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Det har i tidigare studier framkommit att barnen glöms bort i sorgearbete då de mister 

en förälder och att barnen inte får bearbeta sorgen som de upplever. Om inte barnet 

får bearbeta sin sorg kan det bli deprimerat i framtiden. Studiens syfte är att beskriva 

barns upplevelser av att förlora en förälder. Studien är en litteraturstudie gjord på två 

böcker där barnen genom författarna beskriver upplevelserna av att mista en förälder. 

Böckerna analyserades sedan enligt en innehållsanalys. Flera viktiga aspekter 

framkommer i resultatet så som att barnen känner ensamhet, rädsla och hur viktigt 

barnen tycker det är att bli sedda. Flera barn kände även att de svek den bortgånga 

föräldern eftersom de med tiden glömde saker som handlade om föräldern. Vi vill att 

resultatet i vårt arbete skall användas av vårdpersonal för att underlätta i situationen 

för det drabbade barnet.  
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INTRODUKTION 

 

I Sverige mister varje år ca 3400 barn någon eller båda sina föräldrar (Statistiska 

centralbyrån, 2007). Under vår utbildnings gång har vi fått insikt i bemötandet till 

make/maka vid palliativ vård och dödsfall, vi upplever dock att barnen glöms bort i 

dessa traumatiska situationer. Via en litteraturstudie lyfter vi fram barnets upplevelse 

då de mister en av sina föräldrar. FN´s barnkonvention som finns till för att stödja 

barns rättigheter menar att varje individ under 18 år är ett barn (Svenska FN-

förbundet, 2009). I denna studie analyseras texter skriva av barn mellan 5 och 18 år. 

Döden sker oftast på sjukhus och inte som förr i hemmen, detta har gjort döden mer 

privatiserad och tabubelagd (Dyregrov, 2002).  

 

 

BAKGRUND 

 

Förutsägbara relationer spelar stor roll för trygghet i ett barns liv, att en förälder rycks 

bort innebär att en viktig del av barnets värld försvinner (Torsteinsson, 1999). I Hertz 

studie (refererad i Kirkevold, 2003) om hur familjer hanterar sin sorg identifierar hon 

fem olika copingstrategier som familjer ofta tar till då de förlorar en nära anhörig. 

Enligt Hertz hamnar barn ofta i andra hand då familjen drabbas av sorg. Hertz fem 

copingstrategier är ”Öppenhet och stöd”, ”Stillhet och tystnad”, ”Skuld och 

konflikter”, ”En som lider” samt ”Uppsplittring av familjen”. Copingstrategin 

”Stillhet och tystnad” beskrivs som en strategi familjer ofta tar till under första tiden 

efter ett väntat dödsfall. Familjens vuxna känner en lättnad över att lidandet är slut för 

den som nu är död och barnen kan bli förvirrade av denna lättnad och tro att de vuxna 

inte sörjer. Risken med denna strategi är att barnen tar över samma mönster och 

försöker tränga bort sorgen istället för att bearbeta situationen. Barn som tränger bort 

sorgen när de är små kan få problem i framtiden med svårigheter att hantera 

konflikter eller andra svåra situationer (Kirkevold, 2003).  

 

Enligt Christ (2000) sörjer barn olika beroende på i vilken ålder de befinner sig när 

dödsfallet inträffar. Christ (2000) som undersökt barn som har förlorat en förälder 

visar i sin studie att barn i åldrarna sex till åtta år får sömnsvårigheter och 

separationsångest, lite äldre barn vill ha information om förälderns tillstånd och vad 

som har inträffat. Dessutom visar studien att oavsett ålder behöver barnen och den 

kvarstående föräldern hjälp av lämplig personal att bearbeta sorgen på den 

utvecklingsnivå som barnet befinner sig på. Föräldrarna behöver hjälp att förstå och 

stödja barnet i den svåra situationen som har uppstått. Barn vill gärna se att deras 

förälder hamnar på någon annan plats som himlen. De ser föräldern som någon som 

vakar över dem (Christ, 2000). Enlig en studie gjord av MacPherson och Emeleus 

(2007) är det en väldigt svår situation för barn när en förälder dör. För barnen är det 

därför viktigt att ha någon att prata med som ser deras behov, det är då viktigt att det 

är människor som barnen kan känna tillit till och som kan dela deras upplevelse. Lika 

viktigt som det är att få hjälp med sorgearbete är det att få hjälpen så fort som den 

behövs, när barnen känner att de vill prata med någon skall de få göra det med 
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detsamma. Barnet måste även förstå vad döden är och vad döden innebär. Efterhand 

som barnet utvecklas blir det lättare för barnet att förstå att förlusten av en förälder 

påverkar hela familjen (MacPherson & Emeleus, 2007).  

 

Auman (2007) som undersökt sorg bland barn visar att barnen är de "bortglömda 

sörjande". Många barn upplever en svår sorg vid bortgången av en förälder som gör 

att barnet kan få långvariga psykiska problem. Auman menar att det finns stor 

avsaknad och brist i förståelsen av hur smärtsamt det är att mista en förälder samt 

barnens behov av stöd för att kunna gå vidare i livet. Kirwin och Hamrin (2005) som 

studerat barns upplevelser av att drabbas av sorg menar att barn som inte 

uppmärksammas tidigt har en större risk senare att utveckla psykisk sjukdom så som 

depression. Samma studie påpekar även vikten av att snabba stödinsatser av 

professionell hjälp krävs för att barnen skall acceptera sin förlust.  

