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1   INLEDNING    

Detta examensarbete är ett beställningsarbete av Raseborgs stad och kommer att gå under 

ramen för förebyggande familjearbete. Raseborgs stad ingår i det riksomfattande 

utvecklingsprogrammet LAPE (lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma), där man bland 

annat vill förbättra barnens och familjernas behov genom att satsa på stödreformer som 

tidigt ingripande, med andra ord, förebyggande familjearbete. (social och 

hälsovårdsministeriet, 2018)  

Detta examensarbete kommer att behandla barns sorgereaktioner av en nära anhörigs död, 

med vilket jag syftar på en förälder, socialpedagogiskt stöd av professionella samt stöd 

för den kvarlevande föräldern så att hen i sin tur kan stöda barnet. Med kvarlevande 

förälder avses i detta arbete den omsorgsgivare som finns kvar i barnets liv efter 

dödsfallet. I min studie har jag valt att anta att barnet inte blir ensamt kvar, utan att det 

finns en förälder kvar i livet. Det behöver inte i sin tur betyda biologisk närhet. 

 

 Krissituationer i familjen (t.ex skilsmässa, sjukdom eller en anhörigs död) går idag under 

förebyggande familjearbete i Raseborgs stad. Jag anser att detta är ett viktigt ämne att 

undersöka eftersom oväntade situationer kan drabba vem som helst, och för att den 

drabbade familjen och speciellt det drabbade barnet ska kunna få hjälp att bearbeta 

förlusten av en nära anhörig krävs kunskap om ämnet hos den professionella.  

 

Det finns likheter i sorgereaktionerna hos barn och vuxna, men med undantag för att 

reaktionerna uttrycks utifrån den ålder som barnet befinner sig i samt barnets förståelse 

för dödsbegreppets innebörd. Den vuxna får en viktig roll i barnets sorgebearbetning, 

oavsett om det är en kvarlevande förälder eller en professionell. Förälderns egna 

sorgebearbetning är av stor vikt för att kunna hjälpa och stöda ett barns sorg, och om detta 

känns övermäktigt finns det professionell hjälp att vända sig till. Professionell hjälp bör 

stödja både den vuxnas och barnets sorg samt påskynda bearbetningen. (Lundmark 2007 

s.104)  
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Kommunikation, bemötande och relationsarbete är tre viktiga komponenter för den 

professionella att tänka på i arbete med människor som upplevt nära dödsfall. Det finns 

relativt mycket forskning kring barns förståelse och reaktioner kring ett dödsfall, men 

desto mindre kring behov av stöd och hur vi som professionella kan stöda hela familjen 

både på lång- och kortsikt. 

 

Intresset för ämnet väcktes när jag på nära håll fick erfara en liknande situation där barnen 

tyvärr inte fick den hjälp de hade behövt. På grund av detta uppstod större problem för 

familjen senare i livet vilket resulterade i vidare problematik inom familjen. Jag tycker 

att det här är ett viktigt ämne att beröra eftersom det är ett fenomen i vårt samhälle som 

vi inte kan påverka själva och ett ämne som behöver kunskap och möjligtvis professionell 

hjälp för att bearbetas. 

 

2   BAKGRUND  

Under denna rubrik behandlas programmet för utveckling av barn och familjetjänster 

(LAPE), familjearbete och krisreaktioner.  

2.1   LAPE-projektet  

Som tidigare nämnt är LAPE ett riksomfattande utvecklingsprogram av barn och 

familjetjänster där utgångspunkten är barnets rättigheter, familjernas mångfald, barn-och 

familjeorientering samt stärkande av de egna resurserna. I och med detta vill beslutsfattare 

fokusera på nätverksbildning av tjänster med låg tröskel för barn och familjer enligt en 

verksamhetsmodell med familjecentraler, en klientorienterad integrering av tjänster på 

specialnivå samt säkerställande av de tjänster som förutsätter den mest krävande 

specialkompetensen för barn, unga och familjer som behöver dem. Syftet med LAPE-

projektet är att bygga en gynnsam uppväxtmiljö för barn och ungdomar, samt att stödja 

familjers välmående. Målsättningarna för LAPE-projektet i Nyland är bland annat att 

skapa en familjecentersmodell som fungerar som närtjänst och att utveckla familjearbetet 

och familjerehabiliteringen inom barnskyddet. Man strävar efter att ge individuell 

rådgivning, handledning, fostran, stöd & vård, med andra ord rätt stöd i rätt tid. För att 
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detta ska lyckas krävs ett samarbete mellan alla parter, vilket inkluderar staten, de 

kommande landskapen och kommunerna, olika förvaltningsområden, organisationer, 

församlingar och privata aktörer. Totalt deltar 18 kommuner från Nyland i projektet, 

varav Raseborg är en av dem. (Social och hälsovårdsministeriet) 

2.2   Familjearbete      

Raseborgs stad definierar familjearbete som i enlighet med socialvårdslagen avser 

socialtjänst riktad till barnfamiljer och stöder familjernas fostringsuppgift och förmåga 

att klara sig i olika livssituationer samt förebygger problemsituationer i familjen. 

Familjearbete ger stöd och handledning i situationer som verkar ohanterliga för familjen 

och utgår alltid från barnets bästa, men strävar till att stöda familjen som helhet och se till 

familjemedlemmarnas individuella behov. Som familjearbetare strävar man efter att 

stärka familjens egna resurser för att de i framtiden ska klara sig självständigt. 

Familjearbete består av en förebyggande del och en reparerande del av barnskyddsarbetet. 

Förebyggande familjearbete är avsett för familjer som i första hand behöver kortvarigt 

stöd, det erbjuds av familjecentret i Raseborg och arbetet utförs av familjehandledare. Det 

är frivilligt och gratis och kräver inte klientskap inom barnskyddet. Det reparerande 

familjearbetet kräver å andra sidan klientskap inom barnskyddet i enlighet med 

barnskyddslagen. (Raseborgs stad)  

 

Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården har som syfte att främja 

klientmedverkan och förtroendefulla klientrelationer samt klientens rätt till god service 

och gott bemötande inom socialvården. I §2 betonas även kommunens skyldighet att 

ordna socialvård, med andra ord kan familjearbete se något annorlunda ut i kommunerna 

men det är en lagstiftad garanti för varje medborgare som är i behov av det. (Lagen om 

klientens ställning och rättigheter inom socialvården 2§)  

Familjearbetets syfte är att stödja föräldrarna i den vardag som de lever i tillsammans med 

sina barn, oftast handlar det om situationer i familjens vardag som föräldrarna av någon 

orsak inte förmår att klara av. Familjearbete innebär att arbeta med familjen och delta i 

deras vardagssituationer . (Cederlund & Berglund 2014:128)  

Familjernas behov av stöd kan variera mycket, det kan gälla allt från familjer i kris till 

välmående familjer. Familjearbetets längd, behov och intensitet beror på situationen i 
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familjen och är därav väldigt individuellt. Familjearbetarna jobbar alltid utifrån familjens 

egna behov och det finns olika typer av arbetsmetoder, praxis och modeller som man 

arbetar utifrån. Arbetet kan genomföras genom t.ex samtal, hembesök, gruppträffar eller 

familjerehabilitering. Oavsett är familjearbetet alltid är systematiskt och målmedvetet. 

(Järvinen et.al., 2012:15)  

2.3   Krisreaktioner  

Ordet kris betyder avgörande vändpunkt eller plötslig förändring. Med begreppet kris 

avses vanligtvis ett psykiskt tillstånd som utlöses av att man hamnat i en situation som 

man inte kan behärska med de erfarenheter och förmågor man besitter. Kriser kan utlösas 

plötsligt och oväntat, men även av yttre händelser som hör till det vardagliga livet men 

som av en eller annan orsak blir övermäktiga. En krisreaktion kan handla om t.ex ett 

dödsfall, en skilsmässa, en olyckshändelse, mobbning eller när ett barn flyttar hemifrån. 

Vanligtvis kan man iaktta olika stadier i krisens förlopp och hur individen reagerar, men 

det varierar förstås från person till person. Johan Cullberg, professor i psykiatri, har skrivit 

om människans krisförlopp utifrån fyra olika stadier i krisen vilka jag nu kortfattat 

kommer presentera. (Cullberg 2003:143) 

 

Den första fasen, chockfasen,  varar från ett kort ögonblick till några dagar. Under denna 

period trycker individen undan den skedda händelsen eftersom det ännu inte finns något 

sätt att ta till sig informationen och bearbeta det. Det är viktigt att vara medveten om att 

en individ som befinner sig i chockfasen i vissa fall inte kan greppa och förstå information 

som ges och därför uteblir förståelse av det skedda. Det är inte ovanligt att medvetandet 

är grumlat och kommunikationen nästintill obefintlig hos en individ som befinner sig i 

chockfasen. (Cullberg 2003: 146) 

 

Den andra fasen, reaktionsfasen, utgör tillsammans med chockfasen krisens akuta fas. 

