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Sammanfattning 

Att förlora en familjemedlem kan vara en av de mest traumatiska upplevelser ett barn kan 

utsättas för. Den här studiens syfte är att undersöka barns sorgereaktioner när de utsätts för en 

sådan traumatisk upplevelse. Ytterligare syfte med studien är att utforska vilka faktorer som 

kan försvåra barns sorgearbete samt hur professionella i form av yrkesverksamma socionomer 

kan främja deras sorgeprocess. Studien utgår från en kvalitativ metod och det empiriska 

materialet har samlats in genom intervjuer med fem socionomer som på olika sätt arbetar med 

barn i sorg. Empirin har sedan analyserats och tolkats med ett urval av tidigare forskning och 

vetenskapliga teorier som systemteori och sorg- och kristeori. Resultatet visar att barns 

sorgereaktioner är individuella. Olika mönster som ilska, rädsla, oro och skam har visat sig i 

den insamlade empirin. Barns sorg beskrivs som randig, de går in och ur sin sorg för att lättare 

orka med de starka känslor som sorgen medför. Studiens resultat visar även att det sociala 

nätverket kring barnet är en viktig faktor för deras sorgeprocess. Något som kan försvåra 

barnets bearbetande av sorgen är att det sociala nätverket själva har en sorg att bearbeta. Detta 

kan medföra att de inte ser barnets behov av stöd i sorgeprocessen. Det är i sådana fall som 

yrkesverksamma socionomer kan vara ett stöd och hjälpa hela familjen i sorgen genom att 

stötta föräldrarna. Resultatet visar även att det är viktigt för barn som har förlorat en 

familjemedlem att träffa andra barn i liknande situationer. Genom sorgegrupper får de tillfälle 

att själva berätta sin historia samtidigt som de får höra att andra upplever liknande känslor 

som de själva. 

 

Nyckelord: Barns sorg, sorgereaktioner, sorgebearbetning, försvårande faktorer, professionellt 

stöd. 
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Abstract 

Losing a family member can be the most traumatic a child can experience. This study aims to 

investigate children's grief reactions when exposed to such a traumatic experience. Another 

aim of the study is to explore the factors that can hamper children’s grief and how 

professional social workers can promote their grieving process. The study is based on a 

qualitative approach and the empirical material was gathered through interviews with five 

social workers who work in various ways with children in mourning. The empirical data were 

then analyzed and interpreted with a selection of previous research and theories. The results 

show that children's grief reactions are individual. Different patterns such as anger, fear, 

anxiety and shame have manifested itself in the gathered empirical data. Childrens grief is 

described as striped, they go in and out of their grief to help cope with the strong feelings of 

grief. The study results also show that the social network around the child are an important 

factor in their grieving process. Something that can hamper the child's processing of grief is 

that the social network itself has a grief to process. This can result in that they do not see the 

child's need for support in the grieving process. It is in such cases that social workers can 

provide support and help everyone in the grieving family by supporting the parents. The result 

also shows that it is important for children who have lost a family member to meet other 

children in similar situations. Through grief groups they get an opportunity to tell their own 

story and can also hear that others are experiencing similar feelings like themselves. 

 

Keywords: Children's grief, grief reactions, aggravating factors, professional support. 
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Inledning 
Det är svårt att tänka sig något mer traumatiskt för ett barn än att förlora en familjemedlem. 

Men detta inträffar för ungefär åtta barn varje dag i Sverige (Socialstyrelsen, 2013). När en 

nära anhörig försvinner för alltid försetts oftast människor i sorg, en sorg som kan vara 

mycket komplex att hantera, speciellt om människan i sorg är ett barn. Sorg kan beskrivas 

som ett sår i själen som tar mycket energi och tid att läka. När ett barn upplever en förlust av 

en nära anhörig måste denne anpassa sig till ett nytt liv, vilket kan vara mycket svårt och 

väcka mycket starka reaktioner (Fyhr, 1999). När ett barn förlorar en förälder förlorar de inte 

bara sin mamma eller pappa, de förlorar även den personen som troligtvis stått för trygghet 

och omsorg. Smärtan som uppstår när ett barn förlorar ett syskon liknar smärtan efter att ha 

förlorat en förälder, dock behöver den inte vara lika intensiv (Dyregrov, 1995). 

         Tidigare forskning visar att barns sorg kan ta sig i uttryck genom bland annat ilska, 

ledsamhet och ångest (McClatchey & Wimmer, 2014). Annan forskning visar dock att barn 

inte vill att omgivningen enbart ska se och bedöma dem utifrån dessa kriterier. Barnen 

beskriver sig själva som glada, lyckliga och normala och vill att andra även ska se till dessa 

sidor hos dem (Eppler, 2008). Annan forskning visar att barn inte vill visa sin sorg under en 

längre tid utan snarare vill återgå till sin vardag så snabbt som möjligt (Silverman & Worden, 

1992). Men om sorgen inte bearbetas ordentligt kan detta skapa problem i framtiden. Men vad 

är det som gör att alla barn inte kan bearbeta sin sorg. Bearbetas inte sorgen kan det skapa 

svårigheter för barnet i framtiden (Werner-Lin, 2010). Forskning visar att det viktigaste stödet 

för barn i sorg är stödet från det sociala nätverket (Hurd, 2004). Bland annat eftersom det är 

naturligt för barn att vända sig till sina anknytningspersoner (Dunning, 2006). Eftersom 

tidigare forskning visar att det sociala nätverket kan ha svårt att stödja barnet då de själva är i 

sorg är frågan när det finns behov av professionella att komplettera stödet. Det kan även vara 

så att nätverket vill skydda barnet från smärtan de känner vilket kan leda till att de inte pratar 

om sorgen (Samide & Stockton, 2002).  

         Barns sorg är ett väl forskat område men då denna studie kommer utgå från 

professionellas perspektiv kan studien medföra nya synvinklar. Mot bakgrund av detta 

kommer föreliggande studie att undersöka vad som kännetecknar barns sorgereaktioner samt 

bakomliggande faktorer som kan försvåra barns sorgearbete utifrån professionellas 

uppfattningar. I studien kommer det även undersökas vilken betydelse professionella har i 

barns sorgeprocess. Denna studie är relevant för socialt arbete då verksamma professionella 

under sitt yrkesliv kan komma i kontakt med barn som upplever sorg och kris. Det kan vara 

som kurator, som utredande socialsekreterare eller som familjebehandlare. Oavsett vilken roll 

den yrkesverksamma har kan det vara betydelsefullt att ha kunskap om hur barn hanterar sorg 

och vilka behov sorgereaktioner kan medföra. Det är viktigt eftersom barn som inte får 

tillräckligt med stöd kan fastna i sin sorg, vilket innebär att sorgen inte bearbetas. Ambitionen 

med denna studie är att den ska bistå med en fördjupad bild av barns sorgereaktioner och 

vilka försvårande faktorer som kan uppstå i barns sorgearbete. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka professionellas upplevelser av barns sorgereaktioner när 

de förlorar en nära anhörig. Ytterligare syfte med studien är att undersöka vilka faktorer som 

professionella anser kan försvåra barns sorgearbete samt vilken inverkan professionellt stöd 

kan ha på barns sorgeprocess. Syftet ska undersökas genom att utforska yrkesverksamma 

socionomers uppfattning kring följande frågeställningar: 

 Vad är utmärkande för barns sorgereaktioner? 

 Vilka faktorer kan försvåra barns sorgearbete? 

 Vad har professionellt stöd för betydelse i barns sorgeprocess? 

Definitioner 

Barn kommer i denna studie betecknas som individer mellan 0-18 år. Nära anhörig kommer i 

följande studie definieras som en person i den närmaste familjen, syskon eller förälder. 

Professionella kommer i denna studie benämnas som yrkesverksamma socionomer som 

arbetar med barn i sorg. 

Tolkningsram 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning i relation till studiens frågeställningar. Även den 

norska författaren Atle Dyregrov som baserar sin litteratur på forskning kommer redovisas i 

detta kapitel. Dessa har kategoriserats på följande sätt: barns sorgereaktioner, försvårande 

faktorer i barns sorgearbete och betydelsen av professionellt stöd i barns sorgeprocess. De 

flesta studierna har genomförts i USA, men artiklar från Storbritannien, Kanada och Sverige 

förekommer också. Artiklarna utgår från kvantitativa och kvalitativa metoder.  
 

Barns sorgereaktioner 
Barn som förlorar en förälder mister inte bara personen som står för trygghet och kärlek. 

Förälderns död leder även till att förändringar i det vardagliga livet behöver göras. Att förlora 

en förälder kan ha stora konsekvenser för barn då bland annat risken för att drabbas av 

depressioner och tankar om att avsluta sitt liv ökar (Dyregrov, 1995). Även i McClatchey och 

Wimmers (2014) amerikanska studie som syftar till att beskriva hur barn påverkas 

känslomässigt av att förlora en förälder framkommer det att barn kan få självmordstankar 

efter att ha förlorat en förälder. Barn som förlorat en förälder tenderar att idealisera den 

avlidna föräldern, vilket kan vara problematiskt då den eventuella undertryckta ilskan riktas 

till någon annan i omgivningen. Barn kan även ha en önskan om att vardagslivet ska fortsätta 

på samma sätt som det gjorde innan förlusten vilket kan skapa problem för den kvarlevande 

föräldern (Dyregrov, 1995).  

         När ett syskon går bort upplever barn, enligt (Dyregrov 1995) samma smärta och 

reaktioner som när en förälder dör men inte lika intensivt. De barn som förlorar ett syskon 

förlorar inte bara en viktig person och vän, de förlorar vanligtvis även en stor del av sina 

föräldrars omsorg och uppmärksamhet under en period. Föräldraförmågan tenderar att 

påverkas av att genomgå en kris som att förlora sitt barn. Det kvarlevande barnet får kanske 

inte då samma omsorg som innan förlusten. Förlorar ett barn sitt äldre syskon kan barnet 

känna att denne behöver ersätta sitt syskon, vilket kan leda till att denne försöker överta det 

döda syskonets personlighet. Att mista ett barn är påfrestande för föräldrarna och kan skapa 

problem i föräldrarnas relation vilket i sin tur påverkar det kvarlevande barnet negativt 

(Dyregrov, 1995). I Barrea, Alam, Mammone D´Agostino, Nicholas och Schneidermans 

(2013) kanadensiska studie beskriver föräldrar att de uppmärksammat att deras barn fått 

problem att fortsätta i sin vardag efter ett syskons bortgång. Detta eftersom en del barn har 
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svårt att koncentrera sig, upplever en stor rädsla för döden eller försöker undvika att visa sina 

känslor.  

         Enligt Dyregrov och Raundalen (1995) ser sorgen olika ut hos alla barn. Vissa barn 

reagerar genom att bli tillbakadragna och isolerade. En del barn gråter mycket medan andra 

inte gråter alls. Barns sorg ser annorlunda ut än vuxnas sorg då den överlag infinner sig under 

kortare perioder, detta kan medföra att vuxenvärlden uppfattar det som att barnet inte 

påverkats av dödsfallet. Barns sorgeprocess beskrivs ofta som randig, med detta menas att de 

under perioder kan känna svår sorg men även gå ur sorgen och leka och skratta med kamrater 

(Lundmark, 2009). Även Socialstyrelsen (2013) beskriver den randiga sorgen. Många barn 

måste dela upp sorgen i mindre delar för att orka med de kraftfulla känslorna som sorgen 

medför. Pauserna ger även barnet möjlighet att vila från sorgen genom att leka.   

         Som ovan nämnt kan barns sorgereaktioner och sorgeprocess se mycket olika ut och 

uttryckas olika beroende på var denne befinner sig i sorgeprocessen. De direkta reaktionerna 

är de som inträffar när barnet får det svåra beskedet. Enligt Dyregrov och Raundalen (1995) 

är de mest förekommande direkta reaktionerna: chock, osäkerhet, ångest, ilska eller ingen 

reaktion överhuvudtaget. Ilska är även en reaktion som framkommer i McClatchey och 

Wimmers (2014) studie som även visar att barn känner sorg, oro och separationsångest efter 

att ha förlorat en familjemedlem. Vissa barn, i synnerhet yngre barn, reagerar genom att inte 

tro på det svåra beskedet de har fått, vilket enligt Dyregrov och Raundalen (1995) beror på 

försvarsmekanismer i barns inre. Genom att inte ta in beskedet helt och hållet får barnet en 

chans att succesivt ta in beskedet. Vissa barn, speciellt äldre barn, reagerar ofta starkt med 

ilska och ångest. Det innebär att när barn får beskedet kan de uttrycka sin smärta genom att 

rasande slå sönder allt i närheten eller genom att bli totalt apatisk.   

         När betydelsen av dödsfallet väl sjunker in kan reaktionerna bli starkare (Dyregrov & 

Raundalen 1995). Dyregrov och Hordvik (1995) nämner olika mönster som är vanligt 

förekommande i barns sorgeprocess. Ett av dessa mönster är en känsla av ängslan, en 

inneboende känsla av att nästa katastrof snart kommer att inträffa. Barn kan även uppleva 

koncentrationssvårigheter och nedstämdhet på grund av sin förlust. Om längtan efter den 

bortgångna blir för stark kan det i barns undermedvetna skapas en känsla av att den 

bortgångna är där med barnet, vilket barnet kan uppleva som både tryggt och skrämmande.  

         Dyregrov (1999) menar att barn också kan känna skuld när en familjemedlem går bort 

eftersom yngre barn kan ha svårt att skilja på vad som är fantasi och vad som är verklighet. 

Detta på grund av att barn kan tro att en elak tanke kan ha dödat den närstående. 

Socialstyrelsen (2013) menar att barn ofta känner skuld när det händer deras föräldrar något. 

Skuldkänslor är vanligt förekommande vid traumatiska händelser även om barn inte skulle 

kunna påverka föräldrarnas tillstånd. Men det är naturligt för barnet att söka svaren i sig själv 

när de söker förklaringar till varför den traumatiska händelsen har skett. Skamkänslor är även 

vanligt förkommande vid svåra situationer. Känslor av skam kan försvåra bearbetning då det 

kan bli svårare för barn att tala öppet om det som har hänt dem (Socialstyrelsen 2013). Enligt 

Dyregrov och Raundalen (1995) kan barn känna både skuld och skam över vad det sagt och 

gjort när den avlidna levde. Det är en vanlig sorgereaktion att tänka på det personerna ångrar 

att de gjort. Barn kan tänka att om de bara varit snällare så kanske deras förälder levt nu.   

         Socialstyrelsen (2013) framför att barn som mister en familjemedlem kan uppleva en 

känsla av att behöva ta ansvar. Detta eftersom föräldrarna under sin egen sorg inte kan 

tillgodose sina egna eller barnets behov. Barnet kan därför behöva ta ansvar för vardagliga 

bestyr som den inte gjorde innan händelsen som försatt familjen i sorg. Dessa känslor behöver 

inte vara negativa utan kan få barnen att känna sig viktiga och att de kan underlätta för sina 

föräldrars sorg. Detta är dock en balansgång då det är viktigt att barnet inte behöver ta för 

mycket vuxenansvar som inte är adekvat för barnets ålder. Behöver barnet ta för mycket 
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ansvar för sina föräldrar kan detta påverka barnen då de kanske inte längre har tid att leka med 

kompisar eller skolarbeten.  

         Ytterligare forskning visar att barn är ledsna och förvirrade efter att ha förlorat en 

förälder. Detta framkommer i Silverman och Wordens (1992) amerikanska studie. Dock visar 

studien att barn snabbt kommer in i rutiner igen genom att gå till skolan och upprätthålla 

relationer med kamrater och familjemedlemmar. Det framgår även i studien att det är tydligt 

att barn sörjer, men att vissa barn inte vill uttrycka sin sorg under en längre period.  

         Svenskarna Dehlin och Mårtenssons (2009) studie riktar sig till tonåringars upplevelser 

av att ha förlorat en förälder i en allvarlig sjukdom. Resultatet i studien visar att ungdomarna 

upplever en ovisshet kring föräldrarnas sjukdom och dödsfall och ser det som ett hot då de 

förstår att deras liv kommer att förändras märkvärt efter dödsfallet. Studien beskriver att 

ungdomarna känner sig ensamma trots att de har familj och vänner omkring sig.  

         Enligt Eppler (2008) är det även viktigt att förstå att barn som har förlorat en förälder 

har många fler känslor än bara sorg. De barn som ingick i deras amerikanska studie beskrev 

även dem själva som lyckliga, trevliga, roliga, hjälpsamma och framförallt normala. De ville 

att omgivningen inte bara skulle se dem som sörjande barn utan även utifrån de andra 

känslorna som de kände. Dyregrov och Raundalen (1995) förklarar att normalisering en 

central del i barns sorgeprocess. Med detta menar de att det är viktigt för barnen att höra att 

deras reaktioner är normala. När de får höra andra barn berätta att de upplever samma känslor 

leder det till att barnen inte känner sig annorlunda. Detta leder även till att deras självkänsla 

stärks.  

