller faser. Liksom 

Cullberg (2006) beskriver saknas dock en del faser hos vissa av individerna vilket kan tyda på 

att de ”hoppat över” vissa faser eller att faserna helt enkelt gått in i varandra. 
     Eftersom alla barn i studien fortfarande bor hemma, bör deras kris ses som en gemensam 

angelägenhet. Beroende på hur krisen påverkar familjen och barnets andra sociala relationer, 

påverkar det, enligt Cullberg (2006), i sin tur även barnets möjlighet att hantera förälderns 

dödsfall. Dödsfallet kan då, utifrån kristeorin, tänkas sätta barnets familj i obalans, eller bryta 

sönder den tidigare balansen, vilket då innebär att var och en av familjemedlemmarna, 

inklusive barnet, måste försöka att hantera förälderns dödsfall på egen hand. Genom 

professionell hjälp kan dock familjens resurser mobiliseras, vilket, enligt Cullberg (2006), 

innebär att de kan verka som skydd för varandra genom den svåra situationen. 

 

Systemteori 

Systemteorin utgår, enligt Payne (2005), Lundsbye m.fl. (2000), Schjödt och Egeland (1994), 

från en syn på människor som system, där samtliga är del av större, överordnade system och 

inbegriper andra, så kallade subsystem. De olika systemen som individen ingår i samverkar 

med varandra på ett komplext sätt, genom en ömsesidig påverkan. Utifrån ett systemteoretiskt 

perspektiv kan därför barn som individer ses som övergripande system, genom vilket de 

påverkar och påverkas av andra. Ett barns sorg efter en förälders plötsligt och oväntade död 

kan därför inte endast studeras i sig, utan måste i enlighet med Lundsbyes m.fl. (2000), 

Schjödts och Eglands (1994), resonemang studeras i den kontext genom vilka barnen 

samverkar med andra. En förälders dödsfall drabbar därmed, i enlighet med intervjuperson 

Wetters och Dyregrovs (2007), uppfattningar, inte endast barnet i sig utan hela dess familj, 

och beroende på hur samtliga familjemedlemmar påverkas av dödsfallet, påverkar de 

varandra. 
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     Då sociala system bör definieras utifrån frekvens, intensitet och kvalitet bland de 

personliga kontakterna och interaktionerna innebär det, enligt Schjödt och Egeland (1994), att 

vissa system eller relationer bör ses som viktigare än andra. En av de mest betydelsefulla 

relationerna som människor lever i är, enligt Lundsbye m.fl. (2000), familjen. Då personerna 

inom en familj lever tillsammans och har inbördes relationer med varandra, kan 

familjemedlemmars problem inte förstås isolerat från hela familjens sammanhang. Då ett 

plötsligt och oväntat dödsfall sker inom en familj kan det därför, utifrån ett systemteoretiskt 

perspektiv, tänkas vara av stor vikt att betrakta samtliga familjemedlemmars beteendemönster 

efter dödsfallet, såsom de individuella förmågorna att hantera det inträffade, eftersom 

samtliga familjemedlemmar påverkar varandra. De individuella hanteringssätten och 

förmågor att bearbeta det inträffade påverkar, utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, hela 

familjens möjligheter att hantera och bearbeta det som hänt.  

     Samtliga system stävar, enligt Lundsbye m.fl. (2000), efter ett jämviktsläge där det råder 

balans inom systemet, och därmed stabila mönster. Oavsett om situationen inom familjen 

varit harmonisk eller inte, innan dödsfallet, innebär en förälders död plötsliga och oväntade 

död, enligt intervjuperson Åsa Wetter, ofta en chock för familjen då ingen hunnit förbereda 

sig inför dödsfallet. Det bidrar till att vardagen slås i spillror, då ingenting efter det inträffade 

blir likadant, och situationen efter dödsfallet är därför väldigt omtumlande för samtliga 

familjemedlemmar. Oavsett om det funnits ett jämviktsläge och stabila mönster inom en 

familj innan ett dödsfall, kan dödsfallet därför, utifrån systemteorin, tänkas bidra till att de 

tidigare familjemönstren brys och att ett nytt jämviktsläge måste skapas. Beroende på hur 

varje individ, och familjen som helhet, hanterar det inträffade påverkas därmed hela 

familjesammansättningen, och var och en av familjemedlemmarna. 

