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Sammanfattning     

Vid en förlust av en nära anhörig kan ett barns livsvärld förändras, vilket kan innebära 

ett lidande för barnet. Beroende på barnets ålder, utvecklingsstadium och tidigare 

erfarenheter reagerar alla barn olika. Sjuksköterskan kan möta barn i sorg inom vården 

och därför behöver denne veta hur barnet reagerar på förlusten av en nära anhörig. 

 

Syftet med studien är att belysa hur barn upplever förlusten av en nära anhörig. Vi 

gjorde en litteraturstudie mellan årtalen 1999-2011, där vi använde oss av åtta artiklar i 

vårt resultat. Där framkom fyra ämnen: barnets sätt att hantera sorgen, omständigheter 

kring dödsfallet, förståelsen av döden utifrån ålder och utveckling och genusperspektiv. 

Barnen behöver rak och ärlig information anpassat till dess ålder och utvecklingsnivå. 

Vidare framkom att sjuksköterskan behöver mer kunskap inom området. 

 

 

Nyckelord:  Bereavement, grief, death of a parent, death of a sibling, children, trauma, 

end of life och loved one. 
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INLEDNING 

En känd forskare inom området barn och sorg, Alan Wolfelt, säger att alla människor 

som är gamla nog att älska, också är gamla nog att sörja (Hope & Hodge, 2006). Sorgen 

ett barn upplever efter en förlust, kan vara lika stor och stark oavsett om det gäller 

förlusten av en förälder, en nära vän, ett husdjur eller en mor- eller farförälder (Eppler, 

2008).  

 

BAKGRUND 

Introduktion 

Definitionen av en nära anhörig (Knutsson, 2006) är någon som står barnet nära 

biologiskt/vårdnadshavare, någon man har djupa känslor för eller som har betydelse i 

personens liv. Vidare skriver Knutsson (2006) att skillnaden på närstående och släkt är 

att den närstående inte behöver vara släkt med personen i fråga. En nära anhörig kan 

vara en förälder, ett syskon, en mormor eller morfar, farmor eller farfar, en kusin, en 

vän eller ett husdjur. Statistik från tidigare forskning visar, att cirka en procent av alla 

barn i Sverige förlorade sin mamma eller pappa under sin uppväxt. Under år 2008 

förlorade 3361 barn en biologisk förälder, cirka en procent av populationen. Forskning 

visar att det var mer vanligt, att ett barn miste sin pappa, än sin mamma. Tre barn miste 

båda sina biologiska föräldrar (Statistiska Centralbyrån, 2008).  

 

Kompetensbeskrivningen för den legitimerade sjuksköterskan (Socialstyrelsen, 2005) 

säger att, sjuksköterskans arbete oavsett verksamhetsområde och vårdform skall präglas 

av ett etiskt förhållningssätt. Vården skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, 

samt utföras i enlighet med gällande författningar. International Council of Nurses 

(ICN, 2005), säger att sjuksköterskan ska följa etiska riktlinjer på ett vetenskapligt 

förhållningssätt och att detta ska ligga till grund för dennes arbete. Det innebär att 

sjuksköterskan ska utgå från fyra grundläggande ansvarsområden som handlar om att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa, samt att lindra lidande. Detta ska 

sjuksköterskan alltid ha med sig i mötet med patienter och nära anhöriga. 

 

NOBAB (1980) står för Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och 

sjukvård. Den är utarbetad i samarbete med FN:s barnkonvention (1990). NOBAB 

tillsammans med barnkonventionen förespråkar tio råd gällande barn. Dessa säger bland 

annat, att den personal som vårdar och behandlar barnet skall ha den kompetens och 

utbildning som krävs för att kunna bemöta barnet på den nivå där det befinner sig. 

Hälso- och Sjukvårdslagen (1982) är den lag som styr barnsjukvården och den lag som 

är grunden för FN:s Barnkonvention och NOBAB, vilka har format riktlinjer som ska 

gynna barnet. Sjuksköterskan erbjuder vård till individen, familjen och allmänheten. 

Denne samordnar också sitt arbete med närstående yrkesgrupper, till exempel 

sjukhuspräster, kuratorer, psykologer och skola.  

 

Barns utvecklingsstadier 

Barn är alla människor under arton år (FN:s barnkonvention, 1990). I åldern noll till 

arton år utvecklas barnet olika och därför är det viktigt att sjuksköterskan vet hur denne 
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ska bemöta barnet (Enskär & Edwinson Månsson, 2008). Barn ser, hör och lär av oss 

vuxna. I alla stadier av ett barns utveckling behöver de därför tydliga regler, rutiner och 

att vi vuxna är konsekventa i det vi säger och menar. Det skapar trygghet hos barnet och 

det vet att det kan lita på den vuxne (Edwinson Månsson, 2008). 

 

Det lilla barnet (noll till två år), kan inte sätta ord på sin sorg, utan visar sin reaktion i 

stället. Det kan gå långa perioder utan att det visar att det är medvetet om förlusten 

(Chesterson, 2011). Här är det viktigt att skapa trygghet och förtroende (Edwinson 

Månsson, 2008). Barnet känner av döden känslomässigt, men förstår inte innebörden 

eftersom dess tankemognad inte riktigt är utvecklad än. Det har svårt att skilja på död, 

separation och förlust, då det upplevs som likartat. En separation från föräldrarna kan 

visa sig i att barnet blir mer känsligt för separationer. Anknytningen till andra 

människor påverkas mycket under denna period. Den mest betydelsefulla personen i 

barnets närhet är mamman (Hagelin & Edwinson Månsson, 2008).  

 

I åldern två till fyra år (förskolebarnet) är barnet nyfiket och vill veta mer om döden, 

men det förstår inte vad döden innebär. Barnet förstår att de döda inte kan röra på sig, 

men det har ändå funderingar kring den döde. Till exempel: ”Fryser de inte i graven?” 