         Barrea et al. (2013) kommer fram till att det som är utmärkande för yngre barns 

sorgeuttryck bland annat är att barnen inte förstår att döden är för alltid, ilska över att förlorat 

sin lekkamrat och rädsla för att något annat hemskt ska hända. Enligt Dyregrov och 

Raundalen (1995) kan barn under fem års ålder inte förstå att döden är något som varar för 

evigt. Barn i denna ålder tar in information mycket ordagrant vilket gör att det kan komplicera 

saker om personer runt omkring exempelvis säger att den döde sover. Detta eftersom barnet 

kan bli väldigt rädd när någon annan nära anhörig sover, då barnet förknippar sova med att 

försvinna. Även om barn i denna ålder inte riktigt förstår begreppet död, så kan de ändå 

reagera mycket starkt. Även Hammarlund (2012) beskriver att barn i förskoleåldern har svårt 

att förstå dödens innebörd. De har ett magiskt tänkande, vilket innebär att de har svårt att 

skilja på verklighet och fantasi. Det magiska tänkandet finns kvar upp till nio års ålder men 

barnens tänkande blir allt mer logiskt. Dyregrov och Raundalen (1995) förklarar vidare att 

barns förståelse kring döden utvecklas när de är mellan fem och tio år. Inom detta åldersspann 

brukar barn förstå att döden är evig. Men det är fortfarande viktigt att vara tydlig i sina 

beskrivningar om den döde då barn i dessa åldrar fortfarande tänker konkret. När ett barn är 

omkring tio år utvecklas det abstrakta tänkandet vilket leder till att barnen kan förstå de 

långtgående konsekvenserna av dödsfallet. Både Hammarlund (2012) och Dyregrov och 

Raundalen (1995) förklarar att barns tankar om döden till stor del liknar vuxnas från och med 

tolv års ålder.  

         Sammanfattningsvis visar tidigare redovisad forskning inom ämnet att barns 

sorgereaktioner kan ta sig i uttryck på väldigt varierande vis och att de går in och ur sorgen 

för att lättare hantera de känslor som sorgen medför. Forskning visar att barn kan må väldigt 

dåligt efter en förlust av en förälder och att vissa barn i större utsträckning än andra är 

benägna att ha självmordstankar. Forskning belyser att barns vanliga sorgeuttryck tar sig i 

uttryck genom ilska, ångest och ledsamhet. Det framkommer även i ovanstående stycke att 

yngre barn har svårt att förstå att döden varar för evigt och att det är först vid tolv års ålder 

som de förstår dödens innebörd. Det framkommer även i ovanstående stycke att barn i sorg 

kan uppleva att de är ensamma trots att de har flera människor runt omkring sig. 
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Försvårande faktorer i barns sorgearbete 
Mycket socialt stöd och en bra relation med den levande föräldern är faktorer som påverkar 

barns sorgearbete positivt. Barn som inte har ett starkt socialt nätverk löper större risk för att 

inte bearbeta sin sorg hälsosamt, vilket kan skapa komplikationer i framtiden (Gray, 1987). 

Barn kan efter ett dödsfall reagera mycket starkt och om deras sorgereaktioner inte går över är 

det betydelsefullt för sorgeprocessen att barnet får professionell hjälp. Detta för att främja 

både direkta reaktioner och reaktioner som kan leda till konsekvenser längre fram i livet 

(Dyregrov, 2007).   

         Det finns flertalet indikationer på att barns sorgearbete kan vara destruktivt. Svenskarna 

Bergman och Hanson (2014) har genomfört en systematisk forskningsöversikt. I den framgår 

det att barn som förlorar en förälder kan uppleva negativa följder utöver sin sorg så som svårt 

att koncentrera sig i skolan, svårt att verbalt uttrycka sina känslor, låg självkänsla och en ökad 

dödlighetsrisk. Även Dyregrov (2007) beskriver svårigheter i skolan som ett tecken på ett 

ohälsosamt sorgearbete hos barn. Det kan också vara att de drar sig undan från familj och 

kamrater, att de undviker det som skett samt allt som påminner om händelsen, att de utvecklar 

ett självskadebeteende eller får självmordstankar. Bylund Grenklos (2013) svenska studie 

visar att ungdomar som förlorat en förälder löper dubbelt så stor risk att utveckla 

självskadebeteenden än ungdomar som inte förlorat en förälder. Vidare beskriver Dyregrov 

(2007) att andra indikationer kan vara att de klandrar sig själva, att de gräver ner sig i det som 

hänt eller att de reagerar med bortträngning under en lång tid. Varningstecken för ett 

ohälsosamt sorgearbete är att dessa beteenden och reaktioner är så pass starka att de inte 

försvinner eller att de ökar efter ett par veckor.  

         Även Hammarlund (2012) beskriver olika varningstecken på att den sörjande 

misslyckats eller är på väg att misslyckas i sin sorgebearbetning. Ett av dessa tecken är att den 

sörjandes personlighet förändras. Exempelvis om denne tidigare varit en utåtriktad och social 

person som efter förlusten drar sig undan, även lång tid efteråt. Gray (1987) kommer också 

fram till att personliga egenskaper kan ha en central roll i bearbetandet av sorgen då barn som 

har aggressiva personlighetsdrag löper större risk för att bli deprimerade än personer som har 

en mer balanserad personlighet.  

         För personer som möter dessa barn kan det ibland vara svårt att tolka barnens behov och 

deras utlopp för sorg, då inte alla barn har förmåga att uttrycka det verbalt. Barn kan istället 

visa sina behov med tecken som oro, svårt att sova och somatiska symptom. 

Forskningsöversikten visar att en riskfaktor för barn som mist en förälder är att de inte uppnått 

en utvecklingsnivå som gör det möjligt för dem att första dödens innebörd (Bergman & 

Hanson, 2014).  

         Enligt Dyregrov (2007) finns det även faktorer som gör sorgen värre för barn. Vad 

vuxna väljer att berätta för barn gällande dödsfallet kan leda till svårigheter i deras 

sorgearbete. När barn inte får information om dödsfallet, dess orsaker och omständigheter, 

kan det utmynna i att barn skapar egna fantasier om hur det gått till. Om vuxna i barns närhet 

förskönar faktorerna runt omkring dödsfallet kan det leda till att barnet blir förvirrat och 

känner ångest. Att stänga ute barn från vuxenvärlden, exempelvis om vuxna döljer sina 

reaktioner för barn eller om de inte får vara med på begravningen kan det förvärra sorgen hos 

dem. Bylund Grenklos (2013) studie visar att en skyddsfaktor för att inte utveckla ett 

självskadebeteende är en bra sammanhållning och en bra kommunikation i familjen både 

innan och efter dödsfallet. Detta beskriver även Gray (1987) som i sin kanadensiska studie 

kommit fram till att risken för depression ökar om relationen till den kvarlevande föräldern är 

bristfällig.  
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         Vidare förklarar Dyregrov (2007) att sättet som barnets anhörige har gått bort på också 

en faktor som påverkar barns sorgeprocess. Ett förväntat dödsfall kan innebära en tung börda 

för barnet då det tvingas invänta ett troligt dödsfall. Många sjukdomsvistelser och ovissheten 

kring att inte veta vad som händer när barnet inte är med den sjuke kan tära på barnet. Bylund 

Grenklo (2013) har undersökt ungdomars relation till förälderns vård i livets slutskede. 

Resultatet av studien visar att de barn som inte hade fått information om förälderns sjukdom, 

behandling och dödsfall kände misstro till vården. Barn behöver enligt studien således få 

adekvat information om sjukdomstillståndet och om kommande dödsfall för att på bästa sätt 

förbereda sig. Vidare förklarar Dyregrov och Raundalen (1995) att när ett dödsfall sker 

plötsligt har barnet och den kvarlevande föräldern inte tid att förbereda sig mentalt, vilket kan 

påverka den kvarlevande förälderns hantering av barnets behov. Om personen som avlidit var 

ensam omsorgsperson för barnet kan det medföra negativa konsekvenser då denne måste 

knyta an till en ny person som tar över omsorgen. Om ett barn förlorat ett syskon eller en 

förälder och ser andra barn som är glada kan sorgen förstärkas. Det samma gäller om barnet 

var med när dödsfallet inträffade.  

         Obearbetade förluster i barndomen kan leda till psykisk instabilitet och 

personlighetsutvecklingen kan påverkas. Barnet kan även bli extra sårbart för kommande 

förluster. Detta kan hindras om barn får hjälp tidigt i sorgearbetet. Märker personer i barns 

sociala nätverk att ett barns personlighetsdrag förändrats är det viktigt att direkt söka 

professionell hjälp (Dyregrov, 2007). Enligt Hammarlund (2012) kan en obearbetad sorg leda 

till en komplicerad sorg. Med komplicerad sorg menas att den sörjande fortfarande inte kan 

känna glädje lång tid efter förlusten. Komplicerade sorgereaktioner kallas även för prolonged 

grief disorder (PGD), eller på svenska - förlängda sorgereaktioner. Flera forskare inom ämnet 

vill dock förtydliga att detta inte är samma sak som PTSD, posttraumatiskt stressyndrom. 

PGD ses som en anknytningsstörning, den sörjande kan då uppleva separationsångest 

eftersom anknytningen försvinner samt ångest efter att ha tvingats genomlida förlusten. PTSD 

däremot uppstår när den sörjande även visar tecken på andra sjukdomssymptom, oftast 

depression, än själva traumasymptomet.  

         Sammanfattningsvis visar forskning alltså att det finns varningstecken som indikerar på 

att barn har ett ohälsosamt sorgearbete. Detta kan vara svårigheter i skolan, att personligheten 

förändras eller att barnen drar sig undan från familj och vänner. Dessa är även vanliga 

reaktioner hos barn i sorg men det är när beteendena och reaktionerna inte försvinner efter ett 

tag som de ses som ohälsosamma. Vidare belyser forskning att en viktig faktor för barns 

sorgearbete är det sociala nätverkets resurser. Detta eftersom det sociala nätverket är det 

viktigaste stödet för barn i sorg, är nätverket svagt kan barnet inte alltid få det stöd som denne 

behöver i sitt sorgearbete. Ytterligare försvårande faktorer i barns sorgeprocess som 

forskningen påpekar är en dålig relation med den kvarlevande föräldern.  

 

Betydelsen av professionellt stöd i barns sorgeprocess 
Det vanligaste stödet som rekommenderas för barn i sorg är stöd från det sociala nätverket. I 

vissa fall kan det dock behövas professionellt stöd. Hope och Hodges (2006) amerikanska 

studie belyser att det är viktigt att den kvarlevande föräldern själv bearbetar sin sorg för att 

lättare hjälpa barnet i dess sorgearbete. Detta är i linje med amerikanen Hurd (2004) som i sin 

studie undersökt en flickas sorgeprocess efter att hennes pappa gått bort. Studien belyser 

betydelsen av att hela familjen är involverad i sorgearbetet gällande barn som tenderar att 

utvecklas ogynnsamt efter att en förälder gått bort. Detta på grund av att familjenätverket 

oftast är en viktig skyddsfaktor för att dessa barns sorgeprocess ska vara gynnsam. 

         Ett resultat utifrån Bergman och Hansons (2014) forskningsöversikt belyser att barn som 

förlorat en förälder behöver möta barn med likande upplevelser för att dela sin sorg och för att 

få höra andra barns berättelser. Detta är dock inte det enda barn behöver utan deras föräldrar 
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behöver också stöd och vägledning för att sorgen ska kunna bearbetas på ett sätt som 

minimerar konsekvenser för barnen. Det kan också vara en viktig del i sorgearbetet att ha 

samtalsbehandling med barnet och den kvarlevande föräldern och stödja dem i att kunna tala 

öppet om sorgen och deras förlust.  

         McClatchey och Wimmers (2014) studie syftar till att undersöka barns sorgereaktioner 

och utvärdera sorgebearbetningsterapi. Studien kommer fram till att barn och föräldrar har lärt 

sig identifiera och uttrycka sina känslor med hjälp av rådgivning. Detta har sedan gett dem 

några verktyg till att leva med sin sorg. Chalmers (2006) förklarar i sin engelska studie att det 

är viktigt att barn bemöts med förståelse och empati. Detta eftersom de har behov av att kunna 

uttrycka vad de känner under trygga förhållanden. Barn har ett behov av att bli hörda när de 

pratar om sin sorg (Bosticco & Thompson, 2005). De amerikanska forskarna Samide och 

Stockton (2002) förklarar vidare att barn som sörjer har komplexa behov vilket gör att det kan 

behövas professionell kunskap inom detta område för att kunna nå och stödja dem.  

         Ellis och Grangers (2002) undersöker i sin studie, som utfördes i USA, konsekvenser av 

att förlora en förälder och sorgeprocessen som förlusten medför. En hypotes i studien berör 

om den sörjande önskar professionell hjälp under deras sorgeprocess eller om de hellre tar 

hjälp av sitt sociala nätverk för att få stöd. Resultatet från studien visar att majoriteten av de 

sörjande hellre mottar stöd från nära anhöriga och sitt sociala nätverk än får professionellt 

stöd. Av 39 respondenter var det endast en som sökt professionellt stöd i sin 

sorgebearbetning. Anledningar som respondenterna uppger till att inte söka professionell hjälp 

är följande: anser att de inte är i behov av det, vet inte hur de ska gå tillväga för att få hjälp, 

har inte råd samt att de inte är redo att prata om sin sorg.  

         Amerikanen Dunnings (2006) studie visar att det är naturligt för barn att vända sig till 

sin anknytningsperson när de genomgått ett trauma. Studien syftar till att beskriva 

sorgeprocessen som familjer går igenom vid förväntade dödsfall. Detta för att kunna ge 

personer som arbetar med familjer i sorg råd om vilka stödbehov familjer har. I studien 

belyses vikten av att den kvarlevande föräldern får professionell hjälp för att kunna stödja 

barn i deras sorgeprocess. Detta påpekar också Werner-Lin, Biank och Rubenstein (2009) i 

sin amerikanska studie och beskriver att den kvarlevande föräldern har en mycket svår uppgift 

framför sig då denne måste bära sin egen sorg samtidigt som denne måste stödja sina barn i 

sorgen. Samide och Stockton (2002) belyser att det ofta är gynnande att ta hjälp av någon 

utanför familjen när ett barn förlorar en förälder. Detta på grund av att familjemedlemmarna 

och det sociala nätverket själva är så påverkade och upptagna av sin egen sorg.  

         Amerikanerna Salloum, Garside, Irwin, Anderson och Francois (2009) har skrivit en 

studie som berör barn som förlorat en nära anhörig i orkanen Katrina. Studien jämför två olika 

terapiformer, enskild terapi och gruppterapi och det framgår att det finns många fördelar med 

just gruppterapi. Barnen hittar ett forum för likasinnade och terapins olika steg är gynnande 

för en positiv utveckling för dem. Barnen som deltagit i gruppterapin ges också ett forum att 

prata om sin sorg med likasinnade vilket visade sig vara positivt i sorgearbetet. 

         Professionellt stöd är inte alltid en skyddsfaktor för social problematik efter en förlust. I 

en studie undersöks effekten av en stödgrupp för barn som förlorat en förälder. Den mäter 

barnens självkänsla, depression, beteendeproblem samt deras självkänsla för att klara 

förluster. Resultatet visar att effekterna av att delta i en stödgrupp inte påverkas av någon av 

ovannämnda aspekter. Dock kom forskarna fram till att stödgrupperna ändå påverkade barnen 

positivt då de fick en känsla av tillhörighet och inte längre kände sig isolerade (Huss & 

Ritche, 1999). Att gruppterapi ger en känsla av samhörighet beskrivs även i Werner-Lin och 

Rubenstiens (2009) studie som påvisar att terapiformer leder till att sorgen bearbetas på ett 

gynnsamt sätt för barnen. Terapiformer som innefattar både den kvarlevande föräldern och 

barnet är verksamma. Detta eftersom de får ett gemensamt språk som gör det lättare att prata 

om döden och de förändringar i livet som familjen kommer behöva göra efter förlusten. 
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Werner-Lin och Biank (2010) belyser också hur viktigt det är för barn och familjer med 

samtalsstöd när de genomgår en så svår kris som att förlora en nära anhörig. Studien visar att 

barn som får samtalsstöd och professionell hjälp efter en nära anhörigs död anpassar sig bättre 

till förändringarna som sker. Barn som får hjälp och stöd får även enligt studien mindre 

komplikationer i framtiden. Detta är något som flera av artiklarna kom fram till, ju mer stöd 

barnen får i sin sorgeprocess desto bättre hanterar barnen sorgen.  

         Sammanfattningsvis visar forskning därmed att barns sorgearbete gynnas av 

professionellt stöd även om stöd från familj är det viktigaste stödet i ett barns sorgearbete. 

