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Abstract 

This aim of the study was to perform a literature review of research on children who have lost 

one of their parents, with specific focus on studies of children's own expressions and feelings. 

A thematic analysis distinguished central themes and events. To achieve a more in-depth 

perspective on the studies we have used a number of theoretical concepts; defense 

mechanisms, socialization, identity and culture. The results and the analysis showed that 

reactions and experiences after the death of a parent can differ due to a number of factors; one 

one hand sex and age of the child but also other circumstances such as how the remaining 

parent deals with the situation, the available support for the child, and if the child has been 

informed of the course of events and the death. Common feelings described by children after 

the loss of a parent are anger, frustration, guilt, fear and taking responsibility. Conclusions 

that can be drawn are that a child is often affected by the loss of a parent, but that individual 

factors influence to what extent this happens. Finally, we conclude that the research area is 

relatively insufficient in some respects, as for emphasizing children's own experiences and 

stories, for the problem of vulnerability to bullying and regarding interventions in the area. 
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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte var att genom en litteraturstudie kartlägga forskning kring barn som förlorat 

en av sina föräldrar, med speciellt fokus på studier av barnens egna uttryck och känslor. 

Genom en tematisk analys urskiljdes centrala teman och händelser. För att uppnå ett mer 

djupgående perspektiv har vi valt att använda oss av ett antal teoretiska begrepp; 

försvarsmekanismer, socialisation, identitet och kultur. Utifrån resultatet och analysen 

framkom att barns reaktioner och upplevelser kring en förälders dödsfall kan te sig olika på 

grund av en rad faktorer; dels barnets ålder och kön, men även andra omständigheter som hur 

den kvarvarande föräldern hanterar situationen, vilket stöd som finns att tillgå för barnet samt 

om barnet fått information om händelseförloppet och dödsfallet. Vanligt förekommande 

känslor som som barnen själva beskriver efter förlust av en förälder är ilska, frustration, 

skuld, rädsla samt ansvarstagande. Slutsatser som kan dras är att ett barn ofta påverkas efter 

förlusten av en förälder, men att individuella skillnader påverkar i vilken utsträckning barnet 

detta sker. Slutligen konstateras att forskningsområdet är relativt bristfälligt i vissa avseenden, 

dels vad gäller att lyfta barnens egna upplevelser och berättelser, dels kring att det finns en 

problematik med utsatthet för mobbning, och dels avseende interventioner på området. 

 

Nyckelord: Barn, förälder, förlust, dödsfall 
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Inledning/bakgrund 
Varje år förlorar ca 3000 barn en förälder i Sverige. Det är enligt statistiken också vanligare 

att barnen förlorar sin far än sin mor. År 2001 förlorade 3200 barn en av sina föräldrar, varav 

1000 förlorade modern och 2200 fadern (Statistiska centralbyrån, 2001). År 2005 var siffran 

något lägre; omkring 3000 barn förlorade en av sina föräldrar och även i detta fall utgjorde 

barnen som förlorat sin far mer än två tredjedelar (Statistiska centralbyrån, 2005). Barn som 

förlorat en förälder är extra utsatta då de förlorat en person som dels står dem närmast och 

därmed varit mycket viktig för deras trygghet och som dels oftast haft stor del i den dagliga 

omsorgen. Förlusten av en förälder kan innebära stora konsekvenser för barnet både på lång 

och kort sikt, såsom psykiska- och fysiska problem (Bergman & Hansson, 2014:1). Barnen 

riskerar även att hamna i skymundan, och till och med få minskat stöd till följd av den 

förändrade familjesituationen. Den kvarvarande föräldern kan ha så fullt upp med att sörja sin 

partner att det kan bli svårt att visa empati och ge stöd till barnet (Hjern & Manicha, 2013:1).  

 

Samhällets ansvar för barn som förlorat en förälder uppmärksammas på olika sätt i 

lagstiftningen. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2009:979) § 2g och Patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659) kap. 6 § 5 påvisas vårdpersonalens ansvar att beakta barn och ungas behov av 

att få information i sådana lägen såsom situationer där barnets förälder eller närstående vuxen, 

som barnet varaktigt bott med, oväntat avlider. Barn som mist en förälder kan även ha rätt till 

barnpension och efterlevandestöd. Barnpension syftar till att ersätta en del av försörjningen 

som den avlidna föräldern stått för (Pensionsmyndigheten). I Socialtjänstlagen (SFS 2001: 

453) kap. 5 framgår också att Socialtjänsten i kommunerna har ansvar för att verka för att 

barn och unga får växa upp i goda och trygga förhållanden. Trots omfattande lagstiftning har 

brister påvisats avseende hur samhället arbetar kring barn som förlorat en förälder. I en 

utvärderingsrapport gjord av Socialstyrelsen (2013) uppmärksammas brister i 

ansvarsfördelningen, samverkansarbetet samt rutinernas funktion inom samhällets instanser 

för barn vars föräldrar avlidit. En vanligt förekommande missuppfattning tycks vara att BUP 

(Barn- och ungdomspsykiatrin) bär en del av ansvaret för dessa barn. BUP har dock ingen 

möjlighet att ge barnet stöd om barnet inte fått en diagnos. Dyregrov och Dyregrov (2013) 

lyfter fram att det ännu inte finns någon diagnos för barn som drabbats av komplicerad sorg. 

Man påvisar även att det saknas konkreta handlingsplaner och riktlinjer kring hur information, 

råd och stöd skall ges till barn vars förälder oväntat avlider. 
 

Det har konstaterats att forskningen inom detta ämnesområde inkluderar många studier om 

konsekvenserna av att förlora sin förälder under barndomen. Samtidigt poängteras att det 

finns ytterst lite forskning om effekter av de stödinsatser som riktas till barnen (Hjern & 

Manicha, 2013:1). Vidare påpekas bristen på studier som tydligt tar fasta på barnens egna 

upplevelser. Merparten av den forskning som finns kring sorg omfattar kvantitativa 

effektstudier av konsekvenser. Dessa innehåller vanligtvis data som samlats in från vuxna i 

barnets omgivning. Dessutom riktas den kvalitativa forskningen på området till vuxna i sorg 

eller vuxna som förlorat en förälder under barndomen. Det verkar alltså finnas få studier som 

synliggör barnens egna berättelser och upplevelser kring att förlora en förälder, vilket ju 

skulle kunna stärka och trovärdiggöra den forskning som belyser de vuxna och deras 

uppfattningar om barnens upplevelser (Mcclathchey & Wimmer, 2012; Mcclathchey & 

Wimmer, 2014). Vad gäller insatser finns dels de kommunala, statligt finansierade insatser 

som riktar sig till barn vars förälder avlidit, dels andra typer av aktörer såsom religiösa 

församlingar eller frivilliga organisationer (Bergman & Hansson, 2015). När ett barn har 

förlorat en förälder kan barnet erbjudas att samtala med en kurator. Ett barn kan exempelvis 

erbjudas uppföljningssamtal med en kurator inom sjukvården. Vid situationer där oväntat 

dödsfall sker på sjukhus kan personal från kuratoravdelningen infinna sig för att erbjuda stöd. 
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Vidare kan barnet erbjudas stöd genom sjukhuskyrkan, Rädda Barnen eller av annan 

organisation (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Forskningen på området ter sig tämligen otillräcklig. Detta bekräftas delvis i en nyligen 

genomförd kunskapsöversikt av Bergman och Hansson (2014:1). Den sammanställdes på 

uppdrag av Socialstyrelsen och omfattar interventioner som riktas till barn och familjer där en 

förälder avlidit. Syftet med denna kunskapsöversikt var att kartlägga interventionernas 

effekter. I översikten sammanställdes 16 studier som till merparten var randomiserade 

kontrollerade studier (RCT) där undersökningspersonerna slumpvist fördelats till en 

behandlingsgrupp eller en kontrollgrupp och sedan jämförts mellan grupperna. Dessa studier 

omfattade gruppinterventioner, familjeinriktade interventioner samt föräldrastödsbehandlingar 

där barnen parallellt fått behandling.  

Problemformulering 
Såväl kunskapen om barns upplevelser av en förälders bortgång som om hur olika 

stödinsatser för dessa barn fungerar framstår som otillräcklig. Forskningen på området verkar 

således outvecklad. Detta gäller i synnerhet forskning som tar fasta på barnens egna 

upplevelser. Det framstår därför som synnerligen viktigt att sammanställa den forskning som 

här faktiskt finns och närmare urskilja exakt vilken kunskap som saknas och därför behöver 

undersökas vidare. 

Syfte 
Det huvudsakliga syftet med studien är att genom en explorativ och integrativ litteraturstudie 

kartlägga den forskning som belyser barns upplevelser/egna berättelser av förälderns 

bortgång. Vidare avser vi att utifrån andra typer av studier beskriva vilka faktorer som 

generellt visats kunna påverka barnens situation och hur de hanterar denna, samt hur dessa 

faktorer är associerade med de olika typer av insatser som finns att tillgå. 

Frågeställningar 

 Hur upplever barn förändringen av sin situation i och med omsorgsgivarens död? 

 Vilken betydelse har den kvarvarande föräldern för barnets sorgehantering? 

 Vilka tydliga konsekvenser kan uppmärksammas hos barnet i och med förlusten? 

 Vilken hjälp i form av insatser och stöd tycks vara positivt verksam för barnets 

sorgebearbetning? 

Avgränsningar 

Vår avgränsning är barn som endast förlorat en förälder/omsorgsgivare. Barnet ska vidare ha 

förlorat föräldern under tidsperioden 0-18 år. Detta innebär att det vi benämner som barn 

omfattar både barn samt det som forskningen tenderar att benämna som tonåringar. Vi har 

valt att inkludera studier som både skildrar barnens egna upplevelser, samt sådana som gör 

det i andra hand. Detta via exempelvis socialarbetares och den kvarvarande förälderns 

berättelser. 

Begreppsförtydliganden 

Sorg: I denna uppsats utgår vi ifrån att sorg är en normalt förekommande krisreaktion som 

alla barn i den aktuella situationen går igenom. Vad som däremot kan skilja barnen åt är hur 

de hanterar sorgen samt om de hanterar sorgen.  

Barn: Begreppet barn omfattas i denna uppsats av de som mellan åldrarna 0-18 förlorat en 

förälder. 
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Barns upplevelser: Analyseras genom studier som försöker fånga barnets upplevelser genom 

både direkta intervjuer med barn, men också ur ett socialarbetare- och föräldraperspektiv där 

man berättar om hur barnen upplever sin situation. 

Förälder: Vi använder begreppet förälder i den bemärkelsen att det är barnets primära 

omsorgsgivare; biologisk förälder eller annan primär omsorgsgivare. 

Dödsfallet: Begreppet dödsfall innefattar alla typer av dödsfall oavsett om det är plötsligt och 

oväntat, eller väntat. 

Forskningsansats och metod 

Integrativ och explorativ ansats 
Denna integrativa forskningsöversikt genomsyras av en explorativ och hermeneutisk ansats. 

Enligt Booth, Papaioannou och Slutton (2012) är en integrativ forskningsöversikt den 

bredaste typen av forskningsmetod. Vid en integrativ forskningsöversikt är det möjligt att 

använda både teoretiska och empiriska studier, detta med syftet att få mer djupgående 

kunskap av området. Metoden valdes med grund i detta; att få stor förståelse för fenomenet 

samt för att kunna bilda oss en uppfattning om hur den nuvarande forskningen ser ut på 

området. Efter en första inblick i området fann vi att det verkar som att området är dåligt 

utforskat samt att vår förförståelse tämligen är outvecklad. Därför ville vi hålla öppet för att 

söka alla former av kunskap på området, och sedan urskilja olika teman som undersöks. Vi 

utgår därför inte från någon bestämd teoretisk ram. 

Tillvägagångssätt sökning 
Artikelsökningen gjordes i Universitets sökmotorer PhsycInfo och Social services abstract 

samt i Google Scholar. Sökningen av primärstudier som omfattar barnens egna upplevelser 

gjordes mellan 9/11 och 12/11-2015. Studier som inkluderades var peer-rewieved samt var 

gjorda mellan åren 1990-2015. Exkluderades gjordes studier som endast omfattade 

föräldralösa barn samt barn över 18 år. Sökord såsom “parental loss”, “child bereavement”, 

“loss”, “parental death”, “children”, “relationship” och “surviving parent” kombinerades på 

olika sätt. Då vi lade märke till bristen på studier där barnen själva berättade om sin situation, 

inkluderades även studier där professionella eller närstående till barnen berättar om barnens 

upplevelser, men där det tydligt framgick att det var barnens upplevelse och inte bara en 

tolkning av dem. I denna sökning inkluderas även två självbiografier. En i form av en uppsats 

som getts ut i form av en artikel och en i form av en berättelse utgiven som en artikel. Även 

en manuell sökning av artiklar har utförts vid insamlandet av materialet som inte omfattade 

barnens egna berättelser, det vill säga studier som utifrån andra perspektiv än barnens 

omfattar konsekvenser av att förlora en förälder samt effektstudier av interventioner. 

Ytterligare manuell sökning av artiklar har utförts, genom att vi sökt referenser i relevanta 

artiklar i syfte att hitta ytterligare litteratur (Forsberg & Wengström, 2013). 

Förförståelse 
Enligt en hermeneutisk ansats är det forskarens förförståelse som utgör underlaget för 

tolkning av det insamlade materialet (Gilje & Grimen, 2007). Därför kan det anses vara av 

vikt att delge och reflektera kring vår egen förförståelse. Vi har innan vi gjorde denna 

forskningsöversikt inte studerat detta ämne på djupet, varför vår förförståelse innefattar dels 

mer allmänna kunskaper om barns utveckling från vår utbildning och dels viss förförståelse 

utifrån personliga erfarenheter. Dessa erfarenheter påverkar sannolikt resultatet av vår studie 

även om vi gjort vårt yttersta för att förhålla oss till materialet på ett objektivt sätt. Insikten 

om alla forskares förförståelse och att alla författare tolkar redan existerande tolkningar är 

även applicerbart på de studier vår forskningsöversikt innehåller, varför vi systematiskt 
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försökt konfrontera vår egen förförståelse med de tolkningsperspektiv som vi möter i 

litteraturen. Vi har även försökt tillämpa ytterligare en nivå i studier där barnens egna 

upplevelser speglas av andras berättelser, eftersom detta medför en dubbel hermeneutik; 

forskarens såväl som intervjupersonens förförståelse.  

Analysmetod 
Resultatet presenteras i tematiserad form i denna uppsats. Vid en tematisk analys kan 

gemensamma drag i texterna lyftas fram (Feijes & Thornberg, 2015). Enligt Bryman (2011) 

innebär den tematiska analysen att tyngden läggs på det som framkommer snarare än på vilket 

sätt det framkommer. Den tematiska analysmetoden har i denna uppsats främst använts vid 

analysen av de primärstudier som innehåller barnens egna berättelser. För att kunna 

säkerställa att detta material endast var barnens egna upplevelser gick vi noggrant igenom de 

tio primärstudierna som vi funnit ett flertal gånger och markerade det som var av relevans för 

vårt huvudsakliga syfte att kartlägga barnens egna berättelser. I ett andra led gicks materialet 

igenom igen och överskådliga teman kategoriserades. Då materialet i studierna redan 

återfanns i tematiserad form fick vi inspiration till vår egen tematisering utifrån det. Vi fann 

även nya gemensamma teman i materialet. Övrigt material har också tematiserats, där vi dels 

sammanställt vad som vi uppfattat som gemensamma tankegångar som forskningsområdet 

genomsyras av, och sådant som skiljer forskningen åt. Hjerm et al. (2014) menar att 

tematiseringen inte bara utgör ett sorterande av materialet, utan även syftar till att forskaren 

ska finna de kopplingar och mönster i materialet som denne anser som mest relevanta, dels 

utifrån studiens frågeställningar och dels utifrån den kunskap som forskaren fått genom att 

analysera materialet. Materialet ska vidare bidra till en mer djupgående förståelse av 

fenomenet som studeras. När tematiserings- och kodningsprocessen är mättad, det vill säga 

när forskaren ser att gränsnyttan av ytterligare tematisering inte framstår som meningsfull, 

kan slutsatser dras. I denna uppsats består rubriken resultat av det tematiserade materialet och 

analysen av att teman som “sticker ut” i materialet lyfts fram och analyseras, delvis utifrån 

teoretiska begrepp, och av de slutsatser som kan dras utifrån detta.  

 

Vi har valt att sammanställa dels studierna i Bergman och Hanssons (2014:1) 

forskningsöversikt och dels de artiklar som belyst barnens egna uppfattningar och berättelser i 

tablåer. Detta för att visa vilket material studierna bygger på. Den första tablån har vi valt att 

bifoga som bilaga (se bilaga 1) medan den andra tablån presenteras under avsnittet resultat. 

Att denna tablå framkommer i löpande text beror på att de artiklar som åskådliggör barnens 

perspektiv är vårt huvudfokus. Vi har förbisett att göra en tablå över övriga artiklar med grund 

i att det är just barnens perspektiv som är vårt fokus, vidare förekommer ett flertal av de 

artiklar som innefattar barnens perspektiv i resterande material vilket innebär att de redan 

finns med i den sammanställda tablån.  

Validitet 
Validitet berör huruvida en forskare har undersökt det som skulle undersökas med 

utgångspunkt i studien (Bryman, 2011). Vi har strävat efter att göra litteratursökningen så 

grundligt som möjligt för att uppnå validitet, något som har beskrivits ingående och 

precist.  Vidare var vi vid valet av artiklar noggranna med att samtliga artiklar var 

vetenskapligt granskade. Under arbetes gång var vi observanta på att vi hela tiden arbetade 

efter att besvara studiens syfte och frågeställningar. Något som stärker validiteten ytterligare 

är att vi har med citat från barnens egna berättelser som på ett bra sätt redogör för hur barnen 

upplever situationen. Att använda sig av en forskningsöversikt som metod tyder också på 

ökad validitet då det möjliggör att sammanställa forskning om just det valda området. 
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Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om huruvida en undersökning är tillförlitlig om andra forskare avser att 

undersöka samma ämne (Bryman, 2011). Att vi noggrant förklarat vårt tillvägagångssätt 

stärker studiens reliabilitet eftersom det gör det möjligt att rekonstruera vår studie, även om 

det givetvis finns en viss risk för att andra upplevelser och erfarenheter än de vi har benämnt 

skulle kunna uppmärksammas vid en rekonstruktion av studien. Vidare skulle empirin kunna 

kan tolkas på andra sätt vilket också kan komma att påverka resultatet. En annan faktor som 

har betydelse vid en evetuell replikering av studien är beroende på när studien utförs med 

tanke på att nya forskningsresultat ständigt tillkommer. 

Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet rör frågan om resultatet av en studie går att överföra till verkligheten eller 

inte, det vill säga om resultatet även kan omfatta personer som inte deltagit i studien (Bryman, 

2011). Med grund i att detta är en forskningsöversikt som utgår ifrån barns upplevelser kan vi 

inte säkerställa att barn överlag uppfattar just det som vårt resultat visar. Det vi däremot kan 

antyda i studien är en analytisk generaliserbarhet. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär 

en analytisk generaliserbarhet att genom resonemang försöka fastställa om de resultat som 

framkommit även kan gälla i andra liknande situationer. Denna typ av generalisering går ut på 

jämförelser av flera olika situationer för att kunna påvisa likheter och skillnader. Vi har i 

studien frigjort olika mönster i den samlade forskningslitteraturen avseende teman, vilket 

visar på en analytisk generalisering. 

Etiska överväganden 
Det är av vikt även vid litteraturstudier att se till forskningsetiska principer enligt 

Vetenskapsrådet (2002). Då vi inte själva utfört intervjuer eller haft direkt kontakt med 

intervjupersoner har vi noggrant valt ut de studier som vi använt i vår uppsats med grund i att 

de forskare som utfört studierna tagit hänsyn till etiska aspekter. Forskning som direkt 

involverar barn i processen är ur ett etiskt perspektiv problematiskt. Detta då finns svårigheter 

i att säkerställa att barnen dels förstått informationen de delgetts och kan avgöra vilka risker 

eller konsekvenser som kan komma av ett deltagande i studien, samt att barn lättare kan 

påverkas av andra (CODEX, 2015). Därför har vi i denna uppsats varit extra noggranna vad 

gäller granskningen av de etiska resonemang som förts i de primärstudier som omfattar barns 

upplevelser. Detta kan dels ses genom att studierna antingen godkänts av en etisk kommité 

eller där etiska resonemang tydligen framgår utifrån exempelvis samtycke från barnens 

föräldrar. Då samtliga studier är skrivna på engelska har vi även varit noga med att inte 

översätta på ett sätt som förvränger texterna, framförallt vad gäller barnens egna berättelser, 

därför har vi också vid citat valt att behålla dem på engelska. Dessutom kan vi, utifrån 

antagandet att de studier som ”peer rewied” anta att de forskare som godkänt dessa studier 

tagit hänsyn till etiska aspekter. 

Hur vi kom fram till de teoretiska begreppen  
Vi har sedan tidigare en förförståelse som delvis infunnit sig med utgångspunkt i de terminer 

vi hittills läst. De begrepp som vi använder oss av; försvarsmekanismer, socialisation, 

identitet och kultur är begrepp som vi kommit i kontakt med under utbildningen. Under 

genomgång av artiklarna har vi utmönstrat resultat och kategorier. Dessa mönster bedömde vi 

sedan genom de utvalda begreppen, något som således infann sig under läsningens gång.  

Metodens styrkor och svagheter  
Vår tanke i början av studien var att själva genomföra intervjuer med barn men då det inte är 

etiskt korrekt valde vi istället att sammanställa redan genomförd forskning som innefattar 

barns berättelser samt informanters beskrivningar. En styrka med denna metod är att ett 
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helhetsperspektiv kan infinna sig om hur barn upplever förlusten av en förälder utan att 

faktiskt intervjua barn och därmed undvika att etiska svårigheter uppstår. Dock så visade det 

sig vara svårare än väntat att hitta studier som just behandlade barnens egna berättelser. 

Resultat 
Vi har valt att dela upp resultatet i två delar. Först sammanställs de studier som innefattas i 

huvudsyftet att analysera barns egna berättelser. Därefter presenteras all annan forskning på 

området, som innefattar dels intervjuer av andra personer och dels interventioner. Vi har 

funnit att de teman som påvisats vid intervjuer om barn och då barnen själva berättar om sina 

upplevelser skiljer sig mycket från varandra. Resultatet inleds med barnens egna berättelser 

och avslutas med forskning som talar om barn, detta med grund i att den senare forskningen 

ligger på en högre abstraktionsnivå och därför utgör en “mellannivå” till nästkommande 

avsnitt, det vill säga analysen. Viktigt att påpeka är det faktum att merparten av de studier 

som behandlar barnens egna berättelser är utförda i USA.  

Forskning som behandlar barnens egna berättelser 
Det finns ett flertal olika faktorer som skiljer barn åt när det gäller förlusten av en förälder. 

Hur barn reagerar och hanterar förlusten ser också olika ut från barn till barn. Nedan följer 

dels en sammanställning i tabellform av studier med direkta intervjuer av barn, dels en 

beskrivning av de olika teman vi funnit.  
 
 

Referens Ämnesområde/Syfte Datainsamlingsmetod Land/Population Teorier/Teoretis

ka begrepp 

Slutsatser  

Biank, N., M., 

Werner-Lin (2011). 
Growing up with 

grief. Revisiting the 

death over the life     
course. OMEGA, 

63(3) s. 271-290. 

Socialt arbete 

Syfte att påvisa att 
barn och tonåringar 

som förlorat en 

förälders sorg hela 
tiden omstruktureras 

till följd av den 

känslomässiga, 
kognitiva samt 

moraliska 

utvecklingen. Detta 
visas genom en 

longitudinell 

fallstudie. 

 

Longitudinell 

fallstudie. Följer en 
pojke med 14 års 

tidsspann innan och 

efter förälderns död. 

USA 

En pojke mellan 
4-18 år som 

deltagit vid 

kombinerade 
insatser före och 

efter dödsfallet. 

Dessa var 
Gruppbehandling, 

enskild terapi, 

familjeterapi samt 
att föräldrarna 

ensamma deltog i 

terapi.   

Grundar sig i 

tanken om att man 
inte kan se 

sorgeprocesser 

som något linjärt 
samt att sorgen 

sträcker sig över 

tid och inte kan 
”lösas ” förrän vid 

vuxenålder. 

”tasks/stadier” 
som barnen måste 

klara, vilket 

grundar sig i 

Bowlbys tankar 

kring separationer. 

Utgångspunkt i att 
sorg inte löser sig, 

utan förändras 

snarare. Den 
enskilda terapin 

verkar delvis ha 

inspirerats av 
psykodynamisk 

teori.  

  

Kombinerade 

insatser är högst 
nödvändigt för 

familjer och 

barn i sorg.  
 

Sentayehu, Bezawit 

(2014). The 

Situation of 
Children Who Lost 

Their Parents: The 

Case of Addis-
Ketema Sub-City, 

Addis Ababa, 

Ethiopia (Doctoral 
dissertation, AAU). 

Socialt arbete 

Syftet var att förstå 

barn som förlorat 
föräldrar och deras 

situation. 

 
 

Djupintervjuer och 

observationer 

Etiopien, Addis, 

Araba. 

8 barn mellan 13-
18 år som förlorat 

en eller båda 

föräldrarna (Alla 
innan tio års 

ålder), 8 

vårdnadshavare 
samt två 

professionella 

inom området 

Forkskarens 

utgångspunkt var 

konstruktivistisk 
epistemology. 

Vilket betyder att 

människors 
upplevelser kan 

ses som subjektiva 

verkligheter. 
 

 

Barns 

sorgreaktioner 

ter sig olika från 
barn till barn. 

De vanligaste 

reaktionerna 
var; gråt, 

chocktillstånd, 

rädsla, 
förnekelse, 

känslor av 

hopplöshet, 
ökad känslighet, 
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isolering, ilska, 
att känna sig 

ifrågasatt, 

attitydförändrin
gar kring döden, 

acceptans samt 

humörsvängnin
gar- Dessutom 

fann man att vid 

föräldrars 
dödsfall, 

omfördelas och 

ökar ansvaret 
för 

hushållsarbete, 
ekonomi och att 

ansvar för att ta 

hand om yngre 
syskon. 

 

Hope, R. M., & 

Hodge, D. M. 
(2006). Factors 

affecting children's 

adjustment to the 
death of a parent: 

The social work 

professional's 
viewpoint. Child 

and Adolescent 

Social Work 
Journal, 23(1), s. 

107-126. 

doi:10.1007/s10560-
006-0045-x 

 

Socialt arbete 

Syftar till att 
undersöka 

påverkansfaktorer vad 

gäller hur barn 
hanterar en förälders 

dödsfall genom att 

jämföra redan 
existerande litteratur 

med professionellas 

observationer. 
 

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

USA 

Socialarbetare 
med mellan 1 ½ 

till 22 års 

erfarenhet av 
arbete och 

rådgivning med 

barn som drabbats 
av förlust. 

Åldrarna 

varierade mellan 
30-60 år. 

 

 

Baseras på 

uttalade risk och 
skyddsfaktorer/på

verkansfaktorer 

som nämnts i 
tidigare 

forskningen. 

Dessa var barnets 
kön, ålder, 

omständigheter 

kring dödsfallet 
samt kvarvarande 

förälders 

hanterande. 
 

Socialarbetarnas 

uttalanden 
stämde till 

större delen 

överens med 
litteraturen. 

Men de bidrog 

med en del nya 
perspektiv som 

tidigare inte 

diskuterats. 
Detta innebär 

att 

socialarbetarnas 
uttalanden till 

stor del 

stämmer 
överens med 

omsorgsgivarna
s uttalanden om 

barnens 

reaktioner då en 
förälder dör.  

 

 
 

McClatchey, I. S., & 

Wimmer, J. S. 

(2012). Healing 
components of a 

bereavement camp: 

Children and 
adolescents give 

voice to their 

experiences. 
OMEGA — Journal 

of Death and Dying, 

65(1), s. 11-32. 
doi:10.2190/OM.65.

1.b 

Uppföljning av en 

kvantitativ 

kontrollstudie som 
visat en minskning av 

traumatisk sorg och 

posttraumatisk sorg 
bland barn. 

Denna studie utfördes 

därför i syfte att 
kartlägga barnens 

känslomässiga 

tillstånd enligt deras 
egna berättelser före 

och efter lägret. 

Semistrukturerade 3-9 

månader efter 

dödsfallet 

USA 

19 barn i åldrarna;  

7-17 samt 11 
föräldrar. 

Camp MAGIK 

Sessionerna 

inkluderar både 
”tasks” med 

utgångspunkt i 

traditionell 
sorgteori KBT 

samt 

stressreducerande 
tekniker. 

 

 
 

Interventionerna 

skapade forum 

för barnen att 
uttrycka sina 

känslor kring 

förlusten. Samt 
gav deltagarna 

verktyg för att 

kunna hantera 
sina känslor 

samt känna 

samhörighet 
med andra barn 

med liknande 

erfarenheter. 
 

 

 

Eppler, C. (2008). 

Exploring Themes 

of Resiliency in 

Children After the 

Death of a Parent. 

Professional School 
Counseling, 11(3), s. 

189-196. 

”Professional School 

Counseling” 

Syfte att undersöka 

egenskaper som bidrar 

till att barnet 

återhämtar sig efter en 
förälders död. 

 

 

Intervjuer, samt att 

barnen fick hjälp med 

att skriva sin historia i 

form av en berättelse. 

USA 

12 barn i åldrarna 

9-12. 

Fenomenologisk 

och grundad 

kvalitativ studie. 

Ledsamhet var 

ett dominerande 

tema som 

barnen beskrev. 

Men barnens 

berättelser 
innehöll mer än 

så, då barnen 

beskrev ett 
flertal olika 

känslor de hade.  
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Cain, Albert, C. & 

LaFreniere Lucas S. 
(2015) The Taunting 

of Parentally 

Bereaved  
   Children: An 

Exploratory Study, 

Death Studies, 39:4, 
s. 219-225. doi: 

10.1080/07481187.2

014.975870  
 

Psykologi 

Syfte till att lyfta och 
belysa det relativt 

outforskade fenomenet 

mobbning mot barn 
vars förälder avlidit.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

USA 

35 barn i åldrarna 
5-17 år. 

Med utgångspunkt 

i att definitionen 
av mobbning i 

detta sammanhang 

är; att barnet 
avsiktligt hånas 

eller trakasseras 

av kamrater på 
grund av att 

föräldern gått bort 

på ett sätt som 
sårar barnet. 

 
  

 

Sju barn, hade 

utifrån 
konservativa 

kriterier upplevt 

direkt och rå 
mobbning med 

grund i 

förälderns 
dödsfall.  

 

Silverman, P., 

Baker, J., Cait, C., & 
Boerner, K. (2002). 

The effects of 

negative legacies on  
the adjustment of 

parentally bereaved 

children and 
adolescents. Omega-

Journal of Death  

and Dying, 46(4), s. 
335-352. 

 

Medicin och Socialt 

arbete. 
Syfte att lära mer om 

barn som dels förlorat 

en förälder och dels 
uppnått kraven inom 

ramen för den kliniska 

skalan inom ”Child 
Behaviour Check List” 

och deras liv. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer med både 
kvarvarande förälder 

och barn. En 

kontrollgrupp 
användes för att 

säkerställa relevansen 

av resultaten. Även 
standardiserade enkät 

fylldes i av barnen och 

föräldrarna. 

USA 

12 familjer, 28 
barn i åldrarna 6-

16. 

Dels utifrån: “The 

Child Behavior 
Checklist” Som 

härstammar från 

utvecklingspsykol
ogi, och dels 

copingstrategier 

bland kvarvarande 
föräldrar.  

Slutsats; 

Högriskbarnen 
visade sig ha 

komplexa 

förhållanden till 
den avlidne, och 

detta 

förhållande var 
svårt och 

obekvämt för 

dem. Huruvida 
detta skapade 

problem för 

barnet hade 

stark koppling 

till den 

kvarvarande 
föräldern. 

 

 
 

 

 
 

 

Silverman, Phyllis 
R., & Worden, J. 

William (1992). 

children's reactions 
in the early months 

after the death of a 

parent. American 
Journal of 

Orthopsychiatry, 

62(1), 93-104. 
doi:10.1037/h00793

04 

Syfte att beskriva 
barnens normativa 

reaktioner till följd av 

förälderns död samt 
kartlägga hur 

familjesituationen sett 

ut kring dödsfallet. 

Semistrukturerade 
intervjuer med 

föräldrar och barn. 

USA 
125 barn i 

åldrarna 6-17 år, 4 

månader efter 
dödsfallet. 

”Child behaviour 
check list”. Som 

har utformats ed 

grund i 
utvecklingspsykol

ogi. 

Man 
konstaterade att 

dödsfallet i sig 

var tufft för 
barnen, samt att 

dödsfallet 

påverkade de 
flesta delarna av 

barnets liv. De 

flesta av barnen 
verkade dock 

inte ha blivit 

överväldigade 
och man kunde 

heller inte se 

några 
dysfunktionella 

beteenden bland 

barnen. 

McClatchey, I. S., & 

Wimmer, J. S. 

(2014). Coping with 

parental death as 

seen from the 

perspective of 
children who 

attended a grief 

camp. Qualitative 
Social Work, 13(2), 

s. 221-236. 

doi:10.1177/147332

Socialt arbete  

Syfte att förstå 

förälderns dödsfalls 

påverkan 

känslomässigt hos 

barnen samt att förstå 
om behandlingen 

påverkat dessa 

problem, och isåfall 
hur. Syftade enbart till 

att höra 

respondenternas 

Semistrukturerade 

intervjuer 

USA 

16 Barn mellan 7-

18 år och 11 

föräldrar som 

deltagit i ett 

helgläger på 48 
timmar. 

Lägret 

inkluderade KBT 

samt 

Stressreducerande 

tekniker. 

 
 

Samtliga barn 

uppgav att de 

kände att lägret 

hjälpt dem, visa 

mer 

beskrivande än 
andra. 
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5012465104 tankar, ej att utvärdera 
interventionen. 

 

 

Zambelli, G. C., & 

DeRosa, A. P. 
(1992). 

BEREAVEMENT 

SUPPORT 
GROUPS FOR 

SCHOOL-AGE 

CHILDREN: 
Theory, 

intervention, and 

case example. 
American Journal of 

Orthopsychiatry, 

62(4), s. 484-493. 
doi:10.1037/h00793

86 

Orthopstchiatry 

Syfte att presentera 
teorier och tekniker 

som ligger till grund 

för 
gruppinterventioner 

för barn som mist en 

förälder samt att visa 
tillämpningen genom 

en fallstudie. 

Fallstudie, deltagande 

observation i 
gruppbehandling 

USA 

4 barn mellan 9-
11 

2 pojkar och 2 

flickor. 

Teoretisk modell 

med grund i risk 
och 

skyddsfaktorer. 

Man 

uppmärksamma
de både kliniskt 

samt utifrån 

barnens egna 
beskrivningar 

att dessa 

uppgifter var 
överensstämma

nde med 

hypotesen om 
att stödgrupper 

verkar 

innehåller 
effektfulla 

komponenter 

som verkar 
skyddande för 

barnet. Man 

fann även att 
andra 

framträdande 

processer 
bidrog till att 

interventionen 

hade effekt. 
 

 

 

 

Att känna olika känslor på samma gång 

Efter förlusten av en förälder kan det uppstå flera olika känslor parallellt. Eppler (2008) fann 

att barnen som intervjuades beskrev en rad olika känslor som ibland upplevdes samtidigt. Ett 

barn berättade att han känner sig: “sometimes happy and sometimes sad” när han tänker på 

sin fader som gått bort. En flicka beskrev att hon både skrattar och gråter när hon tänker på 

sin avlidna fader. Hon saknar honom men kommer samtidigt ihåg de fina stunder de haft 

tillsammans. Två av de intervjuade barnen berättade att de känner sig ledsna, där den första sa 

följande: “I feel pretty sad” och den andra sa: “I was very sad… I was very hurt to hear my 

dad died because he was like a part of me… I cried because I missed him so much.”. Vidare 

berättade två barn om ilskan de kände då föräldern gått bort. Där ett av barnen berättade: 

“very sad and very mad” och ett annat: “I feel mad, but I shouldn´t because it´s selfish.”. 