     Alla system utgår, enligt Lundsbye m.fl. (2000), från särskilda toleransregler för vad som 

är tillåtet inom systemet. Informella regler är underförstådda och styr de olika 

beteendemönstren som varje individ inom en familj har. Beteendemönster som kan tänkas 

avgöra hur barn, och dennes familjemedlemmar, klarar av att hantera en föräldrars plötsliga 

och oväntade dödsfall är om de i familjen tillåter varandra att öppet visa och prata om sina 

känslor och tankar. Under förutsättning att de berörda barnen kan dela sina upplevelser av 

sorg och förlust med betydelsefulla människor i sin omgivning som de litar på, behöver en 

förälders död enligt Dyregrov (2007), inte leda till en enorm stress för det berörda barnet. I 

dessa fall, då familjen tillåter var och en av familjemedlemmarna att uttrycka sina tankar och 

känslor kring dödsfallet kan barnen, enligt Gyllenswärd (1997), klara av att hantera den 

allvarliga förlusten utan vidare negativa konsekvenser för utvecklingen och det framtida 

måendet. Om det inom en familj dock är, underförstått, otillåtet att prata om och dela starka 

känslor och upplevelser, exempelvis kring en förälders död, följer indirekta sanktioner. Då ett 

barn förlorat en förälder skulle det exempelvis, utifrån systemteorin, kunna visa sig genom att 

denne försöker att prata med den efterlevande föräldern, men då denne börjar gråta, kan det 

bidra till att barnet inte vågar ta upp ämnet igen. Intervjuperson Gyllenswärd beskriver ett 

liknande resonemang, då barn, efter en förälders dödsfall, ofta har ett stort behov av att göra 

den efterlevande föräldern glad eftersom de inte står ut med att denne sörjer och därför är 

ledsen. Det kan då bidra till att barn, utifrån systemteorin, undviker att prata med den 

efterlevande föräldern, eller andra betydelsefulla personer i omgivningen, om denne känner en 

rädsla för att göra andra människor ledsna. Då barnen ofta inte har kompisar som varit med 

om någonting liknande, och då människor i omgivningen, enligt Gyllenswärd, ofta är dåliga 

på att fråga barnet hur de mår och hur de har det resulterar det ofta i att barn kan känna sig 

väldigt ensamma i sin sorg. Det innebär då allvarliga konsekvenser för barnet, eftersom att 

barn lämnas ensamma i sin sorg, enligt Dyregrov (1994), innebär att en möjlighet till 

bearbetning av det inträffade inte ges. Då samtliga individer inom en familj utgör olika 

subsystem, vilka enligt Lundsbye m.fl. (2000), skapas genom gemensamma faktorer såsom 
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ålder, kön, intressen och så vidare, kan det tänkas finnas andra betydelsefulla personer i 

barnets omgivning som kan tänkas stödja denne att hantera och bearbeta dödsfallet. Om det 

dock inte finns någon betydelsefull person som kan komplettera föräldern genom att stödja 

och stötta barnet, kan familjen behöva hjälp på annat sätt. Med andra ord kan systemet då, 

enligt Payne (2005), beskrivas som slutet eftersom det inte utväxlas någon energi över 

systemets gränser. För att bryta kommunikationsproblemen inom familjen kan familjen då 

behöva hjälp utifrån, för att systemet ska öppnas och att ny energi ska kunna komma in i 

systemet. 