Forskningen presenterar olika metoder och terapiformer som används för att stödja och arbeta 

med barn som upplever en förlust av en nära anhörig. Det framkommer även att metoden som 

behandlaren använder kan spela viss roll men det som är viktigast i barns sorgeprocess är att 

denne får sin röst hörd. De professionellas stöd och vägledning i barns sorg spelar enligt flera 

studier en viktig roll. Detta på grund av att den kvarlevande föräldern och övriga familjen 

ibland har svårt att tillgodose barns känslomässiga behov när de är mitt i bearbetningen av sin 

egen sorg. Forskning belyser att en viktig del i arbetet med barns sorg även kan vara att 

vägleda familjen i bemötandet av deras sorg. Detta för att de dels kan vilja skydda barnet och 

därför inte prata om bortgången eller vara så tagen av sin egen sorg att de inte 

uppmärksammar barnets sorg.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Studiens syfte och frågeställningar har legat till grund för valet av de teoretiska 

utgångspunkterna och har valts för att ge en nyanserad bild av studiens syfte. De valda 

teoretiska utgångspunkterna är systemteori och sorg- och kristeori samt psykiska försvar. De 

teorier som valts anses lämpliga för att förstå och analysera frågeställningarna för att uppnå 

studiens syfte. Detta eftersom sorg- och kristeori ligger nära ämnesområdet medan 

systemteori kan ge alternativa förklaringsmodeller. 

Systemteori 
Forsmark och Wallmark (2012) förklarar att systemteori är ett synsätt som framhåller 

helheter. Ett av systemteorins antagande är att alla individer ingår i flera delsystem som 

påverkar individen. Om ett av dessa delsystem förändras leder det till att de andra 

delsystemen också förändras, detta påverkar även helheten i systemet. Payne (2008) menar att 

det färdas olika energi mellan systemen som påverkar delsystemen men även systemets 

helhet. Detta kan konkret innebära att om ett delsystem i en familj (kvarlevande förälder) mår 

psykiskt dåligt påverkar detta andra delsystem (kvarlevande barn) och även hela systemet 

(familjen). Forsmark och Wallmark (2012) säger att homeostas är ett centralt begrepp inom 

systemteori. Homeostas beskriver stabiliteten i olika system. Vissa inriktningar inom 

systemteori menar att alla levande system önskar att upprätthålla homeostasen, det vill 

säga strävar efter icke-förändring. I levande system så som exempelvis ett familjesystem är 

det oundvikligt att det inte sker förändringar med tiden. För att systemet ska fungera krävs det 

att systemet anpassar sig efter de krav som ställs från andra subsystem men även från de 

övergripande systemen. Det kan framstå som en motsägelse, att systemen måste förändras för 

att vara densamma. Detta innebär att systemen måste anpassa sig efter de nya förändringarna 

för att fortsätta vara ett system. Inom en familj sker det naturliga förändringar som familjen 

måste klara för att deras system ska fortgå, det kan exempelvis vara att barnen flyttar 

hemifrån eller att det tillkommer nya personer i systemet. 

         Inom mänskliga system finns det regler som människorna inom systemet följer. 

Reglerna består av gemensamma föreställningar för de som tillhör systemet. Reglerna skapar 

och återspeglar systemets samspel. Vissa av reglerna är uttalade medan andra regler kanske 
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systemet inte ens vet att de finns. Reglerna styr hur en familjemedlem bör bete sig i olika 

situationer, och ger personens handling en mening. Detta innebär att alla personer i systemet 

kan göra samma handling men handlingen får olika innebörd beroende av vilken person i 

systemet som utför dem. Det kan exempelvis ta sig i uttryck såhär: Familjen har en dispyt där 

familjemedlemmarna blir arga på varandra. Pappan stampar med foten i marken och då kan 

det få innebörden att pappan är arg och bör därför inte talas mer med på en stund. Men om 

tonårspojken gör samma handling i en dispyt kan handlingen istället innebära att han är 

uppkäftig och därför behöver bli tillsagd. Medan lillasysterns fotstamp kan innebära att hon är 

ledsen och därför behöver tröst. Detta innebär att reglerna är unika för varje system och även 

för varje person som ingår i systemet (Forsmark & Wallmark). 

         Ett perspektiv inom systemteori som är utvecklad av Urie Bronfenbrenner är den 

socialekologiska systemteorin som förklarar barns utveckling med systemteoretiska 

förklaringsmodeller. Bronfenbrenner (1979) menar att varje människa ingår i olika system 

som präglar utvecklingen. De fyra systemen är microsystem, mezzosystem, exosystem och 

makrosystem. Microsystemet är det system som är närmast barnet och kan ha en direkt 

påverkan på individen. I microsystemet ingår barnets familj och barnets närmaste anhöriga. 

Hur personerna i microsystemet interagerar med andra och varandra förklaras i 

mezzosystemet. Barns utveckling präglas således av hur deras närmaste krets kommunicerar 

med varandra och exempelvis personal i skolan. Exosystem är de system som barnet 

eventuellt själv inte ingår i men ändå påverkas av. Ett exempel på ett exosystem skulle kunna 

vara barns föräldrars arbetsplats. Det som händer och sker på föräldrarnas arbetsplats 

(exosystemet) påverkar barnets föräldrar (microsystemet) vilket i sin tur kan påverka hur 

föräldrarna kommunicerar (mezzosystemet). Så utan att barnet ingår i exosystemet är det 

något som deras utveckling präglas av. Det fjärde och sista systemet är makrosystemet. Detta 

system består av lagar, kultur och samhälle som barn indirekt ingår i (Bronfenbrenner, 1979). 

Detta system fungerar som ett övergripande system som påverkar och påverkas av de tre 

andra systemen som ingår i ekologisk systemteori. 

         Bronfenbrenner (1979) menar att individer skapas och utvecklas i relation till dessa fyra 

system. Barns beteende kan förstås genom att studera och utforska deras miljö och 

omgivning. Vidare kan detta innebära att för att kunna förändra ett oönskat beteende hos ett 

barn behöver förändringen ske i ett annat system än hos själva barnet. Ett konkret exempel på 

det skulle vara om ett barn är väldigt utagerande och aggressiv i kommunikation med andra. 

Enligt teorin skulle detta kunna bero på att barnets närmaste interagerar på liknande sätt eller 

på något annat sätt påverkar att barnet agerar aggressivt. För att förändra barnets beteende är 

det enligt teorin således nödvändigt att det sker en förändring i de system som påverkar 

barnets beteende. I detta fall kan det eventuellt vara på mikro- och mezzonivå. 

Bronfenbrenner (1978) menar att för att kunna skapa förståelse för människors agerande 

behöver de förstås i hela sitt sammanhang. Människor föds alltså inte som färdiga individer 

utan präglas av sin omgivning. 

         I denna studie kommer systemteori användas för att tolka hur de olika systemen kan 

påverka barnens sorgeprocesser och sorgebearbetning. Systemteori belyser helheter och olika 

systems inverkan av varandra, vilket ses som användbart vid en analys av en familjemedlems 

bortgång. När en familjemedlem dör sker en anpassning och förändring i familjen vilket gör 

att denna teori är applicerbar i studien. 

Sorg- och kristeori 
Fyhr (1999) menar att sorg kan förklaras såsom en förlust som ger ett psykiskt sår, ett sår som 

måste bearbetas för att kunna läka. Sorgen tar ofta lång tid att ta sig igenom och en av de 

viktigaste och smärtsammaste känslorna i sorgeprocessen är besvikelsekänslor. 

Sorgeprocessen kan även ses som en anpassningsprocess, då människorna i sorg måste 
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anpassa sig efter det nya livets tillvaro. Sorg och kris är två ord som ofta används 

tillsammans. Fyhr (1999) menar dock att det är viktigt att särskilja på dessa två begrepp. 

Sorgen och krisen går ofta in i varandra men det finns skillnader mellan att vara i kris jämfört 

med att vara i sorg. En central skillnad är att sorg kan ta mycket längre tid att bearbeta än en 

kris. Det kan även vara skillnader i hur människor bör bemöta personer beroende av om de 

befinner sig i sorg eller kris. Sorgeprocessen börjar vid en förlust och då hamnar människor 

ofta i kris. Sedan fortgår sorgeprocessen under en längre tid och människor är eventuellt inte 

under kris under hela processen. Men det kan uppstå nya kriser i sorgeprocessen vilket leder 

till att sorgen och krisen sammanvävs med varandra. 

         Cullberg (2006) menar att en krissituation uppstår när en livsomvälvande händelse 

uppstår i en människas liv. För att det ska vara en kris så ska händelse hota något som är 

betydelsefullt för människan. En hotkris kan exempelvis vara när en nära anhörig insjuknar i 

en allvarlig sjukdom, och då kan det som hotas vara tryggheten hos en människa. En vanlig 

definition av när en kris uppstår är att individers inlärda beteende inte är tillräckligt för att 

hantera den svåra situation som en människa hamnar i. 

         Kris uttrycks på olika vis, även bearbetning av den sorg som kris ofta medför ser olika 

ut. De allra flesta uttryck för sorg är normala. Ett orostecken är när personen inte visar några 

sorgereaktioner alls, eftersom instängd sorg kan skapa komplikationer för framtiden. Även om 

sorgen är unik finns det mönster som människor vanligtvis följer i sin sorg. Cullberg (2006) 

menar att människor som genomgår en kris vanligtvis går igenom fyra olika faser. Människor 

går fram och tillbaka mellan faserna och skiljelinjen mellan faserna är inte alltid tydlig. Hur 

lång tid bearbetningen tar är mycket individuellt, för många är det ungefär två-tre år men för 

vissa kan det ta betydligt längre tid. Den första fasen är chockfasen. Chockfasen kan pågå en 

kort stund eller en hel vecka för vissa personer. De som befinner sig i chockfasen kan ge en 

balanserad bild av att de tagit det svåra beskedet väl. Men inom personen är det ofta ett inre 

kaos även om det inte alltid återspeglas på utsidan. I denna fas kan människor bli helt 

paralyserade, skrika ut sin smärta eller bete sig helt som vanligt. Så länge personen förnekar 

eller inte kan ta in att någon är borta befinner den sin fortfarande i chockfasen. Cullberg 

(2006) menar att nästa fas i sorgeprocessen är reaktionsfasen. I denna fas kan personerna inte 

längre blunda för det som hänt. Begravningen har kanske varit och vardagen har börjat igen. 

Det är inte ovanligt att känslorna flödar i denna fas och känslorna kan komma i uttryck 

genom, vrede, skam, skuld, rädsla och hopplöshet. Att finna mening med förlusten kan vara 

viktigt för den anhöriga i denna fas, vilket leder till att den som förlorat ofta ställer frågan 

”varför?”. Chesterson (2011) säger att något som är utmärkande för barns sorgereaktioner är 

att barn ofta kan känna inbillad skuld. Det innebär att de kan tänka ”om jag bara” och ger sig 

själva skulden för det som har hänt. När ett syskon dör kan barn använda sig av något som 

kallas överlevnadsskuld. Det kan innebära att föräldrarna och det sociala nätverket i sorg 

beskriver det avlidna syskonet utifrån endast dess positiva egenskaper. Detta kan göra att 

barnet tänker ”det borde vara jag som dog istället”. 

         Dessa två första faser beskriver Cullberg (2006) som akuta faser i sorgeprocessen. I de 

akuta faserna kan sorg vara så påtaglig för människorna som upplever den att deras psykiska 

försvar träder in. 

         Cullberg (2006) menar att vid den tredje fasen befinner sig människorna inte längre i en 

akut fas. Den tredje fasen är bearbetningsfasen och övergången från föregående fas är ofta 

successiv. Vid detta skeende börjar människorna att bearbeta sin sorg. I denna fas kan 

personen i sorg börja se positiva sidor med livet och börjar tänka på framtiden, något 

personen kanske inte kunnat göra tidigare. De psykiska försvaren avtar i denna fas vilket gör 

att de som befinner sig i detta skeende måste möta och bearbeta sin sorg. Svårigheter som kan 

uppstå i barns bearbetning av sorg är att människor runt omkring tenderar att endast belysa 

den bortgångnas positiva sida. Detta leder till att barn kan ha svårt att orientera sig i sina 
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känslor och tankar kring den som gått bort. Cullberg (2006) menar att frågan ”varför?” kan 

vara central även i denna fas. En viktig del av bearbetningen är att kunna hantera och undgå 

sina skuldkänslor. Krisens sista och fjärde fas är nyorienteringsfasen. Denna påbörjas när 

personen går in i fasen och pågår sedan resten av dennes liv, fasen avslutas således aldrig. 

Personerna går vidare i livet och accepterar det som har hänt men bär ändå alltid på en sorg. 

De psykiska besvär som eventuellt uppstod vid de föregående faserna börjar avta och 

självkänslan börjas kanske byggas upp igen. Detta med förutsättning att personen har 

accepterat och förlikat sig med sorgen. Men även om personer i denna fas har bearbetat sin 

sorg, kan de uppleva det smärtsamt vid exempelvis årsdagar. 

         Denna teori har valts till vår studie eftersom vi anser att den förklarar reaktioner och 

agerande i människors sorgearbete, vilket kommer hjälpa oss förstå vår insamlade empiri. 

Kristeori kommer att användas för att förstå processen som sker inom en människa när de 

genomgår en oftast hastig förändring. Sorgbegreppet kommer användas för att belysa och 

förstå den inre smärta människor upplever vid en förlust av en viktig person. Dessa två 

begrepp kommer ibland sammanväva varandra och komplettera varandra vid en analys för att 

därigenom ge en djupgående tolkning. Dessa begrepp kan skapa extra förståelse till de 

resonemang som respondenterna kommer att delge. Teorin ska användas i denna studie 

genom att vi ska ställa frågor angående olika sorgereaktioner som ett barn kan gå in och ur i 

sitt sorgearbete samt frågor kring hur barns sorgereaktioner uttrycks. 

Psykiska försvar 
Inom det psykodynamiska perspektivet presenteras ett flertal olika försvarsmekanismer. 

Enligt kristeori, som också grundar sig i det psykodynamiska perspektivet, så träder psykiska 

försvar in i krisens akuta skede. Cullberg (2006) menar att det psykiska försvaret fungerar 

som ett skydd och sker genom en omedveten handling i människors inre. Dessa försvar är i 

vissa fall ett nödvändigt ont då vissa människor inte klarar av att ta in det som hänt på en 

gång. Men detta kan även leda till att sorgeprocessen blir längre och svårare. Hur människor 

reagerar under sorgen kan människor inte välja själva. De psykiska försvaren uppstår i de två 

akuta faserna i krisen. Ett av de vanligaste psykiska försvaren är isolering av känslor. Detta 

innebär att personerna förnekar sina känslor efter hur sorgen påverkat dem. Personerna kan 

kanske prata lugnt och stilla om det som hänt och förnekar, både för sig själv och andra att 

händelsen påverkat deras känslor. Detta fungerar endast ett tag och kan utvecklas till 

ångestproblematik. Det kan enligt Dyregrov (1990) innebära att de vuxna i barnets omgivning 

tror att barnet inte påverkats alls av händelsen. Det är dock viktigt att komma ihåg att barn 

överlag reagerar starkt under kortare perioder än vuxna. Att barn inte visar några känslor 

betyder alltså inte att de inte påverkats. Cullberg (2006) förklarar att undertryckande är ett 

mer medvetet psykiskt förvar än isolering. Försvaret innebär att personen trycker bort sina 

känslor rörande sorgen till personen själv inte kan känna dem. Ytterligare ett psykiskt försvar 

är regression. Denna försvarsmekanism kan innebära att barn går tillbaka i utveckling. De 

kanske får ett större behov av närhet eller agerar med mer känsloutbrott än vad som är 

adekvat för deras ålder. Även Dyregrov (1990) beskriver regression som ett psykiskt försvar 

hos barn. Hos yngre barn kan detta uttryckas genom att de börjar kissa på sig. Både yngre och 

äldre barn kan få mer behov av närhet. Detta kan uppfattas av föräldern som att barnet blir 

mer klängigt än vad barnet tidigare varit. Att äldre barn blir mer klängiga beror oftast på att de 

vill ha mer närhet till föräldern. Detta kan även uttryckas genom att de börjar prata med ett 

mer barnsligt tonfall.  

         Cullberg (2006) menar att förnekande är ett psykiskt försvar som kan uppstå i 

chockfasen. Förnekande som försvarsmekanism betyder att en smärtsam känslomässig 

upplevelse blockeras från medvetandet eller att den hindras från att bli medveten. Detta kallas 

även selektiv ouppmärksamhet (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Dyregrov (1990) 

förklarar att det inte är ovanligt att barn förnekar dödsfallet. Det är också vanligt att barn inte 
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reagerar med starka känslor på det som skett på grund av att de tar in händelsen succesivt. 

Vidare nämner Cullberg (2006) att projektion är ytterligare ett psykiskt försvar som kan visa 

sig i krisens akuta fas. Projektion innebär att människan riktar sina känslor som uppstår vid 

förlusten till en annan person än den personen som upprört känslorna. Detta kan innebära att 

människor som känner skuld lägger skulden hos någon annan för att de själv inte klarar av att 

hantera skuldkänslorna. Dyregrov (1990) förklarar att barn kan anklaga sina föräldrar om 

någon närstående gått bort. Även om de psykiska försvaren förenklar livet för stunden för den 

sörjande, är det ingen stabil grund att stå på inför bearbetningen av sorgen (Cullberg, 2009). 