Reaktionsfasen inleds när individen börjar öppna ögonen för det skedda vilket resulterar 

i en psykisk omställning, där individen nu tvingas inse vad som har hänt istället för att 

skjuta det ifrån sig. Ett kännetecken för reaktionsfasen är att individen febrilt försöker 

hitta en orsak till det skedda och skuldkänslor gentemot individens egna beteende och 

agerande är inte ovanligt. Vid förlust av en nära anhörig är det vanligt att individen som 
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befinner sig i reaktionsfasen omedvetet försöker hålla kvar den avlidna i form av 

illusioner eller hallucinationer. Försvarsmekanismerna har som mål att minska 

upplevelsen av och medvetandet om hot och fara för jaget, och i den akuta fasen hjälper 

de många gånger den drabbade att stegvis konfronteras med verkligheten. Ibland kan de 

dock bidra till att förlänga och försvåra övergången till en bearbetning av det skedda och 

kan då ta uttryck i bland annat regression och förnekelse. Med regression menas att 

individen antar ett beteende eller tankemönster som varit karaktäristiskt för ett tidigare 

utvecklingsskede, t.ex barn som slutat använda napp börjar återigen använda den. Med 

förnekelse menas att individen vet vad som borde vara hotande, men förnekar det och 

accepterar inte dess egentliga innebörd. (Cullberg 2003: 146) 

 

Den tredje fasen, bearbetningsfasen, pågår i allmänhet 6-12 månader efter det skedda 

vilket betyder att det akuta skedet har lämnats. Under denna fas börjar individen åter igen 

se framåt och acceptera det förgångna. I och med bearbetningsfasen blir 

förnekelsemekanismerna mindre påtagliga och eventuella tidigare beteendestörningar 

avtar stegvis. Om övergången till bearbetningsfasen inte skett inom rimlig tid kan 

sakkunnig hjälp vara på sin plats. Den drabbade individen som befinner sig i 

bearbetningsfasen behöver fortfarande hjälp och stöd men inte i samma mån som tidigare 

och stödet kan se annorlunda ut. (Cullberg 2003: 155) 

 

Den fjärde fasen, nyorienteringsfasen, innebär att individen lever med det förgångna och 

kan acceptera det som något som alltid kommer finnas där men som inte förhindrar livet 

att fortsätta. Den rubbade självkänslan har återupprättats och de svikna förhoppningarna 

har bearbetats under förutsättning att den drabbade individen lyckats arbeta sig igenom 

krisen. Individen kan fortfarande bli påmind om det skedda och uppleva det som 

känslomässigt under t.ex årsdagar, men som tidigare nämnt hindrar det inte individen att 

fortsätta leva sitt liv. Nyorienteringsfasen har inget slut, och det innebär att man nu bör 

bemötas som vilken människa som helst med erfarenhet av kriser och sorg. (Cullberg 

2003: 157) 
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3   SYFTE  OCH  FRÅGESTÄLLNINGAR  

Syftet med detta examensarbete är att genom en allmän litteraturstudie belysa hurdant 

stöd en familj är i behov av i vardagen när ena föräldern avlidit.  

 

Arbetets frågeställningar lyder enligt följande: 

1.   Hur kan man som professionell stöda barnet i vardagen efter dödsfallet?  

2.   Hurdant stöd behöver den kvarlevande föräldern efter dödsfallet för att i sin tur 

kunna stöda barnets sorgeprocess? 

3.1     Arbetets  avgränsningar  

I detta arbete kommer jag fokusera på barn under skolåldern som har förlorat en nära 

anhörig, med vilket jag syftar på en förälder, samt att barnets andra förälder finns kvar. 

Mitt tidsperspektiv kommer jag att begränsa till ett tidigt skede av krissituationen 

eftersom flera författare, där ibland Dyregrov (2007: 57-60) är ense om att informationen 

om dödsfallet och stödet bör komma så tidigt som möjligt för att ha största möjliga effekt. 

Jag vill också på samma sätt avgränsa sorgereaktionerna hos barn till ett så tidigt skede 

som möjligt. I mitt arbete kommer jag inte fokusera på olika stödgrupper som kan stöda 

sorgearbetet. Arbetets syfte lyder ”syftet med detta arbete är att genom en allmän 

litteraturstudie belysa hurdant stöd en familj är i behov av i vardagen när ena föräldern 

avlidit” , med stöd avses stöd som familjearbete kan erbjuda. 

 

3.2   Arbetslivsrelevans  

Detta examensarbete innehar arbetslivsrelevans eftersom barnfamiljer när som helst kan 

drabbas av oväntade händelser och förluster. Den professionella är därför i behov av 

kunskap och färdigheter om hur sorg kan se ut samt vilka uttryck sorgen kan ta hos barn 

för att kunna ge optimalt stöd och tillgodose uppkommande behov. Eftersom jag också 

kommer behandla vilken typ av stöd föräldrar behöver för att i sin tur kunna stöda sitt 

barn anser jag att arbetet riktar sig mot professionella som både arbetar med det enskilda 

barnet men även hela familjen.  



 

 

12 

 

4   TIDIGARE  FORSKNING  

Detta kapitel kommer att behandla relevant tidigare forskning inom ämnet.  

 

 

FNs konvention om barnets rättigheter innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter 

för barn. I den står bland annat följande:  

 

”Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran 

och utveckling och ska hjälpa barnet att få det som barnet har rätt till.”  

 

”Barnets föräldrar har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Staten 

ska hjälpa föräldrarna.” 

 

Alla människor har individuella behov av stöd och hjälp vid livskriser, men det är en 

rättighet bland barn att trots motgångar i livet ha möjlighet till uppfostran och utveckling.  

Det finns inget som anses rätt eller fel i individers sorgearbete. Gång på gång under mitt 

arbete har jag stött på litteratur som hänvisar till William Worden’s teori om 4 olika steg 

som dock är viktiga för barn att gå igenom för att sorgearbetet ska gå framåt. Dessa 

kategorier följer inte någon särskild ordning och det är inte heller meningen att barnet inte 

kan älta en kategori flera gånger. (Riley 2003: 212-213)  

Dessa fyra kategorier handlar om följande:  

 

-Att acceptera att dödsfallet är verklighet.  

Worden menade att före barnet kan börja bearbeta och hantera de emotionella känslor 

som uppstår vid ett dödsfall behöver barnet inse att döden är permanent och att den döda 

inte kommer återuppstå. För att uppnå detta är det av stor vikt att barnet får rätt 

information utifrån ett åldersadekvat språk. (Riley 2003: 212-213) 

 

-Att uppleva smärta och emotionella aspekter av dödsfallet.  
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Barnet måste få känna känslor som sorg, ilska, skuld, ångest och depression och arbeta 

sig igenom dessa känslor. Om barnet inte får möjlighet att känna dessa känslor eller hjälp 

att hantera dem finns risken att känslorna resulterar i somatiska symptom eller avvikande 

beteende problem. Den kvarlevande förälderns förmåga att hantera sin sorg och hantera 

eventuella livsförändringar efter dödsfallet har starkt inflytande på barnets sorgearbete. 

Barnet behöver se sin kvarlevande förälder sörja kontrollerat eftersom barnet då ser att 

sorgen inte är skrämmande. Om barnet istället bara ser den kvarlevande förälderns sörja 

dysfunktionellt kan barnet bli rädd för sina egna känslor. (Riley 2003: 212-213) 

 

-Att anpassa sig till en omgivning där den avlidna förälderns saknas 

Anpassningen till den nya omgivningen styrs av vilken roll den avlidna föräldern hade 

för barnet samt deras förhållande. Barn behöver anpassa sig till förlusten av roller som 

har försvunnit eller förändrats i samband med dödsfallet. Det kan t.ex handla om att den 

avlidna föräldern var väldigt engagerad i barnets fritidsaktivitet eller att den avlidna ofta 

skötte vissa sysslor i hemmet. Oavsett vilken innebär det förändring för barnet som barnet 

kan behöva hjälp med att anpassa sig till. (Riley 2003: 212-213)  

 

 

-Att hitta en plats för den avlidna föräldern i barnets liv och hitta sätt att minnas 

den personen 

Döden är ett avslut på livet, men inte nödvändigtvis på en relation. Barnet behöver inte 

ge upp sin relation till den avlidna föräldern, eller på något sätt glömma bort hen. Det 

handlar istället om att försöka hitta en ny relation och en ny plats i barnets liv för den 

avlidna föräldern. Barn söker en förståelse för meningen med döden samtidigt som de 

försöker förstå vem den avlidna föräldern är i deras liv nu. Även om döden är permanent 

och oföränderlig så är inte processen för att förstå det oföränderligt, det utvecklas jämte 

barnets individuella utveckling och förblir en del av barnets liv. Barnet behöver få stöd i 

att förändra sin relation till den avlidna föräldern och att se relationen ur nya perspektiv 

istället för att helt avgränsas från den avlidna. (Riley 2003: 212-213) 

 

Biank & Werner-Lin (2011) skriver också om att den kvarlevande föräldern har stor 

betydelse för barnet. De lyfter också fram vikten av att den kvarlevande föräldern blir en 

modell för barnet. Barnet ser hur den kvarlevande föräldern hanterar sorgen och det är av 
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stor betydelse för barnet. Förutom det menar Biank & Werner-Lin även att det är viktigt 

att den kvarlevande föräldern ger respons på barnets eventuella frågor och funderingar 

kring dödsfallet och kring sig själv samt upprätthåller en konsekvent uppfostran efter 

dödsfallet.  

 

Socialstyrelsen (2013) har i samråd med Statens folkhälsoinstitut och Sveriges kommuner 

och landsting samordnat ett nationellt utvecklingsarbete för ändamålsenligt stöd till barn 

i familjer som befinner sig i risksituationer, där ibland familjer där en förälder avlider. De 

konstaterar att ångest och social tillbakadragenhet är vanligt på lång sikt efter dödsfallet, 

och det har påvisats att risken för självmord är nära nog fördubblad för unga med en 

förälder som avlidit. Traumatisk stress och komplicerad sorg är också vanliga långvariga 

reaktioner på sorg. Den kvarlevande föräldern kan behöva rådgivning och konkret hjälp 

när en föräldern gått bort. Forskning visar att föräldrar kan uppleva svårigheter i 

kommunikation med sitt barn när det handlar om sjukdom, prognoser, sin egen oro och 

rädsla och att föräldrar i vissa fall väljer att utesluta barnet från information i tro om att 

man skyddar barnet.  