(Hagelin & Edwinson Månsson, 2008). Det kan känna skuld och tro att ett dödsfall är 

dess eget fel och anklaga sig självt: ”jag var jättedum mot min syster igår, nu är hon 

död, det är mitt fel”.  I denna ålder förstår barnet det som är konkret. Det kan ta det vi 

vuxna säger bokstavligt, om vi förskönar det som hänt. Till exempel kan det tro att den 

avlidne kan komma tillbaka, om vi säger att denne sover eller gått bort. Barnet kan då 

bli rädd om föräldern sover middag eller reagerar starkt på om någon åker iväg 

(Dyregrov, 2007). Barnet har en livlig fantasi och det lever i fantasins värld. Därför är 

det viktigt att ge en klar och begriplig information till barnet om döden, så att det inte 

fantiserar om något som inte hänt (Hagelin & Edwinson, Månsson, 2008). De som finns 

i barnets närhet och sjukvårdspersonal kan hjälpa barnet att sätta ord på det det känner 

och upplever. Det är ett sätt för barnet att bearbeta sorgen (Enskär & Edwinson 

Månsson, 2008). Definitionen av vår livsvärld är den värld vi upplever genom våra 

kroppar (Wiklund, 2003). Människors upplevelser är individuella. De kan inte tolkas 

fullt ut eller förstås av andra människor. Sorg skiljer sig från människa till människa och 

även från barn till barn. Det är viktigt att bemöta barnet där det befinner sig i ålder och 

utvecklingsnivå. Livsvärlden är unik för varje enskilt barn.  

 

Barnet börjar utveckla ett logiskt tänkande i skolåldern (sju till tolv år). Barnet upplevs 

av vuxna, som tillbakadraget, med svårigheter att visa och prata om känslor. Barnet 

stänger inne sin sorg. Vid tio års ålder förstår barnet vad som händer när någon dör, 

eftersom deras tankemognad är mer utvecklad än innan. Det innebär att barnet förstår att 

det också kan dö och att döden kan drabba alla. Detta kan vara skrämmande och därför 

undviker barnet att tänka på det. Det kan leda till stor dödsångest, som kan ge oro och 

rädsla. Vid nio till tio års ålder är barnet mer känsligt vid en förlust av någon som står 

det nära. Då är barnets integritet stor och det kan lätt påverkas (Hagelin & Edwinson 

Månsson, 2008).  

 

I puberteten (tretton till arton) är det viktigt med en identitet för den unga människan. 

Den ska känna att den duger som den är. Ungdomens identitetssökning påverkas om en 

nära anhörig, som varit en stor förebild för den dör under denna period (Edwinson 
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Månsson, 2008). Om en vän dör, vill tonåringen hellre söka tröst hos en kompis än hos 

föräldrarna. Den unge har utvecklat ett konkret tänkande och den diskuterar livsfrågor 

och stora frågor om livet och döden. I denna period bör den få insikt om att den också 

en dag kommer att dö (Hagelin & Edwinson Månsson, 2008). 

 

Barns sorgefaser 

Definitionen av sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen vid en 

förlust. Hur sorg upplevs är individuell, men den är oftast smärtsam 

(Nationalencyklopedin, 2011).  

Det är viktigt att ett barn genomgår sorgefaserna. Det är då betydelsefullt i 

sjuksköterskans arbete att veta hur ett barn reagerar i de olika faserna. Sorgefaserna är 

indelade i: chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas. Barnet går 

igenom alla faser. Ibland är det kvar i en fas längre och ibland går det fortare att 

genomgå den. Detta beror på vilken hjälp barnet får och hur det bearbetar händelsen. 

Chockfasen är en kort fas och börjar när en nära anhörig plötsligt dör. Barnet kan då 

drabbas av kroppsliga symtom och av en känsla av overklighet. Sömnsvårigheter, 

irritation, skuld och skam är vanliga känslor som kan uppkomma. Det är inte heller 

ovanligt att barnet blir argt utan anledning (Söderström, 2011). Chesterson (2011) 

menar, att när barnet sover, fortsätter bearbetningen av det som inträffat och det kan 

drömma mardrömmar. Barnet har inget minne av det dagen efter. Att gråta kan vara 

svårt. Ett uttryck kan då vara ilska. Det är då viktigt att acceptera barnets ilska. Ilskan 

minskar då sorgen minskar. Det är viktigt att vuxna runt omkring visar förståelse för 

barnets reaktioner (Chesterson, 2011). Efter chockfasen kommer reaktionsfasen, som 

kan vara från några veckor till månader. Barnet är då helt upptagen av sin sorg. Efter det 

kommer bearbetningsfasen som varar i upp till ett år. Under denna fas försöker barnet 

bearbeta situationen och känslorna efter en nära anhörigs död. Nyorienteringsfasen är 

den sista fasen och den kan vara livet ut. Barnet har accepterat situationen och att den 

kära inte kommer tillbaka och börjar sakta återgå till vardagen igen. Faserna är inte 

alltid tydliga och övergår ofta i varandra. Hur lång tid det tar att gå igenom varje fas är 

individuellt och varierar från barn till barn (Söderström, 2011). 

Enligt Bøge (2006) är händelsen vid förlusten av en nära anhörig avgörande för hur 

barnet kommer att reagera på sorgen. Det har att göra med hur dödsfallet inträffat eller 

hur plötsligt det varit, vilken hjälp barnet fått från omgivningen, dess mognadsnivå och 

hur ärlig den närstående varit i sin information till det. Varje barn är unikt och varje 

händelse framkallar olika känslor hos barnet. Enligt Wiklund (2003) handlar lidandet 

inte bara om observerbara symtom, utan också om en inre process. Det kan beskrivas 

som en känsla av att förlora kontrollen och är starkt förenat av skuldkänslor. Wiklund 

(2003) skriver att människan i mötet med sjukdom, lidande och död ställer existentiella 

frågor. Detta gör även barnet och frågor kan vara: kan jag bli sjuk och dö precis som 

pappa? Jag vill inte dö! Efter jul kommer han väl tillbaka? (Dyregrov, 2007). 
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PROBLEMFORMULERING 

Cirka en procent av alla barn i Sverige förlorar sin mamma eller pappa under sin 

uppväxt, men barnet påverkas även om någon annan i dess närhet skulle dö. Barnet 

reagerar utifrån dess ålder, utvecklingsfas, tidigare erfarenheter och i vilken sorgefas det 

befinner sig i. Sjuksköterskan kan möta dessa sörjande barn i sitt arbete och ska då 

kunna bemöta dess lidande och livsvärld med kunskap och förståelse. Därför är det 

viktigt för sjuksköterskan att ha kunskap om hur ett barn upplever förlusten av en nära 

anhörig.  
 