 

Barnets livsvärld 
Barns livsvärld är en helhet och grunden för deras identitet (Torstenson-Ed, 2007). 

Kroppen och själen beskrivs som en enhet, den levda kroppen. Kroppen är grunden 

för erfarenheter som samspelar med både människor och ting. Allt som barn har 

upplevt under sin uppväxt samlas till en självbild. Upplevelser som barn är med om 

kan väcka starka känslor som behöver bearbetas och reflekteras över, detta blir då 

livsfrågor för barnet. Det som är en livsfråga för ett barn behöver inte vara det för ett 

annat barn. Både svåra upplevelser och vardagliga situationer blir till livsfrågor. 

Bearbetningen av frågorna och tankarna sker inte bara med ord utan även med 

handling. Olyckor som inträffar antingen i hemmet eller i skolan bryter tillvaron över 

hela livsvärlden och påverkar då hela individen. Torstensson-Ed (2007) påpekar även 

att viktiga händelser eller upplevelser i barnets uppväxt sätter spår i form av 

värderingar i framtiden. Barnet bearbetar sina upplevelser efterhand som det händer 

något nytt i familjen, det kan vara att föräldern träffar en ny partner. Efterhand som 

barnen växer samlar de på sig erfarenheter och olika livsfrågor, detta benämns som 

livstolkning. Livstolkning pågår hela livet och gäller inte bara barn utan också vuxna. 

Livstolkning är ett sätt att samla ihop upplevelserna så att individen genom ett 

mönster kan förhålla sig till tillvaron. Mönster kan vara värderingar eller handlingar 

(Torstenson-Ed, 2007).  

 

Utvecklingsstadier  
Alla barn genomgår olika utvecklingsstadier för att bli vuxna (Dyregrov, 2008). Detta 

går olika fort från barn till barn. Traumatiska upplevelser så som att en förälder dör 

kan påverka utvecklingen på olika sätt. Under förskoleåldern och upp i skolåren lär 

sig barn att skilja på olika känslotillstånd. Inträffar då ett trauma för barnet kan detta 

påverka förmågan att känna empati, klara av starka känslor eller att inte ha förmåga 

att uttrycka känslorna. Barnen kan också bli ängsliga och de vågar inte lämna sin 

trygghet som kan vara den kvarstående föräldern. Skolbarn förstår mer när något har 

inträffat. Detta gör att de lättare kan få för sig att det skall hända igen. Skolbarn har 

en bättre förmåga att uttrycka sig i ord och behöver då inte visa sina känslor i form av 

kroppshandlingar, de kan sätta ord på både tankar och känslor. Barn i denna ålder 

letar efter någon som bär skulden till det som inträffat och tänker mycket på det 

orättvisa i det som har skett. Äldre barn reagerar på ett sätt som liknar vuxnas. De 

förstår innebörden av vad som har hänt och kan resonera kring upplevelsen. Äldre 
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barn kan dock ha problem med att uttrycka sina känslor. De äldre kan liknas vid att 

ha ett litet barns själ, som är fången i en vuxens kropp. Barn som utsätts för 

traumatiska upplevelser när de är små kan utveckla pessimistiska åsikter och har svårt 

att möta motgångar när de blir äldre. En traumatisk upplevelse kan även påverka 

förmågan att skapa vänskapsrelationer, barnet drar sig undan och vill hellre vara i 

närheten av en vuxen än att leka med andra barn. Det är inte heller ovanligt att ett 

äldre barn drar sig till en speciell kamratgrupp där alla har liknade intressen för känna 

gemenskap (Dyregrov, 2008).   

 
Vårdlidande 
För att individen skall känna ett välbefinnande skall allt lidande förhindras genom 

god omvårdnad av individen (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 

2003). Individen måste kunna hantera sitt lidande och detta kan göras genom att 

uppleva hälsa och känna vördnad inför sin egen existens. Enligt Dahlberg och 

medarbetare (2003) delas lidandet in i tre olika faser. Första delen innebär att 

individens lidande måste ses och bekräftas av omvärlden. I andra fasen så måste 

lidandet ges tid och individen måste få möjlighet och tid att sörja. Den situation som 

har uppstått får inte slätas över eller glömmas bort. Den tredje och sista fasen i 

lidandets gång är när individen får möjligheten att gå vidare och förstår vad lidandet 

innebär. Dahlberg och medarbetare (2003) talar också om två andra lidandebegrepp 

sjukdomslidande och livslidande. Sjukdomslidande är ett begrepp som förekommer 

när en individ känner ensamhet och sårbarhet på grund av ohälsa inom vården. 

Livslidande finns i någon form hos varje individ och syftar till levandet i alla dess 

faser och i förändrade livssituationer. Vårdlidande innebär att individen som lider 

eller sörjer blir åsidosatt och inte får sina behov tillgodosedda. Individen 

uppmärksammas inte och kan då inte delta i sin egen process som är att gå vidare och 

utveckla hälsa och välbefinnande. När individen inte blir bemött på rätt sätt och 

lidandet inte uppmärksammas så fråntas rätten att delta i sin egen hälsoprocess och 

utveckling, individen kränks. Det är inte alltid individen förstår vad det är som har 

hänt eller vad det är som händer. Att inte förstå vad det är som har hänt innebär en 

utsatthet och självkänslan såras. Om en individ i unga år upplever otrygghet på grund 

av en händelse så kan grundtryggheten som behövs för ett gott liv saknas. 