 

Att bli rädd för att bli lämnad eller att själv få lämna 

Känslor som var ständigt återkommande utifrån majoriteten av barnen var rädsla som yttrade 

sig på olika sätt. En nioårig pojke berättade att han dels är rädd för att själv dö, men även 

orolig över att även hans fader ska dö så att ingen kan ta hand om honom (Zambelli & 

DeRosa, 1992). Även i Mcclathcey och Wimmers (2014) studie var det återkommande bland 

barnen att känna rädsla för att förlora den kvarvarande föräldern, vilket förekom i alla åldrar 

samt oavsett om dödsfallet var väntat eller inte. Där bland annat en pojke i tioårsåldern 

berättade följande: 

  
I worry about my mom. I mean, I only got one parent, I worry about if anything will 

happen to her, but I understand my mom knows how to take care of herself. If she 

didn´t, she wouldn´t know how to take care of me… My mother is like a father and 

mother all tied up in one...What if she got sick or something? I don´t know how we 

would do anything.  
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En annan tioårig pojke uttryckte i Silverman et al. (2002) sin rädsla och oro över att bli 

drabbad av samma sjukdom som föranledde hans faders död, och en flicka som var 16 år var 

rädd för att själv dö sa: “I am afraid of dying, of the pain. It is with me all the time.”. En flicka 

som förlorat sin fader i en ärftlig sjukdom undvek att ta reda på om hon är drabbad på grund 

av rädsla:  

 
I won’t go to the doctor. This year, I dropped out of sports at school rather than have a 

physical. I am sure he will tell me that I have a tumor. My mother says I don’t have to 

worry but she is wrong. 
 

I Epplers (2008) studie berättade en pojke att han i sömmen såg monster som åt hans avlidna 

förälder. Ett annat barn uttryckte sin rädsla för att någon annan i familjen ska dö. En flicka 

känner sig rädd när hon tänker kring att “me or a family member could catch stomach 

cancer.”. En pojke berättade om hur han blivit rädd när hans omsorgsgivare gått till affären, 

då han inte visste om de skulle komma tillbaka. 

 

Flertalet barn i Mcclathcey och Wimmers (2014) var rädda för att antingen se eller känna 

närvaron av den avlidne föräldern. En åttaårig pojke vaknade skrikandes och upptäcktes av en 

av kuratorerna på lägret. Kuratorn berättade att pojken skrek för att han hade sett sin avlidne 

fader sitta på en annan pojkes säng. En annan pojke på 14 år bevittnade sin moders försök att 

återuppliva fadern. Några veckor efter faderns bortgång la modern märke till att pojken 

vägrade gå in i det sovrum som fadern befunnit sig i när modern försökt återuppliva honom. 

“I can´t go in there.” var hans svar till modern när hon frågat om han var okej, då han 

tvärstannade precis utanför sovrummet utan att gå in. Pojken hade inte visat sina känslor kring 

dödsfallet och verkade mer bekymrad över sin moder än kring faderns bortgång. När han 

sedan deltog i lägret la kuratorerna märke till att han drömde mardrömmar och återupplevde 

natten då fadern dött.  

 

Att känna skuld inför dödsfallet 

Det är vanligt förekommande att barn uttrycker skuld på olika sätt efter förlusten av en 

förälder. En pojke, 14 år, upplevde känslan av skuld över att han inte kunde rädda sin fader 

(Mcclatchey & Wimmer, 2012). En nioårig pojke uttryckte att han kände skuld över sitt 

beteende och trodde att det kunde haft en inverkan på hans moders död och en flicka 

förklarade att hon kände skuld för att hon inte haft möjlighet att rädda sin fader (Zambelli & 

DeRosa, 1992; Waisanen, 2004). En flicka som förlorat sin fader efter att han varit sjuk under 

en längre tid skuldbelade både sig själv och sjukvårdspersonalen redan innan han dog: 

“Maybe I didn´t take good enough care of him. The nurses gave him the wrong medicine.”. 

Barnet kan också skuldbelägga den kvarvarande föräldern genom att anse att denne inte 

gjorde allt som gick för att förhindra dödsfallet, vilket ofta sker i samband med att barnet själv 

känner skuld. En flicka som var 15 år då modern gick bort skuldbelade delvis sig själv men 

också fadern. Hon skuldbelade sig själv för att hon inte sa “jag älskar dig” tillräckligt ofta och 

sin fader då det var hans beslut att stänga av maskinen som höll modern vid liv (Silverman et 

al., 2002). I en studie framkom att samtliga barn vid ett flertal tillfällen nämnt att de känt sig 

hjälplösa i och med deras mödrars död då de inte hade möjlighet att förhindra det (Zambelli & 

Derosa, 1992). En flicka berättade hur hon ångrar att hon inte hälsade på sin fader på 

sjukhuset mer än vad hon gjorde (Waisanen, 2004) och en pojke, 14 år, uppgav hur han kände 

ånger över den sista konversationen han hade med sin fader (Mcclatchey & Wimmer, 2012).  

 

Att känna ilska och frustration 

Beroende på dödsorsak framkom ilska och frustration som återkommande känslor. Ett flertal 

av barnen i Mcclatchey och Wimmers (2014) studie uppgav att de känt ilska efter förälderns 
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död. En av deltagarna, en flicka på 17 år, uttryckte ilska på olika sätt mot hennes fader som 

begått självmord: 

 
I felt overwhelmed and rejected… I was very mad… I graduated high school, my dad 

wasn´t there. I´m about to get married, but when I get married, he´s not going to be 

there. And when I have children, so you know - I´m constantly seeing a pattern and my 

dad´s not going to be there, and it´s really, kind of, it hurts, it really sucks, really a lot, 

cause I´m just like, this isn´t fair. It´s not fair because I didn´t get to choose, he chose 

for me, and I just don´t think that´s fair…It´s a selfish act and it´s not fair to the ones 

you leave behind. 
 

En pojke, 14 år, som försökt återuppliva sin fader som dog plötsligt av en hjärtattack 

berättade följande:  

 
I just feel like the world is just dicking with me...I had all these flashes of memory, 

some trying to keep me in the moment, some anger, confusion, how could the world do 

this to me?”. Pojken beskrev följande om den kvarvarande modern: “I have all this built 

up anger at the world right now, and I just can´t put it anywhere...I´m just desperetly 

trying to avert this anger away from her and it´s exhausting (ibid).  

 

En flicka i en annan studie upplevde hat och avsky över sjukdomen som drabbat hennes fader 

och över de följder som sjukdomen bidragit till (Waisanen, 2004). Vidare uppgav flera av 

barnen att de upplevt känslan av frustration efter dödsfallet. En flicka, 17 år, förlorade sin 

moder när hon endast var en timme gammal och fick ingen förklaring om hennes moders död 

förren vid nio års ålder. Vid detta tillfälle beskrev hon att hon upplevde stor frustration. En 

pojke, 15 år, som förlorade sin moder när han var två år gammal men fick ingenting veta 

förens han var sju år förklarade hur han upplevde frustration när han blev medveten om vad 

som hade hänt (Sentayehu, 2014). En flicka som förlorat sin fader har uttryckt sin frustration 

över att inte kunna berätta för sin fader hur mycket hon älskar honom och frustrationen över 

att ingen förstår hur hon känner. Vidare upplevde flickan hat och avsky över sjukdomen som 

drabbat hennes fader och över de följder som kom av sjukdomen (Waisanen, 2004).  

 

Hur fungerar döden och vad händer efter? 

Det blir uppenbart att barnen har olika föreställningar och uppfattningar kring döden. 

Silverman och Worden (1992) lyfter att många av de barn som deltog i deras intervjustudie 

trodde att den avlidne föräldern på något sätt övervakade dem. När barnen sedan fick frågan 

om vad de trodde hände efter döden svarade merparten av barnen att de trodde att föräldern 

var på en speciell plats, varav det vanligaste svaret var himlen. Mer än hälften av dessa 

uppgav dessutom att de pratat med den avlidne föräldern. Lite mindre än hälften av barnen 

upplevde dessutom att de fått svar, detta upplevdes vanligast bland de yngre barnen. 

Merparten av barnen uppgav att de trodde att föräldern övervakade dem, och mer än hälften 

tyckte att detta var skrämmande. De tyckte att det var skrämmande för att de trodde att den 

avlidne föräldern möjligen inte skulle uppskatta det de gjorde. De barn som kände sig 

övervakade men som inte var rädda, tenderade att tro att den avlidne föräldern skyddade dem. 

Zambelli och Derosa (1992) lyfter barnens uppfattning och fantasier kring döden och barnen 

uttryckte då följande: “Your body does not move when it is dead”, “You can´t see, breath or 

hear” och “You have a funeral when you die”. Vidare pratade barnen om sina rädslor och 

yttrade att de var rädda för att se den avlidne föräldern som ett spöke. En åttaårig pojke hade 

många kvardröjande frågor kring sin moders död. Dels kände han ilska mot gud, dels var han 

orolig för att både modern och gud skulle bli arg på honom för att han misslyckats i skolan. 
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Han var vid elva års ålder helt säker på att hans moder var i himlen, medan han vid 13 år var 

“pretty sure” att himlen fanns och att modern var där (Biank & Werner-Lin, 2011). 

 

Reaktioner vid dödsbeskedet 

Flertalet barn berättade om att flera familjemedlemmar i släkten varit närvarande när de fått 

dödsbeskedet. En flicka berättade: “My aunt, uncle, brother, and mother and I made a circle, 

and my aunt told us about dad´s death.” (Eppler, 2008). I Silverman och Wordens (1992) 

intervjustudie beskrev de barn vars förälder plötsligt gått bort hur de reagerade genom orden: 

“Shocked”, “Stunned”, “I couldn´t believe it”. En pojke i tonåren som fick dödsbeskedet av 

sin kusin berättade att han till en början trodde att kusinen drog ett elakt skämt, och sa att han 

var: “very confused about how to react.”. De flesta av barnen som deltog i studien berättade 

att de vid dödsbeskedet kände sig ledsna eller förvirrade. Detta även i de fall där dödsfallet 

inte var plötsligt utan förväntat. Barnen berättade även att de inte visste hur de skulle reagera 

när de fick besked om dödsfallet. I en studie av Zambelli och Derosas (1992) hade samtliga 

barn förlorat sin moder i cancer och blev innan dödsfallet informerade om att modern skulle 

dö till följd av sjukdomen. Alla barnen uttryckte uppskattning över det men ingen hade 

egentligen tagit till sig att modern verkligen skulle dö. I Sentayehus (2014) studie 

framkommer olika reaktioner från barn när de får beskedet om att deras förälder har dött. En 

flicka, 16 år, berättade att hon accepterade sin moders död men att hon kände sig sårad när 

hon fick veta vad som hänt. En flicka som fick besked om sin moders död flera år efter 

inträffandet gav uttryck åt sin reaktion:  

 
I remembered my frustration emotion, crying and sorrows at the time that I knew my 

mother´s death...”. En pojke som även han fick besked om dödsfallet flera år efter det 

ägt rum sa följande: ”I felt sorrow, frustration, depression and sleeping disturbance at 

that time.  

 

Dalke (1994) lyfter ett syskonpar på fem och nio år, båda flickorna förlorade sin fader genom 

självmord. De berättade om deras första tankar då de fick beskedet:  
 

Mom told us to sit down and she said, “Girls, your Dad died.” We both cried right 

away. We went to the garage where everyone was. People began holding us and trying 

to make us feel better. No one knew what to say. We felt like everyone was just staring 

at us. It was like a big, bad dream.  

 

När syskonen sedan fick reda på att fadern begått självmord förklarade de sin förståelse såhär: 

“Adults call it suicide. It is still hard for us to understand.“ (Dalke, 1994). En pojke som 

förlorat sin omsorggivare i cancer då han var nio år berättade om hur han kände vid 

dödsfallet: “Very sad. Very badly sad.”. Han berättade att han verkligen försökte att inte gråta 

framför sin kvarvarande omsorgsgivare. Men under begravningen sa han att han inte kunde 

hålla tillbaka sin ledsamhet längre. “I wasn´t crying until they started playing music, which is 

what me and him always used to do at church. He would play the piano and I would play the 

drums.”. En flicka, 17 år, reagerade först med oro för sin lillasyster, och modern till flickan 

beskrev dottern som ansvarstagande och att hon alltid sätter andra människor i första rummet 

(Mcclathcey & Wimmer, 2014). En pojke förlorade sin moder i cancer då han var åtta år 

gammal. Samma dag, innan han gick till skolan, förklarade fadern för honom att hans moder 

kanske skulle dö idag. När pojken kallades till rektorn och fick besked om moderns bortgång 

samma dag, så var han inte förvånad (Biank & Werner-Lin, 2011).  

 

I Sentayehus (2014) studie nämns en flicka som förlorade sin moder som nyfödd och som inte 

fick veta någonting förrän vid nio års ålder trodde att hennes moder hade åkt bort: “I thought 
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for a longer time that my mother has gone far and I was expecting the day of her coming back 

home”. En pojke som också nämnts tidigare och som även han förblev omedveten under en 

längre tid förklarade att han trodde att modern skulle komma tillbaka: “I thought that my 

mother went abroad as did my aunt Fozia who went to Saudi Arabia. I was expecting her to 

come back home to see me once again.” (Sentayehu, 2014).  

 

Drömmar och minnen 

Mer än hälften av barnen uppgav att de hade drömt om sin avlidne förälder samt att föräldern 

var vid liv i drömmen. Några av barnen uppgav rädsla till följd av drömmen, några kände 

lugn. Barnen uppgav en känsla av mer motstånd i att berätta för den kvarvarande fadern om 

drömmar om den avlidne modern (Silverman & Worden, 1992). En pojke på åtta år, vars 

moder gått bort i cancer berättade om sina drömmar under den enskilda terapin han deltog 

vid. Pojken berättade om en dröm som han tolkade som ett tecken på att hans moder var i 

himlen, och att hon då var tillsammans med andra närstående som också gått bort. Om en 

annan dröm han drömde i samband med att han skulle börja i college: “He said the dream 

made him feel sad and relieved at the same time. He was glad that she appeared and had good 

things to say, but he was sad it was only a dream.” (Biank & Werner-Lin, 2011).  

 

Många av de barn som deltog i Silverman och Wordens (1992) studie drömde om föräldern 

som gått bort, pratade om dem och tänkte ofta på dem. Barnen behöll saker som tillhörde den 

döde föräldern och tenderade att ofta besöka graven. När barnen blev tillfrågade kring vad de 

mest tänkte på, så var det vanligaste svaret att de tänkte mycket på saker de brukade göra med 

den föräldern som gått bort. En flicka som förlorat sin fader i cancer förklarade att hon tänkte 

på sin fader och de minnen hon hade av honom, samt på de berättelser som hon fått höra av 

sin moder och av faderns föräldrar. Hon tänkte även på hans sista tid i livet och upplevde 

fruktansvärda tillbakablickar från hans tid på sjukhus. Hon upplevde detta minne som 

smärtsamt och förklarade att det var som att ett krig ägde rum i hennes kropp (Waisanen, 

2004). En pojke, 15 år, som förlorade sin moder vid två års ålder uttryckte: “I wish I could 

know my mother while she was alive.” (Sentayehu, 2014). En flicka, 15 år, förklarade hur hon 

upplevde faderns bortgång: “When I grow up I was often crying and felt sorrowful about the 

death of my father especially when my class mates brought their fathers to school on the 

teachers - parents day…” (Sentayehu, 2014). En annan flicka berättade att när hon är ensam 

så är hon ledsen och ytterligare en flicka berättade om att hon blivit ledsen vid ett tillfälle då 

hon gått till en “far och dotter dans” efter att hennes fader gått bort (Eppler, 2008). 

  

Att känna stöd från omgivningen 

Upplevelsen av stöd kan se väldigt olika ut och vissa uttryckte ett större behov av stöd än 

andra. Silverman och Worden (1992) fann i sin studie att barnen hanterade sina känslor på 

olika sätt. En del av barnen berättade att de sökte tröst hos familjemedlemmar och en del 

berättade att de behövde dra sig undan för att hantera sina känslor genom att exempelvis vara 

i sina rum, promenera eller att cykla. Lite mer än hälften av barnen som deltog berättade att 

de pratade med sina vänner om att föräldern avlidit. Resterande ville inte prata med sina 

vänner, samtidigt som merparten av barnen ändå uppgav att de trodde att åtminstone en av 

vännerna ändå skulle ha lyssnat om de hade berättat. När barnen blev tillfrågade om den 

person de kände sig närmast med, svarade merparten den kvarvarande föräldern. En del 

uppgav ett äldre syskon, ett yngre syskon, en mor-eller farförälder samt andra släktingar. Ett 

antal barn berättade att de inte kände sig nära någon. Av de barn som angivit en person de 

kände sig närmast, kände merparten att de också kunde prata och beskriva sina känslor för 

denna person. Av de barn som inte uppgav den kvarvarande föräldern som den närmsta 

personen samt de barn som uppgav att de inte kände sig nära någon, upplevde ändå merparten 
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att de kunde prata med den kvarvarande föräldern vid behov. Vidare uppfattade merparten av 

barnen ingen större skillnad vad gäller hur mycket tid de spenderade utomhus med sina 

vänner efter att föräldern dött. Många av de intervjuade i Mcclatchey och Wimmers (2014) 

studie upplevde sig isolerade från sina vänner. En åttaårig pojke beskrev följande om 

morsdag:  

 
The thing that hurts me the most is Mother´s day. The friday before Mother´s day I saw 

everybody writing notes. That made me feel sad. Then I got home and I saw all these 

people with their momma, and that made me feel sad. 
 