Metod 

Följande kapitel berör studiens tillvägagångssätt. Kapitlet inleds men en presentation av 

studiens valda metod. I kapitlet redovisas sedan hur de vetenskapliga artiklarna har sökts och 

hur urvalet har övervägts. Vidare i kapitlet beskrivs val av intervjutyp, intervjuguiden, 

intervjuernas genomförande och hur empirin har analyserats. Kapitlet avslutas med en 

diskussion kring studien pålitlighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 

Kvalitativ metod 

Bryman (2011) framför att den kvalitativa forskningen har en kunskapsteoretisk ståndpunkt 

som är tolkningsinriktad. Detta innebär att forskaren skapar en förståelse av hur verkligheten 

är skapad genom att förstå hur deltagare i denna miljö tolkar denna verklighet. 

         Denna studie utgår från en kvalitativ metod då studien syftar till att undersöka av barns 

sorgereaktioner genom att tolka professionellas subjektiva upplevelser och erfarenheter av 

arbete med barn i sorg. Denna metod lämpar sig väl till denna studie eftersom studien syftar 

till att skapa en djupare förståelse inom det valda ämnesområdet. I studien kommer således 

valet av den teoretiska tolkningsramen grundas i att de är applicerbara på den verkligheten vi 

väljer att undersöka. De respondenter som kommer delta i studien väljs ut då de anses 

lämpliga för att besvara frågeställningarna. Intervjuer har valts då studien syftar till att 

undersöka professionellas upplevelser av barn i sorg. Då vi med studien vill skapa en djupare 

förståelse ansåg vi att det var mer gynnande att använda sig av intervjuer då det ges möjlighet 

att ställa frågor, vilket inte skulle vara genomförbart i en litteraturstudie. 

Informationssökning 

Tidigare forskning har sökts i universitetsbibliotekets databaser Social Services Abstract, 

Summon, PsycInfo samt Swepub under perioden 2015-03-30 till 2015-04-01. Studiens syfte 

och frågeställningar har varit utgångspunkt i de sökord som har valts ut. De sökord som har 

använts är “children”, “grief”, “complicated grief”, “loss”, “death”, “sickness”, “cancer”, 

“family crisis”, “parent's illness” och “social work”. I den svenska databasen Swepub 

eftersöktes nationell forskning. Sökorden som användes var “sorg, “barn”, “parent’s illness” 

och “death”. Urvalskriterierna som artiklarna behövde uppnå var att studierna undersökte barn 

och var relevanta för de frågeställningar som studien syftar till att besvara. Svenska och 

engelska var de språk som artiklarna skulle vara skrivna på. De artiklar som var producerade 

inom de närmaste femton åren valdes framför äldre forskning, då en översikt på det nutida 

forskningsfältet eftersträvades. Dock användes vissa äldre artiklar, bland annat en artikel från 

1987, denna valdes trots att den är äldre än önskat då den innehöll viktig information och 

upplysningar. Den berörde även ett ämne där vi inte hittade nyare forskning. Artikeln berörde 

barns inre processer vid förlusten av en förälder som ansågs mer tidlöst en exempelvis 

professionellas arbetssätt. 

         Den övriga litteraturen eftersöktes på Örebro universitet via sökmotorn Libris och 

Google Scholar samt kommunala bibliotek där relevant litteratur kring det valda ämnet lästes 

igenom. Hemsidor om stödverksamheter för barn i sorg har även gett tips på litteratur som är 
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väsentlig för det valda ämnesområdet. Därefter valdes relevant litteratur ut, främst från den 

norska forskaren Atle Dyregrov som förekommer i många tidigare studier och litteratur kring 

ämnet. 

Urval 
Syfte och frågeställningar ligger till grund för valet av intervjupersoner. Detta innebär att 

urvalet till studien genomfördes genom ett målinriktat urval (Bryman, 2001). De 

urvalskriterier som eftersträvades var att intervjupersonerna i sitt professionella liv kom i 

kontakt med barn som förlorat en familjemedlem. Då studien berör ett känsligt ämne går det 

inte att intervjua undersökningsgruppen då det går emot de etiska riktlinjerna. Genom 

sökningar efter verksamheter som riktar in sig på sorg och genom kuratorer på Örebro 

universitetssjukhus kom vi i kontakt med professionella som ville delta i studien. Det var två 

av de professionella som vi tog kontakt med som inte uppnådde urvalskriterierna, som gav 

förslag på andra lämpliga intervjupersoner, vilket innebär att urvalet till viss del även är ett 

snöbollsurval. Urvalet bestod av professionella som alla är utbildade socionomer. Dessa 

ansågs vara lämpliga intervjupersoner till att besvara studien syfte. Samtliga respondenter 

möter barn i sorg och arbetar behandlande med dessa barn och även deras familjer. 

Respondenterna hade adekvat utbildning och erfarenhet inom ämnesområdet. Dessa 

rekryterades genom mail och/eller telefonkontakt, efter en första kontakt skickades 

informationsbrev till de valda respondenterna där syfte och frågeställningar presenterades. 

Resultatet av det målinriktade urvalet samt snöbollsurvalet resulterade i fem respondenter 

med yrkesroller så som behandlare och kurator. 

Val av intervjutyp 

Enligt Bryman (2011) så är kvalitativa intervjuer antingen ostrukturerade eller 

semistrukturerade. Under en ostrukturerad intervju improviserar intervjuaren under samtalets 

gång. Vid en semistrukturerad intervju så har intervjuaren förberett olika ämnesområde eller 

vissa frågeställningar denne vill beröra under samtalet. 

         Intervjuerna i denna studie grundar sig i semistrukturerade intervjuer. Detta eftersom vi 

under intervjutillfället ville följa en röd tråd under intervjuerna samt ville utforska ett redan 

förbestämt ämnesområde och frågeställningar. Hade ostrukturerade intervjuer används finns 

det en risk att samtalet kunnat få annat fokus än det som vi egentligen ville beröra under 

samtalet. Detta eftersom intervjuaren under ostrukturerade intervjuer improviserar frågor i 

stunden och samtal kan uppstå om sådant som är intressant men inte relevant för studiens 

syfte. Vi ansåg att en fördel med att använda semistrukturerade intervjuer var att det sågs som 

betryggande under intervjutillfället att ha vissa frågeställningar att utgå från, då vi som 

intervjuare är relativt oerfarna. Ytterligare en fördel med att använda sig av semistrukturerade 

intervjuer var att alla respondenter fick samma grundfrågor vilket skapade en röd tråd i det 

insamlade materialet. 

Intervjuguide 

Studiens frågeguide bestod bland annat av tre bakgrundsfrågor som gav information om 

respondenternas utbildning, yrkeserfarenhet och verksamhet. Dessa frågor ansågs vara 

relevanta för att få en djupare förståelse inför respondenternas utgångspunkt, då bland annat 

verksamhet och erfarenhet kan påverka respondenternas utgångspunkt. Detta är i enlighet med 

Bryman (2011) som menar att det är viktigt att ställa frågor kring respondenternas bakgrund 

för att kunna tolka dennes svar i ett sammanhang. Resterande frågor bestod av sju öppna 

frågor som centrerade kring professionellas upplevelse av arbete med barn i sorg (Se bilaga 

1). De sju intervjufrågorna sågs som de grundläggande frågorna för intervjun och 
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kompletterades med sonderingsfrågor då det inom vissa ämnen krävs uppföljningsfrågor för 

att förstå eller för att få en fördjupande bild. Intervjuguiden menar Bryman (2011) fungerar 

som en påminnelse av vilka frågeställningar som bör beröras i samtalet. Frågorna i guiden bör 

vara utformade så att inget givet svar finns, det vill säga att frågorna ger utrymme för 

respondenterna att svara utifrån sin egen åsikt. 

         En intervjuguide användes i denna studie då studien utgår från tre centrala 

frågeställningar. Ämnesområdet är även av sådan karaktär att det behövs utrymme för att 

kunna ställa fördjupande frågor. Genom att endast ha ett fåtal grundfrågor kan även 

sonderingsfrågorna anpassas efter intervjupersonernas resonemang vilket ansågs gynnande för 

att uppnå studiens syfte. 

Genomförande av intervjuerna 

Samtliga fem respondenter intervjuades på deras arbetsplats. Detta gav en lugn miljö och inga 

störande ljud upplevdes. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Intervjuerna 

transkriberades sedan noggrant för att inte missa meningsfulla detaljer. Även detaljer som 

ansågs betydelselösa togs med eftersom dessa kan komma att bli meningsfulla när materialet 

sedan analyseras, detta enligt Tholander och Cekaite (2015). Intervjuguiden användes som 

underlag under samtliga intervjuer, men även sonderingsfrågor ställdes beroende av vad 

respondenterna sa. Respondenterna hade fått intervjuguiden skickad till sig innan intervjun. 

Detta gjorde att intervjupersonerna var förberedda på vilken åsikt de ville framföra under 

intervjun. Tre av respondenterna intervjuades enskilt. Två respondenter som arbetar på samma 

arbetsplats intervjuades tillsammans. Studiens två författare deltog vid alla intervjuer och 

turades om att ställa frågor. Intervjuerna hade en tidsgräns på en timme vilket inte var något 

problem då samtliga intervjuer tog cirka 45 minuter. 

         Bryman (2011) nämner vissa kriterier som intervjuare bör uppnå för att genomföra bra 

intervjuer. Dessa kriterier är exempelvis att vara insatt, tydlig, öppen och styrande under 

intervjuerna. Dessa kriterier eftersträvades under intervjuerna då författarna strävade efter att 

anta ett nyfiket och öppet förhållningsätt. En utmaning under intervjuerna var att vara 

styrande då allt som sas under intervjutillfällena var intressant, men allt kanske inte var 

relevant för studien. Men eftersom det inte rådde tidsbrist under intervjuerna ansågs det 

gynnande för intervjuklimatet att vid vissa tillfällen låta respondenterna tala om det de ville 

berätta om. 

         Studiens intervjuer upplevdes som lättsamma och många utförliga och givande svar 

gavs vid intervjutillfällena. Intervjupersonerna var mycket kvalificerade att besvara de frågor 

som ställdes och upplevdes som mycket kunniga och erfarna inom ämnesområdet. 

Respondenterna uppfattades som intresserade och förberedda på intervjun, vilket var en fördel 

för intervjuerna. Intervjuerna som gjordes med två respondenter ansågs mer komplexa. Detta 

eftersom respondenternas påverkan på varandra måste tas i beaktning. 

Analysmetod 

Fejes och Thornberg (2009) beskriver att kategorisering är en analysmetod där forskaren 

kodar sin datainsamling för att tolka och förstå den. Att kategorisera sin datainsamling 

innebär att forskaren för in informationen som framkommit under datainsamlingen i olika 

kategorier. Genom att använda denna analysmetod belyses likheter och skillnader i den 

samlande empirin. Det leder till att den stora textmassan som intervjuer medför blir enklare att 

strukturera. De olika kategorierna färgkodades i transkriberingen för att få en överblick av 

samtliga teman. Denna analysmetod genererade i följande sju kategorier: 

 Barns sorgeuttryck 

 Ohälsosamt sorgearbete 

 Bakomliggande faktorer kring varför barns sociala nätverk söker professionellt stöd 
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 Barns sorgeprocess 

 Barns behov i sorgeprocessen 

 Professionellt stöd i sorgeprocessen 

 Hinder i sorgeprocessen 

Eftersom mycket av materialet i transkriberingen föll under flera kategorier sammanslogs de 

ovanämna kategorierna till tre kategorier. Denna koncentration innebar inte att något material 

exkluderades, utan gjordes enbart för att få en överblick av informationen. Sammanslagningen 

genererade i följande tre kategorier: 

 Barns sorgereaktioner 

 Försvårande faktorer i barns sorgeprocess 

 Betydelsen av professionellt stöd i barns sorgeprocess 

Dessa tre rubriker kommer resultatkapitlet och analyskapitlet utgå från. De olika 

kategoriseringarna kommer sedan att förstås, tolkas och appliceras på olika teorier och 

begrepp. Fejes och Thornberg (2012) menar att genom att forskaren tydliggör 

analysprocessen skapas en större förståelse och övertygelse för studiens tolkningar. 

         Denna analysmetod kommer användas i denna studie då det blir övergripligt att bearbeta 

en stor textmassa som datainsamlingsmetoden ledde till. Metoden kommer även att belysa 

likheter och skillnader i vad intervjupersonerna har sagt vilket kommer vara till hjälp för att 

besvara frågeställningarna. 

 

Etiska överväganden 

Genomförandet av studiens intervjuer och hanteringen av det insamlade materialet har 

grundat sig i Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. De beskriver fyra etiska 

krav som innefattar integritet, konfidentialitet, anonymitet och frivillighet för de personer som 

medverkar i studien. Ett av dessa är informationskravet som innebär att forskaren ska 

informera de berörda personerna om studiens syfte samt upplysa dem om deras rätt att när 

som helst avbryta medverkan. Respondenterna fick förfrågan att medverka i studien och i 

samband presenterades syftet med studien. Respondenterna har även blivit informerade om att 

de kan avsluta sin medverkan i studien när de vill samt att deras medverkan är högst frivillig. 

De blev informerade om det skriftligt och även muntligt i intervjuns början. Samtycketskravet 

innebär att deltagarna i en studie själva måste kunna bestämma över sin medverkan i studien. 

Detta krav har även uppnåtts i denna studie då intervjuerna som genomförts har grundat sig i 

frivillighet. Någon information från myndighetsregister eller likande har inte använts i 

studien, vilket har gjort att inga större etiska överväganden behövts göras i linje med detta 

krav. Vidare beskriver Vetenskapsrådet (2002) konfidentialitetskravet som innebär att de 

medverkandes uppgifter ska behandlas med största möjliga sekretess. Intervjupersonerna i 

studien har alla blivit tilldelade ett fingerat namn. Detta gjordes för att minska risken för att de 

intervjupersoner som ville vara anonyma skulle bli igenkända. Studien har inte heller beskrivit 

någon information som kan komma till skada för någon enskilds integritet. Genom att ha gjort 

dessa överväganden anser vi att konfidentialitetskravet har uppfyllts i studien. Det sista kravet 

är nyttjandekravet som går ut på att de medverkandes uppgifter enbart ska användas för den 

aktuella studien (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav har vi uppnått då respondenternas svar 

endast har används till denna studie. 

         Utöver dessa krav nämner även Vetenskapsrådet (2002) ett par rekommendationer som 

bör tas i beaktning i forskningsprocessen men som inte väger lika tungt som de ovannämnda 

kraven. En av rekommendationerna är att de medverkande aktörerna bör ges tillfälle till att 

granska det etiskt känsliga materialet innan studien publiceras. Detta innebär att om det 

framkommer känslig information i intervjun bör det bearbetade materialet skickas till den 
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berörda respondenten för ett “godkännande”. Om det framkommit information som kan röja 

sekretess eller likande har vi skickat det materialet till respondenterna för att se om de 

godkänner det som är skrivet eller om de önskar att det presenteras på ett annat sätt. 

Respondenterna fick ta del av det transkriberade materialet för att undvika att missförstånd 

eller känsligt material publiceras. En annan rekommendation är att de berörda personerna, om 

de önskar, ska få reda på var studien kommer att publiceras och/eller få en sammanfattning av 

studien. Denna rekommendation har tillgodosetts genom att vi har tillfrågat respondenterna 

om de vill ta del av studien när den är klar och om de vill att vi ska skicka studien till dem när 

den är färdigställd. 

 

Pålitlighet 

Bryman (2008) menar att pålitlighet är kvalitativas studiers substitut för reliabilitet. En studies 

pålitlighet värderas i relation med forskarens granskande synsätt. Studien ska således vara 

oberoende av forskarens egna åsikter och ståndpunkter för att ha en hög pålitlighet. 

Ytterligare kriterium för att en studie ska ha hög pålitlighet är att forskaren på ett tydligt sätt 

måste framföra hur denna har gått tillväga när denne genomfört studien. Med detta menas att 

exempelvis urval, datainsamlingsteknik och analysmetod presenteras i studien. Alla faser i 

forskningsprocessen bör redovisas för att en studie ska anses som pålitlig. 

         För att dennas studies pålitlighet ska vara hög har forskningsprocessen presenterats 

utförligt i studien. Samtliga steg i studiens genomförande presenteras i metodavsnittet. De val 

som har gjorts i studien redovisas under respektive kategori. Ett granskande synsätt har 

används när tidigare forskning, litteratur och intervjumaterial har undersökts och tolkats. 

Denna studie är utförd av två författare vilket kan ses som en styrka. Detta eftersom 

författarna har haft möjlighet att övervaka varandras objektivitet. 