Vårdlidande hör ihop med otrygghet när individen har svårt att känna trygghet i 

vården. Det är även för individen viktigt att ha någon att prata med om sitt lidande 

(Dahlberg et al. 2003).          

 

Teoretisk referensram 
Omvårdnadsteoretikern Patricia Benner (1993) bygger sin teori på omsorg av 

individen. Enligt Benner är sjuksköterskans uppgift bland annat att ta hand om 

anhöriga, detta genom att ge familjen ett känslomässigt stöd när något traumatiskt har 

inträffat. Att bara vara med individen är minst lika viktigt som att göra något för 

individen. Individen kan då ge utlopp för sina känslor och funderingar utan att 

sjuksköterskan själv säger något. Sjuksköterskan skall erbjuda chanser till 

återanpassningen till individen så att han eller hon får nya möjligheter när det 

traumatiska har inträffat. För att omvårdnaden skall bli så bra som möjligt krävs 

expertkunskaper i ett flertal ämnen där ibland att lyssna och förstå vad det innebär för 

individen när något traumatiskt har inträffat. Genom omsorg kan individen återgå till 

hans eller hennes egna sammanhang och gå vidare i det dagliga livet. Det är viktigt 
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att hjälpa individen att komma vidare för att motverka isolering från omvärlden. 

Omsorgen har en läkande kraft detta för att sjuksköterskan hjälper individen att ta 

tillvara sociala, känslomässiga och andliga stödåtgärder. Sjuksköterskans uppgift är 

även att hjälpa individen att komma till insikt om ångesten, rädslan eller annat som 

har skapat traumatiska känslor. Att trösta individen och förhöja livskvaliteten stärker 

självkänslan till att fortsätta med livet (Benner 1993).  

 

 

SYFTE 

 

Syftet med studien var att beskriva barns upplevelser av att förlora en förälder.  

 

 

METOD 

 

Studien är en litteraturstudie baserad på självbiografiska böcker där barn genom 

författarna beskriver känslor då de har förlorat en förälder. Studien är kvalitativ och 

genomförd med en innehållsanalys beskriven av Granehiem och Lundman (2004). 

 

Litteratursökning och Urval 
Innan sökningen av litteratur påbörjades bestämdes att böckerna skulle innehålla 

barnets egna tankar och känslor kring förälderns dödsfall. Barnen skulle vara i åldern 

5 till 18 år. Hur föräldern hade dött spelade ingen roll. Vi startade med att söka efter 

aktuella självbiografiska böcker via sökmotorn Google. Sökorden vi använde oss av 

var barn och att mista en förälder. Sökningen resulterade i 33 200 träffar. I sökmotorn 

fanns ett tillval, sidor från Sverige, detta tillval använde vi oss av, vi fick då 31 300 

träffar. Med utgångspunkt i att sökningen resulterat i flest relevanta träffar i 

inledningen av träfflistan gick vi här igenom de första 15 träffarna. I ett första skede 

gjordes en gallring där böcker med självbiografiskt innehåll valdes ut. I detta skede 

valdes böcker med annan inriktning och informationstexter bort.  I andra steget söktes 

böcker som stämde med syftet, det innebar att böcker som innehöll självbiografiska 

beskrivningar om föräldrar som förlorat ett barn eller konflikter mellan föräldrar och 

barn valdes bort. Två böcker valdes ut för genomläsning och en av dessa valdes bort 

eftersom den boken inte stämde överens med våra urvalskriterier. Slutligen återstod 

boken Du är hos mig ändå (Sjöqvist, 2005). Efter att ha läst om denna bok tyckte vi 

att den passade bra till vårt syfte, den stämde in med våra urvalskriterier som vi hade 

bestämt innan vi började söka böckerna. Andra boken vi arbetade med under 

analysen är Sorg finns, denna bok hittade vi i bokhandeln på Rädda Barnens hemsida 

då vi egentligen sökte efter information till vår bakgrundstext. Boken Sorg finns 

(Gyllenswärd, 2006) fann vi under rubriken Barn i sorg på Rädda barnens hemsida. 

Efter att ha läst presentationen av den tyckte vi att även denna bok stämde bra 

överrens med vårt syfte. Båda böckerna innehåller barns tankar kring dödsfallet och 

båda författarna lägger stor vikt vid att informera om att deras egna åsikter och tankar 

uteslutits från barnens berättelser. Att det är barnens berättelser som stod i fokus och 

inte författarens tankar och åsikter var ett krav redan i början av urvalsproceduren.  
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Presentation av vald litteratur  
Boken Sorg finns är skriven av psykologen Göran Gyllenswärd i samarbete med 

Rädda barnens Centrum för barn och ungdomar i kris (Gyllenswärd, 2006). Boken är 

uppdelad i två delar. I första delen berättar barnen om tiden kring och det första året 

efter dödsfallet. I andra delen beskriver barnen vad som hänt sedan, förändringar i 

skolan och tron på framtiden. Varje berättelse i boken startar med barnets egna tankar 

och avslutas med ett stycke av författarens egna värderingar och tankar, dessa 

utesluter vi i vår analys.  