Den kvarlevande föräldern har dels att hantera sina egna reaktioner men även barnets, 

och som råga på allt kan en hel del praktiska frågor kräva lösning. En förälders död ställer 

höga krav på den kvarlevande föräldern att räcka till, samtidigt som hen också måste få 

sörja. Detta innebär att föräldern inte alltid klarar av att ge barnet den omsorg som barnet 

behöver. Förälderns omsorgskapacitet hänger starkt ihop med hurdant stöd man får för 

att hantera situationen samt vilket stöd man får från sitt närmaste nätverk. Studien lyfter 

fram att flera olika samhällsinstanser kan involveras i familjen både i det akuta stadiet 

men även på långsikt. I en kartläggning framkom att vissa regioner helt och hållet saknar 

handlingsplaner och rutiner för samverkan och stöd till barn i samband med att en 

föräldern oväntat går bort. (Socialstyrelsen 2013)  

5   TEORETISK  REFERENSRAM  

Under detta kapitel behandlas sorg hos barn och sorgereaktioner hos barn och vuxna samt 

begrepp kopplade till ämnet. Dessa är bemötande, relationsarbete, kommunikation och 

dialog. 
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5.1   Sorg  hos  barn  

Barn reagerar olika på en förlust beroende på i vilken ålder barnet befinner sig. Andra 

faktorer som också har betydelse på sorgereaktionerna är t.ex om förlusten var väntad 

eller oväntad, barnets personlighet och temperament, den kvarlevande förälderns förmåga 

att hantera dödsfallet och möjlighet till stöd. En del känslor är relativt gemensamma bland 

barn som möter sorg, och dessa är bland annat rädsla, ilska, ledsamhet, vemod och skuld. 

Dessa känslor är starkt relaterade till barnets förmåga att förstå situationen, förändringar 

i det vardagliga livet, tankar om orättvisa och oro om framtiden samt stöd. Barn uttrycker 

sin sorg genom sitt beteende, sina känslor, fysiska reaktioner och tankar. Det finns en del 

förutsägbara sätt barn i olika åldrar förstår och reagerar på döden. (Goodman 2006)  

 

Dyregrov (1999: 10-12) menar att barn måste ha ett utvecklat språk för att förstå hela 

innebörden av döden, och att barn mellan två till två och ett halvt år därmed har en mycket 

begränsad förståelse för vad döden är och att barn under två år är för små för att förstå 

vad döden innebär. Barn under två år noterar att en person som tidigare funnits inte längre 

finns. Förståelse för att döden är slutgiltig kan stödas genom att prata i enkla meningar 

med barn under tre år. Med tiden kommer barnet se att den döde inte kommer tillbaka, 

och kommer då förstå att döden är permanent.  

 

Tre åringar kan ibland formulera frågor och kommentarer vilket visar att de förstår mer 

än vad den vuxna kan tro. I och med att barnet lär sig prata och utveckla andra färdigheter 

utvecklas också ett intresse för barnets omgivning och detta medför mycket frågor och 

funderingar hos barnet. Barnet fokuserar på detaljerna om dödsfallet och kan också 

personifiera upplevelsen, genom att exempelvis felaktigt tro att dödsfallet skett på grund 

av dem. Barnet kan tro att vara död betyder att leva under förändrade förhållanden. I 

denna ålder förknippar barnet döden med bestraffning. Barn i denna ålder kan förmedla 

sorg, ilska eller förundran genom fysiskt agerande, gråt, regression, föreställningar om att 

den bortgångna personen kan komma tillbaka samt att barnet pratar och agerar som om 

personen fortfarande lever. (Goodman 2006)  

 

Enligt Dyregrov (1999: 10-12) är det först i den tidiga skolåldern som barnet börjar förstå 

att döden är oundviklig, definitiv och att alla livsfunktioner upphör. Undan för undan 
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börjar barnet även förstå att döden är oundviklig och att alla, inklusive barnet själv, en 

gång ska dö. 

 

Barn reagerar olika på sorg, precis som vuxna. Om ett barn inte alls reagerar bör 

omgivningen vara uppmärksam och mer aktivt hjälpa till. (Lundmark 2007: 95)  

Sorgereaktionerna kan delas in i fysiska, psykiska och sociala reaktioner. Vanliga fysiska 

reaktioner hos barn är sömnsvårigheter och mardrömmar. Barnet kan vakna lätt på natten 

och känna behov av att sova med en vuxen, ett syskon eller med lampan tänd. Barnet kan 

även, på grund av oro, känna fysisk smärta i kroppen som tar sig uttryck i t.ex huvudvärk, 

muskelvärk och magont. Det är även vanligt att barnet känner aptitlöshet en längre period 

efter ett dödsfall. Ilska och utbrott är också kännetecknande för sorgereaktioner hos barn. 

Vissa barn har lättare att visa ilskan utåt och det blir då viktigt för den vuxna att förstå 

varför barnet reagerar på det sättet och förklara för barnet att det är naturligt att reagera 

på sorgen. Till psykiska reaktioner hör bland annat ångest och oro. Mindre barn kan bli 

mer klängiga och krävande och kan reagera kraftigt på separationer vilket är tecken på 

oro och ångest. Att barn drabbas av koncentrationssvårigheter är inte heller ovanligt vid 

en nära anhörigs död. Bland barn i skolåldern kan det dock hända att barnet istället får 

bättre betyg, vilket isåfall kan handla om ett sätt att hålla sorgen borta. (Lundmark 2007: 

95-102) 

 

Efter en förlust kan barn dra sig undan andra barn, och bli mer isolerade på daghemmet 

eller i hemmet. Denna reaktion kan ibland vara en effekt av att föräldrarna inte orkar 

stimulera sina barn på samma sätt som före förlusten. Detta kan vara ett tydligt tecken på 

att barnet behöver hjälp med att uttrycka tankar och känslor. (Dyregrov 1999: 19)  

5.2   Relationsarbete  

Det finns många aspekter som påverkar att en relation skapas mellan en klient och 

professionell. Den personliga relationen är en förutsättning för att få kontakt och 

samarbete.  

Kari och Atle Dyregrov (2008: 231) talar om en del punkter som de anser vara viktiga att 

stöda den närmaste tiden efter ett dödsfall. Detta handlar om att stöda emotionella, 
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kognitiva och beteendemässiga reaktioner hos individen som upplever sorg. Som 

professionell bör man även beakta olikheter i reaktioner inom familjen samt eventuella 

köns och åldersskillnader som påverkar sorgereaktionerna. Årsdagar och högtider kan ge 

extra starka reaktioner hos individer som upplevt sorg och därför behövs råd kring hur 

dessa reaktioner kan hanteras i vissa fall. Det är även vanligt att andra personer runt 

omkring reagerar på olika sätt. Därav är det av betydelse att ge stöd i hur man kan bemöta 

det sociala nätverkets reaktioner. Slutligen menar Kari och Atle Dyregrov att den 

professionella behöver ge information om offentliga hjälperbjudanden, ekonomiska 

stödordningar, juridisk hjälp vid behov samt olika stödgrupper som finns i samhället. 

Tjersland & al. (2011:140) menar att huvudprincipen för socialt förändringsarbete är en 

nära och meningsfull relation mellan den professionella och klienten. Den professionellas 

chanser att hjälpa klienten är små så länge klienten inte har tillräcklig respekt, tillit och 

öppenhet gentemot den professionella. Tjersland & al (2011:142) nämner en del centrala 

redskap som den professionella har till förfogande för att närma sig klienten. 

Dessa är bland annat intoning och empati, spegling, bekräftelse och accepterande, stöd, 

uppmuntran och hopp, skydd och omsorg, ömsesidighet och tillförlitlighet. Dessa redskap 

flätas ihop i stora delar av det praktiska arbetet och många redskap går in i varandra. Det 

handlar mycket om att se, bekräfta och acceptera klienten. Författarna menar ändå att 

första steget i relationsarbetet är att sträcka sig mot klienten, vara lyhörd och fokusera 

både på den verbala och icke-verbala kommunikationen samtidigt som man är 

uppmärksam och närvarande i stunden. Förutsättningen för att kunna vara närvarande i 

ögonblicket innebär att kunna lägga en del av sig själv åt sidan, inte tänka på vad som 

händer efter mötet, och använda alla sina sinnen för att ta emot det den andra 

kommunicerar. Att bygga relationer genom samverkan är inte ovanligt. Att sitta ner i ett 

kontor och bygga relationer via ord är inte alltid den bästa vägen att gå. Ibland kan man 

som professionell välja att utnyttja vardagslivets situationer och därigenom lek och arbete 

utveckla ett förhållande till klienten. Samtalen blir många gånger mer avslappnade i 

situationer där man tillsammans utför någon aktivitet och särskilt barn eller ungdomar 

uppskattar ofta gemensamma upplevelser.  

 

Det går inte att diskutera relationsarbetet utan att nämna pålitlighet. Klienten behöver 

känna att den professionella finns där och håller vad hen lovar. Förutsägbarheten, att det 
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som lovats också inträffar, skapar trygghet. Varje gång det händer stärks relationen 

mellan klienten och den professionella. (Tjersland & al 2011: 149) 

5.3   Bemötande  

Det ställs särskilda krav på bemötandet när det är fråga om att ge negativa besked, t.ex en 

nära anhörigs död. För att kunna ge negativa besked på ett passande sätt behöver den 

professionella ha ett bemötande som innebär empatisk lyhördhet och respekt samt 

uppriktighet och tydlighet. Metodisk kunskap om hur sådana samtal bör föras samt vilka 

formuleringar som är lämpliga och olämpliga kan också vara nyttigt i sådana situationer. 