 

Trovärdighet 

Bryman (2011) belyser att det kvalitativa substitutet för att mäta studiers validitet ofta 

benämns som trovärdighet. Detta motsvarar den interna validiteten i kvantitativa studier. Med 

trovärdighet innebär det att studiens datainsamling har logiska förklaringsmodeller i relation 

med studiens tolkningsram. De förklaringar som framkommit i relation till studiens 

frågeställningar bör således inneha en viss logik. Det vill säga att läsaren bör uppfatta 

forskarens tankegångar i studien som trovärdiga. I den kvalitativa forskningen eftersöks oftast 

inte allmängiltiga sanningar utan den kvalitativa forskningen tenderar till viss del att vara 

kontextberoende. Detta eftersom kvalitativ forskning oftast görs på en mindre grupp 

människor där syftet med de kvalitativa studierna är att söka svar på djupet, inte på bredden. 

För att en studie ska ha hög trovärdighet är det viktigt att forskarna har utgått från samma 

subjektiva verklighet (Bryman, 2011). 

         Författarna använde sig av samma utgångspunkt inom ämnesområdet när studien 

utfördes. Innan studien påbörjades fördes samtal angående olika utgångspunkter och begrepp, 

detta eftersom en samsyn eftersträvades. De deltagande respondenterna har fått möjlighet att 

revidera materialet efter transkriberingen, vilket kan ses som en styrka för studies 

tillförlitlighet. Detta eftersom risken för misstolkning minskar. Respondenterna ges även en 

möjlighet att få fram det som de menar, ifall de uttryckt sig felaktigt. De förklaringsmodeller 

som framförs i studien är relativt logiska, men är endast applicerbara på det urval som studien 

utgår från. Hur det insamlade materialet har analyserats framkommer i studien för att skapa en 

förståelse för hur empirin har tolkats, vilket enligt Fejes och Thornberg (2012) ska öka 

studiens trovärdighet. 
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Överförbarhet 

En studies överförbarhet inbegriper om studien kan appliceras på andra sammanhang än det 

sammanhang där studien utfördes. Det vill säga om studiens resultat kan överföras på andra 

människor än de som innefattas i urvalet. Detta kan i kvalitativ forskning vara svårt då 

forskningen ofta syftar till att gå på djupet i en fråga istället för att söka svar på bredden. För 

att göra kvalitativa studier överförbara krävs det att forskarna ger tydliga och detaljrika 

beskrivningar på det som undersöks (Bryman, 2011). 

         Denna studie har relativt sett ett fåtal respondenter vilket leder till att studien är 

beroende av den kontext där studien utfördes. Urvalet är av en sådan karaktär att resultatet 

inte är överförbart. Studien utgår även från författarnas tolkningar av professionellas 

tolkningar, vilket även kan vara en svaghet för studiens överförbarhet. Dock kan studien ge en 

fördjupande bild av barns sorgereaktioner. Studien kan även öka förståelsen och bidra till 

ökad kunskap inom området. 

 

Resultat och analys 

Resultatet från de fem intervjuerna av professionella presenteras i detta kapitel. Resultatet 

kommer följas av en analys med stöd av tolkningsramen. Kapitlet inleds med en presentation 

av de fem professionella som medverkat i studien. Resultat och analys kommer utgå från 

studiens frågeställningar: Barns sorgereaktioner, försvårande faktorer i barns sorgearbete samt 

betydelsen av professionellt stöd.  

 

Presentation av intervjupersoner 

Respondenten Katarina är utbildad socionom och har en tvåårig psykosocial vidareutbildning 

i gestaltterapi samt en master of science i gestaltpsykologi. Tidigare har hon arbetat som 

sjukhuskurator och har över 20 års erfarenhet av sorgbehandling för bland annat trauma, kris 

och färsk och olöst sorg. 2001 grundade hon ett företag som arbetar med både barn och 

vuxna i sorg. Verksamheten har som mål att hjälpa människor i deras sorgeprocess samt att 

involvera hela familjen i arbetet. 

         Petra arbetar sedan ungefär två år tillbaka på samma verksamhet som Katarina. Hon är 

utbildad socionom och har en psykosocial vidareutbildning i gestaltterapi. Tidigare har hon 

arbetat som sjukhuskurator i åtta år där hon kom i kontakt med barn i sorg. 

         Respondenten Jonna är utbildad socionom och arbetar som sjukhuskurator. Hon har 

även gått en specialinriktad utbildning för stöd till barn och unga i sorg. Jonna har arbetat 

med cancerpatienter sedan sex år tillbaka och har från början arbetat med hela familjen, även 

anhöriga. Hon är en av grundarna till en webbplats som hon nu driver på halvtid. Denna 

webbplats har skapats för att bringa kunskap och en känsla av tillhörighet för unga som står 

nära någon som har cancer och på så vis skapa trygghet. 

         Den fjärde respondenten är socionomen Emma och har även hon utbildat sig i barn och 

unga i sorg. Sedan cirka ett år tillbaka arbetar hon som sjukhuskurator på en palliativ 

avdelning där hon träffar människor i livets slutskede samt deras anhöriga. Det är på så vis 

hon kommer i kontakt med barn som har eller kommer förlora en familjemedlem. 

         Precis som resterande respondenter har den femte respondenten Lisa en 

socionomexamen och har gått en kurs om barn i sorg. Hon arbetar på ett sjukhus där hon 

träffar patienter och deras anhöriga. Till följd av att en patient kommer dö eller har avlidit så 

kommer Lisa i kontakt med barn i sorg. 

Barns sorgereaktioner 

När ett barn förlorar en familjemedlem förlorar den även en del av sin trygghet. Samtliga 

respondenter har poängterat att sorgens uttryck är väldigt individuella och uttrycks olika 
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beroende på personen som är i sorg. Även Cullberg (2006) och Dyregrov och Raundalen 

(1995) poängterar att sorgen är individuell. Men samtidigt som sorg är individuellt så har 

vissa mönster i barns sorgereaktioner uppmärksammat. Samtliga respondenter berättar att 

barns sorgereaktioner kännetecknas av bland annat ilska, oro, skam och rädsla. Forskning och 

litteratur framför även att barns sorg uttrycks likande respondenternas resonemang med 

vrede, rädsla, skam och ångest (Cullberg, 2008; Dyregrov & Raundalen, 1995; McClatchey 

och Wimmer 2014). Detta skulle kunna tolkas så som att barn reagerar med starka känslor 

när de upplever en förlust. De primära känslorna som är kopplad till en förlust är bland annat 

ilska, rädsla, ångest, skam och oro. 

         När man hamnar i en krissituation brukar den utmärkas av olika faser i processen enligt 

Cullberg (2006). Samtliga respondenter säger att de inte använder sig av den fasindelning 

som Cullberg (2006) beskriver i kristeorin när de arbetar med barn i sorg eftersom barn går 

mer i och ur sin sorg. Men mycket av det respondenterna har uppmärksammat i sitt arbete går 

att tillämpa och analysera med stöd av kristeorin. Emma berättar om sorgens olika uppgifter 

som hon brukar utgå från när hon arbetar med personer i sorg. Den första uppgiften är att 

acceptera förlusten, både känslomässigt men även intellektuellt. Detta är liknande Cullbergs 

(2006) första fas, som är chockfasen. Han säger att det första individen måste göra i sitt 

sorgearbete är att ta in och förstå att det som har inträffat verkligen har hänt. Detta kan tolkas 

så som att det första steget den sörjande behöver ta är att ta in vad som hänt och acceptera sin 

förlust. Detta kan bero på att det inte går att gå vidare med bearbetningen av sorgen om inte 

individen accepterar det som hänt. 

         Lisa beskriver att normala krisreaktioner för barn i sorg är att bli arg över det som hänt 

deras familj eller bli mer inåtvänd än tidigare. Hon förklarar det såhär: 

Där kan det ju vara så att många kanske inte upptäcker att barnet har en sorg eller kanske inte 

förstår det. Föräldern eller den vuxne kanske blir mer upptagen av sig själv och när det har gått en 

längre tid så kanske man börjar märka reaktioner hos barnet och det kan ju vara ilska, att barnet är 

mer ledset, eller att man avskärmar sig och att man inte reagerar på ett normalt sätt. Och då kanske 

det är just när den vuxna eller föräldern börjar komma ur sin största sorg och börjar återkomma till 

vardagen. Då kanske man upptäcker barnens reaktioner. 

Enligt Cullbergs (2006) beskrivning av det psykiska försvaret projektion kan citatet ovan 

tolkas som att barnet projekterar sina känslor mot någon annan än det som ursprungligen 

upprört känslorna. Dessa psykiska försvar sker omedvetet så barnet kanske inte är medveten 

om varför hon eller han blir så arg. Detta kan eventuellt uttryckas genom att barnet blir arg 

över småsaker som tidigare inte upprört barnet på samma sätt. Detta kan göra att 

omgivningen uppfattar det som att barnet överdriver sin känsla. Flera av respondenterna 

säger även att rädsla, ångest, skam och skuld är vanliga reaktioner barn upplever när de 

befinner sig i sorg. Emma talar även om sorgens uppgifter och säger att sorgens andra uppgift 

är att tillåta sig känna de känslor som personerna har inom sig. Det respondenterna säger är i 

linje med Cullbergs andra fas som är reaktionsfasen. Cullberg (2006) menar att när individer 

förstår att personen som de förlorat inte kommer tillbaka väcks det starka känslor inom 

individen. En alternativ tolkning av de starka känslorna som Emma beskriver skulle kunna 

vara att när en individ förlorar en person som är viktig för denne så väcks starka känslor och 

ilska är en känsla som ligger nära förlusten. De starka känslorna skulle kunna vara ett uttryck 

för en förlorad framtid hos de sörjande eller ilska över att de själva inte har kontrollen över 

vad som händer i deras liv. 

         En annan sorgereaktion hos barn är ledsamhet och nedstämdhet. Emma anser att det är 

vanligt hos barn att gråta efter att en familjemedlem gått bort. Lisa instämmer och berättar att 

det är vanligare att barn gråter än att inte få någon reaktion alls. Att ledsamhet är en vanlig 

förekommande reaktion hos sörjande barn beskriver också Dyregrov och Hordvik (1995). 

Flera av ovannämnda sorgereaktioner framkommer även i McClatchey och Wimmers (2014) 
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och Barrea et al. (2013) studier som båda undersöker olika reaktioner hos barn i sorg. Ett 

konstaterande är således att ledsamhet är en känsla som ofta förknippas med sorg. 

         Emma berättar att ett dödsfall inom familjen leder till en otrygg period i livet. Barnet 

har kanske förlorat den personen som tidigare stått för barnets trygghet och omsorg, och när 

denna försvinner blir det otryggt för barnet. Dyregrov (1995) beskriver även detta och 

förklarar att barnet inte bara mister en förälder utan även den person som ger barnet kärlek 

och trygghet. Emmas resonemang kan även appliceras på Bronfenbrenners (1979) ekologiska 

systemteori, då teorin beskriver att många och snabba förändringar i olika system kan skapa 

kaos. Detta innebär att familjens homeostas rubbas, vilket skapar en oro eftersom samtliga 

mänskliga system strävar efter att upprätthålla homeostasen. Detta kan förstås som att ett 

barn som förlorar en nära anhörig även förlorar den person som tidigare kanske varit den som 

gett barnet trygghet. När en familjemedlem dör förändras hela familjebilden vilket kan 

innebära att många förändringar sker. Detta kan tolkas som att det skapar en oro hos barn, då 

de flesta barn har behov av stabilitet. Vidare berättar Emma att barn kan komma att 

ifrågasätta allt, exempelvis “jag har ju alltid varit pappas flicka, vem är jag nu?”. Detta går 

även i linje med Dehlin och Mårtenssons (2009) studie som visar att tonåringar upplevde 

deras förälders sjukdom och dödsfall som ett hot eftersom de förstod att deras liv skulle 

förändras drastiskt efter dödsfallet. Emma menar också att hela barnets värld förändras 

märkvärt och faran för att någonting annat kan hända blir påtaglig. Emma berättar: 

Jag tänker att många, alltså, hela familjen förändras ju, om man tänker att dom förlorar en förälder 

till exempel, eller med syskon också för den delen eller någon annan som man bor med också, 

någon vuxen. Så jag tänker att, otrygghet. Det blir en otrygg period i livet där man inte riktigt vet 

var man...man kan ju ifrågasätta allt egentligen. 

Detta resonemang framför även Dyregrov (1995) och Barrea et al. (2013) som förklarar att 

ett dödsfall inom familjen leder till förändringar i det vardagliga livet. Det som framgår i 

respondentens resonemang och litteraturen kan tolkas som att barns bild av sig själva 

förändras när de förlorar en nära anhörig. När en stor förändring i familjen sker kan barn 

kanske känna att de aldrig mer bli densamma, att de själva förändras med familjens 

förändring. Barn kanske känner att obehagskänslan aldrig kommer att försvinna utan att den 

kommer bestå hela livet. 

         Ovannämnda respondent berättar att barn är oroliga för att någonting även kan hända 

den kvarlevande föräldern, om det är en förälder som har gått bort. Det värsta har hänt och då 

kan det hända fler faror. Detta är enligt Dyregrov och Hordvik (1995) tecken på ängslan, 

vilket är en vanlig sorgereaktion hos barn. Katarina och Petra beskriver liknande reaktioner. 

Katarina berättar att barnen har kontroll över den kvarlevande föräldern. Med detta menar 

hon exempelvis att barnen vet direkt när den kvarlevande föräldern gråter i smyg. Petra 

förklarar att barn läser av föräldern. De säger att de hör det på rösten, ser det i ögonen och på 

kroppspråket. Katarina delger vad barn har berättat för henne:  

”Hon tror att det inte syns men jag ser allt att hon gråter när hon står och steker köttfärs”. Och dom 

tycker att det är så..dom fnyser liksom. Det är många barn som har sagt att dom tycker att det är så 

löjligt att dom brukar dölja det här. “Och du pappa, du går ner i källaren på nätterna och gråter och 

tittar på fotoalbum”. “Hur vet du det?” En 9åring vet allt. Dom har väldig koll alltså.  

Med stöd av Dyregrov och Hordviks (1995) resonemang kring att barn kan bli rädda och 

oroliga över att något mer hemskt ska hända kan en alternativ tolkning vara att barnen blir 

mer uppmärksamma och oroliga över saker som händer. Deras oro kan bero på att de fått 

erfara att livet kan ta snabba vändningar. Enligt systemteori finns vissa regler inom olika 

familjesystem som gör att samma handling som familjemedlemmarna gör kan få olika 

innebörd (Forsberg & Wallmark, 2012). En alternativ tolkning av detta skulle kunna vara att 

pappan inte vill gråta inför barnet för att han anser att det strider mot familjens regler. Detta 
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kan leda till extra oro för barnet då denne kanske aldrig sett eller hört sin pappa gråta innan. 

         Flera av respondenterna belyser att barns reaktioner efter att ha förlorat en 

familjemedlem kan skilja sig åt. Detta beskriver även Dyregrov och Raundalen (1995) som 

framför att sorgen ser olika ut hos alla barn. Exempelvis så förklarar Jonna att barns 

reaktioner skiljer sig åt även i familjen och att det även beror på ålder. Jonna berättar att yngre 

barn inte har samma förståelse för vad döden är som äldre barn har och beskriver en femårig 

flicka som exempel: 

Ett barn som var här var ganska arg på sin farfar för han hade dött och sen kom han aldrig tillbaka. 

Hon var ganska sur på det för hennes kompis hade minsann åkt till Kanarieöarna. Hon hade åkt 

upp i himlen och sen kom hon ju tillbaka. Men varför gör inte farfar det? 

Vidare förklarar Jonna att uppfattningen av döden inte är definitiv i denna ålder och att den 

börjar bli det tidigast runt sjuårsåldern. Hon säger att vid tolv år och uppåt har barnen samma 

förståelse som vuxna har. Att barnen har svårt att förstå att döden är för alltid framgår även i 

Barrea et al. (2013) studie. Även Dyregrov och Raundalen (1995) och Hammarlund (2014) 

menar att barn under ungefär tolv år kan ha svårt att förstå innebörden av ett dödsfall.  

         Även Lisa beskriver att reaktionerna beror på ålder men även personlighet. Hon berättar 

om en familj med fyra barn vars pappa gick bort. Alla barnen reagerade på olika sätt och 

visade olika sorgeuttryck. En del av barnen blev konstant oroliga, blev aggressiva, fick 

koncentrationssvårigheter och hade svårt med andra sociala kontakter. Andra blev mer 

isolerade och tystlåtna, vilket går i linje med Dyregrov och Raundalens (1995) och Dyregrov 

och Hordviks (1995) reaktioner på barns sorg, vilka är aggressivitet, 

koncentrationssvårigheter, tillbakadragenhet och tystlåtenhet. Att personliga egenskaper har 

en stor roll i sorgeprocessen framgår även i Grays (1987) studie. Studien beskriver att barn 

som bland annat har aggressiva personlighetsdrag löper större risk för att bli deprimerade till 

följd av sorgen än personer som har en balanserad personlighet. Detta kan tolkas som att de 

som har en inre trygghet kan hantera känslor av sorg mer gynnsamt än de som har mer 

aggressiva personlighetsdrag. 