SYFTE 

Syftet är att belysa hur barn upplever och hanterar förlusten av en nära anhörig.  

 

METOD 

Litteratursökning 

 

Till vår litteraturstudie använde vi oss av databaserna Cinahl, Ebscon, Summon, 

PubMed och BADA för att hitta våra artiklar. För att se hur mycket information det 

fanns om vårt valda ämne började vi med att göra en metasökning på grieving children i 

databaserna. Vi använde oss av inklusionkriterier där vi bland annat sökte vetenskapliga 

artiklar i form av peer-reviewed, inom tidsspannet 2006-2011 och artiklar på engelska. 

Vi ville alltså begränsa antalet artiklar, för att få så färsk forskning som möjligt och på 

ett språk som vi behärskade. Vi provade att inte avgränsa sökningen under åren 2006-

2011 och fick då fram två artiklar från 1999 och 2000. Vi valde att ta med dem på grund 

av dess relevans. Sammantaget fick vi då fram 35 artiklar. Efter dessa avgränsningar 

lade vi till fler sökord, trunkeringar och kombinationer för att få fram det innehåll i 

artiklarna som vi var intresserade av. Vi använde oss bland annat av sökorden ”griev*” 

”child*” ”bereavment” ”loss” ”death” ”dying” ”experiences” ”loved one” i olika 

kombinationer. Vi tog även hjälp av BADA och sökte upp olika c-uppsatser och läste 

igenom dessa. Sedan gick vi igenom deras referenslistor för att se om vi kunde ha någon 

användning av artiklarna som byggt upp deras uppsatser. De artiklar som inte innehöll 

det vi sökte, exkluderade vi. Till exempel artiklar som handlade om föräldrar som 

förlorat ett barn, samt artiklar som var äldre än 2006. Detta resulterade i åtta artiklar. 

 

Analys  

För att granska artiklarna använde vi oss av Axelssons (2008) metod. Metoden består av 

att läsa abstracten i artiklarna, detta för att få en bättre överblick om artiklarnas innehåll. 

När texten markeras med färgpennor i olika färger, blir det mer organiserat att läsa. Då 

blir det lättare att se skillnader och likheter. Ur detta kan teman uppstå. Vi använde oss 

av Axelssons (2008) metod och började läsa abstracten på artiklarna. Detta gjorde vi för 

att lättare kunna få en överblick över vad artiklarna handlade om och för att se om de 

innehöll det vi sökte. Ett flertal gånger läste vi artiklarna för att sedan kunna använda 

oss av dem. Detta för att vara säkra på att dessa motsvarade vår problemformulering och 

vårt syfte. Vi fokuserade på att först läsa resultatdelen. Därefter läste vi resterande delen 
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av artikeln. Efter att vi gjort ovanstående, började vi sammanställa artiklarnas likheter 

och skillnader. För att göra det på ett organiserat och lättöverskådligt sätt, använde vi 

oss av färgpennor i olika färger. Vi såg då vi skillnader och likheter tydligare och på 

detta sätt uppkom våra teman. Analysen av artiklarna resulterade i fyra teman: barns sätt 

att hantera sorgen, omständigheter kring dödsfallet, förståelsen av döden utifrån ålder 

och utveckling och genusperspektivet. 

 

RESULTAT 

Barnets sätt att hantera sorgen  

I vår sammanställning framkom det, att barnet sörjer på sitt eget vis, vilket beror på 

deras kognitiva och känslomässiga mognad. Det kan innebära att ett barn kan sörja 

under en lång period, fast på olika sätt. Detta beroende på var barnet befinner sig 

utvecklingsmässigt när dödsfallet inträffar. Ett barn sörjer alltså tills den dagen det 

förstår att döden är slutgiltig och inte går att ändra på. Sammanställningen visar vidare, 

att ett sörjande barn är mycket sårbart och riskerar att i större utsträckning drabbas av 

psykisk stress och påverkan än vad vuxna gör. Barnet är alltså ingen liten vuxen. Det 

upplever sorg precis som vi vuxna, men visar det på olika sätt beroende på ålder och 

vart i utvecklingen det befinner sig (Brown, Maya-Jackson, Cohen, Handel, Thiel De 

Bocanegra, Zatta et al., 2008; Eppler, 2008; Slaughter & Griffiths, 2007). 

 

Vuxna tar beskedet om en plötslig död hårdare än ett väntat besked, men så behöver det 

inte vara för ett barn (Brown et al., 2006). Ett dödsbud av en nära anhörig påverkar 

alltid ett barn, men det kan variera och beror på hur nära barnet stod den som avlidit. 

Andra faktorer som omständigheterna kring dödsfallet, hur de som står barnet nära 

reagerar, speciellt föräldrar/föräldern och barnets medverkan i ritualer såsom 

begravningar, har en stor påverkan på hur barnet anpassar sig efter det som hänt (Brown 

et al., 2008; Marks, Jun & Song, 2007; Christ, 2000; Eppler, 2008; Hope & Hodge, 

2006; Nolbris & Hellström, 2005; Worden, Davies & McCow, 1999). Det visade sig 

också, att ju närmare barnet stod den avlidne, desto högre var risken att barnet begick 

självmord, drabbades av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), missbruk, torgskräck 

(agorafobi) och andra svåra psykiska besvär (Brown et al., 2008; Worden et al., 1999). 