(Blennberger 2013:47)  

 

Ann-Kristin Lundmark (2007: 57-63) har skrivit om gott bemötande utifrån Johan 

Cullbergs teori om krisförloppet. Lundmark menar att gott omhändertagande är A och O 

i chockfasen. Trots att förlusten kan vara väntad är den första reaktionen ofta chockartad 

och man kan uppleva att grundtryggheten har krossats. Det är då viktigt att personen som 

drabbats av ett nära dödsfall känner att den första hjälpen är trygg och kunnig. Alla 

människor reagerar olika i chock, en del visar mer fysiska reaktioner som svettningar, 

kräkningar eller rentav svimmar, andra kan få panik och vissa blir helt stumma och uppför 

sig som att ingenting har hänt. Lundmark menar att oavsett vilken reaktion en människa 

visar kan grundtanken hos den professionella vara att människor i chocktillstånd behöver 

vätska, vilka, värme och vänlighet. Den drabbade bör inte lämnas ensam under de 

närmaste dygnen, och som professionell är det viktigt att komma ihåg att individer i 

chocktillstånd ofta saknar kapacitet att komma ihåg vad andra människor säger. Viktig 

information bör därför t.ex ges skriftligt.  

 

I reaktionsfasen bör förhållningssättet vara annorlunda och fokus bör nu ligga på att 

lyssna och ge utrymme för den drabbade att älta förlusten. Allting som verkar vara en 

reaktion på det som hänt ska ses som någonting positivt och önskvärt och det är viktigt 

att komma ihåg att inte försöka stoppa eller mildra känslorna hos den drabbade. Sorgen 

måste bli sedd, uppmärksammad och bekräftad. Som professionell behöver man inte vara 

rädd att ställa frågor för att underlätta berättandet, det är som sagt viktigt att den drabbade 

får berätta om det skedda flera gånger och ventilera olika synvinklar. Som professionell 
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bör du inte ifrågasätta något som den drabbade berättar under reaktionsfasen, även om du 

är av annan åsikt. Att visa sina egna känslor och reaktioner inför den drabbades situation 

är helt okej, i mötet med någon som bär på mycket sorg är det naturligt att bli berörd. Det 

är dock viktigt att komma ihåg att ens egna upplevelser av sorg bör läggas åt sidan, undvik 

att börja berätta ”så här var det för mig”. Personer som befinner sig i reaktionsfasen har 

svårt att tro på någon framtid. Som professionell kan man förmedla till den drabbade att 

allt som händer i sorgearbetet är normala reaktioner som får ta tid, och att man själv inte 

tappar tror på framtiden för den drabbade. Det gäller för den professionella att så ett frö 

inför framtiden i den drabbade, att det faktiskt finns en framtid där sorgen känns lättare. 

(Lundmark 2007: 57-63) 

 

I bearbetningsfasen behöver den drabbade fortfarande stöd och hjälp, men behovet 

minskar och stödet kan se annorlunda ut. Nuet och framtiden börjar bli viktig och 

meningsfull för den drabbade och fokus kan ligga på att förändra sitt liv på ett sätt man 

själv har kontroll över. En del väljer att flytta medan andra kan t.ex byta jobb. Nu kan 

stödbehovet istället handla om att finnas där som bollplank och vägleda den drabbade 

tillbaka till vardagen. Orienteringsfasen är den slutgiltiga fasen där den drabbade lever 

med en sorg som inte begränsar livet. Detta innebär att den drabbade bör bemötas som en 

människa bland alla andra människor med erfarenhet av kriser och sorger. (Lundmark 

2007: 57-63) 

 

5.4   Kommunikation  och  dialog  

Begreppet kommunikation är av grundläggande betydelse när vi försöker förstå varandra 

individer sinsemellan. I människonära arbeten, där samtalet ses som ett ”yrkesredskap”, 

är det väsentligt att ha grundläggande insikter om människors kommunikativa samspel. 

När vi kommunicerar skapas relationer och genom det verbala språket kan vi ge uttryck 

för och skapa våra identiteter. I samtal uttrycks och manifesteras exempelvis våra roller, 

relationer, makt etc. Kommunikation är nödvändigt för att kunna utbyta information, 

uttrycka känslor och vilja samt göra omvärlden begriplig för varandra. Kommunikationen 

kan såväl vara verbal som icke-verbal och genom språkliga grunder skapas och utvecklas 

vi i nära relationer till andra. (Eriksson & Markström 2000: 151-152) 
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I kommunikation med barn gäller det att vara ärlig och rak, de både vill men också 

behöver få veta sanningen. Man bör dock anpassa sig utifrån barnets ålder när man 

förmedlar ett dödsfall. Det är viktigt att man undviker abstrakta förklaringar, speciellt 

med små barn. Genom att ge barnet konkret och direkt information undviker man 

förvirring och fantasier hos barnet. Det kan ibland kännas lättare för den vuxna att ty sig 

till abstrakta förklaringar, men detta gör det alltså svårare att förstå för barnet. 

Informationen ska inte heller bara vara öppen och direkt, den ska även komma direkt. 

Självklart kan och bör den vuxna tänka sig för innan man berättar, men man bör inte 

undanhålla information eftersom det ökar riskerna för att barnet får reda på sanningen på 

andra vägar. Forskningen visar att barn som har en öppen relation med en vuxen drabbas 

mer sällan av depression efter en förälders död. (Dyregrov 2007: 79-81) 

Vid allvarliga sjukdomar med dålig prognos är det viktigt att tidigt prata med barnet och 

berätta för dem vad som är på gång, lika viktigt är det att vuxna vågar svara ärligt och 

uppriktigt på barnets frågor. Även om både barn och vuxna håller hoppet uppe in till det 

sista, är det viktigt att inte ge barnet några falska förhoppningar för att försöka minska 

smärtan av sorgen. (Dyregrov 2007: 82)  

 

Lundmark (2007: 107) poängterar vikten av att göra förlusten verklig för barn. Barnet har 

samma behov som vuxna att förstå vad som har hänt och därför är det viktigt att t.ex låta 

barnet vara med på begravningen. Inför en begravning är det av stor vikt att förbereda 

barnet på vad som kommer ske, alla detaljer är viktiga. Det är också viktigt att poängtera 

att vuxna kan bli mycket ledsna och gråta på begravningen, och att det är helt okej att 

barnet också gråter.   

 

6   METOD  

Inom detta kapitel behandlas allmän litteraturstudie som metod, insamling av  material 

till arbetet, inklusions-och exklusionskriterier, etiska aspekter samt innehållsanalys som 

analysmetod.   
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6.1   Allmän  litteraturstudie  

Jag har valt att använda mig av en allmän litteraturstudie i mitt examensarbete. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013: 25) finns det flera benämningar för en allmän 

litteraturstudie, som t.ex litteraturöversikt, forskningsöversikt eller litteraturgenomgång. 

Syftet med en allmän litteraturstudie kan antingen vara att beskriva kunskapsläget inom 

ett visst område eller att sammanställa en beskrivande bakgrund som motiverar att en 

empirisk studie görs. En litteraturstudie som är gjord på kandidatnivå kan alltså användas 

som grund för ett kommande arbete på magisternivå, men det kan också vara ett fristående 

arbete för att med hjälp av litteraturen skapa kunskap om det valda området. (Friberg 

2012: 133)  

 

Att göra en litteraturöversikt innebär att skribenten tar reda på befintlig forskning för att 

få en uppfattning om vad som redan har studerats. En allmän litteraturstudie avgränsar ett 

forskningsområde genom en kategorisering av det insamlade, inkluderade materialet. 

Studien baseras på ett systematiskt val av texter inom ett område. (Friberg 2017: 143) 

 

En allmän litteraturstudie är inte lika omfattande som en systematisk litteraturstudie. En 

systematisk litteraturstudie kräver en ingående analys och kännetecknas av en så kallad 

metaanalys. I en allmän litteraturstudie å andra sidan görs ingen avgränsning till val av 

antingen kvalitativa eller kvantitativa artiklar och analysen är inte lika ingående. (Friberg 

2012: 134)  

 

Att metodvalet föll på allmän litteraturstudie grundar sig i att jag vill lyfta fram relevant 

forskning inom ämnet samt eget intresse. Jag valde att göra en allmän litteraturstudie 

framom en systematiskt litteraturstudie eftersom jag inte vill begränsa min studie på ett 

mindre område. Jag bekantade mig med bägge metoder men beslöt mig för att använda 

mig av allmän litteraturstudie för att jag ansåg att det passade bättre in för mina 

frågeställningar och syfte. 
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6.2   Insamling  av  material    

När jag började skriva mitt examensarbete sökte jag artiklar från flera olika databaser, 

men tillslut har jag endast använt mig av Academic Search Elite (EBSCO), Sage Journals 

och Google Scholar. Majoriteten av mitt insamlade material är på engelska eftersom jag 

främst hittade artiklar på engelska som berörde det valda ämnet. Jag har använt mig av 

sökord som bereavement, young children, parental loss, prevention, professional view 

och grief och kombinerat dem med hjälp av AND, OR och NOT. Olika exempel på dessa 

sökord jag använt mig av på svenska är stöd, nära anhörigs död, barn som anhörig, 

familjearbete. Majoriteten av mina artiklar är inte äldre än 10 år, vilket var något jag 

ursprungligen strävade efter. Men under arbetets gång märkte jag att jag behövde justera 

detta för att hitta såna artiklar som jag var ute efter. Det visade sig inte vara helt enkelt att 

hitta artiklar som tangerade det valda ämnet, men tillslut har jag valt att inkludera 9 olika 

artiklar. Av dessa är 2 skrivna på svenska medan resterande 7 är skrivna på engelska.  