         Dyregrov och Hordvik (1995) och Emma delar samma resonemang kring att det inte är 

ovanligt med koncentrationssvårigheter och även utåtagerande beteende när barn är i sorg. 

Detta kan förstås med att barn som förlorat en nära anhörig får andra saker att tänka på än vad 

de tidigare haft. Kanske får barnen svårt att hänga med i skolan, då de bara tänker på sin 

förälder som dött. Katarina berättar om en pojke vars pappa hade gått bort och hans mamma 

var även allvarligt sjuk. Lärarna i skolan hade påpekat att pojken var väldigt arg och kunde 

inte förstå varför han inte skärpte sig. Katarina anser dock att detta är fullt normalt och att det 

är bra att pojken uttrycker sig. Vrede och vredesutbrott är enligt Dyregrov och Raundalen 

(1995) vanligt förekommande i barns sorgeprocess. Både Katarina och Lisa delger även att 

barn som förlorat en familjemedlem ofta känner sig ensamma. Detta går i linje med Dehlin 

och Mårtensson (2009) som beskriver att barnen känner sig ensamma trots att de har vänner 

och familj omkring sig. En möjlig tolkning av ovanstående kan vara att de känner sig 

ensamma på grund av att de inte har någon vän eller bekant som har upplevt samma sak, och 

därför känner att de inte kan prata med någon. Även om familjen också upplevt en förlust så 

kanske de inte har samma känslor som barnet har. Det kan även vara så att barnen upplever att 

de inte kan eller vill delge sina känslor till sin omgivning för att de inte vill störa dem med 

sina känslor i sorgen. Kanske på grund av att det är ett dystert ämne. En annan tolkning av 

detta kan vara att barn som förlorat någon viktig person kan uppleva att alla kan försvinna. 

Barnets omgivning kanske inte vet hur de ska stötta barnet i sorg och backar istället för att 

hjälpa.  

          Emma förklarar att barns sorg till viss del liknar vuxnas sorg. Det som skiljer barns sorg 

från vuxnas sorg förklarar samtliga respondenter med att sorg hos barn är randig. Med detta 

menas att de går in och ur sorgen, vilket gör att de inte uppehåller sig så länge i ett och samma 
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känslotillstånd. Detta förklarar Jonna med att barn bearbetar sin sorg mer succesivt än vuxna. 

Barn är inte alltid i sorg utan behöver ta pauser från de svåra känslorna. Lisa förklarar barns 

randiga sorg följande: 

Barn kan ena sekunden skratta och vara glada som att ingenting har hänt till att...barn byter 

skepnad. Till att man är i skolan, då är allting som normalt och sen gör man en annan aktivitet, då 

kanske man går in i sin sorg mer för att barnen har andra runt omkring sig. Det tror jag 

kännetecknar ganska bra. Att man kan gå in och ur sorgen. 

Emma för ett liknande resonemang  

Och hur viktigt det är att barn får bara vara barn och får vara som vem som helst, att bara få leka 

och vara liksom...normala. Inte bara sorgen hela tiden utan att man tillåts få vara den övriga 

personen. Så jag tänker att det är individuellt och att det liknar vuxnas sorg men att barn har mer 

en tendens att gå mer i och ur den än vad vuxna har. 

Detta begrepp förklarar även Lundmark (2009) som säger att barn under perioder kan känna 

en intensiv sorg och sedan gå ur den för att skratta och leka med kamrater. Detta är enligt 

samtliga respondenter det tydligaste kännetecknet för barn i sorg. Petra beskriver den randiga 

sorgen så här “En stund kan de vara väldigt drabbade, tystlåtna, ledsna och sorgsna. Sen kan 

det bara vända helt och dom är piggare och det är lättare att prata om andra saker”. Emma 

förklarar att det är viktigt för barn att inte bara vara ett sörjande barn hela tiden utan även få 

“vara den övriga personen”. Att barn får vara just barn, att leka precis som andra barn. Detta 

går i linje med Socialstyrelsens (2013) beskrivning av den randiga sorgen. Det som 

litteraturen och respondenterna framför om den randiga sorgen kan tolkas så som att barn kan 

behöva dela upp sorgen i mindre bitar för att orka med de intensiva känslorna som sorgen 

frambringar. Den randiga sorgen kan således tolkas som att barns psykiska försvar hjälper 

barn att tränga bort eller förneka sorgen så att de kan få vila från sorgen. En möjlig tolkning 

av detta skulle kunna vara att barns psykiska försvar så som förnekande eller bortträngning 

träder in. Detta eftersom barn inte kan hantera alla den smärta som uppstår när en anhörig dör, 

vilket leder till att det undermedvetna delar upp sorgen i mindre bitar. Den randiga sorgen ger 

således barn möjlighet att emellanåt bara vara barn. Detta kan vara en nödvändighet för att 

barn ska kunna klara av en så stor förlust så som att förlora en familjemedlem. 

         Emma säger att den sista uppgiften som personer i sorg behöver klara är att hedra det 

livet som varit och sedan gå vidare i sitt liv. Hon förklarar det följande ” Tills man får ihop 

pusslet på något vis, för det kan vara så stort så man får liksom inte ihop hela bilden. Och 

man, det tänker jag för vuxna med, man måste få prata om det om och om igen” Emma menar 

att människor känslomässigt måste omplacera den döde och gå vidare. Det innebär inte att 

personerna ska glömma den döde utan att de ska kunna gå vidare i sina liv och fungera 

normalt i sin vardag. De kan känna saknad och längtan men det påverkar inte längre det 

dagliga livet på ett negativt sätt. Det Emma berättar kan förstås med kristeorins sista fas, 

nyorienteringsfasen. Cullberg (2006) menar att i denna fas måste de sörjande acceptera sin 

sorg och börja planera ett nytt liv, ett liv utan den som de har förlorat. En tolkning av det 

Emma benämner som sorgens sista uppgift skulle kunna vara att för att kunna fortsätta med 

sitt liv måste den sörjande ta sig förbi de intensiva känslorna av sorg. De som förlorat någon 

behöver även kunna tänka sig ett liv utan den de förlorat och inte fastna i sin sorg.  

Försvårande faktorer i barns sorgeprocess 
När barn förlorar en person som är viktig för dem vänds världen upp och ner. Lisa säger att 

barns sociala nätverk spelar en central roll i barn sorgearbete. Det är inte nödvändigt att den 

som stöttar barnet är barnets förälder, utan det viktiga är att barn bli sedda från någon person i 

nätverket. Det som är problematiskt är att de anhöriga troligtvis även är i sorg, vilket medför 
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att det sociala nätverket har så mycket själva att bearbeta att det blir svårt för dem att finnas 

till hands för barnet. Såhär förklarar Lisa: 

Om det är en mamma eller pappa som har dött, den som är kvar är ju säkerligen också i sorg eller 

kris och kan ha svårt att tillgodose barnens behov fullt ut under en viss period i alla fall. Då är det 

också viktigt att det finns andra, det kan ju vara en lärare, det kan vara en granne, och i vissa 

åldrar är ju kompisar jätteviktiga. 

Lisa säger att det är viktigt att inte glömma att den kvarlevande föräldern är i sorg och att det 

därför är viktigt att ta hjälp av andra personer i nätverket. Har barn inget starkt nätverk blir det 

således svårare för barn att bearbeta sorgen. Detta menar Gray (1987) och Hurd (2004) som 

beskriver att ett starkt stöttande skyddsnät fungerar som en skyddsfaktor för barn i sorg. 

Vidare menar Gray (1987) att om barn inte får stöd från det sociala nätverket ökar risken för 

komplikationer i framtiden. En tolkning av ovanstående kan vara att det troligtvis är dem som 

barnet känner sig trygg med och vill ha tröst ifrån. Men nätverket är själv i kris vilket gör att 

sorgen kan vara så påtaglig att de inte orkar eller klara av att agera stöd för barnet. Detta kan 

leda till att barnet inte får det stöd som den behöver och känner sig bortglömd eller utelämnad 

av det sociala nätverket. Det kan göra det svårare för barnet att hantera sin sorg då de känner 

att de förlorat mer än personen som har gått bort. Det kan även vara så att när hela nätverket 

är i sorg får barn inte den uppmärksamhet som den kanske fick innan förlusten. Barnet kanske 

känner sig åsidosatt vilket kan skapa negativa känslor hos barnet som försvårar sorgearbetet. 

         Lisa berättar att relationen mellan barnet och den kvarlevande föräldern kan försvåra 

barns sorgeprocess. Känner sig barn inte trygga och om de inte kan prata med den 

kvarlevande föräldern kan detta försvåra sorgearbetet för barnet. Även Katarina säger att det 

är oroväckande att föräldrar under sorgeprocessen stänger barnet ute. Detta påvisas även i 

studier gjorda av Gray (1987) och Bylund Grenklo (2013) som alla förklarar att relationen 

mellan barnet och den kvarlevande föräldern är viktig för sorgeprocessen. En alternativ 

tolkning med stöd av ovannämnda studier skulle kunna vara att relationen med den 

kvarlevande föräldern blir så viktig eftersom det är den enda föräldern som barnet har kvar. 

Tidigare har det kanske varit så att barnet talade om vissa saker med den ena föräldern och 

andra saker med den andra föräldern. Men nu har den bara en förälder att prata med, vilket 

gör att den relationen blir mycket viktig. Ytterligare en tolkning kan vara att barnet känner att 

föräldern inte klarar av att härbärgera barnets sorg vilket kan medföra att barnet håller sorgen 

inom sig istället. Detta kan leda till att barnet inte bearbetar sin sorg, vilket försvårar barnets 

sorgearbete. 

         Det kan även vara så att barn behöver ta ansvar som de tidigare inte behövt göra. Att 

barn upplever en viss känsla av ansvarstagande behöver dock inte vara negativt. Lisa menar 

följande: 

Det kan också lyfta ett barn, att känna jag kan. Genom att klappa eller gå ut med hunden, så kan 

jag också hjälpa till. Men det gäller ju att hitta balansen där. Att det inte blir för mycket för det är 

ju fortfarande föräldern som har ansvar för barnet och inte tvärtom och det tror jag också är väldigt 

olika beroende på vilken ålder barnet befinner sig. 

Detta resonemang är i linje med Socialstyrelsen (2013) som menar att det kan vara gynnande 

för barn att ta ett visst ansvar över sin förälder i sorgeprocessen. Men när ansvaret blir för 

stort för barnet kan det bli ett hinder för barnets sorgearbete då han eller hon inte får möjlighet 

att bara vara barn. Emma menar att barn kan känna ansvar att vara snälla mot den kvarlevande 

föräldern, vilket kan vara ett problem. Detta eftersom barnet kan ligga sömnlös och gråta en 

hel natt utan att berätta det för den kvarlevande föräldern för att inte göra den upprörd. Denna 

tankegång är även liknande Katarinas resonemang som förklarar följande: 
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De har väldig koll på den föräldern som lever vidare om dom har turen att ha en förälder som lever 

kvar. Den har dom väldigt koll på. Och dom är väldigt snälla och sköter sig väldigt bra så länge 

som föräldern, som dom märker, är väldigt illa med föräldern. 

Enligt Socialstyrelsen (2013) är ansvarskänslor vanligt förekommande hos barn som förlorar 

en familjemedlem. Dessa ansvarskänslor kan både vara gynnande för deras sorgearbete men 

även försvåra det. Socialstyrelsen (2013) menar att barn kan uppleva att de behöver ta hand 

om den kvarlevande föräldern när denna är i sorg. Detta kan vara positivt, men när barnet 

måste tänka mer på den sörjande förälderns sorg än sin egen sorg kan detta skapa problem i 

sorgearbetet. Detta kan bero på att barnet måste ta mer ansvar än vad som är adekvat för 

barnets ålder eller att den blir väldigt stressade över att förälderns välmående är dennes 

ansvar. 

          Katarina och Petra berättar om en yrkeserfarenhet de upplevt angående ett barn som var 

sur på dennes förälder när denna dog. Barnet hade smällt igen dörren innan hon gick och när 

hon kom hem låg mamma medvetslös på golvet. Katarina berättar att de har behövt arbeta 

mycket med de skuldkänslorna som barnet upplevt i samband med sin sorgebearbetning. 

Detta kan bli hinder i sorgebearbetningen. Respondenternas berättelse går att applicera på 

Dyregrov (1999) och Socialstyrelsens (2013) skrifter angående att barn ofta känner skuld när 

traumatiska händelser sker. Enligt Socialstyrelsen (2013) kan även barn ofta ångra deras 

beteende och tänka att föräldern skulle varit i livet om de bara varit snällare och inte gjort de 

som de ångrar. 

         Faktorer som kan påverka sorgebearbetningen är i vilken ålder barnet befinner sig i när 

han eller hon förlorar en förälder. Jonna berättar om en klient som förlorade sin förälder när 

denne var sju år. Döden är inte för evigt för så unga barn vilket gör att de inte alltid bearbetar 

bortfallet. Jonna berättar: 

Hon har berättat att under hela begravningen så satt hon och bara tittade på kistan. “Knacka på 

kistan och kom upp”, “knacka på kistan och kom upp”. Det var liksom det hon tjatade om hela 

tiden. Sen gjorde ju inte han det så det var som “jaja, det var det.” Sen tyckte ju alla att “jaja hon 

klarar sig jättebra”, det var inga problem för henne. Hon klarade sig bra i skolan och hon hade 

kompisar och så där. Men när hon var 17 år, tio år senare, så var det som att polletten trillade ner. 

Då blev det jättejobbigt för henne, då kom hennes sorg med kraft. Han kommer inte komma 

tillbaka.  

Hammarlund (2012) menar att barn upp till nio års ålder har ett magiskt tänkande, vilket 

innebär att de har svårt att skilja på fantasi och verklighet. Det Jonna säger kan tolkas som att 

flickan inte uppnått en utvecklingsålder som gjorde att hon kunde skilja på verklighet och 

hennes drömmar. Detta kan ha lett till att flickan tänkt att pappan skulle komma tillbaka tids 

nog och därför inte bearbetat sorgen. Sorgen blev inte verklig för flickan förrän hon insåg vad 

döden innebar. Detta går i linje med Bergman och Hansons (2014) forskningsöversikt då de 

framför att unga barn kan ha svårt att bearbeta sin sorg eftersom de inte uppnått en 

utvecklingsålder som gör att de förstår vad döden innebär. Vidare kan detta appliceras på 

Dyregrovs och Raundalen (1995) resonemang kring att barn mellan fem och tio år inte har en 

full förståelse kring dödens konsekvenser. Ovanstående kan tolkas som att barn som förlorar 

en nära anhörig tidigt i livet inte är mogen för att bearbeta sorgen av förlusten. De kan ännu 

inte förstå vad döden innebär och de anhöriga vill kanske skydda barnet och inte förklara att 

den döde aldrig kommer tillbaka. När barnet sedan inser vad döden innebär blir sorgen färsk 

på nytt. Då har de övriga anhöriga kanske redan bearbetat sorgen, men för barnen är det som 

att den avlidna precis har dött. 

        Det som samtliga respondenter benämner som randig sorg skulle även kunna förstås med 

de psykiska försvaren som förnekande och undertryckande. Samtliga respondenter har berättat 

att barn går i och ur sin sorg och bearbetar lite av sorgen i taget. Under de akuta faserna i sorg 

och kris menar Cullberg (2006) att människors psykiska försvar kan uppstå för att skydda 
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människan från att känna känslor denne inte klarar av att hantera. Enligt det psykodynamiska 

perspektivet skulle detta kunna bero på att barnens undermedvetna trycker undan och förnekar 

de känslor som gör att barnet mår dåligt för att sorgen ska bli hanterbar (Cullberg, 2008; 

Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). 

         Samtliga respondenter berättar att de uppmärksammat varningstecken för barn i sorg. 