 

Reaktioner som ofta uppkommer efter att en nära anhörig avlidit är: socialt 

tillbakadragande, somatiska besvär, orolighet, ångest, stress, depression, många tankar 

kring döden, koncentrationssvårigheter, ensamhet och aggressivt beteende (Eppler, 

2008; Hope & Hodge, 2006; Nolbris & Hellström 2005; Worden et al. 1999). När ett 

barn får ett besked om att någon som står dem nära dött, innebär det ett stort trauma för 

barnet.  Det kan drabbas av en period med stor sorg och stress (Brown et al., 2006; 

Eppler, 2008). Vidare visar vår sammanställning, att tydliga reaktioner på ett sörjande 

barn kan vara att det är: argt, ledset, oroligt och att det drar sig undan (Eppler, 2008; 

Nolbris & Hellström, 2005). Andra vanliga känslor är: chock, skuld och ilska både 

gentemot den som dött och mot folk runtomkring. Ett sörjande barn kan ofta 

överreagera på små saker runtomkring det. Det kan vara sådant som förknippar och 

påminner barnet om vad som hänt genom att det lätt bli argt. Barn har inte lika lätt som 

vuxna att hantera sina känslor. Sorgen finns hela tiden med barnet i allt vad det gör 

(Brown et al. 2008; Eppler, 2008; Nolbris & Hellström, 2005). Hur ett barn reagerar på 



 6 

ett dödsbesked beror på hur påverkat det har blivit under sjukdomsförloppet, om döden 

varit plötslig eller väntad. Det har visat sig att ett barn som sett sina föräldrar lida både 

psykiskt och fysiskt under sjukdomsförloppet, i större utsträckning drabbats av mentala 

problem, än det barn som inte upplevt det. Ett barn som förlorat en förälder, lider ofta 

av psykiska problem två år efter dödsfallet (Brown et al., 2008).  

 

Små och stora barn uttrycker sina känslor och tankar på olika sätt. Små barn leker, 

fantiserar och uttrycker sig mer genom teckningar. Stora barn uttrycker sig istället 

genom språket (Christ, 2000).  

 

Omständigheter kring dödsfallet 

Vår sammanställning visar att barnets sorgeprocess varar längre och är svårare om 

döden är plötslig och traumatisk. Detta beror på den stress och påverkan på barnet som 

det faktiskt innebär att veta att någon skall dö, i jämförelse med att beskedet var oväntat. 

Tidigare trauman där en nära anhörig dött, ökar risken för att barnet kan drabbas av en 

psykisk störning, än om det är första gången som barnet gått igenom det (Brown et al., 

2008). 

 

Förskolebarnet behöver konkreta beskrivningar av vad som händer med den anhöriga 

när denne dött. Barnet bör få reda på att den döde inte har kvar några kroppsliga 

funktioner, att döden är bestående, liksom att sorg och andra känslor är vanliga (Christ, 

2000). Barnets kognitiva utveckling gör det svårare att förstå innebörden av sjukdomen 

och varaktigheten av döden. Barnet kan ha bristande språkkunskaper vilket gör det svårt 

för den närstående att förstå barnets beteende. Detta kan vara ett kännetecken på sorg 

(Christ, 2000 och Hope & Hodge, 2006). 

 

Föräldrarnas roll och andras känslomässiga stöd, precis innan och efter dödsfallet är 

avgörande för hur barnet kommer reagera och handskas med situationen. De nära och 

kära i barnets närhet måste ibland bortse från sina egna känslor för att kunna möta 

barnet i dess sorg och för att kunna vara ett stöd. Föräldrarna/föräldern till barnet som 

sörjer, kan hjälpa det att sörja, genom att visa sina känslor och prata om det som hänt. 

Detta hjälper barnet att lättare anpassa sig till det nya livet. Det ligger ett ansvar på dem, 

som är kvar i barnets närhet att hjälpa barnet att sörja och att även klara av sin egen 

sorg. Barnet behöver trygghet och någon det kan lita på (Brown et al. 2008; Hope & 

Hodge, 2006). Vi som vuxna kan hjälpa barnet att sörja, genom att få dem att hitta sina 

egna styrkor och svagheter (Christ, 2000; Hope & Hodge, 2006). Det är viktigt för 

barnet att få delta i minnestillställningar för den döde, såsom begravning. Det kan 

eventuellt också göra en minnesbok med bilder på den avlidne (Brown et al. 2008). Det 

är bra för barnet att ha ett nätverk runt sig och människor som är villiga att prata med 

barnet om döden och att dessa tillåter barnet att få sörja på sitt eget sätt. Barnets sociala 

tillvaro inkluderar både hemmet, skolan, några få utvalda lärare och vuxna som betyder 

mycket för barnet. Det är även viktigt med fasta rutiner och att försöka återgå till livet 

som det var förut. Detta gäller skola och fritidsaktiviteter, eftersom de representerar en 

normal tillvaro i barnets vardag, fri från död och sjukdom (Christ, 2000; Hope & 

Hodge, 2006; Nolbris & Hellström, 2005). Barnet känner att det behöver få sörja på sitt 

eget vis, men också att kunna få ha perioder fri från sorgen.  Vår forskning visar att 

barnet blev helt beroende av förälderns stöd, tröst och godkännande för att kunna bevara 
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sin självkänsla (Christ, 2000; Hope & Hodge 2006). Barnet upplever att det inte fick 

någon information av läkaren eller sjuksköterskan angående vad som sker med den 

döende anhörige. Mest information fick det av föräldrarna (Hope & Hodge, 2006; 

Nolbris & Hellström, 2005).  

 

Förståelsen av döden utifrån ålder och utveckling  

Vår sammanställning om döden och döendet visar att detta är bland de mest 

känslomässiga och komplexa i barndomen för barnet. Barnet går igenom olika 

sorgefaser för att kunna förstå döden. Delvis beror det på vilket utvecklingsstadium 

barnet befinner sig i för att kunna förstå det (Brown et al., 2008; Slaughter & Griffiths, 

2007). Föräldrarnas/förälderns reaktioner på ett dödsfall, påverkar barnet på längre sikt 

(Christ, 2000; Hope & Hodge, 2006). Det innebär att om någon eller båda föräldrarna 

drabbats av PTSD, ökar även barnets risker för att drabbas. Det gör att barnet i dessa 

situationer är beroende av en stabil hemmiljö och fasta rutiner (Hope & Hodge, 2006).  