 

6.3   Inklusion-  och  exklusionskriterier  

För att kunna få fram svar på mina frågor har jag valt att inte begränsa mig geografiskt. 

Jag har valt att enbart inkludera artiklar som är skrivna på svenska eller engelska eftersom 

de är de språk jag själv behärskar tillräckligt bra. Jag har valt att exkludera artiklar som 

är skrivna före 2000-talet. Min grundtanke var att inte använda artiklar som är äldre än 

10 år, men det visade sig att jag hittade några som var äldre än så men ändå kändes 

relevanta, därav var jag tvungen att ändra mina sökningar. Majoriteten av mina 

inkluderade artiklar var endå skrivna före 2008, endast två st (artikel 5 & 7) var skrivna 

för mer än 10 år sedan. Jag har valt att endast ta del av artiklar som funnits tillgängliga i 

full text avgiftsfritt. 

För att tydliggöra mina inklusion-och exklusions kriterier har jag sammanställt dem enligt 

följande:  

Inklusionskriterier:  

-   Artiklar som är skrivna på 2000-talet 

-   Artiklar som är skrivna på engelska eller svenska 

-   Artiklar med fokus på stöd för barn som förlorat en förälder 
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-   Artiklarna är tillgängliga i full text 

 

Exklusionskriterier:  

-   Artiklar som är skrivna före 2000-talet 

-   Artiklar som är skrivna på annat språk än svenska eller engelska 

-   Artiklar som inte är tillgängliga i full text 

-   Artiklar som fokuserar på olika stödgrupper för sorgearbetet.  

6.4   Etiska  aspekter  

Eftersom jag gör en allmän litteraturstudie kommer jag att följa guiden för god 

vetenskapliga praxis vid Arcada vilket bland annat innebär att jag inte kommer använda 

mig av oredlighet, försummelse eller övriga ansvarslösa förfaranden i mitt 

examensarbete. Detta betyder t.ex att jag inte kommer hänvisa till källor jag inte har 

använt eller plagiera texter från min källor till arbetet. Jag kommer istället ange korrekta 

källhänvisningar och se till att källförteckningen stämmer överens med detta samt följa 

ärlighet, omsorgsfullhet och noggrannhet genom hela arbetsprocessen. Eftersom jag valt 

att göra en allmän litteraturstudie beaktas de etiska aspekterna främst genom att på ett 

korrekt sätt hänvisa och citera. Det innebär att jag som skribent bör garantera att mina 

källhänvisningar och namngivelser är korrekta samt att jag ej undanhåller information 

eller feltolkar information för att gynna mitt egna arbete. (Arcada, 2014) 

6.5   Analys  

Som analysmetod har jag använt innehållsanalys. Syftet med innehållsanalys är att 

synliggöra och lyfta fram det mest väsentliga ur de inkluderade artiklarna, t.ex genom en 

översiktstabell för att göra resultatet så tydligt som möjligt. Det första steget i en 

innehållsanalys är att läsa igenom artiklarna noggrant för att förstå innehållet, helheten 

och steg två är att dokumentera studierna i en översiktstabell. I tabellen kan skribenten 

urskilja kategorier som syfte, metod, resultat etc. Därefter följer processen att hitta 

likheter respektive skillnader i det insamlade materialet. När man identifierat likheter och 

skillnader blir nästa steg att sortera materialet utifrån dem. Vanligen bedöms likheter och 
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skillnader i resultatet, liksom i mitt arbete. Kvalitativa studier presenterar ofta resultatet i 

form av teman eller kategorier. (Friberg 2012: 140-142) 

 

Från artiklarnas olika resultat har jag valt ut följande kategorier: stöd för barnet, stöd för 

den kvarlevande föräldern och den professionellas roll i sorgearbetet. När jag utsåg dessa 

kategorier började jag med att läsa igenom alla artiklar. Medan jag läste igenom artiklarna 

var för sig, antecknade jag vid sidan av det jag ansåg var mest väsentligt för mitt arbete. 

På detta sätt fick jag sedan fram de likheter som jag sedan valde att kategorisera. 

Kategoriernas namn är relativt breda, men jag anser att de svarar på studiens 

frågeställningar. 

7   RESULTAT    

Under denna kategori är arbetets resultat sammanställt och kategoriserat enligt följande 

tre kategorier: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Resultatöversikt 
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7.1   Stöd  för  barnet  

Att förlora en förälder i barndomen upplevs som en ytterst traumatisk upplevelse. Det har 

visat sig att yngre ålder vid dödsfallet är en riskfaktor för barnet. Detta kan förklaras med 

barnets kognitiva och känslomässiga förståelse samt att när barnet är litet är barnet totalt 

beroende av föräldrar för att få sina behov tillfredsställda och för att få adekvat 

information, trygghet och bekräftelse. Barn har ofta stor rädsla för att bli övergiven. (art.6) 

 

I artikel 6 & 3 lyfts det fram att stödet till barnet bör anpassas utifrån barnets behov, dess 

kognitiva och känslomässiga utveckling samt var i sorgearbetet barnet befinner sig. Olika 

faktorer samspelar som påverkar förlusten för barnet, dessa är omständigheterna kring 

dödsfallet, barnets egen förmåga till återhämtning samt barnets tillgång till känslomässigt 

och socialt stöd. När ett barns förälder avlider behöver barnet och den kvarlevande 

föräldern i vissa fall professionell hjälp med sorgearbetet samt råd och stöd så att barnet 

kan fortsätta utvecklas och så att barnets behov tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. 

Samma artiklar lyfter även fram att den kvarlevande föräldern i vissa fall kan vara så fylld 

med egen sorg efter dödsfallet, att det blir svårt att ge tillräckligt stöd till barnet och 

uppfylla barnets behov. 

 

I artikel 5 och 2 skrivs det om vikten av öppen kommunikation med barnet samt att 

uppmana barnet till att kommunicera och prata om sina känslor och upplevelser. I 

artiklarna framkommer det att i arbetet med barn som upplever sorg behöver man vara 

emotionellt öppen mot barnet, visa medkänsla, värme och förståelse.  

Artikel 8 nämner också vikten av öppen kommunikation med barnet och menar att vikten 

av öppen kommunikation beror på att barnet behöver få förståelse för dödsfallet genom 

Stöd för 

barnet Stöd för den 

kvarlevande 

föräldern 

Den 

professionellas 

roll i 

sorgearbetet 
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en helhet av vad som skett, så att barnet själv slipper fantisera ihop något som inte 

stämmer. Det gäller dock att hitta en balans mellan att informera barnet och att överbelasta 

barnet med information. 

 

Artikel 8 skriver även om att barnets sorg ofta kan visa sig genom lek och beteenden 

snarare än verbalt. Artikel 4 menar att ett stort nätverk av vänner och familj kan räcka om 

nätverket klarar av att stöda och sörja med barnet. Det gynnar barnet att ha någon (t.ex 

syskon eller föräldrar) att diskutera med som barnet är tryggt med och som varit med om 

samma sak som barnet.  

 

Artikel 6 diskuterar stöd som skulle gynna barn under skolåldern. Förslag på det kunde 

vara kvalitativa intervjuer där barnet själv kan ge uttryck för sin känslor och erfarenheter 

och intervjuerna kunde kompletteras med t.ex bildskapande.  

 

Ett annat resultat var att interventioner till barn vars förälder avlidit bör riktas till både 

barnet och barnets kvarlevande förälder eftersom stöd till den kvarlevande föräldern 

förbättrar deras egna psykiska hälsa och främjar deras föräldraförmåga vilket i sin tur 

leder till att barnet kan få bättre stöd från föräldern.  

7.2   Stöd  för  den  kvarlevande  föräldern  

De flesta artiklar, där ibland 6 & 9, menar att den kvarlevande förälderns föräldraförmåga 

har stor betydelse för barnets sorgeprocess, hälsa, utveckling, resiliens och 

stresshantering. Det handlar då främst om förälderns förmåga till intoning i barnets behov 

och känslor, förälderns kommunikationsförmåga och förmåga att ge barnet stöd.  

 

Artikel 6 menar att den kvarlevande förälderns föräldraförmåga i form av 

kommunikation, värme, att ge stöd, att tillfredsställa barnets grundläggande behov, att 

skapa tillhörighet, ha förmåga till gränssättning, samt förälderns egna goda psykiska hälsa 

räknas som skyddande faktorer för barnet. Till skyddande faktorer hör även stabilitet i 

tillvaron, goda relationer och sammanhållning inom familjen, samt bevarade av 

familjerutiner.  
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Artikel 7 & 8 menar att den kvarlevande föräldern gynnas av stöd som hjälper hen 

upprätthålla en vardag där barnets grundläggande behov tillgodoses samt får råd och stöd 

om hur vardagen kan fortgå samtidigt som sorgearbetet pågår.  

 

Artikel 6 & 2 diskuterar också vardaglig problematik som kan uppstå som följd av ena 

förälderns bortgång. Dödsfallet kan innebära svårigheter för den kvarlevande föräldern 

att upprätthålla vardagen för familjen och föräldrar kan behöva stödas i att förstå typiska 

tecken och reaktioner som barn kan uppvisa vid sorg samt allmänna, ålderadekvata 

sorgereaktioner hos barn för att kunna stöda sitt barn en längre tid. 