En flicka, 15 år, som förlorade sin fader när hon var fem år gammal uttryckte sin tacksamhet 

till sin moder över att hon alltid har funnits för henne och fått agera rollen som både moder 

och fader. Hon uttryckte bland annat “I consider my mother a hero... she gave everything she 

has for this family like a candle.” (Sentayehu, 2014). En annan flicka i Waisanen (2004) som 

också förlorat sin fader berättade hur hon fann stöd i sin föredetta pojkvän: “He helped me 

come back to terms with myself and accept everything that has happened, and although we 

are no longer together I’ll always hold him in my heart for that.”. 

 

En pojke i tonåren berättade i Mcclatchey och Wimmers (2014) studie om frustrationen kring 

stödet från vännerna: “They seem like they want to help but they can´t. Like, they don´t know 

what to do.”. En annan tonåring förklarade följande om sina vänner:  

 
There are some friends that have decided to kind of just, not in like a rude or blatant 

way, but to just kind of drift away from me...They were just like “this isn´t a part of my 

world and this doesen´t happen to people around me.  

 

En åttaårig pojke uttryckte uppskattning för det stöd och den uppslutning som ägde rum under 

moderns begravning. Samma pojke, kände då han var elva år gammal sig distansierad till sin 

fader. Han kände inte att han kunde prata med fadern om känslor och tankar kring den avlidne 

modern. Detta då han lärt sig att det var tabubelagt att prata om modern. Fadern hade 

upprepade gånger försökt intala sonen att hans sorgeprocess borde vara klar vid det här laget, 

vilket bidrog till att han kände sig rädd samt att han ifrågasatte känslorna han hade kring 

modern (Biank & Werner-Lin, 2011).  

 

I Eppler (2008) berättade åtta av nio barn som förlorat sin fader att de kände att de kunde 

prata med sina mödrar om sin sorg. En flicka berättade om att hon kunde prata med sin syster, 

och att de brukade äta middag tillsammans medan fadern var på jobbet. De brukade titta på tv 

medan de åt och ibland pratade de även om moderns bortgång. Efter förälderns bortgång var 

många släktingar fortfarande aktiva i barnens liv, vilket kunde vara en faster, en morbror, en 

mormoder och så vidare. En pojke och en flicka berättade att de kände sig nära sina kusiner 

och att de hade roligt i deras sällskap. Även lärare och vänner angavs av barnen som viktiga 

personer som de kunde få stöd av. När de fick frågan om vem de pratade med när de kände 

sig ledsna, svarade ett barn såhär: “If I´m at school, I talk to my teacher.”. En flicka svarade 

att hon inte pratade med vänner men med sin lärare. Två flickor berättade att de inte skulle ha 

pratat med sina vänner. En flicka berättade att hon skulle ha pratat med sina vänner: “I have 

friends to tell me I am all right, and I don´t have to worry now.”. I Cain och LaFreniere 

(2015) berättade många av barnen att de upplevde att deras vänner verkade undvika dem efter 

att föräldern gått bort:  

 
His buddies had regurlarly played board games with Jake, spent time together. and 

shared much with him. Upon the death of Jakes father though, his “friends” would not 
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play with him or give him roles he played previously; repeatedly walked away to 

exclude him when telling secrets; and told him they no longer liked him. Reportedly, he 

was “weird” because his Dad died. 

 

Dödsfallets konsekvenser i vardagen 

Ett flertal konsekvenser blir uppenbara efter förlusten av en förälder. Flertalet av barnen i 

Mcclathcey och Wimmer (2014) uttryckte oro kring ekonomin efter att föräldern avlidit. Två 

bröder på åtta och nio år vars fader plötsligt gått bort av en hjärtattack bor tillsammans med 

modern, plastfader och halvsyster i en liten lägenhet och de berättade följande: “We´ve like, 

gotten poorer and we hardly even have stuff no more.” (ibid). En flicka, 16 år, i Sentayehus 

(2014) studie berättade att efter förlusten av hennes fader förändrades den ekonomiska 

situationen. Hon och hennes familj hade inte längre råd att bo kvar där dem bodde så de var 

tvungna att flytta till ett billigare område. Samma flicka uttalade:  

 
...I have experienced depression, stresses, anxiety and sleeping problems thinking about 

my fathers absence. My father and I had an intimate relationship than anyone in the 

family. Nowadays, I had also less appetite and high depression. Due to this, now I am 

suffering with a critical gastric problem… (ibid).  
 

I Cain och LaFrenieres studie (2015) lyfts barns utsatthet vad gäller mobbning från kamrater. 

Ett barn berättade att: “I told him my father died and he made fun of me.”. Andra berättade 

om hur kamraterna kunde säga saker som: “I have a dad and you don´t.”, “I still got my mum 

and you don´t.”, “I have a dad, nah nah.”. Ett annat barn berättade om pojke som påvisar 

negativa egenskaper hos barnets avlidne far, och “He said “I didn´t like him, your Dad”; he 

said he didnt like my whole family and really no one liked him [my dad].”. Ett annat barn 

berättade: “She said mean things about my [desceased] mother.”. Ett annat barn sa: “A group 

of friends told me they didn´t like my [desceased] Dad - or me.”. En pojke vars fader gått bort 

i cancer berättade följande: “It´s no wonder your father died, your mother´s so ugly he 

committed suicide.”.   

 

Vidare framkom i ovan nämnda studie en flicka som sörjde sin avlidne fader hade på sig 

faderns skinnjacka till skolan varje dag. Den hade faderns namn ingraverad på baksidan. En 

klasskamrat reagerade på detta genom att kalla flickan för hennes faders namn: “Oh, hi dan.”. 

En del av barnen reagerade på mobbningen genom att exempelvis slåss. Ett barn berättade: 

“some kids are really jerks about it [his parent´s death], cause I told this kid about it and he 

was making fun of me, and I beat the snot out of him.”. Ett annat barn berättade följande: 

 
One kid told a joke and said something, knew my dad died, and he directed it towards 

my dad and my mom. I´m not gonna repeat what he said, but let´s just say that I went 

back inside the house, and I was about to kill him. He locked himself in the bathroom 

and the parents dragged me away when i tried to kick down the door and beat the crap 

out of him (Cain & LaFreniere, 2015). 
 

Känsla av att behöva ta ansvar 

Det är inte helt ovanligt att barn tvingas ta mer ansvar efter förlusten av en förälder.  

Lite mindre än hälften av barnen uppgav att de under tiden efter dödsfallet och under 

begravningen var tvungna att vara lydiga för att inte orsaka problem för den kvarvarande 

föräldern, och tre fjärdedelar av dem upprätthöll detta. Lite mindre än hälften av barnen 

uppgav att de tyckte att de under månaderna efter förälderns bortgång fått ansvara för fler 

hushållssysslor. Sådana förändringar nämndes oftare i fall där den avlidna föräldern vad 

modern. Vidare tenderade barn som var över tolv år, och vars moder avlidit att uppleva 

skillnad i vem som tog hand om dem då de var sjuk. Detta genom att de antingen fick ta hand 
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om sig själva eller att en släkting gjorde det (Silverman & Worden, 1992). En del barn i 

tonårsåldern kände enligt föräldrarna ansvar rent ekonomiskt. En moder berättade följande om 

sin son, 16 år gammal: “My older one, he felt like because his daddy was gone that he had to 

maybe find a job… everybody was telling him that he was a man of the house now, and you 

know, he took it litterally.” (Mcclathcey och Wimmer, 2014).  

 

Ur en studie (Silverman et al., 2002) framkom det att en del barn kände sig tvungna att överta 

den avlidne förälderns roll. Vilket tog sitt uttryck på olika sätt. En pojke uttryckte att det 

ibland känns som att hans fader övervakar över honom, och berättade hur han tänker sig vad 

fadern skulle säga: “You are the man of the house. He tells me to take care of my mother, 

brother and sister. I feel like he´s watching over me; helping me out some of the time.”. Till 

följd av det försöker han inta sin faders roll genom att hjälpa sin familj, exempelvis med 

hushållssysslorna men även genom att ta hand om småsyskonen. En flicka som var 15 år när 

hennes moder dog tog över sin moders roll i huset. Hon förklarade vad som var det jobbigaste 

med förlusten: “Trying to get used to being the only female around the house. And cleaning 

and doing all the chores and everything…”. En tioårig pojke försökte under det första året 

efter förlusten av sin fader hålla faderns trädgård vid liv. Han intog också sin faders roll 

genom att lära sin syster sådant som fadern annars hade lärt henne och genom att stötta 

familjen. Han sa: 

 
I’m very proud to do things my dad would do. I’m like him. My mother didn’t believe I 

could fix the disposal and I did. I try to do things to please my father. I take care of my 

mother and sister and I try to be prepared for anything. I see myself as a person that has 

to help out more than normal because somebody in the family left, died, and I must help 

my mom more than I would if my father was alive (ibid).  
 

En flicka vars fader gått bort, berättade om sin bror och att han var en pina. Men hon 

berättade även att hon brukade se efter honom och leka med honom när modern var upptagen 

och att hon brukar se till att han inte fvatten i öronen när han badar (Eppler, 2008).  
 

Tankar kring att återförenas 

Barn har ofta en stark önskan om att få träffa sin avlidna förälder igen. En del barn i 

Silverman & Wordens (1992) studie uppgav då de fick frågan om vad de tänker på mest att de 

ville att den avlidne föräldern skulle komma tillbaka eller att de tänkte på svårigheter de hade 

kring att komma överens med dem. Enligt en del av föräldrarna idealiserade barnen den 

avlidne föräldern. Detta var vanligare bland barn vars föräldrar avlidit till följd av långvarig 

sjukdom. I Mcclathcey och Wimmer (2014) framgår det att flertalet barn uttryckte en önskan 

om att ta sina egna liv. En åttaårig flicka som förlorat sin fader i en drunkningsolycka var ett 

av barnen som uttryckte detta till sin äldre syster: “I don´t want to be here. If my dad´s going 

to go away, I want to go with him.”. Systern berättade även följande kring flickans 

hanterande: “Everything we asked her to do she didn´t want to do it. She just cried or she 

went so negative… Her behaviour became worse like she wanted everything her way.”. En 

flicka, 17 år, vars moder tog sitt liv, beskrev hur hon kände kring moderns bortgång: “It´s a 

lot of days that I´ve cried… just like, okay, maybe i should join my mom. You know, it´s in 

my blood. I might as well do it.”. En pojke, 13 år, som förlorat modern vid sex års ålder, 

uttryckte att han ville vara med sin avlidna moder och att han såg en möjlighet till 

återförening i himlen. Han oroade sig även för om modern skulle bli arg om hon visste hur 

fadern behandlade honom. Speciellt vad gäller faderns tro om att pojkens sorg var 

manipulativ. Pojken började dock sörja möjligheten till återförening då han insåg att moderns 

död var permanent (Biank & Werner-Lin, 2011). En pojke berättade att han brukade prata 

med sin moder om att han saknade sin fader och ville träffa honom igen (Eppler, 2008). I 
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Zambelli och Derosas (1992) framgår att samtliga barn som deltagit i studien hade fantasier 

om en återförening med sin döde förälder. En nioårig pojke var övertygad om att hans moder 

återvänt från himlen när hans fönster plötsligt öppnade sig och en elvaårig flicka berättade att 

en vän till henne lovade att han hade sett hennes moder stå på hennes uppfart dagen efter att 

hon dog. Dessa barn var övertygade om att det var möjligt att se deras föräldrar som spöken 

eller andar.  
 

Uppfattning kring deltagande i behandling 

Samtliga studier där barn blivit intervjuade återfanns i olika behandlingssammanhang. Under 

denna rubrik presenteras barns egna berättelser kring vad interventionen gett dem. Barn som 

deltog på ett läger för barn som förlorat en förälder förklarade hur givande lägret var för dem. 

En åttaårig pojke förklarade att han uppskattade lägret och uttryckte: “I got to talk about it and 

get it out.”. En tioårig pojke sa: “They teached you not to be sad, when you talk about stuff. If 

you talk to somebody about somebody that you lost before.” och en flicka på 12 år 

uppskattade samvaron: “We would kind of sit in a group and share everything together. 

Saying what happend and writing, and doing all that, yeah.”. Även tonåringar som deltog i 

lägret uttryckte sin uppskattning och förklarade varför lägret var så givande. Ett flertal av 

ungdomarna förklarade vikten av att få träffa andra som upplevt samma sak och betydelsen i 

att träffa andra som förstår. En pojke berättade: “It [camp] is a place where you can feel free 

or open and you realize you’re not alone in this struggle.”. En pojke, 14 år, som förlorat sin 

fader förklarade hur han tidigare haft problem med hanterandet av sina känslor men att lägret 

hjälpt han: “I didn´t know what could help me, so when it [camp] happend, I learned how to 

control myself.” (Mcclatchey & Wimmer, 2012).  

 

En pojke i Mcclathcey och Wimmers (2014) studie sa, angående det läger han deltagit i att: 

“You learn how to cope with your feelings better. Now if I get sad, I know what to do.”. Även 

hans mormoder/farmoder som var den kvarvarande omsorgsgivaren berättade kring hennes 

uppfattning av lägrets påverkan: “Camp helped with his feelings of loss... The hurt´s still 

there, but it helped.”. Vidare berättar mormoderm/farmodern om en händelse där pojkens 

sorg, enligt henne hade trasats upp igen då familjens katt, “Boots”, som tillhört den avlidne 

omsorggivaren plötsligt dött.  Mormodern/farmodern berättade att hon då förklarat för pojken 

att: “now Boots has gone to be with papa.”. Hon uppfattade då att pojken lugnade sig och att 

han sa: “I believe I need to go back to that camp.”. En flicka, 13 år, som deltog vid samma 

läger sa: “It helped... I used to cry every day and now I don´t anymore.”. Hon tyckte att 

aktiviteterna på lägret hjälpt och tillåtit henne att säga följande till sin avlidne far: “I love 

you… I miss you but also gave her insight that you have to “move on with your life.”. Hennes 

moder sa följande om lägrets effekt: “She is grieving, but she is different. Now she can talk 

about memories of dad. She can write about her dad and now she is doing good.”. En flicka, 

17 år, som deltagit i lägret berättade: “I felt like I got closure there... I got to process a lot of 

stuff that I hadn´t really been thinking about... It helped me a lot.”. En pojke, 14 år, som 

tyckte att lägret hade hjälpt honom sa följande: “A place for people that are struggling with 

the loss of someone close to them that makes it extremely easy to feel.”. Han sa även: “I felt a 

lot less alone...more understood...there are people out there who understand me, and more 

importanly, who have made it to the other side.”. En mormoder blev tillfrågad om hur lägret 

hjälpt hennes barnbarn och hon berättade följande: “Seeing other kids that went through the 

samt thing - that helped him a lot. You know, because he knew he wasn´t alone.“. En pojke i 

tioårsåldern berättade att han genom lägret fick möjlighet att prova på nya saker, att det 

bidragit till han fått bättre självförtroende samt att han tyckte att lägret var: “really relaxing.. I 

just had fun with other people.”. Han nämnde även att: “I was pretty much the same when I 

went to camp, and I was just... different when I came out.”. En pojke, 16 år, sa följande om 
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sin upplevelse av lägret: “You feel much better when you see that the other people have the 

same problems as you.”. En syster till en åttaårig flicka vars fader mist sitt liv i en 

drunkningsolycka, sa följande om lägrets inverkan på sin lillasyster: “And now [since camp] 

she hasn´t said anytning like that. I mean, so it´s okay for her now.”. En flicka, 17 år, vars 

moder tagit sitt eget liv sa följande om hennes erfarenheter av lägret:  

 
The difference is I don´t want to end my life anymore. I don´t want to stop. I feel 

there´s, in me, I feel like there´s more options than I had before. I felt like there was a 

wall before camp, and after, the wall is gone! And I feel like I can go anywhere and do 

anything (ibid).  

 

En flicka som deltagit vid en gruppbehandling berättade att trots att hon har svårt för att prata 

om känslor och om hur hon känner så var hon glad över att ha medverkat samt att det hjälpte 

henne att inse att det finns andra barn som också vet hur det känns att förlora en moder. Två 

pojkar som tidigare upplevt svårigheter med att umgås med klasskamrater berättade att de 

efter gruppbehandlingen har blivit bättre. Vidare uppgav pojkarna att gruppbehandlingen 

medfört en positiv förändring när det gäller deras beteende tack vare de andra deltagarna i 

gruppen (Zambelli och Derosas, 1992). 
 

Hanterande 

Barn hanterar dödsfall av en förälder på olika sätt, och ibland kan olika försvarsmekanismer 

förekomma. I en studie (Silverman et al., 2002) framkom det att barn identifierade sig med 

egenskaper som de uppmärksammat hos den bortgångna föräldern. Barnen antog dessa 

egenskaper för att efterlikna föräldern, men det var också tvärtom. Detta då en del barn tog 

avstånd från vissa egenskaper hos den avlidne föräldern för att de inte ville efterlikna dem. En 

flicka, 16 år, förlorade sin fader och till följd av det valde hon att hoppa av skolan trots att 

hennes fader var högutbildad, hon uttryckte: “I´m not like my father.”. En tioårig pojke som 

förlorat sin fader sa: “My father was generous. I am generous too. I am like him in many 

ways.”. En tioårig pojke som också förlorat sin fader uttryckte följande:  

 
I am just like my father. I’m smart like he was, I’m short, we have the same color hair. I 

have his bad temper too. I see myself in him. I am reminded when I look in the mirror 

(ibid).  
 

En flicka som förlorat sin fader uppgav hur hon ville efterlikna honom. Hon önskade att både 

hon och andra kunde se honom i henne. För att det skulle vara möjligt var personer i 

omgivningen tvungna att veta hur han var innan han dog så hon försökte berätta för sina 

vänner om hur hennes fader var när han levde (Waisanen, 2004). En del av barnen som deltog 

i Epplers (2008) studie berättade att de ville sova mycket medan andra uppgav att de gråter. 

Två uttryckte att de kände glädje när de inte tänkte på sin avlidna förälder. Istället för att 

tänka på föräldern kunde de hänge sig till “arts” eller “talking and stuff”. En nioårig pojke 

som förlorat sin omsorgsgivare sa:  

 
I tried to not think about him that much, and we stopped going to the church that we 

went to where me and him used to sing all the time. We started going to a new church 

and that kind of helped me.  
 