 

Förskolebarnet (2-6 år) funderar på om döden är något som bara händer vissa 

människor. Barnet undrar också ifall detta kan undvikas om man lever hälsosamt eller 

genom att undvika situationer som kan ha en dödlig utgång, till exempel bilolyckor 

(Slaughter & Griffiths, 2007). Det som främst utmärker sorgen hos ett barn i den här 

åldern är, dess kamp att förstå att döden är slutgiltig och att den döde inte kommer 

tillbaka. Detta trots att det får information om att någon skall dö och vad det kan 

innebära (Christ, 2000; Eppler, 2008; Slaughter & Griffiths, 2007). Vidare visar vår 

sammanställning att barnet drabbas av svår separationsångest när det separeras från sina 

föräldrar/förälder. Barnet blir överväldigad och påverkad av sorgereaktionerna hos de 

personer som är i barnets närhet. Barnet frågar upprepade gånger var den döde är. Detta 

sker under de första veckorna eller månaderna efter dödsfallet (Christ, 2000).  

 

Barn i skolåldern (7- 12 år) är i behov av detaljerad fakta för att förstå vad som har hänt 

den som dött. Det undviker sina egna och andras känslor, speciellt de känslor som är 

relaterade till sorg (Christ, 2000; Slaughter & Griffiths, 2007). Vår sammanställning 

visar vidare, att skolbarnet i viss mån kan prata öppet om sina känslor en kort stund. En 

del barn uttrycker sig genom att vara envist, tillbakadraget, argumenterande eller 

stökigt. Ett sätt att söka tröst för barnet är att använda den avlidnes kläder, exempelvis 

en tröja, eller att titta på ett kort där personen är frisk och glad. Barnet i den här åldern 

förstår nu att döden är slutgiltig. Det blir upprörd och ledsen när det får information om 

vad som hänt. Det är inte ovanligt att barnet visar mer öppenhet med sina känslor. Vårt 

resultat visar vidare, att barnet vill dö så att det kan få vara med den person som dött. 

Det är önskningar och ingen antydan om att det tänker begå självmord (Christ, 2000). 

Ett barn i den här åldern som förlorat en förälder, vill vara som sina andra kamrater och 

försöker hitta en ersättningsförälder istället för den dött. Detta speciellt om föräldern 

som dött har samma kön som barnet. Det är för att barnet inte vill vara annorlunda 

gentemot sina kamrater (Marks et al., 2007). I den här åldern är det inte ovanligt att 

barnet ger sig själv skulden och anklagar sig själv för det som hänt (Christ, 2000). 

 

I puberteten (13-18 år) undviker den unge alla känslomässiga uttryck förutom dennes 

egen ilska. Ungdomens intensiva engagemang med vänner, skola eller fritidsaktiviteter 

kan delvis vara en distraktion för att slippa sorgen och för att få en känslomässig distans 
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från allt som finns hemma. Det är många förändringar i denna ålder, såsom kognitiva 

och kroppsliga förändringar. Den unge greppar i sin helhet vad som hänt den döde. 

Detaljer kring hur döden inträffat, väcker fortfarande många känslor hos denne (Christ, 

2000).  

 

Genusskillnader i sorg 

Pojkar och flickor reagerar olika. Pojkar är mer påverkade av förlusten av en förälders 

död, än om ett syskon dör. Flickor påverkas i större utsträckning om ett syskon dör och 

speciellt om det är en syster (Marks et al., 2007; Worden, et al., 1999). Pojkar som 

förlorar en förälder har en större tendens att bli tillbakadragna. De får 

inlärningsvårigheter och blir mer utåtagerande, än om de förlorat ett syskon. Detta gäller 

framförallt pojkar som inte kommit upp i tonåren. Flickor som förlorar ett syskon är mer 

oroligt, deprimerat och har flera problem, än flickor som förlorat en förälder. Det har 

även visat sig att flickor som förlorat ett syskon har större koncentrationsvårigheter och 

somatiska problem än flickor som förlorat en förälder (Christ, 2000; Hope & Hodge; 

2006; Worden et al., 1999).  

 

Om en pappa dör drabbas sonens psykiska tillstånd negativt. Sonen får sämre 

självkänsla till skillnad mot dottern (Marks et al., 2007; Worden et al., 1999). Om 

mamman dör blir dottern nedstämd, hon får sämre självkänsla och sämre 

självbehärskning än vad pojkar får (Hope & Hodge, 2006; Marks et al., 2007, Worden 

et al., 1999).  

 

En flicka i puberteten sörjer sin mamma mer om de har en nära relation och hittar på 

saker tillsammans, till exempel shoppar. En flicka sörjer inte lika mycket om mamman 

bara ser till att maten finns på bordet och att kläderna är tvättade. Om föräldern som dör, 

är av samma kön som barnet, blir det svårare för barnet eftersom det behöver en förebild 

av samma kön. Barnet kan då uppmuntras till att hitta andra vuxna av samma kön för att 

få hjälp och stöd. Detta gäller inte bara dottern utan även sonen (Christ, 2000; Marks et 

al. 2007; Worden et al., 1999). Däremot är den negativa effekten av båda föräldrarnas 

död mer signifikant hos dottern än hos sonen. Dottern visar mindre glädje, mer 

depressiva symtom, en ökad tendens att drabbas av sämre självförtroende och mindre 

självbehärskning. Även sonen visar dessa symtom (Marks et al. 2007; Worden, et al., 

1999). Könsskillnaderna är tydligare hos barnet i puberteten. Pojkarna betonar 

separationen, medan flickorna är mer engagerade i att förändra sin relation, speciellt till 

modern (Christ, 2000). 

 

Barn i puberteten upplever ensamhet, vilket är relaterat till kön och ålder. Systrar, yngre 

än det döende eller döda syskonet, känner större ensamhet jämfört med andra syskon. 

Barn med en bättre självkontroll visar mindre ångest och ensamhet (Nolbris & 

Hellström, 2005). Flickor tycks vara bättre på att uttrycka sina känslor verbalt, medan 

pojkar reagerar genom att måla eller genom byggande aktiviteter, exempelvis med lego. 