 

Det visade sig även att den kvarlevande föräldern kan uppleva problem med att uppehålla 

en sund vardag gällande kost, motion och andra positiva hälsobeteenden gentemot 

familjen, och att detta är något som den kvarlevande föräldern kan behöva hjälp med.  

Eftersom sörjande föräldrar kan vara överväldigade med sin egna sorg, kan individuellt 

stöd till familjen handla om att skapa en hållbar och känslosam miljö så att barnet kan få 

uttrycka sin sorg och för att familjelivet ska fortlöpa så bra som möjligt. (art. 2) 

7.3   Den  professionellas  roll  i  sorgearbetet  

Det är av stor betydelse både för barnet och den kvarlevande föräldern att den 

professionella kan främja ett positivt föräldraskap och hjälpa till att skapa en trygg miljö 

för barnet. Det är även viktigt att stöda både föräldern och barnet i att få kommunicera 

och diskutera, både enskilt och tillsammans. En öppen kommunikation med barnet gynnar 

barnet bäst, detta gäller både föräldern och den professionella. (6 & 9) 

 

Barn i åldern 2-4 år behöver korta och ärliga svar när de funderar över döden eftersom 

barn i den åldern inte ser döden som något permanent. Barn i den åldern använder ofta 

lek i sorgeprocessen medan barn i åldern 4-7 år även kan uttrycka sig genom att rita och 

berätta. Det är viktigt att låta barnet uttrycka sig och prata om sina känslor. (4) 

 

Det är av stor vikt att barnets vardagssituationer fortsättningsvis fungerar efter dödsfallet 

för att barnets grundbehov ska tillgodoses. (6) 
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Artikel 1 lyfter också konst som ett effektivt hjälpmedel för den vuxna att förstå barnets 

känslor och barnets förståelse. Artikel 1 nämner samtidigt risken att tro att barnet inte 

förstår eller känner sorg på grund av att barnets tal inte är tillräckligt utvecklat, där det gå 

gäller att hitta hjälpmedel som är anpassat till barnets utveckling.  

 

Författarna till artikel 7 har skrivit om en teori som baserar sig på vad den professionella 

bör fokusera på för att stöda sorgearbetet med barn. Dessa områden är att hjälpa barnet 

realisera dödsfallet, att hjälpa barnet hantera uppenbara känslor men även känslouttryck 

som barnet själv inte förstår sig på, att hjälpa barnet hantera svårigheter som hindrar 

barnet från att återgå till det liv som fanns före dödsfallet samt uppmuntra barnet till att 

få avslut som att t.ex delta i begravning och sedan stöda barnet att gå vidare.  

 

Din egna empatiska förmåga att förstå och prata om sorg påverkar chansen att stöda andra. 

Barn är skickliga på att läsa av och känna in vuxnas icke-verbala språk, så man bör vara 

medveten om sitt verbala och icke-verbala språk i arbetet med barn som upplever sorg. 

(4) 

 

Artikel 9 uppmärksammar vikten av att inte bara stöda barnet och den kvarlevande 

föräldern i det akuta skedet utan att också erbjuda långsiktigt stöd. Långsiktiga 

konsekvenser kanske inte alltid beaktas i lika stor utsträckning eftersom man förväntar 

sig att sorgen och dess konsekvenser är övergående. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning av resultaten: 

 

Figur 2: Resultatöversikt över kategoriseringen 
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8   ANALYS  AV  RESULTATEN    

I detta kapitel framkommer en analys av studiens resultat. Resultaten är även 

ihopkopplade med studiens tidigare forskning och teoretiska referensram. 

8.1   Stöd  för  barnet  

Resultatet visar att kommunikation mellan barn och kvarlevande förälder samt 

kommunikation mellan barn/kvarlevande förälder och professionell är betydelsefullt för 

att barnet ska ha möjlighet att gå vidare efter ett dödsfall. I socialstyrelsens 

utvecklingsarbete från 2013 bekräftas att den kvarlevande föräldern i många fall kan 

uppleva svårigheter i kommunikationen med barnet. Man vet inte hur mycket barnet ska 

involveras, hur man pratar om dödsfall med barn eller hur mycket barnet förstår samt hur 

man pratar med barnet på ett åldersadekvat sätt. Riley (2003) menar att åldersadekvat 

Stöd för familjen efter ett 
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information är A och O för att barnet ska ha en möjlighet att bearbeta och hantera de 

känslor som uppstår i samband med ett dödsfall. Eriksson & Markström (2000) menar att 

kommunikationen med barnet bör vara rak och ärlig trots att det kan kännas svårt och 

jobbigt för föräldern. Man bör undvika att undanhålla information för barnet eftersom det 

ger barnet utrymme för att själv fantisera ihop ett händelseförlopp som inte stämmer. 

Kommunikationen bör alltid ske på barnets nivå. Barn som har en öppen kommunikation 

med den vuxna drabbas mer sällan av depression efter ett dödsfall. (Dyregrov 2007)  

Detta stämmer långt ihop med resultatet i arbetet. De allra flesta artiklar, t.ex Hodge & 

Hope (2006), Biank & Werner-Lin (2012) och Bugge et.al (2014) påpekar alla att 

kommunikationen spelar stor roll för att barnet ska kunna gå vidare i sorgearbetet. Detta 

gäller både från den kvarlevande föräldern men även i kommunikation med den 

professionella. Kommunikationen med barn bör vara åldersanpassad.  

 

Resultatet visar att barnets och familjens stöd av det närmaste nätverket kan starkt kopplas 

ihop med barnets behov av stöd efter dödsfallet. Socialstyrelsen (2013) konstaterar att 

den kvarlevande föräldern i många fall kan överbelastas med sorg av att förlora sin partner 

samtidigt som livet fortfarande fortgår och vardagen behöver fungera. Bergman och 

Hanson (2014) menar att goda relationer och sammanhållning samt stöd inom familjen är 

en stor skyddsfaktor gällande barn som förlorat en förälder. Att skapa en trygg miljö för 

barnet samt att barnet har tillgång till känslomässigt stöd är stor vikt för att barnet ska må 

bra. Resultatet visar att det stöd barnet får bör anpassas efter barnets ålder, behov och 

kognitiva utveckling, vilket även är genomgående i arbetet som helhet.  

 

Resultatet av detta arbete visar också att den kvarlevande förälderns förmåga att stöda 

barnet efter dödsfallet är grundläggande för att barnet ska gå vidare i sorgearbetet. Barn 

har bäst förutsättningar efter att ha förlorat en förälder om de fortsättningsvis lever i en 

god relation tillsammans med en resursstark förälder. Faktorer som ytterligare förstärker 

barnets förutsättningar är om man inom familjen har en öppen kommunikation med 

tillgång till stöd från såväl familjen som från vänner, skola och nätverk samt tillgång till 

professionell hjälp vid behov. (Bergman och Hanson, 2014) 

 



 

 

31 

8.2   Stöd  för  den  kvarlevande  föräldern    

Enligt resultatet i detta arbete påverkas barnet av den kvarlevande förälderns förmåga att 

hantera sin egen sorg och upprätthålla en vardag efter dödsfallet. Biank & Werner-Lin 

(2011) menar att den kvarlevande föräldern blir en slags modell för barnet i sorgearbetet. 

Barnet behöver se att den kvarlevande föräldern kan sörja men också att livet går vidare 

efter dödsfallet. Riley (2003) skriver också att den kvarlevande förälderns förmåga att 

hantera sina egna känslor har starkt inflytande på barnets sorgearbete. Barnet behöver se 

sin kvarlevande förälder sörja kontrollerat eftersom barnet då ser att sorgen inte är 

skrämmande. Lundmark (2007) delar även denna mening, samt påpekar att det kan 

kännas överväldigande för den kvarlevande föräldern att hantera såväl sin egen sorg samt 

barnets samtidigt som man försöker upprätthålla en vardag efter dödsfallet. Detta var 

genomgående i resultaten av artiklarna. Bergman och Hanson (2014) samt Berggren-

Järkestig et.al (2015) menar att den kvarlevande förälderns föräldraförmåga har stor 

betydelse för barnets sorgeprocess, hälsa, utveckling, resiliens och stresshantering. 

Bergman och Hanson (2014) menar att man som professionell bör främja ett positivt 

föräldraskap och att barnet behöver en trygg miljö där barnet får utrymme för att uttrycka 

sin sorg och fortsätta utvecklas.  

 

Att den kvarlevande föräldern kan uppleva svårigheter i att upprätthålla en funktionell 

vardag efter dödsfallet påpekar Socialstyrelsen (2013) och Werner-Lin (2011). Detta 

framkom även i resultaten från detta arbete. Den kvarlevande föräldern kan behöva hjälp 

i såväl vardagliga situationer som att upprätthålla kost och motionsvanor men även stöda 

den kvarlevande föräldern i att tillfredsställa såväl barnets som förälderns egna 

grundläggande behov.  

 

Resultatet visar att den kvarlevande föräldern kan uppleva problem i att etablera ett nytt 

familjeliv och anpassa sig till det efter dödsfallet. En förälders dödsfall innebär nya 

familjekonstellationer som kan vara påfrestande för hela familjen. Den kvarlevande 

föräldern behöver stödas i att erbjuda trygghet för barnet samtidigt som föräldern sörjer. 

(Bugge et. al 2014) 
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Resultatet visar även att den kvarlevande föräldern kan behöva stöd i att förstå typiska 

tecken och reaktioner som barn kan uppvisa i samband med sorg och få en förståelse för 

skillnaden på dessa och allmänna, åldersadekvata utvecklingsstadier. (Järkestig et.al 

2015) 

9   DISKUSSION  

Under detta kapitel diskuteras resultatet, studiens metodval samt skribentens egna åsikter 

kring arbetet. Även förslag för fortsatt forskning lyfts fram.  