En flicka, 13 år, beskrevs under den första tiden efter faderns död som överrumplad av 

ledsamhet och skrev ofta brev till fadern. Modern berättade om ett brev hennes dotter skrivit, 

och rörs samtidigt själv till tårar: “Hi dad, I love you very much. I´m so sad that you left us...I 

know that I will meet you one day in heaven.“ (Mcclathcey & Wimmer, 2014). “I feel still a 
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bit sad and still mad (well, make that a lot sad), but I can do my work at school.”. Ett annat 

barn berättade: “I´m not as sad because I know I will se him again someday, and we´ll have 

even more good times.”. Ett barn konstaterade att hon så småningom kommer att: “get over 

his death a little more.”. Gällande att komma över förälderns död sa ett annat barn att hon 

ändå kommer att: “still remember him, and he will be fine.”. Ett barn påpekade att livet går 

vidare genom att säga: “gotten used to being without him.” (Eppler, 2008). 
 

Några få av barnen svarade att de fortfarande inte trodde att föräldern var död och några 

berättade att de ibland glömde bort att föräldern dött (Silverman & Worden, 1992). 

En flicka uttryckte att hon inte behövde någon hjälp med att komma över döden av hennes 

moder (Zambelli och Derosas, 1992). 

Informanter beskriver barns erfarenheter 
Barnens utsatthet 

Dyregrov och Dyregrov (2013) påvisar att barns sorg är mer komplex än vuxnas. Detta då 

deras emotionella- och kognitiva förmågor ännu inte är färdigutvecklade samt att det är 

svårare att särskilja normal och svår sorg hos barn än hos vuxna. Även Dalke (1994) belyser 

detta genom att påvisa att barn förvisso upplever samma typer av känslor som vuxna, men på 

andra sätt. När ett barns förälder dör innebär detta en oerhört stor stress för både barnet och 

övriga familjemedlemmar. Vid en sådan traumatisk upplevelse är risken stor för att drabbas 

av både psykologisk och social utmattning (Kirwin & Hamrin, 2005). Barnets kön, ålder samt 

kön hos den avlidna är av betydelse för konsekvenserna både rent praktiskt i vardagen men 

också i hur barnet hanterar dödsfallet (Silverman & Worden 1992). Omständigheterna kring 

själva dödsfallet och barnets relation till den avlidne föräldern har också betydelse vad gäller 

barnets hanterande (Dowdney, 2003; Silverman et al., 2002; Hope & Hodge, 2006). Även 

faktorer såsom i vilken grad kärlek och omsorg förekommer inom familjen samt de övriga 

familjemedlemmarnas hanterande av dödsfallet har betydelse för barnets hanterande. 

Dessutom påverkas varaktigheten och intensiteten av barnens reaktioner av hur föräldrarnas 

reaktioner ser ut, hur föräldrarna uttrycker sina tankar och känslor, hur fakta kring dödsfallet 

kommuniceras till barnet samt hur stödet från familjens sociala nätverk ser ut (Sentayehu, 

2014; Dyregrov & Dyregrov, 2013). 

 

Inom forskningen framhålls en stark koppling mellan förälders bortgång och barnets 

efterföljande emotionella hälsa (Christ et al., 1993). Vanliga symptom som flertalet studier 

lyfter är oro, ångest, depressivitet, rädsla, ilska och regression (Sentayehu, 2014; Dowdney, 

2003; Eppler, 2008; McClatchey & Wimmer, 2014). Det är också vanligt att barnen får sämre 

självförtroende och självkänsla, vilket i sin tur kan leda till att de isolerar sig från exempelvis 

kamrater (Worden & Silverman 1996). Vidare riskerar barn som förlorat en förälder att 

drabbas av sömnsvårigheter, inlärningssvårigheter och psykosomatiska besvär (Silverman & 

Worden, 1992). Barnets skolgång kan också komma att påverkas av förälderns bortgång 

(Sentayehu, 2014; Silverman & Worden, 1992). En långsiktig försämring i skolresultaten 

förklaras dels genom att barnen tappar motivation till studier till följd av förälderns bortgång, 

men det kan också bero på att barnet inte får samma stöd och uppmuntran till studierna som 

innan (Sentayehu, 2014). Vidare riskerar barn i högre grad att utsättas för trakasserier av 

kamrater på grund av förälderns död (Silverman & Worden, 1992). Det finns även studier 

som påvisar risken för självmord bland barn som förlorat en biologisk förälder (Jakobsen & 

Christiansen, 2011). Dalke (1994) påvisar att både professionella och föräldrar tenderar att 

missta sig för att barnet slutat sörja, när de i själva verket kanske bara ignorerar eller inte 

låtsas om dödsfallets permanens. 
 

Svårare former av sorg 
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Ett par studier tar upp svårare former av sorg. Risken är stor bland barn som inte får 

tillräckligt med stöd i sin sorg att drabbas av svårare emotionella- och beteendeproblem. Detta 

kan i slutändan leda till allvarlig psykisk problematik (Kirwin & Hamrin, 2005). Dyregrov 

och Dyregrov (2013) belyser dock att det råder viss otydlighet kring vad som per definition 

kan anses som normala och- onormala sorgreaktioner hos barn. Svårare fall av barn i sorg 

benämns komplicerad traumatisk sorg. Men det finns ännu ingen diagnos som omfattar dessa 

barn. En komplicerad traumatisk sorg innebär att barnet inte kan försonas med det faktum att 

föräldern gått bort, då minnena av den avlidne är så starkt kopplade till traumat. Sådana 

komplikationer uppstår vanligen i samband med oväntade och plötsliga dödsfall, såsom vid 

olyckor, mord eller plötslig sjukdom. Vid allvarligare fall av komplicerad traumatisk sorg 

riskerar dessa barn att utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Detta är dock ganska 

ovanligt. Vidare diskuteras kring huruvida det skulle vara gynnsamt att framställa en diagnos 

som omfattar just de mer komplicerade fallen av sorg hos barn. 

 

Könsrelaterade skillnader 

Många studier avhandlar frågan om könsskillnader. Hope och Hodge (2006) fann i sin studie 

skillnader mellan pojkar och flickor som förlorat en förälder. En allmän uppfattning hos de 

intervjuade socialarbetarna var att pojkar tenderade att vara mer utagerande medan flickor 

snarare fick somatiska symptom. En av respondenterna höll förvisso med om denna uttalade 

skillnad men påvisade också att pojkarnas beteende snarare var ett uttryck för de kulturella 

normerna som är mer accepterande vad gäller att flickor öppet sörjer. Vidare har respondenten 

uppmärksammat att pojkar verkar få mer stöd om de uttrycker sin sorg då det inte är lika 

förväntat som hos flickor. Silverman och Wordens (1992) studie indikerar att flickor tenderar 

i större utsträckning att prata med vänner om förälderns död än pojkar. Dessutom visar 

studien att av de barn som nämnt en person de känt sig närmast, var flickorna mer belägna att 

dela sina känslor med denna person. Zambelli & DeRosas (1992) studie visar att pojkar kan 

drabbas av sämre självkänsla än flickor efter förlusten av en förälder. Vidare fann Silverman 

och Worden (1992) att risken var större att pojkar fick höra från vuxna i sin omgivning att de 

var tvungna att agera mer moget i och med dödsfallet. Denna var till synes större bland barn 

över 12 år. 

 

Ålder 
I ett antal studier påvisas ålderns betydelse vad gäller barnets förståelse för vad som hänt vid 

förälderns bortgång. I en studie där olika socialarbetare intervjuas påpekas dock att det är 

väldigt individuellt och att barnets emotionella och kognitiva utveckling är viktigare än 

barnets ålder för hur barn tolkar erfarenheter. Yngre barn och barn i tidiga tonåren anses ha 

svårare att hantera döden och förstå vad som hänt, medan de äldre barnen förstår bättre vilket 

innebär att de kan hantera döden på ett annat sätt. Andra menar att det är lika svårt för alla 

barn att anpassa sig till döden oavsett ålder, men att reaktionerna och svårigheterna är olika 

beroende åldersgrupper (Hope & Hodge, 2006). En annan studie belyser också kopplingen 

mellan barnets ålder och hanterandet av förälderns död. Barnen som var mellan tre till fem år 

gamla, förstod inte att förälderns död var permanent förrän flera månader efter dödsfallet. 

Barnens sorg kunde urskiljas genom att de agerade undvikande och i större utsträckning var 

irriterade. Barn från åldrarna sex till åtta förstod direkt att förälderns död var något 

permanent. Denna åldersgrupp särskilde sig vad gäller sorgeprocessen från de andra genom 

att minnas det positiva med föräldern. Åldergruppen som omfattade åldrarna mellan nio och 

elva hade svårt att hantera starka känslor hos sig själv och andra vilket ledde till utbrott eller 

istället aktiviteter av olika slag. Dessa barn tenderade även att vilja ha mer information och att 

bli trygga då de fick det. Mellan tolv till fjorton år förändrades barnens beteenden radikalt i 

jämförelse med de övriga åldrarna. Dessa barn präglades av förnekande och optimism, vilket 
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medförde att de inte gärna ville bli informerade om dödsfallet (Christ, 2000). Silverman och 

Worden (1992) fann att de barn som fortfarande grät frekvent fyra månader efter förälderns 

bortgång vanligast var yngre barn. Det finns också studier som pekar på att ju yngre barnet är, 

desto större är risken för att utveckla allvarligare psykiska besvär (Nickerson et al., 2013). 

 

Den kvarvarande förälderns betydelse 

En viktig aspekt att belysa i och med barnets förlust av sin förälder, är den kvarvarande 

förälderns förlust av sin partner. För den kvarvarande föräldern innebär detta en ökad 

ansträngning i familjelivet. Där den kvarvarande föräldern dels ska hantera förlusten och 

sorgen och dels de basala aspekterna som tillhör vardagslivet. Det vill säga aspekter såsom 

logistik, det sociala livet, ekonomin och framförallt föräldraskapet. Komplexiteten i en sådan 

situation innebär en ansträngning vad gäller förälderns förmåga att tillhandahålla en trygg 

miljö samt att vara en god förälder till det sörjande barnet (Saldinger et al., 2004). I Silverman 

och Wordens (1992) studie framkommer det att när det är fadern som dör till följd av sjukdom 

är det vanligt att modern är hemma för att vårda fadern, vilket också kan vara en orsak till att 

ekonomin verkar drabbas hårdare när det är fadern som avlider. Att den kvarvarande föräldern 

har stor betydelse i barnets liv efter bortgången av en förälder uttrycks i flertalet studier 

(Sentayehu, 2014; Silverman et al., 2002; Hope & Hodge, 2006). Om ett barn som förlorar en 

förälder vid ung ålder inte får sina behov tillfredsställda, vad gäller exempelvis kärlek och 

omsorg riskerar barnet att i framtiden ha svårt med socialisering i samhället. Dessutom kan 

detta bidra till svårigheter i relationer till familjemedlemmar och jämnåriga kamrater 

(Sentayehu, 2014). Det är vanligt förekommande att den kvarvarande föräldern är den person 

som barnen väljer att vända sig till för att tala om sina upplevelser och känslor beträffande 

förlusten (Kilgo, 2010). En kvarvarande förälder kan ge barnet information och förmedla 

känslor och upplevelser kring den bortgångna föräldern, vilket kan vara till stor hjälp för 

barnet vad gäller hanterandet av förlusten (Biank & Werner, 2011). Fearnley (2010) lyfter 

Krollet et al. (1998) som påvisar att något som också uppges vara lindrande för barnets sorg 

inför ett dödsfall är att man inom familjen för en öppen kommunikation kring förälderns 

sjukdom. Trots att barn inte fullt ut förstår det som händer, så märker de att saker och ting 

förändras, och om de inte blir informerade på ett sätt som är lämpligt i förhållande till ålder, 

kommer de med största sannolikhet att känna sig rädda och förvirrade (Parkes, 1972). 

Relationen mellan ett barn och den kvarvarande föräldern kan inte ersättas av någon annan 

men trots att denna relation är så pass betydande och stark så kan relationen också vara 

komplex, detta med grund i faktorer som familjelivet kan medföra som stress, gräl och tjafs 

(Sentayehu, 2014). 

 

Något som visat sig ha betydelse är huruvida den kvarvarande föräldern är modern eller 

fadern. Detta då studier visar att mer fokus läggs på barnet såvida det är modern som är den 

kvarvarande föräldern (Saldinger et al., 2004). I Silverman och Worden (1992) fann man att 

de kvarvarande fäderna som deltog i studien uppgav att de hade mindre kommunikation med 

barnen än de kvarvarande mödrarna som deltog (ibid). Det framkommer att barnets liv efter 

förälderns bortgång i mångt och mycket påverkas av hur den kvarvarande föräldern har 

hanterat situationen. Det är av vikt att agera positivt gentemot barnet trots att situationen ser 

ut som den gör. Vidare är det viktigt som kvarvarande förälder att kunna sätta ord på det som 

har hänt då det kan underlätta för ett barn att hantera dödsfallet om barnet blir medveten om 

hur det gick till och varför, på så vis kan man också undvika att barnet skapar sig en felaktig 

uppfattning. En annan faktor som är betydande är att barnen tas på allvar, det är exempelvis 

viktigt att som kvarvarande förälder möta ett barns rädsla efter en förälders död och inte 

minimera eller avlägsna sig ifrån det (Silverman et al., 2002). I Hope och Hodges (2006) 

studie bekräftas vikten av att den kvarvarande föräldern är positiv inför barnet för att 
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underlätta barnets hanterande av förälderns död. Vidare berättar socialarbetare om sina 

erfarenheter av vad som gynnar ett barn som förlorat en förälder. Man menar att för att ett 

barn ska kunna sörja och hantera sin förlust är det av stor betydelse att den kvarvarande 

föräldern kan sörja. Det är väsentligt att den kvarvarande föräldern hanterar sina egna 

problem och har eget stöd att tillgå för att också kunna finnas där känslomässigt för barnet. En 

socialarbetare berättar att han observerat en vårdnadshavare som mestadels fokuserade på 

barnets sorg och åsidosatte sin egen vilket i längden inte var bra för barnet. 
 

Interventioner 

När en förälder avlider kan ibland både barn och kvarvarade förälder behöva professionell 

hjälp i form av sorgearbete samt råd och stöd. Vid val av intervention är det av stor vikt att ta 

hänsyn till barnets kognitiva och känslomässiga tillstånd samt hur långt de kommit i 

sorgeprocessen. Detta för att kunna anpassa stödet på ett adekvat sätt (Saldinger et al., 2004; 

Biank & Werner-Lin, 2011). De huvudsakliga typer av interventioner som nämns inom 

forskningen är; olika typer av gruppbehandling, däribland kortare gruppläger (Mcclathcey & 

Wimmer, 2014), familjebehandlingar (Ayers et al., 2014) samt enskild behandling (Biank & 

Werner-Lin, 2011). Dessa kan också kombineras på olika sett. Det finns också interventioner 

som är speciellt anpassade för barn som lider av traumatisk sorg (McClatchey et al., 2009; 

Kalantari et al., 2012; Sandler et al., 2010a). Gruppbehandlingar tycks bli allt vanligare och 

har ökat drastiskt den senaste tiden. Effektiviteten av dessa har ännu inte utvärderats i någon 

större utsträckning, men även detta blir allt vanligare. (Mcclatchey & Wimmer, 2012; 

Mcclathcey & Wimmer, 2014). Dock påvisar Dyregrov och Dyregrov (2013) att det inte finns 

någon diagnostik i dagsläget som omfattar barn som lider av traumatisk sorg. Vad gäller barns 

egna upplevelser kring interventionen påvisar Mcclathchey och Wimmer (2012) att 

dessförinnan deras studie utfördes, kunde man inte hitta någon studie som ämnade kartlägga 

barnens egna upplevelser kring interventionens effektivitet. De påvisar även att forskningen 

inom detta område istället handlade om att mäta förutbestämda variabler. 

 

Fearnley (2010) påvisar att professionella inom vård och omsorg, utbildning och socialt 

arbete utgör viktiga nyckelpersoner vad gäller att stötta barn vars förälder avlidit. Med detta 

nämnt belyser Fearnley att dessa professionella ofta inte besitter den kunskap som krävs eller 

är för osäkra för att på ett bra sätt kunna bemöta barnen. McClatchey et al. (2009) påvisar att 

det inte finns någon allmänt vedertagen intervention som hjälper barn vars förälder dött samt 

forskningen till merparten omfattar effektvärderingar av interventionerna som dessutom visar 

skiftande resultat. Det riktas även kritik mot den brist som råder i forskningen vad gäller 

experimentella utvärderingar av dessa typer av interventioner. Dessutom förs resonemang 

kring att interventionerna har bäst effekt på de barn som haft värst symptom redan ifrån start 

(Sandler et al., 2003; Rosner et al., 2010). Vidare lyfter Mcclathcey et al. Graham (1999) vars 

studie visar positiv effekt av gruppbehandling gällande förbättring av självuppfattning och 

minskning av sorg enligt en skala. Vidare lyfts Samide och Stockton (2002) som belyser att 

skolkuratorer rapporterat gynnsamheten av sorggrupper i skolmiljö.   

 

Flertalet av interventionerna i Bergman och Hanssons (2014:1) forskningsöversikt fokuserade 

på att förbättra föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. Detta visade sig 

överlag ha effekt då majoriteten av studierna drog slutsatser om att programmet bidragit till 

förbättringar vad gäller föräldraskapet och relationer. Oavsett studiernas syfte uppvisade 

samtliga studier ha effekt i slutändan. Det går också att konstatera att trots att flertalet av 

interventionerna pågick under en kortare tid kunde effekter påvisas, i vissa fall endast under 

kort sikt (Kalantari et al., 2012) men även under lång sikt (Hagan et al., 2012). Slutsatser som 

kunde dras utifrån interventionerna var framför allt könsskillnaden, dels att interventionerna 
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visade bättre effekt hos flickor än pojkar men även andra skillnader kunde urskiljas; flickor är 

mer självsäkra än pojkar och flickor blir mer påverkade av om det är modern som dör än om 

det är fadern. Det framkom även att åldern har en betydelse då det framkom att interventioner 

har bäst effekt på äldre barn. Något som ansågs som avgörande under interventionerna var att 

deltagarna fick möjlighet att uttrycka sina känslor i så väl tal som i skrift. Vidare skiljdes 

olika faktorer åt som tycktes ha påverkat de slutgiltiga effekterna mellan studierna, en studie 

belyste vikten av klimatet och en annan åskådliggjorde betydelsen av att kunna erhålla stöd 

hemifrån. Något annat som skiljer sig åt är vilka olika teorier de har utgått ifrån, men den 

teori som förekom i högst utsträckning var risk- och skyddsfaktorer. 