Det är mer accepterat för flickor än för pojkar att gråta (Hope & Hodge, 2006).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vi fann ett fåtal artiklar skrivna i svenskt sammanhang inom vårt valda område och 

tycker därför att det behövs mer studier inom ämnet, där svenska barn är inkluderade. 

Samtliga artiklar vi använt oss av, är skrivna på engelska och detta på grund av att vi 

som författare ska kunna förstå det vi läser. Därför kan våra tolkningar, översättningar 

av meningar och stycken möjligen tydas på annat sätt.  

 

Artiklarna var från åren 1999 till 2011. Vi ville ha nya artiklar med för att få en aktuell 

forskning. De två artiklar från år 1999 och 2000, valde vi att ta med på grund av 

relevansen. Hela artikeln från 1999, tog upp skillnaden på pojkar och flickor, medan 

andra artiklar bara nämnde skillnaderna. Artikeln från 2000 tog upp ålders- och 

utvecklingsperspektivet på ett relevant sätt. 

 

Det finns även kulturella skillnader i sorg och hur barnet sörjer. Detta har vi inte tagit 

hänsyn till i vår litteraturstudie. Eftersom våra artiklar är från Australien, England, 

Sverige och USA, skiljer sig inte sorgen åt speciellt mycket. Det är för att vi lever i ett 

industriland, att religion och kultur är snarlika Vi har valt att ta med åtta artiklar, därför 

att de i stort sätt belyser samma saker och på grund av detta ansåg vi att vi inte behövde 

använda oss av fler. Vi tycke att antalet artiklar var tillräckligt för att kunna vara ett bra 

underlag för vår studie. Vi skulle kunna ha gjort en empirisk studie och jämfört 

skillnaden på hur barn och vuxna upplevde sorgen av att förlora en nära anhörig. Tiden 

för att göra en litteraturstudie var begränsad och därför hade vi inte tillräckligt med tid 

för att göra en empiriskstudie vilket kräver än mer tid. 

 

Resultatdiskussion 

Omgivningens stöd 

Ett barn är känsligt för förändringar och det är lyhört för förälderns reaktioner i form av 

mimik, tonläge och kroppshållning. Detta visar att vi sjuksköterskor behöver bli mer 

kunniga inom området Barn och sorg. Då kan vi hjälpa barnet att få sörja utan att det 

ska få skuldkänslor eller dämpa sitt behov. Vi anser att trauman och sorg går att 

bearbeta och komma över, men att det krävs tid och ibland professionell hjälp. Enligt 

Chesterson (2011), förstår barnet inte alltid att det kommer en dag då sorgen inte längre 

känns lika tung. Vi anser att det är vår uppgift som vuxna att förklara för barnet att det 

kommer en tid, då det kan minnas de bra stunder det haft med den avlidne. Vidare anser 

vi att det är viktigt att bekräfta barnet i dess känsla, att det är tillåtet att visa andra 

känslor än tårar. Det kan handla om ilska och aggressioner. Dock måste vi vuxna sätta 

en gräns. Barnet får inte skada sig själv eller andra. Det är okej att vara arg, men inte att 

slå på någon annan eller säga dumma saker. Torbic (2011), poängterar i sin studie, hur 

viktigt det är att hjälpa ett barn genom sorgen. Vi anser också att det är viktigt att ge 

barnet tid och att finnas där och lyssna på det. Något som också är viktigt, enligt oss, är 

att aldrig kritisera det sörjande barnet. Alla sörjer på olika sätt så även ett barn.  

 



 10 

Barnets förändrade livsvärld 

Vårt resultat visar att ett barns livsvärld förändras efter att någon som står det nära dött. 

Det kan visa sig att barnet blir argt, aggressivt, ledset, tillbakadraget och att det visar 

känslor det aldrig gjort förut. För en sjuksköterska är det viktigt att veta hur ett barn kan 

reagera på sorg och förlust. Då kan han/hon möta barnet på ett bra sätt. Att möta oroliga 

föräldrar till barnet och kunna lugna dem när de kommer med frågor om varför barnet 

beter sig på ett visst sätt, är också viktigt. Sjuksköterskan måste kunna tala om att alla 

reaktioner som uppkommer efter en förlust är okej och att det inte finns något rätt eller 

fel sätt att sörja på, utan att sorgen är individuell. Sjuksköterskan strävar efter att barnet 

ska uppnå ett välbefinnande. 

 

Hur barnet kommer sörja påverkas av dess uppväxt, om barnet har en kärnfamilj, 

etniska bakgrund, kultur och en social samvaro med andra. Barnet sörjer och det är en 

pågående process som inte har några gränser. Enligt Cohen och Mannarino (2011), 

kommer barnet inte över sin sorg, utan det lär sig precis som vuxna att leva med den. 

Det är viktigt för en sjuksköterska, att ha kunskap om de kulturella skillnader som finns. 

Detta för att kunna förstå barnet när det befinner sig i sorg, eftersom människor 

kulturellt sörjer på olika sätt. 

 

Barnets hela livsvärld förändras, vilket är ett livslidande för barnet. Livslidande berör 

hela människans liv och det kan vara mer eller mindre påtagligt enligt Wiklund (2003). 

Om det lilla barnet drabbas av en förlust av en nära anhörig, kan det sörja tills det nått 

den utveckling och ålder där barnet förstår att döden är slutgiltigt, oåterkalleligt och att 

den nära anhörige inte kommer tillbaka. Enligt Wiklund (2003), ska vi för att försonas 

med vårt lidande, gå igenom lidandets drama. Vi tolkar detta som att vi måste komma 

till insikt om att vi har ett lidande. Vi måste få lov att sörja och låta det få ta sin tid. Om 

vi accepterar det som varit, kan vi gå vidare i livet utan den som dött. Detta innebär att 

vi har försonats med det som skett. Vi anser att det inte räcker för barnet att behöva 

genomgå utvecklingsstadierna för att förstå vad döden faktiskt innebär. Det måste också 

genomgå lidandets drama, för att enligt Wiklund (2003) kunna uppnå hälsa. 