 

Den andra boken Du är hos mig ändå är sammanställd av journalisten och 

översättaren Suzanne Sjöqvist. Berättelserna i boken är skriven av barnen och 

Suzanne Sjöqvists roll har sedan varit att få boken tryckt (Sjöqvist, 2005).  

 

Analys  
I båda böckerna prioriterade vi bort textstycken som handlade om stora delar av 

sjukdomstiden och även alla berättelser tiden efter begravningen. Vi valde att rikta in 

oss på tiden runt dödsfallet. Innehållsanalysen beskriven av Graneheim och Lundman 

(2004) består av fem steg, alla stegen används i vår studie. I ett första skede läste vi 

texterna från böckerna ett flertal gånger var och en för sig, detta för att få en känsla 

för helheten av barnens upplevelser inför steg två. I steg två plockade vi ut de 

meningar ur böckerna som vi fann relevanta för frågeställningen. Vi genomförde 

detta steg var för sig och jämförde sedan om vi haft liknande tankesätt och samma 

värderingar. Meningarna och styckena vi valde ut kallas för meningsbärande enheter. 

Vi valde här ut meningar och stycken med ett tydligt budskap och våra egna 

värderingar och tankar som uppkommit när vi läste texterna var för sig uteslöts. De 

meningsbärande enheterna skrevs sedan ner i en tabell med fem kolumner: 

Meningsbärande enhet, kondensering, kod, subkategori och kategori. Steg tre gick ut 

på att meningarna kondenserades och fick sin kod. Att kondensera innebär att 

förkorta och skriva om de meningsbärande enheterna, detta utan att enheterna tappar 

sin egentliga betydelse. De kondenserade meningsenheterna placeras sedan i olika 

grupper, detta genom att koda varje enhet. Koda innebär att varje kondenserad 

meningsenhet får ett ord, ett ord som symboliserar meningen. I steg fyra placerades 

de kondenserade meningsenheterna i olika subkategorier, detta med hjälp av koderna, 

liknande koder hamnar i samma subkategori. Subkategorierna uppstod genom att vi 

diskuterade och resonerade oss fram till att vissa av meningsenheterna passade ihop 

med visa och andra passade ihop med andra. I steg fem bildades kategorier av 

subkategorierna, flera subkategorier som innefattar samma innebörd kunde då bilda 

en kategori, se tabell 1. Detta genom att reflektera och diskutera över vad 

subkategorierna innehöll för mening och känslor, samt att vi för varje kategori gick 

fram och tillbaka mellan kategori och meningsbärande enhet för att säkerställa 

rimligheten i kategoriseringen så växte tillslut kategorierna fram.   
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Tabell 1. Exempel på analysförfarande.  

Meningsbärande enhet             Kondensering       Kod       Subkategori Kategori 

”Nu när mamma var död 

kände jag en oro hela tiden. 

Tänk om det hände något 

med pappa. Jag var rädd 

och ville veta att alla mådde 

bra”  

(Sjöqvist, 2005, s. 77). 

Jag kände ständig 

oro efter mammas 

död, tänk om något 

hände pappa? Jag 

ville att alla skulle 

må bra.  

 

Rädsla. 

 

Rädslan för att 

det skall hända 

igen. 

Rädsla. 

”Hon hade vit klänning på 

sig. Det var alldeles tyst. 

Mamma andades inte. Hon 

var vit i ansiktet och 

alldeles kall. Det hände 

inget när jag rörde vid 

henne” 

(Sjöqvist, 2005, s. 49). 

Det var vitt, hon 

var kall och 

andades inte. Inget 

hände när jag rörde 

vid henne.  

 

Insikt.  Det definitiva 

slutet. 

Det 

konkreta 

avslutet. 

”Pappa och jag pratade 

nästan aldrig om mamma. 

Jag har försökt en gång, 

men då ville pappa bara 

prata om något annat” 

(Sjöqvist, 2005, s.83). 

Vi pratade aldrig 

om mamma, pappa 

ville prata om 

annat.  

 

 

Ensamhet. Att lämnas 

utanför.  

Ensamhet. 

 

 

RESULTAT 

 

Analysen resulterade i elva subkategorier och slutligen i sju kategorier, se tabell 2. 

Saknar förståelse, rädsla, ensamhet, det konkreta avslutet, känslan av att svika, vikten 

av att bli sedd och slutligen det nya livet.  

 

Tabell 2. Från subkategori till kategori. 

Subkategori Kategori 

Att sakna förståelse.  Saknar förståelse.  

Rädsla för det påtagliga.  Rädsla.  

Rädsla för att det skall hända igen.  

Känslan av ensamhet.  Ensamhet.  

Att lämnas utanför.  

Det definitiva slutet.  Det konkreta avslutet.  

Omvärlden rasar.  

Att svika.  Känslan av att svika.  

Att inte släppa taget.  

Vikten av att bli sedd.  Vikten av att bli sedd.  