Teoretiska begrepp  
Vår explorativa ansats har lett oss till att urskilja vissa teoretiska begrepp som vi tror kan ge 

fördjupade perspektiv på de studier vi ovan återgivit, dessa är försvarsmekanismer, 

socialisationsprocesser, identitet samt kultur.  

 

Försvarsmekanismer 

Med försvarsmekanismer menas olika psykiska reaktionssätt vars syfte är att undvika hot och 

fara för jaget. Försvarsmekanismer kan fungera både positivt och negativt. I en akut situation 

kan dessa reaktioner vara betydelsefulla då de kan hjälpa till att stegvis ta itu med en 

smärtfylld händelse. Försvarsmekanismer kan också förvärra en situation genom att de kan 

försvåra och förhindra bearbetningen. Det finns en mängd olika försvarsmekanismer, 

exempelvis förnekelse vilket innebär att problemet avisas, förträngning vilket betyder att 

problemet på något sätt kan bortförklaras eller förbises och isolering som leder till att 

individen isolerar sig från sina känslor (Cullberg, 2006).  

 

Socialisation 

Begreppet socialisation omfattas av dels den primära socialisationsprocessen, dels den 

sekundära socialisationsprocessen. Den förstnämnda benämns som den mest betydelsefulla 

delen av socialisation och äger rum under barndomen. Här har barnet signifikanta andra en 

stor roll vad gäller utvecklandet av verklighetsuppfattning. Barnet signifikanta förmedlar sin 

uppfattning av omvärlden till barnet, vilket barnet sedan internaliserar, det vill säga gör dem 

till sina egna. Barnet internaliserar även normer från de signifikanta andra. Till exempel: 

“Man spiller inte soppa”.  Den sekundära socialisationsprocessen äger rum senare i individens 

liv, och omfattar internaliseringen och anpassningen till samhället i stort, denna process 

medför att barnet tolkar in nya spektrum av sin omgivnivng. Detta innebär att barnet kan inta 

nya roller och göra nya tolkningar av verkligheten (Berger & Luckmann, 1998).   

 

Identitet  

Identitet beskrivs av Lidskog och Deniz (2003) som något bestående men föränderligt. 

Identiteten följer individen över tid och beskrivs därför genom begreppen kontinuitet och 

förändring. Det vill säga att individen har en kärnidentitet som utgör en grund som förhandlas 

om med tiden och omprövas i relation till hur vi växer, utvecklas och interagerar med andra 

individer i omgivningen. Utvecklandet av identiteten sker dels omedvetet och dels i samspelet 

med andra: ”Vår identitet utvecklas alltså i spänningsfältet mellan hur vi förstår oss själva och 

hur andra ser på oss.”. Genom hela livet ser en individ på sig själv utifrån andras ögon och det 

sker ständigt reflektioner kring vilka vi är och vilka vi strävar efter att vara. 

Identitetsutvecklingen är således inte bara beroende av samspelet med andra i början av livet 

utan den förståelse vi har av oss själva, och den förändring vi gör skapas ständigt genom vår 
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omgivning och de olika grupper vi är en del av.  
 

Kultur 

Precis som det sociala sammanhanget är kulturen viktig för en individs utveckling. Kulturer 

innefattar olika uppfattningar, värden, symboler och traditioner som en grupp har gemensamt, 

det vill säga olika mening- och normsystem. Kulturer uppstår vanligen historiskt och överförs 

på kommande medlemmar. Genom kulturen utvecklas tankar, viljor och känslor hos 

individen. En kultur förmedlar till individen vad som är bra och dåligt, rätt och fel och så 

vidare. Därmed tillkommer olika förpliktelser med tillhörigheten av en kultur som handlar om 

hur livet ska levas (Lidskog & Deniz, 2009).  

Analys 
Ålderns betydelse 

Det framkommer att barn hanterar döden på olika sätt beroende på ålder vilket framför allt 

kan förklaras utifrån att deras förståelse och kognitiva förmåga varierar med åldern (Hope & 

Hodge, 2006). Detta bekräftas av Gyllenswärd (1997) som förklarar att yngre barn inte förstår 

dödens innebörd, och inte förstår vad begreppen aldrig och alltid betyder. Som exempel tar en 

studie upp en pojke som förlorade sin fader som sexåring och då trodde att han skulle 

återförenas med sin fader igen, men när han blev äldre insåg att döden är oåterkallelig (Biank 

& Werner-Lin, 2011). I en annan studie med barn mellan nio och elva år trodde samtliga att 

det var möjligt med en återförening med sin förälder (Zambelli & Derosas, 1992). Samma 

studie visade även på svårigheter att ta till sig information om förväntade dödsfall trots att 

samtliga barn blivit informerade om vad som skulle inträffa. Denna oförmåga att ta till sig 

information skulle kunna vara relaterad till deras ålder, men å andra sidan kan en förälders 

dödsfall vara så pass overkligt och omfattande att det kan vara svårt att ta till sig oavsett ålder. 

Ett barns hanterande av ett dödsfall kan vidare förklaras utifrån hur pass beroende barnet varit 

av föräldern vilket kan skilja ett äldre och ett yngre barn. Barn använder sig också av olika 

försvarsmekanismer för att hantera situationen, och vilka försvarsmekanismer som används 

kan i sin tur bero på ålder, något som skulle kunna förklaras utifrån ett barns 

socialisationsprocesser. Ett barns fostran kan ha betydelse för varför barn förhåller sig till och 

hanterar dödsfall på olika sätt i olika åldrar, dels genom att äldre barn känner till innebörden 

av döden och därför hanterar det på ett sätt, och dels genom att äldre barn inte är lika 

beroende av föräldern som yngre barn. 

 

I barnens egna berättelser kan också utläsas att olika känslor existerar i olika ålderspann, 

vilket också skulle kunna förklaras utifrån socialisationsprocesser. Hur ett barn handlar, samt 

uttrycker och upplever känslor kan ha att göra med barnets egenskaper och erfarenheter som 

erhållits genom livet. De normer och principer som ett barn är uppvuxen med samt deras 

anpassning till samhället ser ut kan ha en inverkan. Ofta är det de äldre barnen, som uttrycker 

ilska efter förlusten av en förälder. Detta skulle kunna tänkas bero på att de lärt sig genom sin 

uppväxt att äldre barn inte gråter utan ska framstå som “starkare”. Det skulle också kunna 

bero på att de förstår innebörden av ett dödsfall och de konsekvenser det kommer medföra, 

eller att de är väl medvetna om händelseförloppet och att de anser att det är orättvist. Vidare 

infinner sig ofta rädsla bland yngre barn, som då ibland tror att de själva eller någon annan i 

familjen också ska dö till följd av förlusten av en förälder (Epplers, 2008; Zambelli & 

DeRosa, 1992; Mcclathcey & Wimmers, 2014). Barnens förståelse och kognitiva förmåga kan 

under uppväxten ha påverkats så att de har en diffus syn på döden eller dödsorsaken. Pojken 

som i Epplers (2008) studie uttryckte att han såg sin förälder bli uppäten av ett monster skulle 

kunna ha en omotiverad rädsla som förklaras av åldersbetingad kognitiv påverkan. En annan 
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känsla som förekommer hos yngre såväl som hos äldre barn är skuld. Detta skulle kunna 

förklaras utifrån att de yngre barnen inte förstår och därför känner skuld. En pojke på nio år 

som deltog i Zambelli och DeRosas (1992) studie uttryckte att han trodde att hans beteende 

kunde ha en inverkan på hans faders död vilket tyder på att han inte förstod dödsfallet fullt ut. 

Att de äldre barnen upplever en känsla av skuld torde bero på att de är mer införstådda vilket 

kan medföra känslan av att de kunde gjort mer för att undvika dödsfallet. Avslutningsvis 

skulle könsskillnader i relation till ålder i viss mån kunna förklaras utifrån identitet eftersom 

pojkar och flickors identiteter formas i olika takt under uppväxten.  

 

Barnets sorgebearbetning  

Forskningen har tydligt påvisat hur konsekvenserna av ett dödsfall har att göra med barnets 

möjligheter till sorgebearbetning. Ett barns sorgebearbetning kan ha betydelse på så sätt att 

om ett barn inte lyckas med sin sorgbearbetning så kan det leda till att hanteringen av ett 

dödsfall sker på ett missgynnande sätt. En väsentlig faktor som kan tänkas påverka en 

sorgebearbetning kan vara den identitet barnet utvecklat innan händelsen vilket i hög grad 

handlar om trygghet, stöd från vårdande föräldrar under uppväxten etcetera. Vidare är det 

nödvändigt att ett barn som förlorat en förälder får stöd och tid i själva sorgeprocessen. Såvida 

sådana typer av påverkansfaktorer inte förekommit kan det ha försvårat möjligheten att gå 

vidare och kan ha medfört diverse konsekvenser. Flickan som bland annat uttryckte: “...I have 

experienced depression, stresses, anxiety and sleeping problems thinking about my fathers 

absence…” (Sentayehus, 2014), är ett exempel på en situation där konsekvenserna skulle 

kunna ha påverkats av bearbetning av dödsfallet.  

 

Försämrad ekonomi som konsekvens efter förlusten av en förälder 

En konsekvens som är vanligt förekommande och som påverkar familjen som helhet efter ett 

dödsfall är att den ekonomiska situationen försämras, något som en studie av Mcclathcey och 

Wimmer (2014) påvisar. Försämrad ekonomi framkommer inte i samma utsträckning i 

studierna, vilket stödjer antagandet om att alla inte påverkas utan beror på hur 

levnadsförhållandena ser ut. Vidare framgår det föga oväntat att den ekonomiska situationen 

framför allt förvärras såvida det är fadern som avlider, detta kan tänkas bero på att det i 

flertalet familjer endast är fadern som arbetar. Detta kan förstås utifrån kultur och synen på 

jämdställdhet i jämställdhet då sådant kan skilja sig markant mellan länder. Vidare skulle den 

ekonomiska situationen kunna förklaras utifrån identitet, detta då det kan påverka vilken 

samhällsklass barnet och dennes familj, om barnet är uppvuxen i en förmögen eller i en fattig 

familj etcetera.  

 
Könsskillnader 

Flertalet av studierna i Bergman och Hansson (2014:1) forskningsöversikt påvisar 

könsskillnader (Christ et al., 2005; Sandler et al., 2003; Schmiege et al., 2006; Sandler et al., 

2010). En av studierna visar på att The Family bereavement program (FBP) hade bättre effekt 

hos flickor då det visade sig att pojkar uppvisade förbättring trots att de inte deltog i något 

program (Schmiege et al., 2006). Hur kan det komma sig att pojkar utan behandling kan 

självläka medan flickor är i behov av behandling för att förbättras? En annan studie visar att 

flickor har bättre självkänsla än pojkar trots motgångar (Sandler et al., 2003), något som talar 

mot Zambelli och DeRosas (1992) studie som menar på att pojkar ofta drabbas av sämre 

självkänsla efter förlusten av en förälder. Hanssons och Bergmans (2014:1)forskningsöversikt 

visar att det inte bara finns könsskillnader när det gäller barnet utan även när det gäller 

föräldern. Den främsta skillnaden som påvisas här är att det gynnar barnet mer såvida det är 

modern som är den kvarvarande föräldern (Christ et al., 2005; Saldinger et al., 2004). Detta 

kan antas bero på strukturella och kulturella skillnader, dels utifrån skillnader i jämdställdhet 
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och dels utifrån olikheter i fördelningen av försörjningsansvaret. I kulturer där det vanligen är 

fadern som arbetar och modern som har vårdnadsansvaret kan detta tänkas vara en avgörande 

faktor angående barnets relation till modern. I sådana situationer blir barnets relation till 

modern starkare, vilket i sin tur kan vara en anledning till att barn ofta påverkas mer av 

hennes bortgång. Vidare kan detta förstås utifrån allmänt socialt etablerade könsroller och 

identiteter, såväl vad gäller föräldrar som barn. Beroende på om barnet är flicka eller pojke, 

eller om föräldern är moder eller fader kan den känslomässiga kontakten skilja sig åt. 

Könsroller och identitet kan i sin tur förstås utifrån kulturer, detta då normen om hur man 

“ska” vara kan skilja sig åt. I vissa kulturer kan det exempelvis finnas uppfattningar om hur 

den känslomässiga kontakten ska se ut mellan barn och förälder beroende på kön. Insikten om 

detta är troligen viktigt för förståelsen av skillnader när det gäller förlusten av en moder eller 

en fader.  

 

Könsrelaterade skillnader återfanns som ett tema i ett flertal studier, dels gällande skillnader i 

beteende och hanteradet av en förälders bortgång (Hope & Hodge, 2006), och dels när det 

gäller att flickor tenderar att vara mer benägna att prata om sina känslor (Silverman & 

Worder, 1992). En socialarbetare i Hope och Hodges (2006) studie påvisar, även om hon 

håller med om fenomenet i sig, att detta egentligen inte har med barnets biologiska kön att 

göra, utan snarare vad som förväntas av könet och hur denne socialiserats in i könsnormer. 

Könsskillnader nämns således ofta inom detta forskningsområde, men få studier söker 

förklara varför det blir så. Begreppen socialisationsprocesser samt identitet kan med 

utgångspunkt i könsroller därför tänkas bidra till ett mer djupgående resonemang kring 

uppkomsten av fenomenet.   

 

Att pojkar som förlorat en förälder tenderar att bli introverta och inte berätta om sina känslor 

bör också kunna förklaras genom begreppen identitet och socialiseringsprocesser. En möjlig 

tolkning skulle kunna vara att barnen identifierar sig med attityder kring könsroller barnet 

införlivat inom den primära socialisationsprocessen och dess signifikanta andra, vilket 

troligast är föräldrarna. Föräldrarna förmedlar då sina verklighetsuppfattningar vidare till 

barnen. Detta skulle då kunna omfatta normer och attityder kring könsroller. Detta skulle 

exempelvis kunna handla om att pojkar ska vara tuffa och inte visa känslor. Barnets 

identitetsskapande präglas alltså till stor del av det faktum att denne är född som pojke. Dessa 

attityder barnet bär med sig från den primära socialisationsprocessen kan sedan bekräftas 

inom den sekundära socialisationsprocessen. Detta kan exemplifieras genom att barnen i 

skolsammanhang tidigt internaliserar, genom interaktion med vuxna och andra barn de 

könsrelaterade normer som även föräldrarna gjort. Vilket då kan vara bidragande i 

utvecklingen av barnets identitet. Då barnet som är en pojke, identifierar sig med de normer 

som är kopplade till könet och därför ser sig själv som en tuff pojke. Detta kan i sin tur leda 

att pojkarna tenderar att bli introverta eller utagerande istället för att prata om sina känslor, 

såsom flickorna gör. 

 

Med grund i de tydliga könsskillnaderna som ändå påtalas i forskningen kan det vara av vikt 

att fundera kring varför det erbjuds samma typer av interventioner till pojkar och flickor, om 

nu dessa inte lämpar sig för båda. Dyregrov och Dyregrov (2007, s. 63) menar att de 

interventioner som finns att tillgå är mer tillämpliga bland flickor. Detta då de interventioner 

ofta omfattar direkta samtal kring känslomässiga reaktioner, vilket flickor är mer mottagliga 

för, medan pojkar lättare kan uttrycka sig i sammanhang som involverar någon typ av 

aktivitet. Detta skulle kunna tyda på att framfarten av gruppbehandlingar såsom lägervistelser 

som innehåller en mängd aktiviteter (Mcclatchey & Wimmer, 2012) kan bidra till att även 

pojkar på ett gynnsamt sätt kan ta del av interventioner.  
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Vidare är merparten av studierna som omfattar barnens berättelser utförda i USA. Därför är 

det av vikt att fundera kring kulturella och samhälleliga skillnader mellan USA och Sverige. 

Ur välfärdsstatlig synvinkel skiljer sig USA avsevärt från Sverige. Detta kan medföra stora 

skillnader i hur man arbetar med människors utsatthet, samt att människor som har det sämre 

ställt kanske inte får den hjälp de behöver, på grund av att de inte kan betala för stödet. Det 

blir då särskilt problematiskt då familjer där den ena vuxna avlidit redan befinner sig i 

ekonomisk utsatthet. Svensk lagstiftning däremot påvisar samhällets ansvar för barn vars 

förälder avlidit. Vidare återfinns en viss skillnad i familjestruktur mellan USA och Sverige. 

Detta kan exemplifieras genom Silverman och Worden (1992) där man fann att de 

kvarvarande mödrarna i större utsträckning slutade arbeta för att ta hand om sin sjuka partner, 

medan fäderna tenderade att fortsätta arbeta heltid. Dessutom fanns indikationer på att de 

kvarvarande mödrarna pratade med barnen om förälderns bortgång än fäderna. 

Detta tyder på en skillnad i sysselsättning mellan män och kvinnor, vilket inte alltid 

överensstämmer med hur arbetsfördelningen ter sig i de svenska hushållen. Detta kan också 

antas medföra kulturella skillnader i fråga om normer kring ansvarsfördelning och 

familjeuppbyggnad. Amerikanska kvinnor är i större utsträckning hemmafruar med särskilt 

ansvar för att ta hand om barnen medan männen står för inkomsten. I Sverige finns en strävan 

om jämlikhet, vilket även aktivt eftersträvas på ett samhälleligt plan, exempelvis på 

arbetsmarknaden.  