Sjuksköterskans roll är att vara ett stöd för det sörjande barnet och att kunna samordna 

hjälp med andra yrkeskategorier eller med andra instanser inom vården. Syftet med det 

är att erbjuda ytterligare stöd. 

 

Brist på information  

I sitt arbete kan sjuksköterskan förr eller senare träffa på ett barn som sörjer en nära 

anhörig som dött, även om hon/han inte jobbar på en barnavdelning. När sjuksköterskan 

möter barnet, har hon/han möjlighet att uppmärksamma dess förändrade livsvärld. Om 

sjuksköterskan ger rätt information anpassat till barnets ålder och utvecklingsnivå kan 

denne hjälpa barnet. Som sjuksköterska är det viktigt att tänka på följande: att lyssna på 

barnet och vad det har att säga, att vara ärlig och rak i informationen till barnet om vad 

som hänt. Vidare ska sjuksköterskan försöka svara på alla barnets frågor och att prata 

om personen som har dött, så att barnet skall förstå att detta är okej, även om personen i 

fråga inte längre lever. Det är även viktigt att inte tvinga barnet att prata eller göra något 

det inte vill i samband med dödsfallet. 
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Ett barn har rätt att få information om den anhöriges död på ett sätt som det kan förstå 

och som är anpassat till barnets ålder och utvecklingsnivå. Detta för att minska på 

barnets fysiska och psykiska stress, som kan uppkomma efter ett dödsfall. Torbic (2011) 

anser, att ett barn som inte fått någon information, har lättare att anklaga sig själv för det 

som hänt. Det upplever då skuld och skam. Enligt Wiklund (2003), kan skammen 

komma till uttryck när en människa inte har möjlighet vara den han eller hon är. I 

barnets livsvärld tror vi detta kan innebära en inre önskan om att vara delaktig, att få 

information, samt att få känna sig betydelsefull i omvårdnaden av sin nära anhörig i 

livets slutskede och efter döden. Barnet har annars ingen möjlighet till det, eftersom det 

inte fått tillräcklig information. Fearnley (2010) betonar vikten av att använda sig av ett 

språk, som är lätt för barnet att förstå. Vi anser att vuxna inte ska använda förskönande 

omskrivningar som kan bidra till att barnet missförstår informationen. Vi anser också att 

det är viktigt att veta om barnets utvecklingsstadier för att kunna bemöta barnet där det 

befinner sig.   

 

Vi anser att sjuksköterskans roll är att se till så att informationen i första hand kommer 

från föräldrarna, men att sjuksköterskorna finns där som stöd och kan ge råd om 

föräldrarna tycker att det är svårt. Vi gör inte barnet en tjänst genom att undanhålla 

information eller försköna sanningen. Att vara ärlig bygger upp ett förtroende hos 

barnet (Torbic, 2011). Barnet behöver närhet av en vuxen som det kan dela sin sorg 

med, få trygghet, kärlek och vetskapen att det inte skall lämnas ensamt. Får det med sig 

detta, kan barnet lättare handskas med döden.  

  

Skillnader i genusperspektivet  

Vårt resultat visar att det är skillnad på pojkar och flickors sätt att visa känslor och 

uttrycka sin sorg oavsett ålder. Det är mer accepterat för flickor/kvinnor att visa känslor 

som till exempel att gråta. En pojke/man däremot skall vara det tuffa och starka könet. 

Denna uppfattning delar vi med Dyregrov (2007). Vi tycker inte att skillnaden av kön är 

lika stor och avgörande som ålder och utvecklingsnivå. Som sjuksköterska ska denne 

tänka på att det är skillnad på barn, oavsett om de är i samma ålder. Till exempel 

befinner sig inte alla fyra åringar på samma nivå. Vi anser dessutom att sjuksköterskan 

inte ska göra någon skillnad på om barnet som sörjer är en pojke eller flicka. I vårt 

resultat har det framkommit, att flickor är mer verbala och har lättare för att prata och 

uttrycka sina känslor i jämförelse med pojkar. Flickor kan upplevas vara lättare att 

handskas med än pojkar, eftersom de kan sitta tysta och inte säga något eller inte visar 

några reaktioner. Vi menar att sjuksköterskan behöver både utbildning och erfarenhet 

för att klara av dessa möten med det sörjande barnet och att vara ett stöd för det.  I vårt 

resultat har vi kommit fram till, att desto äldre barnet blir, desto större är skillnaden 

mellan pojkar och flickors sätt att sörja. Detta stöds även av Chesterson (2011). Flickor 

har lättare att öppna sig och berätta om sina känslor både hemma, i skolan och med 

kompisar. Flickor reagerar ofta med ängslan, ledsamhet och gråt. Pojkar reagerar istället 

med oro och aggressivitet.  

  

SLUTSATS  

Sjuksköterskan kan i sin yrkesroll träffa ett sörjande barn och denne behöver kunskap 

om hur han/hon ska möta barnet. För att sjuksköterskan ska kunna möta det på ett 
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lämpligt sätt, behöver denne kunskap om var barnet befinner sig i utvecklingen och i 

vilken ålder barnet är i. Sjuksköterskan ska även tänka på att det är skillnad på barn, 

oavsett om de är i samma ålder. Han/hon ska vara lyhörd för barnets funderingar, frågor 

och svara barnet rakt och ärligt. Sjuksköterskan ska inte försköna sanningen, vilket 

annars kan skapa förvirring hos barnet. Han/hon ska också erbjuda tid för samtal, samt 

stöd om så önskas av barnet och dess nära anhöriga. Det är viktigt att ge barnet 

information om vad som händer när den nära anhöriga dött. Det är för att barnet ska 

känna sig delaktig. Slutligen ser vi att det finns brister och liten erfarenhet inom vården. 

Kunskap om Barn och sorg finns, bland annat hos dem som jobbar på barnsjukhus, men 

detta har inte ingått i vår kurs. Detta är enligt vår mening en brist och det bör finnas med 

i vår utbildning i framtiden.  
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Perspektiv  Syfte Metod Resultat 

Titel: Impact 

of 

Development 

on 

Children’s 

Mourning 

Författare: 

Christ, H. G.  