Det nya livet.  Det nya livet.  
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Saknar förståelse  
Barnen beskrev både den overkliga känslan då deras svaga förälder låg i en 

sjukhussäng och trots många tankar kring ett väntat dödsfall upplevde barn det som 

overkligt när döden väl inträffade. Barnen upplevde att de inte kunde sörja för det 

fanns inget att sörja, det som skett var inte på riktigt. Barn hade svårt att förstå vad 

som hänt och trodde att föräldern de förlorat skulle komma åter. Barnen beskrev det 

som en lång process där de i slutändan förstod och uppfattade sin förlust. Tårarna och 

frustrationen kom först efter att barnen kommit till insikt (Gyllenswärd, 2006 & 

Sjöqvist, 2005). 

 

”Jag känner inte så mycket, jag har inte fattat riktigt ännu. Jag tror att han 

kommer tillbaka men jag saknar honom.” 

(Sjöqvist, 2005, s. 209). 

 
Rädsla 
Kategorin rädsla byggde på två subkategorier, dels rädsla för det påtagliga där barn 

beskrev rädslan för att se sin förälder förändrad, barnen var rädda för att 

personligheten inte längre skall vara den samma, att föräldern inte längre skall kunna 

skratta, le eller prata. Även sjukhusmiljön beskrevs som skrämmande. Barnen 

beskrev rädslan av att gå in till sin döda förälder och för att se sin döda mamma eller 

pappa. Den andra subkategorin blev benämnd som rädslan för vad som skall hända 

efter dödsfallet. Barn beskrev rädslan för att de även skall mista sin kvarvarande 

förälder, att de skall stå ensamma kvar och en rädsla för de förändringar som skulle 

ske i familjens nya livssituation (Gyllenswärd, 2006 & Sjöqvist, 2005). 

 

”Nu när mamma var död kände jag en oro hela tiden. Tänk om det hände något 

med pappa. Jag var rädd och ville veta att alla mådde bra.” 

(Sjöqvist, 2005, s. 77). 

 

Ensamhet 
Ensamheten beskrevs både av subkategorin att lämnas utanför och subkategorin 

känsla av ensamhet. Känslan av ensamhet beskrevs av barnen som att gå in i sig själv, 

att gråta inombords, att ha svårt att dela sina känslor med andra och att känna sig 

betydelselös, hjälplös och vilse detta trots att barnet hade människor runt omkring sig. 

Att lämnas utanför beskrevs av barn som haft ont om stöttande individer kring sig och 

upplevde att personerna i barnets närhet hade svårt att ta kontakt och prata om det 

jobbiga som hänt. Barnen som beskrev att de lämnas utanför beskrev även längtan 

efter att få stöd, att få veta att de inte var ensamma utan att stödet fanns att tillgå. Det 

fanns en önskan om att någon skulle ringa och fråga hur det är med barnet eller att 

någon skulle våga starta en konversation med barnet (Gyllenswärd, 2006 & Sjöqvist, 

2005). 

 

”Mamma, syrran och jag tassade runt varandra och hade svårt att dela 

sorgen.” 

(Sjöqvist, 2005, s. 98).  
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”Pappa och jag pratade nästan aldrig om mamma. Jag har försökt en gång, 

men då ville pappa bara prata om något annat.” 

(Sjöqvist, 2005, s. 83). 

 
Det konkreta avslutet 
Kategorin det konkreta avslutet byggde på subkategorierna det definitiva slutet och 

omvärlden rasar. Begreppet omvärlden rasar användes av barn i analysmaterialet då 

de beskrev att dess livsvärld rasade samman när de fick beskedet eller då de förstod 

att deras förälder var död. Det definitiva slutet är när barnet förstod att det verkligen 

var slut att föräldern verkligen var död, att livet aldrig mer skulle bli som det varit.  

Barnen beskrev en rädsla för det definitiva slutet, några barn beskrev det som att allt 

runt omkring barnet inte längre spelade någon roll när de insett vad som skett. Att 

barnet plötsligt kom till insikt, att barnet insåg att allt var förändrat och att inget 

någonsin skulle bli precis som det var innan dödsfallet. Men att komma till insikt och 

få det konkreta avslutet beskrevs även som något positivt. Att se att det var just deras 

förälder, att föräldern såg ut att sova, och att få ta på den döda föräldern och få ett 

avslut beskrevs som en fin känsla. Att få en bekräftelse på vad som inträffat och att få 

ett definitivt slut beskrevs av barnen som en stark och tydlig känsla, en hjälp att gå 

vidare (Gyllenswärd, 2006 & Sjöqvist, 2005). 

 

”Det svåraste var att gå in till pappa när han hade dött, det var så definitivt. 

Han var död och det gick inte att ändra på.”  

(Gyllenswärd, 2006, s. 11). 

 

”Hon hade vit klänning på sig. Det var alldeles tyst. Mamma andades inte. Hon 

var vit i ansiktet och alldeles kall. Det hände inget när jag rörde vid henne.” 

(Sjöqvist, 2005, s. 49). 

 
Känslan av att svika 
Känslan av att svika baserade sig på subkategorierna att svika där barnet kände att de 

svek sin förälder och att inte släppa taget där barnet beskrev att de försökte hålla kvar 

sin förälder genom att fortsätta konversera om och prata med sin förälder. Alltså både 

där barnet beskrev att de kände ett svek då de insåg att döden var ett faktum och efter 

dödsfallet då barnet försökte hålla alla tankar och minnen vid liv för att inte glömma 

sin förlorade förälder. Barnen beskrev det som ett svek då barnens minnen av 

föräldern flöt ihop och bleknade, barnen som beskrev detta kände det som ett svek 

och trodde att de skulle glömma bort sina föräldrar. Barn beskrev att de fortfarande 

försökte kommunicera med sin förälder genom samtal och brev för att hålla alla 

minnen vid liv och alltså inte svika (Gyllenswärd, 2006 & Sjöqvist, 2005). 