 

Känslor 

Ett barns känslor kan förstås utifrån identitet och socialisationsprocesser, detta då barnens 

identitet och de egenskaper som de övertagit från de signifikanta andra torde ha betydelse vad 

gäller tankar, känslor samt hur de ser på sig själv genom omgivningen. En individ utvecklas 

och skapar en identitet genom interaktion med andra samt genom förmågan att se på sig själv 

genom andras perspektiv. En individs identitet påverkas vidare av dennes erfarenheter 

(Lidskog & Deniz, 2009). Alla har olika erfarenheter i bagaget som kan ha viss betydelse vad 

gäller känsloupplevelser. Det kan vara erfarenheter i form av att ha upplevt dödsfall tidigare i 

livet, eller erfarenheter kring deras uppväxtförhållande. Negativa eller problematiska 

relationer inom familjen kan vara bidragande faktorer till att barn känner skuld efter en 

förälders bortgång. Uppfostran skulle vidare kunna vara en väsentlig del i hur ett barn 

reagerar på döden och vilka känslomässiga reaktioner som uppstår. Ett barn kan genom sina 

föräldrar ha fått en uppfattning om vad död innebär, antingen att det är någonting naturligt 

eller att det är någonting avvikande, vilket skulle kunna påverka deras reaktion. En del av de 

reaktioner som framkommer hos barnen verkar till synes vara inadekvata reaktioner vilket 

skulle kunna ha att göra med föräldrarnas förhållningssätt. En situation som tyder på detta är 

när en flicka vars fader avled på grund av en ärftlig sjukdom inte ville gå till doktorn. Flickan 

ville inte veta om hon var drabbad eller inte, hon förklarade: “I won’t go to the doctor. This 

year, I dropped out of sports at school rather than have a physical. I am sure he will tell me 

that I have a tumor. My mother says I don’t have to worry but she is wrong” (Silverman et al., 

2002). Vidare är det möjligt att barn reagerar som de vuxna i omgivningen. Detta genom att 

den kvarvarande föräldern överför sina känslor och sin uppfattning på barnet. Barn som 

förlorat sin förälder genom självmord uttrycker ofta sin ilska över händelsen. Att barn 

uttrycker sig på detta vis skulle delvis kunna bero på att barnet känner vrede över det 

föräldern har utsatt familjen för men det skulle också kunna förklaras utifrån att den 

kvarvarande föräldern har visat på liknande reaktion.  

 

Hanterande 
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Barn kan rent känslomässigt reagera på olika sätt, inklusive att ta till försvarsmekanismer. En 

studie beskriver att ett fåtal av barnen inte trodde att föräldern var död, och en del av barnen 

menade att de hade glömt bort att föräldern dött, vilket tyder på förnekelse och bortträngning 

(Silverman & Worden, 1992). I en annan studie framkommer att barnen präglades av 

förnekande och optimism (Christ, 2000). En pojke på nio år berättade följande: “I tried to not 

think about him that much, and we stopped going to the church that we went to where me and 

him used to sing all the time.” (Mcclatchey & Wimmer, 2014). Förnekelse och bortträngning 

är försvarsmekanismer som enligt Cullberg (2006) används för att distansera sig från det som 

hänt. Det finns säkerligen ett flertal olika faktorer som ligger bakom uppkomsten av 

försvarsmekanismer, men en faktor som kan tänkas påverka är hur dödsfallet gick till. Det går 

exempelvis att reflektera kring om ett plötsligt dödsfall i större utsträckning kan leda till 

förnekelse. Detta genom att barnet vid plötsligt dödsfall reagerar i chock och vägrar ta in det 

som hänt, till skillnad från ett väntat dödsfall där barnet haft möjlighet att förbereda sig. 

 

Hur fungerar döden och vad händer efter?  

Hur barn uppfattar döden kan också förstås utifrån kulturell tillhörighet. Alla är vi uppvuxna i 

olika miljöer och åtminstånde delvis olika normer, traditioner, uppfattningar och så vidare 

(Lidskog & Deniz, 2009). Begreppet kultur går även hand i hand med socialisationsprocesser. 

Detta kan ha stor betydelse när det kommer till vår förståelse kring döden och tron om vad 

som händer efter döden. Flera av barnen uttrycker i de olika studierna att de är övertygade om 

att deras avlidna förälder numera är på en specifik plats, oftast poängterar barnen att himlen är 

denna plats. Vidare framkommer barnens upplevelse om att den avlidne föräldern vakar över 

dem, varpå en del menade att den avlidne föräldern övervakade över dem för att skydda dem. 

En möjlig tolkning skulle kunna vara att barnen internaliserat existentiella tankar kring döden 

från sina signifikanta andra. Kulturell tillhörighet kan således ha en påverkan på ett barns 

uppfattning om hur döden fungerar och vad som händer efter döden. Det går utifrån detta att 

tänka sig att ens tro kan ha en påverkan på förmågan att kunna bearbeta ett dödsfall. Kanske 

kan det vara enklare att hantera och bearbeta ett dödsfall såvida det finns någon typ av 

förståelse kring varför det sker och vad som komma skall.  

 

Social utsatthet bland de jämnåriga 

Ett flertal studier belyser barnens egna upplevelser av att känna sig annorlunda, utstötta eller 

rentav mobbade på grund av att en förälder gått bort. Därför går det att dra slutsatsen att detta 

är vanligt förekommande och att skolmiljön i mångt och mycket kan vara en ren mardröm för 

dem. En tolkning skulle kunna vara att barnen som utsätter andra för mobbning, utifrån 

socialisationsprocesser har internaliserat sin omvärld och de normer som tycks vara för hur 

familjers uppbyggnad ser ut. När ett barn då förlorar en förälder tillhör de inte längre 

normaliteten i gruppen. De ses som avvikande och hamnar i ett utanförskap och stöts ut av 

gruppen. Vidare bör den komplexa utsatthet som barnet redan står inför, det vill säga att sörja 

sin förälder innebär en ökad känslighet att barnet i större utsträckning kanske tar åt sig mer. 

Barnet, som redan befinner sig under psykisk påfrestning har svårare att försvara sig mot 

mobbningen. 

 
Det finns dessutom exempel på scenarion där lärare rentav, ur barnets perspektiv, förvärrat 

situationen (Cain & LaFreniere, 2015). Vad som däremot kan tyckas märkligt i förhållande 

till att detta till synes är ett vanligt förekommande problem, är bristen på studier som inriktar 

sig just på mobbning. Detta stärks av Cain och LaFreniere (2015) som lyfter att deras studie 

var den första i sitt slag att kartlägga enbart mobbning som var starkt kopplad till förälderns 

dödsfall. Barnen som deltog fick på olika sätt utstå kränkningar till följd av förälderns 

bortgång: “I have a dad and you don´t.“I still got my mum and you don´t.”, “I have a dad, nah 
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nah.”. Dyregrov och Dyregrov (2008) talar om åtgärder i skolmiljön kring barn som befinner 

sig i kris. Här nämner de att det är av vikt att som lärare ge individuell uppmärksamhet till 

barnet som är utsatt samt att göra sig införstådd med hur detta barn känner sig. Dessutom är 

det viktigt att åtgärderna anpassas efter omständigheterna kring dödsfallet. Att lärare kan 

utgöra en viktig roll för barnet framgår även i barnens egna berättelser. En flicka berättar att 

hon inte pratade med sina vänner kring förälderns bortgång, men att hon kunde prata med sin 

lärare (Eppler, 2008). 

 

Effektvärderingar, dess metodologi och interventioners längd 

Vad gäller interventioners effekter blir det tydligt i den återgivna litteraturstudien att studier 

med kontrollgrupper värderas högst i denna samt att ju större urvalsgrupp desto bättre. 

Forskning som omfattar utvärderingar av effekter av insatser benämns som en bristvara inom 

detta område (Bergman & Hansson; 2014:1). Även detta tyder på att det är just de 

experimentella studierna som av författarna ses som mest sanningsenliga vad gäller dessa 

interventioner. Detta är ett tema vi kunnat se överlag inom detta forskningsområde. Men vad 

innebär då detta? Missar man något viktigt? Är det möjligt att kombinera dessa studier med 

det vi är varit ute efter; barnens berättelser, dels om sig själv och dels om interventionerna? 

Ska inte detta väga lika tungt som jämförelser mellan olika variabler? Detta skulle kunna 

motiveras genom den individuella approach som ändå tycks genomsyra forskningen inom 

detta (Bergman & Hansson, 2014:1) och som speglar det faktum att alla barn fungerar olika, 

har olika förutsättningar vilket kan tyda på att man kanske inte kan dra slutsatser om generell 

effektivitet och evidens i vissa typer av interventioner. Vad gäller interventionerna går det 

också att fundera kring de studier som visar skillnader i effekter hos pojkar och flickor och 

hur man skulle kunna tänka kring detta. Är det då lämpligt att pojkar och flickor får samma 

behandlingar eller är det så att en viss differens krävs för att få samma resultat? Eller är det 

mätinstrumenten som inte fungerar på samma sätt hos flickor som hos pojkar?  

 

Vad gäller interventionerna kan vi även konstatera att dessa tenderar att omfatta kortare 

tidsperioder, vilket stärks av Bergman och Hansson (2014:1), även om vi också sett exempel 

på mer långvariga behandlingar. SBU (2014) menar att randomiseringsförfarandet är det som 

kan avgöra huruvida studien är tillförlitlig eller inte. En bra randomisering bör därför vara 

utformad på ett sätt som gör att det inte återfinns några skillnader vad gäller fördelningen 

mellan försökspersoner i försöksgruppen och kontrollgruppen. I och med detta går det att 

fundera kring hur pass tillförlitliga RCT-studier är i just detta sammanhang. Dels då barn har 

olika förutsättningar rent kognitivt och emotionellt, men även då familjekonstellationerna kan 

te sig väldigt olika. Därför går det att ställa sig frågande till om en försöksgrupp och en 

kontrollgrupp verkligen kan antas innehålla försökspersoner som har så liknande 

förutsättningar och omständigheter som denna metod kräver. Utifrån detta kan man ställa sig 

frågande till om det verkligen går att utveckla standardiserade interventionsmodeller för 

behandling av problem som är inbäddade i så unika och komplexa verkligheter som vi kunnat 

urskilja i denna litteraturöversikt. Måste inte interventionsmodeller avpassas i hög grad utifrån 

unika fall och terapeutisk skicklighet? Om så görs är det ju ytterligt komplicerat att utvärdera 

via kontrollgrupper och RCT – kontrollgruppen t ex. kan man förutsätta att den kännetecknas 

av likhet mellan de ingående medlemmarna av den. Detta kan därför tolkas som lite av en 

omöjlighet.  

Slutsatser 
Forskning som omfattar sorg karakteriseras dels av kvantitativa utgångspunkter i syfte att 

mäta effekter av förälderns bortgång hos barnet, vilket till stor del grundas i information från 
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vuxna i omgivningen och dels kvalitativ forskning vars fokus ligger vid vuxnas sorg eller 

vuxna som förlorat en förälder under barndomen. Utifrån vårt insamlade material kan vi dra 

slutsatser kring de brister vi lagt märke till inom forskningsområdet. Det vill säga; bristen på 

forskning som frilägger barnens egna berättelser, bristen på forskning som omfattar barnens 

utsatthet för mobbning samt bristen på utvecklade effektstudier av interventionerna. Bristen är 

inte bara stor vad gäller förekomsten av studier som frilägger barnens upplevelser, den är 

dessutom bristfällig i förhållande till i vilket land studierna gjorts i. Detta då merparten av 

studierna utförts i USA.  

 

Den forskning som finns som frigör barnens egna berättelser karaktäriseras främst av 

kvalitativa ansatser. Studiernas syfte är ofta att belysa hur ett barn påverkas efter förlusten av 

en förälder samt vilka påverkansfaktorer som finns. Utifrån dessa studier kan slutsatser 

angående individuella skillnader dras, dels när det gäller barns känsloreaktioner och dels när 

det gäller deras uppfattningar och upplevelser. Barn kan påverkas olika mycket och på olika 

sätt, något som beror på ett flertal faktorer. De faktorer som till synes verkar påverka ett barn i 

stor utsträckning är den kvarvarande föräldern och hur denne hanterar situationen samt om 

barnet blivit informerat om dödsfallet och dess bakomliggande faktorer. Likaså barnets kön 

och ålder har visat sig ha betydelse för barnets hanterande. Vanliga känslor som ett barn efter 

förlusten av en förälder kan uppleva är ilska, frustration, skuld, rädsla och ansvarstagande. 

Ytterligare en slutsats som kan dras är att i de få berättelser som faktiskt fanns var barnen 

väldigt uttrycksfulla kring sina upplevelser, trots att de kanske inte riktigt förstått förälderns 

bortgång fullt ut. Vidare drar vi slutsatsen att barns egna berättelser bör ställas sida vid sida 

och jämföras med forskningen om mer aggregerade förhållanden för mer trovärdiga resultat.  

 

Sammanfattningsvis påverkas ofta barn efter förlusten av en förälder, men individuella 

skillnader påverkar i vilken utsträckning detta sker. Forskningsområdet är relativt bristfälligt i 

vissa avseenden, dels vad gäller att lyfta barnens egna upplevelser och berättelser, dels kring 

att det finns en problematik med utsatthet för mobbning och dels avseende interventioner på 

området. 

Diskussion 
Vid insamlingen av materialet fann vi det svårt att hitta studier som innefattade just barns 

egna berättelser kring upplevelserna av förälderns dödsfall. Detta då forskningen till 

merparten dominerades av kvantitativ forskning kring konsekvenser av dödsfallet eller 

kvalitativ forskning där materialet samlats in från närstående till barnet eller professionella 

som arbetar med barnen. Detta stärks av Mcclathchey och Wimmer (2012) och Mcclatchey 

och Wimmer (2014) som påvisar bristen på studier som omfattar barnens och tonåringarnas 

egna uppfattningar, samt att de studier som finns till större delen inriktat sig på vuxna som 

förlorat en förälder under sin barndom. Vi instämmer i synpunkten att studier där barnen 

själva berättar skulle kunna stärka och göra den övriga forskningen inom området mer 

trovärdig (ibid), Det faktum att det är svårt att hitta kvalitativa studier med intervjuer av barn 

skulle kunna motiveras med de etiska svårigheterna kring att intervjua just barn. Exempelvis 

skulle barnen kunna ta mer skada av händelsen om de pratar om det. I och med bristvaran av 

intervjuer med barn utökade vi vår sökning till att omfatta även socialarbetare som arbetat 

med dessa barn och deras syn på hur barn upplever förälderns dödsfall, med reservation för att 

historierna kan bli något förvrängda till skillnad från om vi gått till förstahandskällan. Vidare 

tar forskningen upp kritik mot socialarbetares bristfälliga kunskap som bidrar till en osäkerhet 

att hjälpa barnen (Fearnley, 2010). 
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Fördelen med att göra en forskningsöversikt kring detta område var att det var möjligt att 

samla in barns upplevelser utan att vi själva behövde intervjua dem. Detta sparar dels tid och 

dels tillåter inte vår utbildning intervjuer med barn. Det är ur etisk ståndpunkt också mer 

försvarbart att göra en inventering av vilken kunskap som faktiskt finns och således dels inte 

utföra onödiga nya intervjuer och dels tydligt identifiera vilka områden där ytterligare 

forskning behövs.  

 

Materialet kan i viss mån ses som bristfälligt ur ett annat perspektiv, nämligen att vissa av 

barnen genomgår någon typ av behandling, vilket kan innebära att deras svar påverkats av de 

interaktioner som de upplevt i behandlingssammanhanget. Detta har dock tagits upp som ett 

särskilt tema. Vidare går det att fundera kring om barn som återfinns i 

behandlingssammanhang kanske svarar i enlighet med behandlingens strukturer. Dessutom 

finns ytterligare en aspekt vad gäller barn som återfinns i behandlingssammanhang, vilket 

Mcclathcey (2014) påvisar i sin studie där man gjort intervjuer med barn som deltagit vid en 

gruppbehandling i form av ett läger som varit utan kostnad för familjerna. Vilket dels kan ha 

bidragit till att de önskat att lägret haft effekt och dels till en vilja om att visa tacksamhet för 

att de fått möjlighet att delta. 

 

Vad gäller vårt urval, det vill säga barn mellan 0-18 år så återger inte de studier vi läst en 

jämn fördelning bland åldrarna. Merparten av dem innefattade barn i åldrarna sex år och 

uppåt. Vi har dock försökt kompensera detta med material som även tar upp skillnader utifrån 

ålder för att ändå ge en överblick kring just ålderns betydelse. Något som förvånade oss och 

som vi inte hade kunskap kring innan vi utförde denna studie var de tydliga könsskillnaderna 

som nämns ofta inom forskningsområdet. Vi har diskuterat detta utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Något som också kan ha begränsat den typ av information 

som sammanställts i resultatet av barnens egna berättelser är att dessa studier redan 

tematiserat materialet utifrån deras syften och frågeställningar. Detta gör att vi förmodligen 

bara fått ta del av en ytterst liten del av det material som samlats in. Vidare kan man spekulera 

kring huruvida studiernas resultat går att generalisera till svenska barn när merparten av 

studierna utförts i USA, eftersom det finns stora kulturella och skillnader mellan länderna.  

Förslag till vidare forskning 
Med utgångspunkt i vårt insamlade material anser vi att det är extra viktigt med vidare 

forskning kring barns utsatthet för mobbning på grund av en förälders död, eftersom endast en 

studie av detta återfanns och det är ett potientiellt viktigt område för interventioner. Vi vill 

dessutom påpeka att forskningsområdet skulle gynnas av att ta fram mer forskning som 

omfattar barns egna berättelser för att kunna jämföra detta med professionellas och 

närståendes uppfattningar av hur barnet upplever sin situation. 
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Bilaga 1 
Tablå över studierna i Bergman och Hanssons (2014:1) forskningsöversikt.  

 
Referens Intervention och syfte Studiedesign Population Teori Land Slutsats 

Schilling R, Koh 
N, Abramovitz R, 

Gilbert L. 

Bereaved groups 
for inner-city 

children. Research 

on Social Work 
Practice 1992, 

2(3):405–419. 

 

Gruppintervention 
”Bereavement groups for 

inner-city children” som 

innehåller 12 sessioner, 
ca 1 gång i veckan där 6 

– 8 barn ingår i varje 

grupp. 
Focus är att dela med sig 

av sina erfarenheter om 

sorg och förlust. 

Pre-test Post-test. 
 