Dessa kan visa sig genom att barnet har svårt att koncentrera sig samt förändrar vissa 

egenheter i personligheten. Bergman och Hanson (2014) har i sin forskningsöversikt 

uppmärksammat att koncentrationssvårigheter och försämring i skolan är naturligt när barn 

förlorar en förälder. Katarina berättar om en erfarenhet hon haft då ett barn som förlorat en 

förälder blivit utagerande och aggressiv i skolan, vilket barnet inte varit tidigare. Katarina 

säger att barn som förlorat en förälder ibland kan hålla ihop sig när den andra föräldern mår 

dåligt i sin sorg. När den kvarlevande föräldern börjar må bättre agerar barnen sedan ut sin 

sorg. Detta instämmer även Petra med. Katarina menar att det kan vara bra att barn agerar ut 

sin sorg ” Han var så arg. Och då sa jag men vilken tur att han är arg. Vad bra att han 

uttrycker sig på något vis”. Dyregrov (2007) menar att ilska kan vara en naturlig del i sorg 

men det är när reaktionerna blir långvariga som det kan bli problem i sorgearbetet. Detta 

uttalar även Jonna som säger att hon uppfattar det som varningssignaler när barnet uppvisar 

långvariga reaktioner av sin sorg. Detta är även i linje med Lisas resonemang. Hon menar att 

sorgens normala reaktioner kan bli hinder i sorgeprocessen om till exempel den intensiva 

ilskan inte avtar efter ett tag. Detta skulle kunna tolkas såsom att starka känslor är naturligt 

känna när individer genomgår en kris. Men om de intensiva känslorna inte avtar med tiden 

kan detta skapa problem i individernas liv. Detta kan vara för att de intensiva känslorna tar så 

mycket kraft att det kanske inte finns ork till det andra som är viktigt i livet. Andra tecken på 

en ohälsosam sorgeprocess kan enligt Jonna vara självskadebeteenden. Om ett barn skadar sig 

själv till följd av deras sorg efter ett dödsfall är en varningsklocka för att barnet behöver 

professionell hjälp. Hon betonar även att det som professionell är viktigt att vara observant på 

sådana tecken. Detta går i linje med Bylund Grenklos (2013) studie som visar att barn som 

förlorat en förälder löper dubbelt så stor risk att utveckla ett självskadebeteende än barn som 

har båda föräldrarna i livet. Går inte barns intensiva sorgereaktioner över är det viktigt att de 

får professionell hjälp för att främja negativa konsekvenser senare i livet (Dyregrov, 2007). 

En möjlig tolkning av detta kan vara att barnen skadar sig själva för att väcka reaktioner i sin 

omgivning. Kanske känner de sig inte sedda av nätverket, då nätverket kanske är upptagna i 

sin sorg. Att skada sig själv kan då vara ett sätt för barnen att få nätverkets uppmärksamhet. 

Det kan även vara så att barnet inte har några andra verktyg inom sig för att bearbeta sorgen, 

utan skadar sig själv för att lätta på de jobbiga känslorna inom sig. 

         Lisa beskriver att barns sorg ibland kan frysa. Med detta menar hon att de inte bearbetar 

sorgen ordentligt. Den finns där men de har fastnat i sorgearbetet. Detta kallar Hammarlund 

(2012) för en komplicerad sorg, vilket uppstår när sorgen inte bearbetas. Som tidigare nämnt 

finns det olika varningstecken för att se om den sörjande misslyckats i sin sorgebearbetning. 

Enligt Hammarlund (2012) kan det bland annat vara att personen drabbas av depression, får 

självmordstankar, förnekar att den döde har avlidit eller att dennes personlighet förändras 

märkvärt. Att barnet förändrar sin personlighet tar Jonna upp som ett varningstecken på att 

barnets sorgebearbetning är ohälsosam. Om barn inte får hjälp när de fastnat i sorgen kan det 

enligt Katarina leda till att sorgen återkommer senare i livet. Enligt Hammarlund (2012) 

kallas fenomenet prolonged grief disorder (PGD). Detta kan förstås som att obearbetad sorg 

inte försvinner, utan finns kvar inom den sörjande. Fastnar sorgen kan känslorna av sorgen 

kanske förstärkas vilket gör att den sörjande exempelvis känner sig mer arg än vad den 

tidigare gjort, detta kan leda till att omgivningen uppfattar personen annorlunda. 
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Betydelsen av professionellt stöd i barns sorgeprocess 

Samtliga respondenter berättar att det viktigaste stödet i barns sorgeprocess är det sociala 

nätverket. De professionella berättar att de därför anpassar det professionella stödet utifrån 

vilket behov barnet har. Emma säger att vissa barn behöver stöttning från deras nära och kära 

medan andra barn behöver professionellt stöd för att exempelvis sätta ord på det de känner 

inom sig. Att barn hellre söker stöd i sitt sociala sammanhang indikerar även forskningen på 

då Ellis och Grangers (2002) studie framför att det endast var en av deras urval på 39 personer 

som hade sökt professionellt stöd i sin sorgebearbetning när de var barn. En av anledningarna 

till varför de i studien inte sökt hjälp var bland annat att de inte visste hur de skulle gå tillväga 

för att få hjälp. Dunning (2006) menar att det är naturligt för barn att söka stöd hos sina 

anknytningspersoner. Flera av respondenterna framför att det inte är barnen själva som söker 

hjälpen, utan någon från det sociala nätverket. Lisa säger att anhöriga ibland glömmer bort att 

barn också genomgår en sorgeprocess. Samtliga respondenter förklarade att det professionella 

stödet kan vara ett viktigt komplement i sorgeprocessen. Jonna beskriver betydelsen av 

professionellt stöd:  

Jag tänker att det blir på ett helt annat sätt att prata med en professionell, till sina nära kan man 

behöva hålla tillbaka lite. De kan inte säga vad som helst för då kommer någon bli ledsen. En 

professionell får hela kittet. 

Med detta menar hon att barn kan berätta saker för henne som de inte kan berätta för någon 

närstående. Detta ger barnen möjlighet att vädra sina tankar och känslor. Jonna tillägger även 

att en viktig egenskap hos en professionell är att personen ska kunna ta precis allt. Katarina 

berättar att en fördel med professionell hjälp är att barnen inte behöver skydda dem. Med 

detta menar hon även att barnen kan berätta saker för dem som de kanske inte vågar berätta 

för sina föräldrar för att de är oroliga för att göra dem ledsna. Detta belyser även Samide och 

Stockton (2002) som anser att det är en fördel att ta emot hjälp från någon utanför 

familjenätverket när ett barns förälder har gått bort. Enligt systemteori så strävar alla levande 

system efter att upprätthålla homeostasen, det vill säga förbli oföränderliga. En tolkning enligt 

systemteori kan således vara att när en så stor förändring, som att en familjemedlem dör, 

drabbar en familj så rubbas homeostasen i familjesystemet. Vid en sådan situation kan 

professionella stödja familjer till att anpassa sig efter det nya livet genom att exempelvis 

uppmuntra barnen till att våga prata om sina känslor. Eftersom professionella inte ingår i 

barnens microsystem så kanske inte barnen känner att de behöver skydda dem på samma sätt 

som de känner att de behöver skydda sin familj. 

         Enligt Cullberg (2006) är bearbetningen av sorgen en viktig, men svår, uppgift. Han 

menar att den tredje fasen, bearbetningsfasen, inte är någon akut fas och de psykiska 

försvaren har därför avtagit. I denna fas måste människan börja ta tag i sin sorg och börja 

bearbeta de känslor som sorgen medför. Flertalet av respondenterna anser att bearbetningen 

av sorgen är central för sorgearbetet och att bearbetningen kan väcka starka känslor. Jonna 

säger: 

För det kanske inte alls är från början att det är stort för han har varit sjuk så länge att det blev 

nästan som en lättnad när han dog för alla parter. Men sen efter ett tag så kommer sorgen och har 

man ett bra stöd runt sig då när sorgen väl kommer då kanske man inte alls behöver professionellt 

stöd eller vara med i någon sorgegrupp. Men det är viktigt att man ska veta att det finns, att det är 

normalt att sorgen kommer senare eller att sorgen kommer på en gång. Att det får liksom vara så, 

att det får vara olika. Och även att det får vara olika inom familjen. Att man inte måste sörja lika, 

även om man är syskon eller om man är, ja, i familjen. 

Jonna menar att det är olika när sorgen blir påtaglig och när den börjar bearbetas, men att 

sorgen behöver bearbetas. Katarina säger att bearbetningen av sorgen är en nödvändig smärta. 

Hon förklarar vikten av att bearbeta sorgen i tid. 
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De har ju redan ett öppet sår och det är färskt och det gäller att de ska behålla det färskt så att det 

förebygger så att det inte fastnar. De har ett sår här inne fullt med var så de har fått såhär tjock 

sårskorpa. Så de går och vet om hela tiden. Man lever fast man lever inte helt och fullt. Det vet 

man. 

Katarina menar att även om barn inte bearbetar sin sorg utan skjuter undan den så finns den 

där ändå hela livet och kan bli till en komplicerad sorg när barnet blir vuxen, vilket även kan 

leda till PGD. Det respondenterna berättar kan appliceras på Cullbergs (2006) beskrivning av 

det psykiska försvaret isolering. Med stöd av detta psykiska försvar kan en tolkning av det 

Katarina talar om vara att barnen förnekar sin sorg och därför bearbetas inte sorgen. Bara för 

att sorgen förnekas så försvinner den dock inte. 

         Emma säger att ett indirekt stödbehov som hon har uppmärksammat att barn har kan 

vara att hjälpa barnets förälder. Den kvarlevande föräldern kan behöva stöd i sin föräldraroll 

när den är i sorg. Vidare berättar hon att det kan vara väldigt viktigt inför den kommande 

sorgebearbetningen att föräldern vägleds och stödjs innan den sjuka avlider. Detta anser 

Emma vara viktigt eftersom barn hanterar sorgen bättre om de är förberedda på vad som ska 

hända. Detta är ett behov av stöd som barn kan ha indirekt då det direkta stödet ges till 

föräldern men påverkar barnet. Detta påstående finns det stöd i forskningen för. Hope och 

Hodge (2006) beskriver att barn gynnas av att deras föräldrar får stöd och vägledning i sin 

sorgebearbetning, detta eftersom barn blir trygga av att veta att ens förälder får stöd. För att 

föräldern ska kunna hjälpa barnen i sin sorg måste deras egen sorg vara under kontroll. Även 

Bronfenbrenner (1979) menar att olika system påverkar varandra på olika nivåer. Den innersta 

nivån, mikronivån, har en direkt påverkan på barnets agerande och mående. Katarina och 

Petra berättar att de tycker det är viktigt att hela familjen involveras i det professionella 

arbetet. Katarina berättar att hon brukar motivera den som söker hjälp till att ta med hela 

familjen till Gestaltsstudion. Katarina tar ett exempel gällande en familj där mamman i 

familjen grät väldigt högt och intensivt. Barnen upplevde det obehagligt att mamman var så 

förtvivlad. Katarina berättar att det barnen behöver är att veta att det inte är någon fara med 

mamma, att det är bra att hon gråter och att det betyder att hon bearbetar sin sorg. Hennes 

historia kan belysa Werner-Lins (2010) resonemang kring att det finns ett stort behov hos 

vissa barn att de och deras familj får samtalsstöd när de förlorar en familjemedlem. En 

sammanfattande rekommendation kan därmed vara att det kan vara nödvändigt att stödja 

någon annan för att indirekt ge barnet stöd, enligt både respondenten och systemteori. Det 

respondenten, Werner-Lin (2010) och Bronfenbrenner (1979) beskriver kan tolkas som att 

barn känner sig trygga när de vet att deras förälder får hjälp. Detta gör kanske även att barnet 

få ro att bearbeta sin egen sorg utan att oroa sig för den kvarlevande föräldern. 

         Petra berättar att en mamma sökt hjälp hos dem för att hon hade svårt att besvara hennes 

sons frågor kring döden efter att hans pappa gått bort. Även Lisa förklarar att det kan vara 

svårt för föräldern att hjälpa barnet i dennes sorg när föräldern själv har en sorg att bearbeta. 

Detta är enligt Samide och Stockton (2002) exempel på att barn har speciella behov, vilket 

gör att det kan behövas professionell hjälp för att kunna stödja barnet. Detta kan förstås med 

att barn har mycket frågor kring döden, då de kanske inte har full förståelse kring döden. Barn 

kan tycka att det är jobbigt att ställa frågor till de anhöriga eftersom dessa kan bli upprörda av 

frågorna. I dessa fall kan professionella spela en viktig roll då det kan vara viktigt för barnet 

att få svar på sina frågor. 

         När barn upplevt en familjemedlems bortgång är det enligt Lisa även viktigt att ställa 

frågor. Hon berättar om en erfarenhet där hon såg att en pojke som precis förlorat sin pappa 

var i behov av stöd. Den kvarlevande mamman ville, i all välmening, att allting skulle vara 

som vanligt. Lisa frågade hur han mådde och om han kunde sova “han hade inte sovit 

någonting och då brast allting, så man ser ju att det gäller att ställa dom rätta frågorna. Hade 

ingen frågat honom så hade han säkert hållit ihop”. Hon förklarar att det är viktigt att inte vara 
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rädd för att ställa frågor. Med professionellt stöd kan dessa barn och deras familjer få hjälp 

med att hitta ett gemensamt språk vilket gör det lättare att prata om döden och sorgen 

(Werner-Lin, Biank & Rubenstein, 2009). Flera av respondenterna påpekar även att en 

betydelsefull del i barns sorgeprocess är att någon lyssnar på vad de har att berätta. För detta 

krävs det enligt Katarina någon som klarar av att lyssna. Emma anser att det i dessa tillfällen 

krävs att de professionella visar att de är intresserade av att höra vad barnet har att säga. Detta 

förklarar även Bosticco & Thompsons (2005) som säger att barn har ett behov av att någon 

lyssnar på dem när de pratar om sin sorg. Hon påpekar dock att det är viktigt att inte bli för 

påträngande och känna av klientens integritet. Detta beskrivs även i tidigare forskning som 

förklarar att barnet ska bemötas med empati och förståelse (Chalmers, 2006). Detta kan 

förstås som att professionella kan ge barn ett forum att få komma till tals i, vilket de kanske 

inte alltid har hemma. Detta kan spela en viktig roll i barns sorgearbete då vissa barn måste få 

tala mycket om det som hänt dem vilket ibland kan vara jobbigt för de anhöriga att lyssna på.  

         Katarina och Petra instämmer med att det är viktigt att ställa rätt frågor till barn och 

även att låta dem prata. I deras sorgegrupper för barn låter de barnen berätta i detalj hur det 

gick till när deras familjemedlem gick bort. Genom att ställa detaljrika frågor menar 

respondenterna att de visar att de inte är rädda för svaren. En del i professionellas arbete med 

barn i sorg är att hjälpa dem, men även föräldrarna, att kunna tala öppet om sorgen och 

förlusten (Bergman & Hanson, 2014). Petra beskriver processen följande: 

Sen så hör ju de andra barnen i gruppen den här berättelsen och då blir det nästas tur och då vågar 

de också öppna upp sig. Man märker ju att de tycker om att berätta. Det är viktigt för dem att 

berätta precis vad som har hänt. 

Barnen blir inte rädda för berättelserna utan de blir nyfikna och vill höra mer. Katarina 

berättar att ingen blir rädd eller tappar hakan utan att barnen ofta frågar varandra om deras 

upplevelser av sorg. Jonna instämmer i föregående respondenters resonemang och berättar att 

de flesta barn älskar att prata om sina upplevelser tillsammans med andra barn. Tidigare 

forskning tar också upp betydelsen av att barn som förlorat en familjemedlem får träffa andra 

barn i liknande situationer för att få höra deras berättelser och dela sin sorg (Bergman & 

Hanson, 2014). Samtliga respondenter framför att de flesta barn har ett behov av att träffa 

barn som har varit med om samma sak som de själva har. Barn har behov av att vara i 

sammanhang där de inte är annorlunda. Jonna berättar att på webbplatsen hon driver ges barn 

en plattform att möta barn som varit med om samma sak och upplevt likande känslor. Jonna 

berättar att barnen söker stöd hos varandra på forumet. Till exempel hade någon skrivit “jag 

vill inte ha nått pluttigull men är det någon mer än jag som är arg? Jag är så pissförbannad ” 

Inlägget fick gensvar av barn som upplevt samma känsla och barnen kunde därför stödja 

varandra i den känslan. Barns behov av att möta barn med likande erfarenheter framkommer 

även i Bergman och Hansons (2014) forskning. Werner-Lin och Rubenstien (2009) belyser 

också vikten av gruppterapi eftersom det ger barnen en känsla av tillhörighet. Andra studier 

om stödgrupper för barn visar att gruppterapi inte är någon skyddsfaktor för att barn ska 

utvecklas gynnsamt i sorgeprocessen men att barnen får en känsla av samhörighet vilket 

påverkar barn positivt (Huss och Ritche 1999). Salloums et al. (2009) studie baseras på en 

jämförelse mellan enskild terapi och gruppterapi. De kommer likt Werner-Lin och Rubenstien 

(2009) fram till att gruppterapi ger en känsla av samhörighet som kan vara väldigt viktigt för 

sorgearbetet. Lisa beskriver det såhär: 

Det blir ofta en aha-upplevelse. De tror att de är ensammast i hela världen om det här, att de är 

annorlunda, att de har förlorat någon och så. Men genom att träffa andra som har liknande 

situationer så blir det en normalisering och att de inte känner sig så ensamma. 

Även Dyregrov och Raundalen (1995) beskriver normalisering som en viktig del i barns 

sorgeprocess. Genom att höra andra barn berätta om sina känslor efter ett dödsfall upplever 
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barnen att deras egna känslor är normala. Detta medför också att barnets självkänsla stärks. 