 

9.1   Resultatdiskussion  

Frågeställningarna i detta arbete var: Hur kan man som professionell stöda barnet i 

vardagen efter ett dödsfall samt hurdant stöd behöver den kvarlevande föräldern efter 

dödsfallet för att i sin tur kunna stöda barnets sorgeprocess? 

Jag valde att först kategorisera resultaten i tre relativt breda kategorier för att sedan 

utmynna resultaten till dem i ännu mindre kategorier. Detta tycker jag själv gav en ganska 

bred överblick, även om man som läsare bör tänka på att varje enskild familj upplever 

situationen olika samt har olika behov av stöd och hjälp.  

 

 I min teoretiska referensram har jag lyft fram väsentlig litteratur om relationsarbete, 

bemötande samt kommunikation och dialog vilket framställts som betydande i arbetet 

med människor i sorg genom litteraturen samt komponenter som jag själv skulle 

värdesätta i min framtida yrkesroll om jag stöter på individer i sorg. Jag anser att 

bemötande, relationsarbete och kommunikation samt dialog är avgörande i alla slags 

möten med andra människor, men extra viktigt i mötet med människor i utsatta 

livssituationer. Jag anser att de tre begreppen långt går hand i hand och att t.ex ett gott 

bemötande lägger grunden för ett lyckat relationsarbete och kommunikationsmöjligheter. 

En lyckad relation anser jag ofta kan leda till ärlig och öppen kommunikation och ett fint 

ömsesidigt bemötande.  
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Sammanfattningsvis anser jag det relevant att koppla ihop resultatet med arbetet som 

helhet. Vikten av rak, ärlig kommunikation och kunskap om hur förmedla budskap har 

varit centralt både i mitt resultat och teoretiska referensramen. Resultatet i arbetet säger 

bland annat att barnet har bäst förutsättningar att klara sig efter dödsfallet om barnet har 

en trygg och öppen relation till den kvarlevande föräldern, ett brett nätverk och 

möjligheter till stöd av professionella vid behov. Under rubriken tidigare forskning lyfts 

den kvarlevande föräldern fram som en bidragande skyddsfaktor för barnets sorgearbete.  

De största komponenterna som skiljer arbetets resultat från teoretisk referensram är 

bemötande och relationsarbete. Detta har inte lyfts fram i resultatet och jag har inte heller 

hittat artiklar som betonar dessa områden. Detta tycker jag själv är både synd och 

förvånansvärt eftersom det är två komponenter som tydligt lyfts fram i den litteratur jag 

begrundat i min teoretiska referensram. Detta har jag diskuterat mer ingående under 

kapitlet metoddiskussion.  

 

Inom kapitlet för teoretisk referensram har jag bland annat tagit upp allmänna reaktioner 

och känslor kopplade till nära dödsfall samt åldersadekvat förståelse för döden hos barn. 

Detta är något som jag även stött på i artikelsökningen, men valt att inte lägga så stort 

fokus på eftersom arbetet då skulle blivit mer inriktat mot krisarbete. Orsaken till att jag 

valt att även skriva om reaktioner och förståelse för döden först är för att jag själv anser, 

samt att det lyfts fram i litteratur, att man som professionell behöver ha en viss kunskap 

om de områdena för att sedan kunna stöda individen. För mig känns det givet att ha en 

grundförståelse för hur människor kan känna sig, förstå samt uppfatta situationer för att 

kunna hjälpa någon. 

 

9.2   Metoddiskussion  

Jag valde att göra en allmän litteraturstudie för att svara på syftet och frågeställningarna 

i detta arbete. En bidragande orsak för att valet föll på allmän litteraturstudie är för att jag 

anser att det är ett känsligt ämne att undersöka genom t.ex intervjuer. Förutom att det är 

ett känsligt ämne tror jag att jag skulle stött på problem gällande den etiska biten om jag 

hade valt t.ex intervjuer. Ytterligare en orsak till varför jag valde litteraturstudie är för att 

jag har skrivit arbetet ensam, vilket i sig är tidskrävande. Den största orsaken till att jag 
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valde allmän litteraturstudie var för mitt egna intresse samt min vilja att lyfta fram 

forskning inom ämnet eftersom jag anser att jag valt ett ämne som behöver mer kunskap. 

Jag valde att skriva om detta ämne för att jag anser att barn och barnfamiljer ska kunna få 

den hjälp de är i behov av. Så gott som alla litteratur jag begrundat konstaterar att barnets 

sorgeprocess till stor del grundar sig på den kvarlevande förälderns förmåga att dels sköta 

sin egen sorg men även hjälpa barnet hantera sorgen. Detta tycker jag själv låter uppenbart 

men samtidigt lägger det en stor press på den kvarlevande föräldern. 

 

Själva sökningen av material var tidskrävande och gav mig sämre resultat än jag trott, 

därav var jag tvungen att ändra mina sökkriterier till ett längre tidsperspektiv. Jag hade 

även önskat hitta fler artiklar från Norden, och helst av allt Finland. Eftersom jag tyvärr 

inte behärskar det finska språket tillräckligt bra uteslöts artiklar som var skrivna på finska. 

Många artiklar jag stött på på svenska betonar stödmetoder för familjer som förlorat en 

förälder, vilket jag inte heller inkluderade i mitt arbete. Under arbetets gång har jag 

emellanåt gått tillbaka för att söka fler artiklar.  

 

I efterhand kan jag konstatera att göra en allmän litteraturstudie om detta ämne visade sig 

vara mer krävande än jag hade trott eftersom jag hade svårigheter att hitta artiklar, men 

jag är ändå nöjd över de artiklar jag inkluderat i arbetet. När jag började skriva mitt arbete 

hoppades jag på att hitta mer litteratur som betonar stödet i vardagen efter ett dödsfall 

framom litteratur som betonar krisarbete och krisarbetets faser. Därav har det varit 

utmanande att svara på mina frågeställningar. Orsaken till att en del av resultatet i arbetet 

i viss mån inte stämmer överens med arbetes övriga teoretiska kapitel kan vara för att jag 

valt för snäv teoretisk referensram och avgränsning i arbetet. De delar av arbetets resultat 

som inte stämmer överens med teoretisk referensram är främst bemötande och 

relationsarbete. Detta är begrepp som lyfts fram i litteratur som behandlar stöd för familjer 

var ena föräldern avlidit men som inte lyfts fram i artiklar. Av de artiklar jag hittat från 

Norden betonas det ändå till skillnad från forskning från andra delar av världen. Jag tror 

att vi i Norden har kommit längre inom forskning där hela familjen får stöd både på kort-

och långsikt, och att vi i Norden lägger större fokus på att stöda hela familjen. Det går 

dock inte att undvika att konstatera att mer forskning kring stöd i vardagen är önskvärt 

för att bistå professionella med verktyg för att ge barnfamiljer optimal hjälp. Med facit i 

hand hade jag möjligtvis fått ett annorlunda resultat genom verklighetsbaserade 
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berättelser i form av intervjuer. Det kan hända att jag hade fått en större bredd på arbetet 

och fått svar från olika synvinklar, men risken hade också varit att jag inte hade fått svar 

på mina frågor. Genom intervjuer hade jag möjligtvis fått en bredare bild över hur vi i 

Finland stöder familjer var ena föräldern avlidit. Jag hoppas nu istället att min studie 

motiverar andra till att fortsätta forska inom området så att kunskapen ökar.  

9.3   Förslag  till  vidare  forskning  

Eftersom det visade sig finnas relativt lite forskat om ämnet skulle jag gärna se att mer 

forskning satsades på just stöd i vardagen för familjer som varit med om dödsfall inom 

familjen. Jag önskar även att mer forskning gjordes i Norden. För att få en inblick i hur 

det ser ut i det verkliga livet skulle jag rekommendera intervjuer med familjer och 

professionella inom området. Förslagsvis kunde fortsatt forskning betona stödet i 

vardagen och hur man som professionell kan stöda familjens fortsatta vardag efter ett 

dödsfall. Förslag till vidare forskning kunde med fördel involvera familjer som upplevt 

dödsfall för en längre tid sedan, och utifrån dessa familjer utgå från vad som varit till 

nytta för dem när dödsfallet inträffade. Förslag på intressanta frågeställningar enligt mig 

är t.ex:  

-   Hur jobbar ni med familjer där ena föräldern avlidit? Finns det någon speciell 

handlingsplan? Hur följs familjer upp på långsikt? (Riktat åt professionella) 

-   Vilken typ av stöd fick ni i samband med dödsfallet? Hurdant stöd fick ni både 

på kortsikt och långsikt? Vilken typ av stöd hade ni önskat få, men inte fick? 

(Riktat åt familjer som förlorat en förälder)  

 

9.4   Slutord  

Det har varit givande och intressant att fördjupa sig inom ämnet. Mycket forskning finns 

kring barnets sorgereaktioner, olika typer av dödsfall, hur sjukhuspersonal kan involvera 

barnet samt hur daghem och lärare kan bemöta sorg men jag hittade väldigt lite forskning 

kring konkret stöd i vardagen för att vardagslivet ska fortlöpa för familjen efter ett 

dödsfall. Många studier konstaterar dock att det kan vara svårt att upprätthålla en vardag 

för den kvarlevande föräldern efter dödsfallet och att stöd skulle behövas i det. Flera 
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studier som jag läst önskar också mer forskning kring ämnet. Detta har gjort att det varit 

ganska svårt att hitta källor som svarar på mina frågeställningar, vilket jag är medveten 

om. Om jag hade hittat fler relevanta källor hade även trovärdigheten ökat i mitt arbete. 