     Vid bristande kommunikation inom en familj, efter en förälders död, krävs det därmed att 

ett nytt jämviktsläge nås, där familjemedlemmarna tillsammans kan prata om det som har 

hänt, för att därigenom stödja varandra genom sorgen. Om den spontana förändringen inför en 

ny jämvikt blockeras av någon anledning kan familjen, enligt Lundsbye m.fl. (2000), alltså 

utifrån ett systemteoretiskt perspektiv behöva hjälp utifrån. Barnet kan då, enligt Dyregrov 

och Dyregrov (2008), ha behov av att få träffa utomstående professionella samt barn med 

liknande erfarenheter. Utomstående professionella kan, enligt Chesterson (2011), bidra till att 

barnen får möjlighet att uttrycka sin sorg, vilket i sin tur bidrar till att lindra deras 

ensamhetskänslor, eftersom de klarar av att ta emot deras tankar och känslor utan att själva bli 

ledsna. Därigenom kan barnen, enligt Dyregrov och Dyregrov (2008), känna sig lyssnade på 

och få sina känsloreaktioner bekräftade som ”normala”. Då barnen ges möjlighet att träffa 

andra barn med liknande upplevelser kan deras ensamhetskänslor, enligt Dyregrov och 

Dyregrov (2008), minskas, då de upptäcker gemensamma upplevelser och känsloreaktioner 

hos de andra barnen.  Att träffa andra barn som eventuellt kommit längre i sin sorgeprocess, 

och gått igenom liknande upplevelser tidigare, kan, enligt Dyregrov och Dyregrov (2008), 

även bidra till känslor av hopp och tro inför framtiden hos de sörjande barnen. Det bidrar i sin 

tur ofta till att barnen känner sig trygga och kan våga vara sig själva, och uttrycka det de 

känner. 

     Då barn får hjälp utifrån med att hantera och bearbeta sin sorg efter en förälders dödsfall 

kan det, utifrån systemteorin, tänkas bidra till att jämvikten i familjen förändras och den 

sammantagna familjesituationen. Förhoppningsvis kan då barnens möjligheter att uttrycka sin 

sorg bidra till att kommunikationen i familjen som stort förbättras. Utifrån systemteorin kan 

det dock tänkas vara av vikt att även den efterlevande föräldern ges möjlighet att prata med 

utomstående professionella och andra vuxna som mist en partner, för att även denne ska ges 

möjlighet att kommunicera sina känslor och tankar. Den efterlevande föräldern kan även 

tänkas behöva stöd och hjälp kring frågor om hur denne ska stödja sina barn och fungera som 

förälder, trots sin egen sorg. Att kommunikationen efter en förälders dödsfall fungerar, och i 

de fall den inte fungerar ges möjlighet till förbättring, är av stor vikt för barn och dess familj 

eftersom möjlighet att uttrycka sin sorg och sina upplevelser kring en förlust ses som centralt 

av båda intervjupersonerna.  

 

Diskussion och slutsatser 
Syftet med studien var att beskriva hur barn reagerar vid föräldrars plötsliga och oväntade 

död. Ytterligare syften med studien var att beskriva vilka behov av stöd barn har efter 

föräldrars plötsliga och oväntade död samt vad obearbetad sorg kan leda till bland barn. 

     Barnen i studien uppvisar, liksom Chestersons (2011) och Dyregrovs (2007) beskrivningar, 

individuella skillnader mellan sina känsloupplevelser efter föräldrarnas plötsliga och oväntade 

dödsfall. Det finns dock, i enlighet med Chestersons (2011) beskrivning, ett flertal 

gemensamma känsloreaktioner bland barnen. De känsloreaktioner som funnits bland barnen i 

studien, och som generellt sett beskrivs som vanliga efter en förälders plötsliga och oväntade 

död, är; overklighet och misstro, rädsla, ansvar, skuldkänslor, ilska och irritabilitet, saknad 

och ledsenhet samt känslor av ensamhet. I enlighet med Andrienssens och Krysinskas (2012) 
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resonemang har det bland barnen i studien visat sig finnas ett tydligt överensstämmande 

mellan barns sorgereaktioner, oavsett om föräldrarna dött genom självmord eller på annat sätt. 