Forskning visar även att professionell rådgivning kan hjälpa barn i sorg att identifiera och 

uttrycka sina känslor. Detta ger dem verktyg till att hantera sin sorg och att leva med den 

(McClatchey & Wimmer (2014). Att stödja barn på detta vis förklarar Emma såhär “just det 

här med att få veta om “normala” reaktioner, det kan låta futtigt men det har ofta stor 

betydelse. Att veta att man inte är galen eller konstig...att få det bekräftat” En tolkning som är 

möjlig är att barn har behov av att känna sig ”som alla andra”. Detta kan även tolkas som att 

gruppterapi fungerar bra för barn då de får en mötesplats att träffa andra barn vilket gör att de 

kan känna sig som alla andra, vilket gynnar sorgearbetet. Betydelsen av professionellt stöd 

kan således vara att ge barn möjlighet att träffa barn som också genomgår en sorgeprocess. 

         Enligt Jonna kan barnen få tillfälle till att ställa frågor till läkarna om de behöver det. På 

så vis känner de att det inte bara är de vuxna som tas om hand inom vården. Emma menar att 

det är viktigt att barn får veta sanningen om den anhörigas sjukdomstillstånd. Detta nämnde 

även Jonna som hade upplevt att de barn som var väl informerade om vad som skulle hända 

sina föräldrar fick mindre negativa effekter av sorgen. Detta instämmer med Bylund Grenklo 

(2013) som i sitt forskningsresultat kommer fram till att de barn som inte fått adekvat 

information om förälderns situation kände sig mindre förberedda på dödsfallet. Forskningen 

menar att få tillräcklig information vid den anhöriges slutskede i livet kan ses som en 

skyddsfaktor för barn i sorg. Jonna säger att barn hon mött har många frågor kring sin 

förälders sjukdom och om de själva kommer drabbas av sjukdomen. Jonna förklarar ”De är 

jätteoroliga för ärftlighet, de är jätteoroliga för att om min mamma har fått cancer, eller dött 

av cancer då kommer jag också få det och dö av cancer”. Respondenten menar att barn har 

behov av att få svar på frågor som kanske ibland är svåra att ställa till sina föräldrar. Dyregrov 

(2007) menar liknande respondenten att när barn inte får den information som de behöver kan 

det orsaka problem i sorgebearbetningen. Enligt Emma är personalens bemötande gentemot 

patienten och dennes familj även viktig för sorgearbetet. Hon berättar att en bra vård, att 

patienten och dennes anhöriga har blivit omhändertagna och sedda är en skyddsfaktor för 

barns sorgeprocess. Detta är även enligt Bylund Grenklo (2013) en skyddsfaktor för att inte 

utveckla ett självskadebeteende. Det kan tolkas som att om barn inte får den information de 

behöver kan oron de känner ta fokus från det som är viktigt för barnen att bearbeta, 

exempelvis sorgen. 

         Jonna berättar att många barn är oroliga för att inte minnas sina föräldrar efter att de gått 

bort. Minnena av föräldern som dött är ofta väldigt betydelsefulla för barn (Dyregrov, 1995). 

Jonna förklarar vidare att hennes uppgift som professionell bland annat är att hjälpa barn att 

förstärka minnet av deras avlidne förälder. Till hjälp har hon en minnesbok som hon brukar 

fylla i tillsammans med barnen. 

Jag hade en flicka som gick här hos mig, jag tror hon var sex år när hennes mamma dog, hon gick 

här i alla fall ett år, och hon var väldigt mån om att hon skulle göra klart den här boken hos mig för 

att det var viktigt för henne att dels träffa mig och att komma hit till den här platsen där mamma 

hade dött. Det var liksom att hålla kvar lite i mamma. 

Även Emma förklarar vikten av att hjälpa barnen att bevara minnet av föräldern som gått bort. 

Hammarlund (2012) för ett liknande resonemang. Han beskriver att ett varningstecken för 

komplicerad sorg är att den sörjande har svårt att minnas positiva drag hos personen som har 

gått bort. Detta kan förstås genom att minnen av den döda är så förknippad med sorgen att de 

negativa känslorna har tagit över. En annan möjlig tolkning till att barnen är rädda för att inte 

minnas kan vara att de känner att den avlidne familjemedlemmen glider längre och längre bort 

från dem. Genom exempelvis en minnesbok kan barnen få hjälp med att hålla kvar vid den 

förlorade familjemedlemmen. Betydelsen av professionellt stöd förklarar Jonna följande:  
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Vi kan inte göra något åt att det är en som inte kommer finnas kvar men vi kan hjälpa till i den här 

processen som är böljande som sagt. Som kommer och går. Vi kan hjälpa dem till ett så bra 

mående som möjligt i den processen. 

Slutsats 
Studiens syfte var att undersöka professionellas upplevelser av barns sorgereaktioner, vilka 

beskrevs som individuella men vanliga reaktioner är ilska, ledsamhet, oro och ångest. Det 

som främst kännetecknar barns sorg är det som beskrivs som den randiga sorgen. Enligt denna 

studie uppstår den randiga sorgen när barns psykiska försvar träder in och hindrar barn att 

känna mer obehagskänslor än de kan hantera. Den randiga sorgen kan således tolkas som att 

barns psykiska försvar hjälper barn att tränga bort eller förneka sorgen så att de kan få vila 

från den. Den randiga sorgen ger således barn möjlighet att bara vara barn.  

         Ytterligare syfte med studien var att undersöka vilka faktorer som kan försvåra barns 

sorgearbete. I denna studie framkommer det att brister i kommunikationen och om det sociala 

nätverkets stöd är svagt utgör faktorer för barns sorgearbete. Detta eftersom nätverket är ett så 

pass viktigt stöd för barnet. Får således barn inte uppmärksamhet och inte kan tala om sin 

förlust med dem som är barnet närmast, kan detta skapa komplikationer i sorgearbetet. 

         Kommunikationen i det sociala nätverket är även central i studiens sista syfte som berör 

professionellt stöd i barns sorgeprocess. I denna studie framkommer det att professionella har 

en viktig roll i barns sorgearbete bland annat genom att ge barn och det sociala nätverket ett 

gemensamt språk och tala öppet om sorgen. Det professionella stödet kan vara av stor 

betydelse och en av de viktigaste uppgifter de professionella har är att vägleda och stötta det 

sociala nätverket till att möta barn i sorg.  

         Utifrån ovanstående resonemang är barns sorgereaktioner individuella men det som är 

utmärkande för barns sorgereaktioner är att de går i och ur sin sorg i större utsträckning än 

vuxna. Det som försvårar barn sorgearbete är om de inte ges möjlighet att tala om sin sorg 

utan att sorgen skjuts ifrån och inte bearbetas. Det sociala nätverket är det viktigaste stödet för 

barn i sorg, men när det uppstått försvårande faktorer i sorgearbetet, exempelvis om det 

sociala nätverket inte kan tala om sorgen med barnet, så har professionellt stöd en viktig roll i 

barns sorgearbete. Professionella kan även ge barn indirekt stöd genom att stödja och vägleda 

det sociala nätverket i att möta barns sorgereaktioner. Eftersom alla barn är olika så kanske 

inte alla vill prata öppet om sorgen utan vill bli bemötta på andra sätt. Exempelvis kan barn få 

hjälp att uttrycka sin sorg genom lek och måleri. 

Diskussion 
Denna studie vilar på en kvalitativ ansats, vilket i hög grad påverkat resultatet. Ett alternativ 

till den valda metoden hade varit att använda sig av en kvantitativ metod. Hade vi använt oss 

av en kvantitativ metod hade en enkätundersökning varit möjlig att genomföra, vilket hade 

lett till att vi troligtvis nått ut till fler professionella än vad som görs i denna studie. Det hade 

kunnat skapa en mer nyanserad bild och resultatet hade eventuellt kunnat generaliseras. Men i 

en enkätundersökning är inte öppna frågor möjligt vilket ansågs som nödvändigt för syftet, då 

vi önskade att respondenterna skulle svara fritt på frågeställningarna. I enkätundersökningar 

kan intervjuaren inte ställa uppföljningsfrågor på det som denne vill höra mer om samt inte 

heller ställa frågor kring det som är oklart, vilket låg till grund till att en kvalitativ metod 

valdes. 

         Studiens syfte har legat till grund till det metodologiska val som gjorts i denna studie, 

vilket i sin tur har påverkat resultatet. Dock har studiens syfte omarbetats under 

genomförandet av denna uppsats då det inte var genomförbart att använda sig av det syfte som 

användes i början av studiens genomförande. Detta ser vi dock inte som något som påverkat 

studiens resultat negativt utan det föregående syftet har bytts ut mot ett syfte som undersöker 
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ett likande område. Hade syftet däremot varit att undersöka föräldrars perspektiv på samma 

frågeställningar som används i denna studie hade studiens resultat och analys troligtvis belyst 

andra sidor av barns sorg. Detta då studien haft andra respondenter vilket hade kunnat leda till 

att respondenterna gett andra svar då exempelvis föräldrar inte illustrerar barns sorg på samma 

sätt som professionella. Även valet av professionella är avgörande för resultatet i denna 

studie. Intervjupersonerna i denna studie jobbar till största del med sorg i olika former. Detta 

utgjorde att respondenterna var väldigt insatta inom ämnet. Hade vi däremot intervjuat 

exempelvis skolkuratorer som arbetar med mer än sorg, hade de kanske kunnat ge en 

alternativ bild på exempelvis hur stöd från professionella kan ta sig i uttryck.  

         Studiens syfte låg även till grund när intervjuguiden skapades. Det syfte som användes 

vid utformningen av intervjuguiden är således inte detsamma som det slutgiltiga syftet. Detta 

har påverkat den insamlade datan då föregående syfte samt intervjuguiden har mer fokus på 

professionellt stöd. Av det som framkom vid intervjuerna var det nödvändigt att ändra syftet 

då föregående syfte hade fokus på olika faser och skeenden vilket inte var i linje med 

respondenternas svar kring barns randiga sorg.   

         Denna studie är skriven av två författare vilket kan ha påverkat studiens resultat. De 

reflektioner och tolkningar som framkommit under studiens genomförande kan ha påverkats 

av författarnas erfarenheter och förförståelse kring ämnesområdet. Det kan ses som en stryka 

för studien då författarna får möjlighet att diskutera tolkningar med varandra. När intervjuerna 

genomfördes så medverkade studiens två författare vilket kan ha påverkat respondenternas 

svar. Vi såg det positivt att vi var två vid intervjutillfällena, då vi fick tid att tänka igenom 

frågorna innan de ställdes. De kan även vara så att respondenterna blir obekväma med att det 

är fler än en intervjuare att förhålla sig till, men det var inget vi upplevde under 

intervjutillfällena. Samtliga av studiens intervjuer utfördes på en plats som respondenterna 

valt, vilket i samtliga fall var den egna arbetsplatsen. Detta gav en lugn miljö där 

respondenterna kände sig trygga. Detta kan ses som en styrka för studien då intervjuklimatet 

var gynnande för att respondenterna skulle kunna ge utförliga och sanningsenliga svar. 

         Något som kan ses som en svaghet för studien är att två av intervjuerna gjordes 

tillsammans med två respondenter, efter respondenternas egen önskan. Detta kan ha påverkat 

respondenternas svar. Dock ansågs respondenterna tillföra viktig kunskap inom ämnet och 

utvecklade varandras svar vilket ansågs gynnande vid intervjutillfället. De två 

intervjupersonerna jobbar tätt tillsammans vilket kan betyda att de kanske har en samsyn inom 

området. Det kan även ses som en styrka då respondenterna fick tid till att tänka igenom sina 

svar, när det var fler än en intervjuperson. 

         För att vidareutveckla studien kunde fler intervjuer ha gjorts och informationen av 

professionella hade kunnat kompletteras med exempelvis litteratur skriven av människor som 

förlorade en förälder som barn. Dock ansågs detta inte genomförbart inom den tidsram som 

studien innefattades av. En intressant iakttagelse som uppstod under studiens genomgång var 

att samtliga respondenter tydliggjorde att de inte arbetar utifrån kristeori när de möter barn i 

sorg. Dock upptäckte vi när datainsamlingen analyserades att samtliga respondenters 

resonemang kring barn i sorg liknar de sorgereaktioner som beskrivs i kristeorins olika faser. 

Även om respondenterna uppger att de inte utgår från kristeori så uppfattar vi att de använder 

sig av förklaringar relaterade till kristeori. Det kan vara så att våra respondenter anser att 

Cullbergs kristeori är förlegad och därför använder sig av nyare teorier, vilka vilar på samma 

teoretiska grund som kristeori. 

         Något som vi med hjälp av studiens respondenter har uppmärksammat under studiens 

genomförande är att stöd i barns närmiljö, så som skola och fritids, kan förbättrats. Detta 

genom att barns sorgereaktioner eventuellt bör uppmärksammas mer än vad det gör idag. Det 

kan vara så att lärare och skolkuratorer inte vill göra barnet upprörd genom att exempelvis 

ställa frågor kring det som har hänt. Men det kan vara viktigt för barn att känna att de får stöd 
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från skolan samt att dessa instanser har möjlighet att fånga upp barnen på dåliga dagar och 

kan ge dem stöd när de behöver det. Genom att belysa skolpersonal om sorgereaktioner och 

barns stödbehov i större utsträckning än vad som sker idag skulle eventuellt barns beteende i 

sorg sluta att missförstås. Med hjälp av studiens respondenter har vi även uppmärksammat att 

barns sorgereaktioner, så som utagerande beteende, kan misstolkas som symptom på 

beteendestörningar. Dessa reaktioner kan även uppstå, som en fördröjd sorg, flera år efter 

barnets förlust. Detta skulle kunna förebyggas genom att skolan skickar med information om 

barnets förlust när barnet exempelvis byter skola. Förslag på vidare forskning är exempelvis 

att se hur skolor hjälper elever som förlorat en familjemedlem och hur denna hjälp kan 

förbättras. I denna studie har könets påverkan på barns sorgearbete aktivt valts bort då vi valt 

att vara mer inriktade på ålder än kön. Dock skulle hur barns kön påverkar sorgearbetet vara 

ett intressant område att göra vidare forskning på. 
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev 

Presentation 

Vi heter Maria Larsson och Sara N Persson, denna studie genomförs som en c-uppsats inom 

Socionomprogrammet vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro 

universitet. Britt-Louise Toresson-Blohm är vår handledare och hon arbetar som 

universitetsadjunkt vid Örebro universitet. Studiens syfte är att undersöka de bakomliggande 

faktorer som ligger till grund för att sörjande barns sociala nätverk söker professionellt stöd. 

Ytterligare syfte med studien är att undersöka i vilka skeenden i sorgeprocessen som barn är i 

behov av professionellt stöd samt hur detta stöd kan variera beroende på i vilket skeende barn 

befinner sig i. 

Då denna studie bygger på samtycke och frivillighet kan du när som helst avbryta din 

medverkan, både innan och under intervjun. Önskar du och/eller din verksamhet vilja vara 

anonym i studien kommer ni inte benämnas med namn eller stad utan istället benämnas enligt 

yrkesroll och storlek på den stad där du utför ditt arbete, exempelvis kurator i Mellanstad. 

Studien kommer heller inte beskriva någon information som kan komma till skada för någon 

enskilds integritet. De utsagor som samlas in via intervjun kommer endast att användas till 

denna studie. Om du önskar kommer det bearbetade materialet skickas till dig för 

godkännande. Detsamma gäller när studien är färdigställd.  

 

Vi vill skapa en djupare förståelse för detta genom kvalitativa intervjuer med professionella 

som kommer i kontakt med dessa barn. Intervjun kommer spelas in för att minska risken för 

misstolkningar. Resultatet från intervjuerna kommer sedan att analyseras med stöd av 

systemteori, kristeori och försvarsmekanismer hos barn i sorg. Nedan följer en intervjuguide 

som intervjun kommer grunda sig i: 

Bakgrund  

1. Vad har du för utbildning?  

2. Hur ser din yrkesbakgrund ut och vad arbetar du som idag?  

3. Riktar sig er verksamhet till någon särskild åldersgrupp? 

 

Intervjufrågor 

1. Vilka orsaker anser de professionella är utmärkande för att det sociala nätverket söker 

hjälp? 

2. Vilka olika skeenden utgår de professionella från att barn genomgår i deras sorgeprocess? 

3. I vilket skeende befinner sig barnen i när de söker professionellt stöd? 

4. På vilket sätt kan professionella stödja barn i deras sorgeprocess? 

5. Hur främjar detta barn i sorgeprocessen? 

6. På vilket sätt kan professionella komplettera stödet från det sociala nätverket? 

7. I vilket skeende i barns sorgeprocess är professionellt stöd särskilt viktigt? 

8. Kan barns stödbehov variera beroende på i vilket skeende de befinner sig i, i så fall hur? 

 

Kontaktuppgifter 

Maria Larsson, 0733-91 70 89, marialarsson90@hotmail.com 

Sara N Persson, 076-189 72 47, sarapersson881229@hotmail.com 

Handledare: Britt-Louise Toresson-Blohm, 019-30 14 17, britt-louise.toresson-blohm@oru.se 
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