Jag är ändå nöjd över mitt arbete och det material jag hittat.  

 

Jag har lärt mycket av mitt arbete, och hoppas att även andra ska få nytta av det. Jag 

hoppas det ska vara till nytta för såväl professionella som enskilda individer som kommer 

i kontakt med familjer i sorg. För Raseborgs stads del hoppas jag att mitt arbete kan hjälpa 

dem i arbete med familjer som upplever sorg. Målet med LAPE är att tjänsterna som 

erbjuds ska utgå från familjernas behov, samt att barnets bästa och att stöda föräldrarna 

ska stå i fokus. Jag hoppas att resultaten av denna studie kan ge något verktyg i 

förebyggande arbete med barnfamiljer som upplevt att en förälder avlidit. Syfte med 

LAPE är bland annat att lägga tyngdpunkt på förebyggande arbete för att minska antalet 

barn som omhändertas eller får institutionsvård. Flera artiklar poängterar att barn som 

upplevt att en förälder avlidit är en riskgrupp för att utveckla framförallt psykisk ohälsa.  

 

Jag har fått möjlighet att fördjupa mig inom människans utveckling, sorgereaktioner samt 

betydelsen av uppbyggandet av relationer och relationsarbete, förmågan att kunna 

kommunicera med barn och vuxna som upplever sorg samt bemötande av människor i 

kris. Jag har inte enbart lärt mig ny kunskap inom ämnet,  även om jag kanske ser det som 

mest värdefullt, utan även hur man bygger upp ett examensarbete.  

 

I min egen reflektion kring ämnet anser jag att det viktigaste är att finnas där för familjen 

i det akuta skedet, men även i det långa loppet. Vissa familjer kanske inte är i behov av 

professionell hjälp under den första perioden efter dödsfallet, men då anser jag att det 

skulle behöva finnas någon som följer upp familjen efter ett tag för att se hur det går. I 

viss litteratur som jag tagit del av har det poängterats att stödet för barnet och familjen 

bör vara långsiktigt efter ett dödsfall. 
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BILAGA  1  

 

Databaser Datum Sökord Träffar Antal använda träffar 

SAGE 7.11.2017 Bereavement, young children, 

professional view 

1238 st 1 st 

SAGE  8.11.2017 Bereavement, parental loss, 

young children, prevention 

978 st 1 st  

SAGE  8.11.2017 Grief, young children 4317 st 1 st 

SAGE 15.11.2017 Bereavement, parent loss, grief 1414 st 1 st 

EBSCO 25.11.2017 Bereavement, parental loss, 

adjustment 

12 st 1 st 

Google Scholar 30.11.2017 Stöd till barn en förälder 

avlider 

4660 st 1 st 

SAGE 1.7.2018 Bereavement, crisis, young 

children, support 

3492 st 1 st 

EBSCO 8.11.2017 Young children, grief 124 st 1 st 

Google Scholar 10.8.2018 Barn som anhörig, dödsfall 4770 st 1 st  
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BILAGA  2  

Nr. Författare. 

År 

Titel Syfte Metod Resultat 

1 Sungeun 

Yang & 

Soyeon Park. 

2017 

A sociocultural approach 

to perceptions of death and 

loss 

Att undersöka 

barns kognitiva 

förståelse för 

döden samt barns 

emotionella 

respons till 

döden och sorg. 

Intervju-

studie 

Majoriteten av barn 

associerade döden med 

negativa känslor. Majoriteten 

använde också realistiska 

uttryck för att berätta om 

döden.  

2 Biank, 

Nancee M & 

Werner-Lin 

Allison. 2012 

Holding parents so they 

can hold their children: 

Grief work with surviving 

spouses to support 

parentally bereaved 

children. 

Illustrera hur 

professionella 

kan hjälpa 

föräldrar att 

stöda barns 

sorgereaktioner 

och därigenom 

mildra 

långsiktiga 

negativa 

hälsoeffekter. 

Litteratur-

studie 

Den professionella kan ge bäst 

stöd om dödsfallet varit 

förväntat och hen har jobbat 

med att förbereda barnet och 

familjen före dödsfallet samt 

hade möjlighet att förbereda 

familjen för livet efter 

dödsfallet.  

Informera föräldrar om barns 

sätt att uttrycka sorg och 

uppmana föräldrar att 

engagera sig i barnets 

sorgearbete. Finnas där som 

ett stöd i vardagen för 

familjen.  

3 Favazza, 

Paddy Cronin 

& Munson, 

Leslie. 2010 

Loss and grief in young 

children 

Att diskutera 

olika typer av 

dödsfall ur 

teoretiska 

Litteratur-

studie 

Barn går igenom olika typer 

av ”naturliga” förluster i 

barndomen och kan också 

komma i kontakt med 
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perspektiv, 

illustrera barns 

olika sätt att 

reagera och 

uppleva dödsfall 

samt tillgodose 

lärare och 

föräldrar med 

fakta hur man 

kan diskutera 

dödsfall med 

barn.  

förluster genom böcker och 

filmer. Detta ger barnet 

möjlighet att utveckla sin 

förståelse för döden.  

Barn upplever dödsfall olika. 

Vuxna i barnets omgivning 

behöver besitta kunskap om 

hur barn generellt reagerar på 

sorg utifrån ålder och 

utveckling för att ha verktyg 

att förstå barnet.  

4 Jessica 

Koblenz. 

2015 

Growing from grief: 

Qualitative experiences of 

parental loss 

Att ta reda på vad 

som hjälpt barn 

att gå vidare de 

närmaste åren 

efter att en 

förälder avlidit.  

Intervju-

studie med 

vuxna 

individer 

som 

förlorat en 

förälder i 

ålder 3-19 

år. 

Några gemensamma faktorer 

som de intervjuade lyfte fram 

var: låta barnet ha en relation 

till den avlidna, ge barnet 

individuellt stöd utgående från 

barnets behov, låta barnet 

bearbeta och komma över 

sorgen på sitt egna vis.  

5 Hodge, Diane 

& Hope, 

Rebecca. 

2006 

Factors affecting 

children’s adjustment to 

the death of a parent: The 

social work professional’s 

viewpoint 

Undersöka 

faktorer som 

påverkar barnets 

anpassningsför-

måga till en 

förälders 

bortgång. 

Intervju-

studie / 

litteratur-

studie 

Kön och ålder spelar in på 

barnets anpassningsförmåga. 

Men även omständigheterna 

kring dödsfallet och den 

kvarlevande förälderns 

omsorgsförmåga hade stor 

inverkan på barnet. 

6 Bergman, 

Ann-Sofie & 

Hanson, 

Barn som anhöriga när en 

förälder avlider, en 

kunskapsöversikt om 

Att söka, granska 

och 

sammanställa 

kunskap om 

Randomis

erad 

kontrollera

d studie 

Interventioner till barn vars 

förälder avlider behöver riktas 

till både barnet och barnets 

kvarlevande förälder. Stöd till 
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Elizabeth. 

2014 

effekt av metoder för stöd 

till barn. 

verksamma 

metoder för att 

ge stöd till barn 

vars förälder 

eller 

omsorgsperson 

avlider samt 

identifiera 

fortsatt 

kunskapsbehov.  

kvarlevande förälder kan 

förbättra deras egen psykiska 

hälsa och främja deras 

föräldraförmåga, så att de kan 

ge bättre stöd till barnet. 

Samtidigt behöver stöd riktas 

direkt till barnet. Ämnet 

behöver mer forskning för att 

kunna säkerställa resultat. 

7  Melvin, 

Diane & 

Lukeman, 

Diane.  

2000 

Bereavement: A 

framework for those 

working with children 

Att studera 

faktorer som kan 

hjälpa den 

professionella i 

arbetet med barn 

som förlorat en 

förälder.  

Litteratur-

studie 

Den professionella bör 

informera familjen om 

normala reaktioner kring 

dödsfall, stöda och ge råd till 

den kvarlevande föräldern 

samt vara medveten om sin 

egna erfarenheter av dödsfall 

för att undvika att påverka 

klienten.  

8  Bugge, Kari. 

Darbyshire, 

Philip. 

Helseth, 

Solvi. Eline, 

Grelland 

Røkholt & 

Karen 

Therese 

Sulheim 

Haugstvedt. 

2014 

Young children’s grief: 

Parents’ understanding and 

coping 

Allmänna 

sorgereaktioner 

hos barn samt 

faktorer som 

föräldrar upplevt 

svårhanterliga 

under barnets 

och förälderns 

sorgeprocess. 

Intervju-

studie   

Barn under skolåldern förstår 

mer än vad forskning tidigare 

trott om dödsfall. Föräldrar 

har upplevt det svårt att 

särskilja när barnet visar 

åldersrelaterade beteenden 

och när barnet uttrycker sorg.   
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9  Berggren-

Järkestig, 

Ulrika. 

Magnusson, 

Lennart. 

Hanson, 

Elizabeth.  

2015 

Att se barn som anhöriga – 

om relationer, 

interventioner och 

omsorgsansvar 

Att 

sammanställa 

aktuell forskning 

och utveckling 

inom området 

barn som 

anhöriga.  

Litteratur-

studie 

Barn som anhöriga är ett brett 

begrepp och det är viktigt att 

särskilja olika typer av 

anhörigskap. Det är väldigt 

viktigt att professionella ser 

barnets behov av stöd & skydd 

så att barnet får vara barn även 

i utsatta livssituationer. Barn 

måste även få vara delaktiga i 

mötet med olika professioner 

och institutioner.  

 

 

 

 