 

”Men det låter enklare än det är att tala med en döende om döden, för man vill 

inte erkänna att man börjar tappa hoppet. Att man ens tänker på annat än att 

det ska gå bra känns som svek.” 

(Sjöqvist, 2005, s. 127). 

 

Vikten av att bli sedd 
Barn beskrev den goda känslan när de andra anhöriga kom till sjukhuset och fanns 

där för dem, barnen kände då att de kunde lägga ifrån sig ansvaret och fick vara barn 
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igen. Barnen menade att det är en tröst att veta att de har stöd utan att utnyttja det. Att 

en person i barnets närhet uppmärksammar barnet som person och inte de sörjande 

som grupp beskrevs också som en fin känsla. Barn beskrev en fin känsla då de sågs 

som närmst sörjande. När ett barn varit den som först fått se sin döda far och när ett 

barn fick vara med hela vägen, fick hålla sin pappas hand tills han somnade in 

(Gyllenswärd, 2006 & Sjöqvist, 2005). 

 

”I skolan finns det en som är snäll som är kurator. Hon säger att jag kan 

komma in till henne och prata om jag vill. Det gör jag inte. Men det e bra att 

hon säger det.” 

(Sjöqvist, 2005, s. 83). 

  

Det nya livet 
Efter dödsfallet beskrev barn att det gällde att bygga upp ett nytt nät, en ny trygghet. 

Äldre barn beskrev tydligt känslan av att antingen stänga av, lägga sig ner och dö 

eller också leva vidare, vara stark och ta ansvar, bygga upp en ny vardag, en imitation 

av den trygghet som tidigare funnits (Gyllenswärd, 2006 & Sjöqvist, 2005). 

 

”Medan jag växte upp var hon alltid där. Utan undantag. Jag var trygg. Säker. 

Tiden efteråt var raka motsatsen. Vi återskapade en trygghet, en välbehövlig 

imitation av den som funnits. Men inte stark, inte på samma sätt.”  

(Sjöqvist, 2005, s. 186). 

 

 

METODDISKUSSION 

 

Sökmotorn Google använde vi oss av med anledning av att vi sökte självbiografiska 

böcker och inte vetenskapliga artiklar. Vid en sökning på Google så kommer alltid de 

sidor som passar bäst in på sökorden först. Så var det även i detta fall, ju längre bak 

som vi arbetade oss desto mindre handlade sidorna om det som vi var ute efter. Det 

var dock svårt att specificera sig på Google eftersom det inte går att välja gränser 

exempel inom årtal och det går inte heller att välja till eller ta bort sökord. Skall nya 

sökord prövas så måste hela sökningen göras om. Detta gör att det blir svårare att 

hitta bra och trovärdiga böcker när sökningen måste göras om från början. Trots att vi 

fick många träffar på de sökorden vi använde tyckte vi att de var bra sökord vi 

använde för när vi prövade med andra sökord så fick vi fram andra saker och inte 

några böcker av den typen som vi var ute efter. Vi prövade även att söka böcker i 

Karlskrona statsbiblioteks bibliotekskatalog. Även då fick vi fram boken Du är hos 

mig ändå (Sjöqvist, 2005) men även många fakta- och barnböcker och dessa stämde 

inte in med syftet. Fast att vi bara hade två böcker gav dessa böcker oss mycket 

värdefull information. Böckernas innehåll stämde bra in på vårt syfte. Barnen i 

böckerna är i olika åldrar, det yngsta barnet är 5 år och det äldsta är 18 år. Vi fick då 

en beskrivning av barns känslor i olika åldrar. Det negativa kan vara att de äldsta 

barnen som miste en förälder när de var små har glömt vissa av de känslor som de 

kände när dödsfallet inträffade och dessa beskrivs då inte i litteraturen. I böckerna är 

det barnen själva som beskriver händelserna kring deras föräldrars bortgång. 
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Författarna säger själva att de inte har ändrat på barnens berättelser, utan de har bara 

sammanställt berättelserna till en bok. Vi anser därför att det stärker trovärdigheten i 

vårt resultat. Eftersom det är barnens tankar och känslor som vi ville arbeta med. Har 

berättelserna inte blivit ändrade på så stämmer berättelserna i böckerna och vårt 

resultat blir då trovärdigt. Studiens syfte var att belysa barns upplevelser då de mister 

en förälder. Vi ansåg att vi skulle få bäst resultatet om vi använde oss av 

självbiografiska böcker. Detta för att böckerna kommer närmast den beskrivningen av 

barns känslor och tankar som vi ville använda oss av. Det allra bästa hade givetvis 

varit att göra intervjuer med barn som har mist en förälder eftersom vi då direkt hade 

fått barnens tankar och känslor kring dödsfallet men ansåg det problematiskt ur en 

etisk synvinkel att intervjua barn om så pass svåra saker. Att vi inte gjorde en studie 

med vetenskapliga artiklar beror på att vi ville undvika eller förminska risken att 

tidigare författare själva har tolkat och lagt sina egna värderingar i materialet.  