Något samband mellan barnens kön och deras sorgereaktioner efter föräldrarnas plötsliga och 

oväntade död har inte kunnat påvisas i studien. Det har inte heller kunnat påvisas något stöd 

mellan barnens ålder och deras sorgereaktioner, trots att båda intervjupersonerna lyft fram det 

som en avgörande faktor för hur barn reagerar på en förälders död. 

     Under förutsättning att den efterlevande föräldern, trots sin egen sorg, klarar av att stödja 

sitt barn genom dennes sorg kan barnet, enligt Gyllenswärd (1997), klara av att hantera och 

bearbeta förlusten utan vidare negativa konsekvenser för utvecklingen och det framtida 

måendet. Beroende på hur den efterlevande föräldern klarar av att stödja sitt barn i sin sorg, 

påverkas därmed barnets möjlighet att bearbeta det inträffade. Om den efterlevande föräldern 

inte klarar av att stödja sitt barn efter dödsfallet, och det inte finns några andra betydelsefulla 

personer i barnets omgivning som kan ersätta den efterlevande föräldern, kan barnet, enligt 

Dyregrov och Dyregrov (2008), vara i behov av att få träffa utomstående professionella och 

barn med liknande upplevelser, för att därigenom få en möjlighet att uttrycka sin sorg. I det 

fall då den efterlevande föräldern har svårt att stödja sitt barn kan även denne, enligt 

intervjupersonerna, behöva stödjas i sin föräldraroll, för att därigenom få verktyg att klara av 

att vara en bra förälder till sitt barn, trots sin sorg. Beroende på den efterlevande förälderns 

förmåga att anpassa sig till sitt barn, och därigenom barnets möjligheter att anpassa sig till den 

nya situationen efter förälderns död, påverkar det, enligt Lawrence m.fl. (2005-2006), därmed 

barns risk att i framtiden utveckla psykiska besvär. Traumat från förälderns död kan, om det 

inte getts möjlighet att uttryckas, enligt intervjuperson Gyllenswärd samt Chesterson (2011), 

komma att uttryckas i samband med nya separationer i barnets framtida liv, vilket kan skapa 

svårigheter för personen i fråga att se sambandet mellan förälderns död och de aktuella 

svårigheterna.  

     Vid obearbetad sorg löper barn risk att utveckla psykisk problematik i form av depression, 

ångest, hopplöshets- och självmordstankar (Leucken, 2000; Lawrence m.fl. 2005-2006; 

Chesterson, 2011; Harris, Brown & Bifulco, 1986, ref. i Lagerberg & Sundelin, 2000). Då 

barnet inte ges möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor kring sorgen efter en förälders 

död, löper de även, enligt Hammarlund (2012), en risk för att utveckla ett så kallat 

posttraumatiskt stressyndrom, till följd av den överväldigande stressbelastningen det innebär 

för ett barn att på egen hand hantera och bearbeta en förälders död. Förutom psykisk 

problematik, löper barn som inte ges möjlighet att uttrycka sin sorg efter en förälders död, 

enligt Chesterson (2011), även risk för att utveckla somatiska besvär till följd av att sorgen 

”sätter sig i kroppen”.  

     Utifrån ovanstående resonemang bör det lyftas fram som centralt för barn, efter en 

förälders död, att ges möjlighet att kommunicera sin sorg. Om den efterlevande föräldern inte 

klarar av att stödja sitt barn genom sorgen, bör barnet ges möjlighet att träffa utomstående 

professionella och andra barn med liknande upplevelser, för att därigenom möjliggöra 

hantering och bearbetning av förälderns död hos barnet. Även den efterlevande föräldern kan 

då behöva erbjudas stöd, för att denne på ett välfungerande sätt ska kunna vara en god 

förälder till sitt barn, eftersom barnet annars löper risk att bli ensam i sin sorg. 