Tidskrift: 
Cancer 

Practice 

Årtal: 2000 

 Syskonens 

perspektiv. 

Att se utveckling av 

sorg hos barnen då 

en förälder dött i 

cancer. 

Kvalitativ 

metod. 

Barn reagerar olika på 

sorg beroende på var i 

utvecklingen det befinner 

sig och i vilken ålder det 

är. Dör föräldern av 

samma kön som barnet 

påverkas det mer då 

föräldern är en förebild 

för barnet. Det är viktigt 

att den kvarvarande 

föräldern hjälper barnet 

att sätta ord på sin sorg. 

 

Titel: Death 

Understanding 

and Fear of 

Deathin Young 

Children 

Författare: 
Slaughter, V., 

& Griffiths, M. 

Tidskrift: 

Australian 

Psychologist 

Årtal: 2007 

Barns 

perspektiv. 

Att se om barn kan 

se döden som en 

biologisk händelse. 

Kvalitativ 

metod med en 

fenomenologisk 

analys. 

Bygger på barns 

förståelse av ordet döden. 

Ordet döden verkar mer 

skrämmande för barnen 

än neutrala ord. Barnets 

ålder är viktigt för 

förståelsen av vad döden 

innebär. 

Titel: siblings´ 

Needs and 

Issues When a 

Brother or 

Sister Dies of 

Cancer. 

Författare:  
Nolbris, M. & 

Hellström, A-

L.  

Tidskrift: 

Journal of 

pediatric 

oncology  

nursing 

Syskonens 

perspektiv. 
Att se hur barnen 

påverkades av att 

deras syskon var 

döende i cancer. 

Kvalitativ 

metod med en 

fenomenologisk 

analys och 

livsvärld teori. 

Barnen upplevde inte att 

de fick information från 

läkare eller 

sjukvårdspersonal, vilket 

fick dem att känna sig 

mindre värda. De 

upplevde att de inte fick 

vara delaktiga i 

syskonens döende. Hade 

de fått information och 

stöd hade deras 

missnöjde minskat. De 

upplevde ensamhet, 

ångest, svartsjuka och de 

vill sörja på sitt eget sätt.  



 

Årtal: 2005  

Titel: 

Childhood 

traumatic grief: 

A multi-site 

empirical 

examination of 

the construct 

and its 

correlates. 

Författare: 

Brown E, 

Amaya-

Jackson L, 

Cohen J, 

Handel, S, 

Thiel De 

Bocanerga H, 

Zatta, E 

Tidskrift: 

Death Studies 

Årtal: 2008 

Barn och 

ungdomars 

perspektiv. 

Syftet med denna 

studie var att 

utvärdera traumatisk 

sorg hos barn och 

ungdomar. 

Empirisk 

kvantitativ 

studie. 

Hur ett dödsfall påverkar 

ett barn beror på hur 

gammalt barnet är, var i 

utvecklingen det befinner 

sig, hur folk i deras 

närhet, oftast föräldrarna 

reagerar och hur 

dödsfallet inträffade. 

Men alla barn påverkas. 

Titel: Death 

of Parents and 

Adult 

Psychological 

and Physical 

Well-Being: A 

Prospective 

U.S. National 

Study 

Författare: 

Marks, F. N., 

Jun, H. & 

Song, J. 

Tidskrift: 
Journal of 

Family Issues 

Årtal: 2007 

Genus 

perspektiv. 

Att observera 

effekterna då en 

pappa, mamma eller 

båda föräldrarna dör, 

liksom att leva med 

den ena eller båda 

föräldrarnas död. 

 

 

En kvalitativ 

longitudinal 

studie. 

Då en pappa dog sörjde 

sonen mer än vad dotter 

gjorde och fick 

depressiva symtom. Då 

en mamma dog sörjde 

både dottern och sonen 

och de fick sämre 

självkänsla, blev 

nedstämda. Då båda 

föräldrarna dog sörjde 

dottern mer än vad sonen 

gjorde. 

Titel: 

Exploring 

themes of 

resiliency in 

children after 

the death of a 

parent 

Författare: 

Eppler, C. 

Barn 

perspektiv. 

Att ta reda på hur 

barn anpassar sig 

efter att ha förlorat 

en förälder inom 36 

månader. 

Fenomenologisk

-kvalitativ studie  

Barnen sörjde på olika 

sätt och de känslor som 

kunde uppstå var 

ledsamhet och ilska. 

Även lycka beskrevs då 

barnet älskade sin pappa, 

som dött och andra 

upplevde glädje av att 

inte tänka på den döde. 



 

Tidskrift: 

Proffessional 

school 

counseling 

Årtal:2008 

 

Nära anhöriga sågs som 

hjälp i sorgearbetet, men 

även vänner och lärare. 

 

Titel: 

Comparing 

parent loss 

with sibling 

loss 

Författare: 

Worden, J. 

W., Davies, B.  

& McCown, 

D. 

Tidskrift: 
Death Studies 

Årtal:1999 

 

 

Genuspersp

ektiv 

Att undersöka 

skillnader mellan 

pojkar och flickors 

förlust av en förälder 

eller ett syskon. 

Kvantitativ 

studie. 

Pojkar sörjde en förälder 

mer och flickor sörjde ett 

syskon mer. Speciellt om 

det var en syster som 

dog. 

Titel: Factors 

affecting 

children’s 

adjustment to 

the death of a 

parent: the 

social work 

professional’s 

viewpoint 

Författare: 

Hope, M. R., 

& Hodge, M. 

D. 

Tidskrift: 

Child and  

adolescent 

social work 

journal 

Årtal: 2006 

 

Socionomen

s perspektiv 

Att få förståelse om 

barns sorg med hjälp 

av proffs inom 

området. 

 

Kvalitativ studie Resultatet är att vara en 

guide för att vägleda och 

handleda för 

professionella inom 

området och belysa att 

varje sörjande barn är 

unikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 