 

Vi valde att använda oss av Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys för att 

vi ansåg att denna analysmetod passade bäst till studier som är kvalitativa för att vi på 

ett systematiskt sätt kan se hur subkategorier och kategorier bildas. Det blir även 

lättare att få en överblick över hela analysen. Vi började med att var för sig läsa 

igenom böckerna och ta ut meningar som vi ansåg vara relevanta till syftet. Att vi 

först arbetade individuellt med texterna och sedan arbetade tillsammans stärker 

trovärdigheten på analysen, eftersom vi var för sig fick tänka igenom och fundera 

över meningarna först innan vi tillsammans diskuterade igenom dem. Böckerna och 

meningarna ses då ur två olika synvinklar och chansen är då större att allt som är 

viktigt kommer med i analysen. Detta stärker resultatets trovärdighet. Det vi tyckte 

var svårt var att komma på passande subkategorier och kategorier till meningarna. 

Det positiva med denna form av analys är att efterhand som subkategorierna och 

kategorierna växer fram så blev det lättare att se åt vilket håll resultatet pekade. Det 

blev även lättare att arbeta med meningarna när de var nerkortade.  

 

 

RESULTATDISKUSSION 

 

Resultatet visar att det är svårt för barn att förstå vad döden innebär, de har svårt för 

att ta in att bortgången av en förälder verkligen har inträffat. Fast flera av barnen var 

förberedda på att föräldern skulle dö blev det som en chock för dem när det väl 

inträffade. För flera barn var det en lång process, det tog tid för dem att förstå att 

föräldern verkligen var död. Enligt Benner (1993) så skall sjuksköterskan hjälpa 

individen till att förstå och bemästra den situation som har inträffat så att han eller 

hon förstår vad som har hänt och hjälpa barnet genom omsorg med känslomässiga 

stödåtgärder för att stärka barnets välbefinnande i den svåra situationen. Starka 

upplevelser så som att en förälder dör sätter spår i hur barnet utvecklas och om 

upplevelserna inte bearbetas sätter dessa spår i barnets uppväxt (Torstenson-Ed, 

2007). När barn tränger bort en traumatisk situation och inte bearbetar denna så kan 

de i framtiden få problem med att hantera problemfyllda situationer så som konflikter 

eller konfrontationer. Barn måste förstå vad döden innebär och efterhand som barnet 

utvecklas så förstår han eller hon vad döden är och vad den innebär (MacPherson & 
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Emeleus, 2007). Sörjandet måste enligt Dahlberg (2003) ta tid, för att barnet skall 

kunna gå vidare så måste det ha genomgått alla tre faserna av sörjande och lidande. 

 

Resultatet visar att barn känner rädsla över att se den avlidna föräldern och rädsla 

över vad som skall hända efter dödsfallet. De kände också en rädsla över att föräldern 

inte längre var som innan. Flera barn är även rädda för att förlora den kvarstående 

föräldern. Detta stämmer väl med vad Dyregrov (2008) menar, nämligen att det är 

vanligt att barn blir mer ”rädda” om den kvarstående föräldern, de vill gärna vara nära 

honom eller henne och är rädda för att knyta an till nya relationer. Det är inte ovanligt 

att barn vill behålla något som påminner om föräldern. Christ (2000) framhåller att 

barn gärna vill att föräldern skall ha hamnat någonstans så som himlen och att 

föräldern vakar över dem (Christ, 2000). Men Benner (1993) menar att genom rätt 

omsorg kan barnet gå vidare i sitt dagliga liv.  

 

Vårt resultat visar att barn som har mist en förälder upplever en ensamhet fast det 

finns individer runt omkring dem. Det som barn tyckte var bland det jobbigaste var 

att dela med sig av känslor och att prata om det som hade hänt. Barn upplevde även 

att andra runt omkring dem har svårt att prata om det som har hänt. Vissa av barnen 

kände en ensamhet, att det inte fanns någon att prata med. De vill väldigt gärna att 

någon skulle ringa till dem och höra hur de mår. Enligt Dyregrov (2008) stämmer 

detta väl, det är inte ovanligt att barn i förskoleåldern har svårt att visa känslor och att 

prata om dem. Detta har mycket med utvecklingen att göra för när barnet kommer 

upp i skolåldern kan de lättare dela med sig av sina känslor. Snabba stödinsatser är en 

viktig del och lika viktigt är det att barnet får pratat med någon när det finns behov 

för det (MacPherson & Emeleus, 2007). Även den kvarvarande föräldern behöver 

hjälp av kunnig personal för att veta hur han eller hon skall bemöta barnet, det är 

viktigt att föräldern förstår hur barnet reagerar i en jobbig situation (Christ, 2000). 

Benner (1993) menar att det är lika viktigt att som sjuksköterska bara finnas till. Hon 

behöver inte alltid prata utan det räcker med att bara vara närvarande för att stärka 

barnets välbefinnande. Dahlberg (2003) påpekar vikten av att ha någon att prata med 

om det lidande som har uppstått efter att något traumatiskt har inträffat. 

 

I vårt resultat framkom det att barn har svårt att förstå, komma till insikt, att föräldern 

är död och att inget kommer att bli som innan dödsfallet. Flera av barnen upplever det 

som om att hela världen rasar samman när de fick reda på att deras förälder hade dött. 