38 barn 
som är 

mellan 6 år 

och 12 år. 

Psykodynamisk 
teori och 

sorgeprocess. 

 

USA Studien visar att 
vissa barn är i 

behov av mer 

omfattande 
stöd. Vidare 

påvisar studien 

att 
behandlingen 

kan ha bidragit 

till att barnen 
utvecklat en 

mognare syn på 

döden. 
 

 

McClatchey I, 
Vonk E, Palardy 

G. Efficacy of a 

camp-based 
intervention for 

childhood 

traumatic grief. 
Research on 

Social Work 

Practice 2009, 
199(1):19–30. 

Gruppintervention i form 
av ett helgläger: ”Camp 

MAGIC”. Interventionen 

innehåller 6 sessioner 
under en helg med 5 - 8 

barn i varje grupp. 

Interventionens syfte är 
att minska traumatisk 

sorg och posttraumatisk 

stressyndrom hos barn.  

Kvasiexperimentell 
studie. 

Jämförelsegrupp: 

väntelista. 
Uppföljning genom 

Post-test. 

 

100 barn 
som är 

mellan 6 år 

och 16 år. 

Trauma och 
sorgeprocess. 

 

USA Studien visar att 
interventionen 

kan minska 

traumatisk sorg 
och 

posttraumatiskt 

stressyndrom 
hos barn trots 

att 

behandlingen är 
så kortvarig 

genom att fokus 

ligger på trauma 
och sorg.  

 

En viktig 
slutsats är att 

programmet 

hade samma 
påverkan på 

barn oavsett om 

dödsfallet skett 
plötsligt eller 

väntat.  

 

Kalantari M, Yule 

W, Dyregrov A, 

Neshatdoost H, 
Ahmadi S. 

Efficacy of 

writing for 
recovery on 

traumatic grief 

symptoms of 
afghani refugee 

bereaved 

adolescents: a 
randomized 

control trial. 

Omega 2012, 
65(2): 139–150. 

Gruppintervention: 

”Writing for recovery”, 

som består av 6 
sessioner under 3 dagar. 

Syftet är att hjälpa 

traumatiserade och 
sörjande flyktingar 

genom att skriva om det 

dem gått igenom.   

RCT-studie. 

Kontrollgrupp: 

ingen intervention. 
Uppföljning efter en 

1 vecka. 

 

61 barn 

mellan 12 

år och 18 
år.  

 

Trauma och 

sorgeprocess. 

 

Iran/UK/Norg

e 

Resultatet i 

studien 

bekräftar 
hypotesen. 

Studien har 

visat att 
interventionen 

haft en 

gynnande effekt 
hos de sörjande 

barnen på kort 

sikt; 
interventionen 

har bidragit till 

ökad förståelse 
för deras sorg 

och för döden. 

Effekterna tros 
bero på att de 

får möjlighet att 

skriva om deras 

traumatiska 

upplevelser.  

 
 

 

Black D, 
Urbanovicz M. 

Bereaved children 

Familjeintervention med 
6 sessioner under 3 – 5 

månader. Syftet ligger på 

RCT-studie. 
Kontrollgrupp: 

ingen intervention. 

45 familjer 
med 83 

barn under 

Sorgeprocess och 
familjekommunikati

on. 

UK En slutsats som 
kan dras utifrån 

denna studie är 
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– family 
intervention. 

Stevenson J. (red.) 

Recent research in 
developmental 

psychopathology: 

A book 
supplement to the 

journal of child 

psychology and 
psychiatry 1985, 

4:179–187. 

att förbättra emotionella 
och sakliga problem. 

Uppföljning efter 1 
år. 

16 år.  
 

att studien gav 
effekt genom att 

familjen under 

behandlingen 
för första 

gången pratade 

med varandra 
om det som 

hänt. 

 

Black D, 
Urbanowicz M. 

Family 

intervention with 
bereaved children. 

Journal of Child 

Psychology and 
Psychiatry 1987, 

28(3):467–476. 

Familjeintervention med 
6 sessioner inom loppet 

av 3 – 5 månader.  

Interventionen syftar till 
att förbättra emotionella 

och sakliga problem. 

RCT-studie. 
Kontrollgrupp: 

ingen intervention. 

Uppföljning efter 1 
år. 

 

45 familjer 
med 83 

barn där 

samtliga 
var under 

16 år. 

Sorgeprocess och 
familjekommunikati

on.  

UK Vid uppföljning 
framkom 

indikation på att 

insatsen haft en 
gynnande 

effekt. Detta 

med grund i att 
familjen under 

behandlingen 

för första gång 
kommunicerat 

med varandra 

om det som 
hänt.  

 

 

Christ G, Raveis 

V, Siegel K, 

Karas D, Christ A. 
Evaluation of a 

preventive 

intervention for 
bereaved children. 

Journal of Social 

Work in End-Of-
Life & Palliative 

Care 2005, 

1(3):57–81. 
 

Föräldrastöd ”Parent 

Guidance Program” med 

minst 10 sessioner under 
1 år. Syftet är att 

förändra 

föräldraförmågan till det 
bättre. 

RCT-studie. 

Kontrollgrupp: stöd 

via telefonsamtal. 
Uppföljning efter 8 

och 14 månader. 

104 

familjer 

med barn 
mellan 7 år 

och 17 år. 

Psykoedukation och 

stöd. 

 

USA Både barnen 

och föräldrarna 

uttryckte att de 
fått hjälp av 

insatsen, dels 

efter dödsfallet 
men även under 

sjukdomen. 

Familjerna 
förändrades till 

det bättre och 

barnen i studien 
visade på 

mindre ångest 

och bättre 
förståelse för 

den 

kvarvarande 
förälderns 

kompetens och 

kommunikation. 
Detta förklaras 

genom 

möjligheten att 
få stöd i 

hemmet samt 

genom 
föräldrautbildni

ng. Studien 

visar också på 
att en moders 

bortgång kan 

påverka barnet 
mer än en 

faders bortgång, 

särskilt när det 
gäller flickor.   

Flickor med en 
kvarvarande 

fader 

förbättrades inte 
på samma sätt 

gällande 

depressiva 
symptom och 

ångest.  

Sandler I, West S, Familjeintervention ”The RCT-studie. 72 familjer Risk- och USA Programmet 
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Baca L, Pillow D, 
Gersten J, Rogosh 

F, Virdin L, Beals 

J, Reynolds K, 
Kallgren C, Tein 

J, Kriege G, Cole 

E, Ramirez R. 
Linking 

empirically based 

theory and 
evaluation: The 

Family 

Bereavement 
Program. 

American Journal 
of Community 

Psychology 1992, 

20(4):491–521. 
 

Family Bereavement 
Program” med innehåll 

av 13 sessioner. 

Interventionens 
utgångspunkt ligger på 

att förbättra upplevelsen 

av stöd.   

Kontrollgrupp: 
väntelista. 

Uppföljning genom 

Post-test. 

med barn 
mellan 7 år 

och 17 år. 

skyddsfaktorer. 
 

  

bidrog till 
förbättrade 

relationer 

mellan förälder 
och barn och 

ökad 

tillfredsställelse 
gällande socialt 

stöd. Vidare 

bidrog 
programmet till 

mindre 

uppförandeprob
lem och 

depressionsprob
lem hos de äldre 

barnen. 

Sandler I, 

Wolchik S, Davis 

C, Haine R, Ayers 
T. Correlational 

and experimental 

study of resilience 
in children and 

parentally 

bereaved children. 
Luthar S. (red.) 

Resilience and 

Vulnerability. Ca 
bridge University 

Press; 2003. 

Familjeintervention ”The 

Family Bereavement 

Program” med 14 
sessioner som innehåller 

12 parallella grupper för 

föräldrar och barn, och 
två familjesamtal med 

mellan 5 – 9 barn i varje 

grupp. Syftet är att finna 
positiva resultat gällande 

utvecklingen och den 

psykiska ohälsan.   

RCT-studie.  

Kontrollgrupp: 

Självstudier. 
Uppföljning efter 3 

månader, 11 

månader och 6 år.  
 

156 

familjer 

med 244 
barn i 

åldrarna 8 – 

16 år. 

Risk- och 

skyddsfaktorer. 

 

USA Det 

framkommer att 

effekter kan te 
sig olika för 

pojkar och 

flickor. Studien 
visar att 

motgångar 

påverkar 
självkänslan 

negativt, 

däremot visar 
ett av proverna 

på hög 

självkänsla och 
detta fann man 

endast hos 

flickor. Vidare 
fann man att 

hälsoproblem 
minskar såvida 

familjen talar 

med varandra 
om det som 

hänt. Att bli 

förstod och få 
uttrycka sina 

känslor leder till 

bättre hälsa. 

Schmiege S, Khoo 
S, Sandler I, 

Ayers T, Wolchik 

S. Symptoms of 
internalizing and 

externalizing 

problems: 
modeling 

recovery curves 

after the death of a 
parent. American 

Journal of 

Preventive 
Medicine 2006, 

31:152–160 

Familjeintervention ”The 
Family Bereavement 

Program” med 14 

sessioner som innehåller 
12 parallella grupper för 

föräldrar och barn, och 

två familjesamtal med 
mellan 5 – 9 barn i varje 

grupp. Interventionens 

syfte är att förbättra 
vårdgivar- och 

barnrelationen.  

RCT-studie.  
Kontrollgrupp: 

Självstudier. 

Uppföljning efter 3 
och 11 månader 

samt efter 6 år. 

156 
familjer 

med 244 

barn i 
åldrarna 8 – 

16 år. 

Risk- och 
skyddsfaktorer. 

 

USA Programmet 
uppmärksamma

de skillnader 

beroende på 
kön. 

Programmet 

underlättade för 
flickor att 

återhämta sig. 

Flickor visade 
inte någon 

förbättring 

gällande 
beteendet 

såvida de inte 

deltog i 
programmet, 

medan pojkar 
uppvisade 

mindre 

symptom utan 
att delta i 

programmet.   

Tein J, Sandler I, 

Ayers T, Wolchik 
S. Mediation of 

the effects of the 

Familjeintervention ”The 

Family Bereavement 
Program” med 14 

sessioner som innehåller 

RCT-studie.  

Kontrollgrupp: 
Självstudier. 

Uppföljning efter 3 

156 

familjer 
med 244 

barn i 

Risk- och 

skyddsfaktorer. 

USA Insatsen kan 

förbättra 
föräldraskapet 

samt kan 
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Family 
Bereavement 

Program on 

mental health 
problems of 

bereaved children 

and adolescents. 
Prevention 

Science 2006, 

7:179–195. 

12 parallella grupper för 
föräldrar och barn, och 

två familjesamtal med 

mellan 5 – 9 barn i varje 
grupp. Fokus ligger på 

flickor som förlorat en 

förälder med syfte i att 
minska deras psykiska 

besvär efter förlusten 

samt på att förbättra 
relationen mellan 

förälder och barn. 

och 11 månader 
samt efter 6 år. 

åldrarna 8 – 
16 år. 

minska 
hälsoproblemen 

hos barn som 

varit med om 
traumatiska 

händelser, 

exempelvis 
förlusten av 

förälder. 

 
Studien visar att 

olika faktorer 

påverkade 
effekterna; 

positivt 
föräldraskap, 

negativa 

händelser och 
förmågan att 

man aktivt 

trycker undan 
uttryck av 

känslor.  

 
 

Sandler I, Ayers 

T, Tein J, 

Wolchik S, 
Millsap R, Khoo 

S, Kaplan D, Ma 

Y, Luecken L, 
Schoenfelder E, 

Coxe S. Six-year 

follow-up of a 
preventive 

intervention for 

parentally 
bereaved youths. 

Archives of 
Pediatrics & 

Adolescent 

Medicine 2010, 
164(10):907–914. 

Familjeintervention ”The 

Family Bereavement 

Program” med 14 
sessioner som innehåller 

12 parallella grupper för 

föräldrar och barn, och 
två familjesamtal med 

mellan 5 – 9 barn i varje 

grupp. Fokus ligger på 
relationen mellan 

ungdom och förälder. 

Syftet är att minska 
vårdgivarens psykiska 

problem samt att minska 
ungdomens utsatthet för 

negativa händelser. 

RCT-studie.  

Kontrollgrupp: 

Självstudier. 
Uppföljning efter 3 

och 11 månader 

samt efter 6 år. 

156 

familjer 

med 244 
barn i 

åldrarna 8 – 

16 år. 

Risk- och 

skyddsfaktorer. 

 

USA Studien visar att 

psykiska 

hälsoproblem 
vid 

uppföljningen 

hade minskat 
hos barn och 

föräldrar, delvis 

genom 
förbättrat 

föräldraskap. 

Vidare visar 
studien 

olikheter i 
effekt beroende 

på vilken ålder 

barnet har, samt 
beroende på 

kön. Det 

framkommer att 
mer ansvar kan 

förekomma hos 

flickor.  

Luecken L, Hagan 
M, Sandler I, Tein 

J, Ayers T, 

Wolchik S. 
Cortisol levels 

six-years efter 

participation in 
the Family 

Bereavement 

Program. 
Psychoneuroendo

crinology 2010, 

35:785–789. 

Familjeintervention ”The 
Family Bereavement 

Program” med 14 

sessioner som innehåller 
12 parallella grupper för 

föräldrar och barn, och 

två familjesamtal med 
mellan 5 – 9 barn i varje 

grupp. Syftet är att 

förbättra relation mellan 
vårdgivare och barn samt 

att minska negativa 

händelser. 

RCT-studie.  
Kontrollgrupp: 

Självstudier. 

Uppföljning efter 3 
och 11 månader 

samt efter 6 år. 

156 
familjer 

med 244 

barn i 
åldrarna 8 – 

16 år. 

Risk- och 
skyddsfaktorer. 

 

USA Resultatet visar 
att hypotesen 

bekräftas. 

Studien påvisar 
att en 

familjefokusera

d intervention 
för barn som 

sörjer en 

förälder kan 
leda till viss 

nedsatthet 

gällande 
kortisolutsöndri

ng, detta kan 

förklaras utifrån 
dysreglering 

och utagerande 
beteende. 

Schoenfelder E, 

Sandler I, Millsap 

R, Wolchik C, 
Berkel C, Ayers 

T. Caregiver 

responsiveness to 
the Family 

Bereavement 

Familjeintervention ”The 

Family Bereavement 

Program” med 14 
sessioner som innehåller 

12 parallella grupper för 

föräldrar och barn, och 
två familjesamtal med 

mellan 5 – 9 barn i varje 

RCT-studie.  

Kontrollgrupp: 

Självstudier. 
Uppföljning efter 3 

och 11 månader 

samt efter 6 år. 

156 

familjer 

med 244 
barn i 

åldrarna 8 – 

16 år. 

Risk- och 

skyddsfaktorer. 

 

USA Gruppmiljön 

har betydelse då 

föräldrar som 
uppfattade 

gruppmiljön 

som positiv 
uppvisade mer 

förbättringar vid 
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Program: what 
predicts 

responsiveness? 

What does 
responsiveness 

predict? 

Prevention 
Science 2013, 

14(6):545–556. 

grupp. Syftet är att öka 
deltagarnas lyhördhet, 

vidare ligger fokus på att 

ta reda på hur 
gruppklimat kan påverka 

uppföljning. 
 

Deltagarnas 

lyhördhet 
påverkas av 

olika faktorer; 

familjer med 
mindre problem 

gällande både 

barn och 
föräldrar 

nyttjade 

programmet 
bättre då 

problem kan 
förhindra 

effekten av 

programmet.  
 

 

Luecken L, Hagan 

M, Sandler I, Tein 
J, Ayers T, 

Wolchik S. 

Longitudinal 
mediators of a 

randomized 

prevention 
program effect on 

cortisol for youth 

from parentally 
bereaved families. 

Prevention 

Science 2014, 
15(2):224–232. 

Familjeintervention ”The 

Family Bereavement 
Program” med 14 

sessioner som innehåller 

12 parallella grupper för 
föräldrar och barn, och 

två familjesamtal med 

mellan 5 – 9 barn i varje 
grupp. Syftet ligger på 

att förbättra relationen 

mellan barn och förälder 
samt att se samband till 

kortisol.  

RCT-studie.  

Kontrollgrupp: 
Självstudier. 

Uppföljning efter 3 

och 11 månader 
samt efter 6 år. 

156 

familjer 
med 244 

barn i 

åldrarna 8 – 
16 år. 

Risk- och 

skyddsfaktorer. 
 

USA Resultatet 

uttyder att 
försämrat 

föräldraskap 

och negativa 
händelser kan 

ha en inverkan 

på barns 
problembeteend

en som är 

associerade med 
kortisol. 

 

Studien påvisar 
att programmet 

bidragit till 

förbättrat 
föräldraskap 

och reducering 
gällande 

negativa 

händelser.  
 

 

Hagan M, Tein J, 

Sandler I, 
Wolchik S, Ayers 

T, Luecken L. 

Strenghtening 
effective 

parenting 

practices over the 
long term: effects 

of a preventive 

intervention for 
parentally 

bereaved families. 

Journal of Clinical 
Child & 

Adolescent 

Psychology 2012, 
41(2):177–188. 

 

Familjeintervention ”The 

Family Bereavement 
Program” med 14 

sessioner som innehåller 

12 parallella grupper för 
föräldrar och barn, och 

två familjesamtal med 

mellan 5 – 9 barn i varje 
grupp. Syftet ligger på 

att förbättra 

föräldraskapet.   

RCT-studie.  

Kontrollgrupp: 
Självstudier. 

Uppföljning efter 3 

och 11 månader 
samt efter 6 år. 

156 

familjer 
med 244 

barn i 

åldrarna 8 – 
16 år. 

Risk- och 

skyddsfaktorer. 
 

USA 

 
 

 

Programmet 

visar på en 
positiv 

påverkan på 

föräldraskap 
och barns 

psykiska 

hälsoproblem. 
Detta kan bero 

på de övningar 

deltagarna 
ställts inför och 

den feedback de 

fått under 
sessionerna.  

 

Resultatet tyder 
på att en 

gruppbaserad 

intervention 
som denna kan 

ha en långvarig 
effekt på 

vårdgivaren 

trots att 
interventionen 

är så kort.  

 