     Under arbetets gång har jag uppmärksammat en brist på forskning kring vilka faktorer 

som, i samband med föräldrars plötsliga och oväntade dödsfall, kan leda till en negativ fysisk 

eller psykisk utveckling hos barn. Det kan därför behöva undersökas vidare kring vad 

obearbetad sorg kan leda till bland barn, och vilka faktorer som kan ses som risk- respektive 

skyddsfaktorer. Då cirka 3400 barn i åldrarna 0-18 år, enligt Statistiska centralbyrån (2009), 

varje år förlorar en eller båda sina föräldrar, bör arbetet för barn i sorg efter en förälders död 

uppmärksammas och stöd till barn och föräldrar efter en förälders död bör tas på allvar. 

Liksom det beskrivits i inledningen till studien behandlas inte frågor om barns sorgereaktioner 
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efter en föräldrars plötsliga och oväntade död under socionomutbildningen. Då föräldrars 

plötsliga och oväntade dödsfall kan leda till negativ fysisk och psykisk utveckling hos barn 

kommer det i framtiden förhoppningsvis att behandlas under utbildningen.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

Presentation 
Ditt deltagande i studien är frivillig. Du kan när som helst, utan motivering, avbryta ditt 

deltagande i studien. Det innebär även att du har rätt till att vägra svara på frågor samt när 

som helst avbryta intervjun. Eventuella uppgifter om identifierbara personer kommer att 

antecknas och bevaras på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras av 

utomstående. De uppgifter som samlas in via intervjun kommer endast att användas för 

studiens ändamål. Du har rätt att vara anonym i studien om så önskas. 

 

Jag heter Matilda Granér Sjögren och genomför studien som ett studentarbete inom 

Socionomprogrammet vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro 

universitet. Min handledare till studien, Britt-Louise Toresson-Blohm, arbetar som 

universitetsadjunkt vid Örebro universitet. 

 

Syftet med studien är att lyfta fram vad föräldrars oväntade och plötsliga dödsfall innebär för 

barn, vad dessa barn kan tänkas behöva stöd och hjälp med från professionella samt varför 

stödjande insatser till gruppen bör bedrivas, med hänsyn till rådande forskning. 

 

Information kring barns känsloupplevelser kring föräldrars oväntade och plötsliga dödsfall 

inhämtas från redan publicerade självbiografiska berättelser skrivna av barn. Studien inriktas 

sedan på att skapa en djupare förståelse för vad dessa barn kan tänkas behöva stöd och hjälp 

med, vilket utgår från intervjuer med professionella inom ämnet. Kunskap kring varför det är 

av vikt att genomföra stödjande arbete riktat mot barn som plötsligt och oväntat förlorat en 

förälder utgår från rådande forskning. Underlaget i studien kommer sedan att analyseras 

utifrån kristeorin samt ur ett systemteoretiskt perspektiv. 

 

Bakgrund 
1. Hur ser din utbildningsbakgrund ut? 

2. Hur ser din professionella yrkesbakgrund ut? 

3. Hur länge har du arbetat med barn som förlorat en förälder? 

4. Vilka roller har du haft under den här tiden? 

 

Intervjufrågor 

1. Vad innebär ett plötsligt och oväntat dödsfall av en förälder för barn? 

2. Skiljer sig reaktionerna mellan barnen åt beroende på olika faktorer såsom kön, ålder 

och tidigare upplevelser av förluster? I så fall, på vilket sätt? 

3. Reagerar barn olika till följd av hur föräldern gått bort? 

4. Vad kan ett barn som förlorat en förälder tänkas behöva för stöd? 

5. Vilken typ av stöd kan professionella erbjuda barn som förlorat en förälder? 

6. På vilka sätt kan professionella stödja barnets familj att hjälpa barnet i situationen? 

7. På vilket sätt kan stödet tänkas hjälpa barnet att bearbeta sorgen efter förälderns död? 

8. Varför är det viktigt att stödja barn som förlorat en förälder? 

9. Vad kan obearbetad sorg hos barn leda till? 

 

Kontaktuppgifter 

Matilda Granér Sjögren, 0725 123899, maritsjogren@hotmail.com  
Britt-Louise Toresson-Blohm, 019 301417, britt-louise.toresson-blohm@oru.se 
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