Samtidigt som barn tycker att det är jobbigt att föräldern är död tyckte de också att 

det var bra att få se föräldern, röra vid föräldern och att se att det faktiskt såg ut som 

att föräldern låg och sov. Det var ett sätt för barnet att få ett avslut. Benner (1993) 

menar att sjuksköterskans uppgift är att hjälpa individen till att få insikt om vad det är 

som har hänt. När livskvaliteten förhöjs så stärks självkänslan och livskvalitet till att 

fortsätta med livet. Torstenson-Ed (2007) menar att om ett barn skall kunna gå vidare 

i livet skall situationer som inträffar bearbetas både med ord och handling. Handling 

blir att se den bortgånga föräldern. Ju större insikt barn har om vad döden är och vad 

som har hänt med föräldern desto lättare blir det att gå vidare i livet (MacPherson & 

Emeleus, 2007). Även här måste alla tre faserna av lidande genomgås. Det är viktigt 

att det som har hänt bearbetas ordentligt och inte glöms bort. När barnet inte förstår 

vad som har hänt såras självkänslan ännu mer och det blir svårare för barnet att gå 

vidare i livet (Dahlberg, 2003). 
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När minnena av den bortgånga föräldern börjar suddas ut känner barn att de sviker. 

Andra barn kände ett svek när de förstod att döden är ett faktum. Dyregrov (2008) 

menar att det är vanligt att barn som är i skolåldern letar efter någon eller något att 

lägga skulden på till det som har inträffat och ser detta som en orättvissa som har 

drabbat just dem.  

 

Det är för barnen skönt att veta att det finns hjälp att få även om de inte vill ha det. 

Barnen tycker att det är skönt att bli sedd som egna individer och att inte bli 

betraktade som en hel grupp tillsammans med resten av familjen. Enligt studie som vi 

har tagit del av är det viktigt att se barnen som en individ och att se till just deras 

behov är viktigt (MacPherson & Emeleus 2007). När något traumatiskt har inträffat 

skall sjuksköterskan ta hand om anhöriga och stötta dessa bland annat känslomässigt 

(Benner, 1993). Vårdlidande uppstår när barnet inte blir sedd eller blir åsidosatt. När 

barnet inte blir sedd på rätt sätt och inte får hjälp med lidandet så kan barnet inte delta 

i sin egen hälsoprocess eller utvecklas som barn skall (Dahlberg, 2003).  

 

Efter hand är det dags att gå vidare. Bygga upp en ny tillvaro och en ny trygghet. 

Ungdomar beskriver känslor av att antingen stänga av, vilja dö eller att vara stark, gå 

vidare och ta ansvar. Dyregrov (2008) menar att för att barnet skall kunna gå vidare 

med livet så måste traumatiska situationer bearbetas, utan bearbetning kan barnet bli 

skeptisk och få svårt att möta motgångar i det vuxna livet. Utan hjälp kan även barnet 

utveckla depressioner i framtiden (Kirwin & Hamrin, 2005). Dahlberg (2003) menar 

att om det finns en otrygghet hos barn i unga år så har de svårare att få en stabil 

trygghet att luta sig emot när barnet blir äldre. Det är därför vikigt att barnet eller 

ungdomarna har någon som de litar på och kan prata med om allt som de känner och 

upplever. 

 

 

SLUTORD 

 

Syftet med denna studie var att beskriva barns upplevelser då de mister en förälder. I 

studien framkom det att det för barn är en väldigt traumatisk upplevelse när en 

förälder går bort och att inte få bearbeta upplevelserna gör det ännu svårare. Genom 

att bli sedd i rätt tid underlättare det för både barnet och den kvarstående föräldern att 

ta sig igenom sorgeprocessen. Under studiens gång har vi fått inblick i och förståelse 

över hur ett barn tänker och känner när de mister en förälder. Vi har förstått att det 

viktiga är att finns till hands även om barnet inte vill prata. Det betyder mycket för ett 

barn att vi som vårdpersonal bara finns till och visar vårt deltagande. För att barnet 

skall kunna gå vidare med livet behövs bearbetning av upplevelsen, detta för att 

motverka framtida besvär hos barnen så som depressioner och svårigheter att 

utvecklas. Vi har även fått insikt i att ju mer barnet är delaktigt i allt som har med 

sorgarbetet att göra desto lättare blir det för barnet att gå vidare. Vi har även fått 

insikt i hur positivt barnet tycker att det är när de får vara med i sorgearbetet och allt 

runt omkring det samt hur viktigt barnet tycker det är att bli sedd. Barnet tycker även 

att det är skönt när det bara får vara barn och slipper att ta ansvar. Vi anser att det 
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behöver göras fler och mer ingående studier i detta ämne för att få mera kunskap om 

hur barn upplever bortgången av en förälder.  

 

Vi hoppas att resultatet i vårt arbete skall underlätta för berörd vårdpersonal i mötet 

med ett barn som förlorat sin trygget, sin förälder. Vi vill att det skall vara en 

självklarhet för oss sjuksköterskor och annan vårdpersonal att se barnens situation. 

Eftersom ämnet vi tagit upp alltid är aktuellt och är något vårdpersonal träffar på i 

alla områden tycker vi att vår fråga skall lyftas fram. 
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