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Sammanfattning 
Bakgrund: Att förlora ett barn beskrivs som den mest smärtsamma förlust 
en människa kan uppleva. Sorgen kan upplevas individuellt beroende på ett 
flertal faktorer såsom kultur och livserfarenhet. Att vara man eller kvinna är 
en annan faktor som kan påverka upplevelsen av sorgen. Sjuksköterskans 
roll är att kunna stödja dessa båda föräldrar i sina roller som mamma 
respektive pappa. Syfte: Syftet var att beskriva mäns respektive kvinnors 
upplevelser vid förlust av ett barn. Metod: Studien gjordes som en allmän 
litteraturstudie och bygger på nio kvalitativa vetenskapliga originalartiklar 
som har blivit granskade. Resultat: Studien resulterade i fyra 
huvudkategorier: Sorgens uttryck, Hantering av sorgen, Upplevelser av 
relationen till den andre föräldern samt Upplevelser av livets mening. 
Resultatet påvisade skillnader i hur män och kvinnor uttryckte och hanterade 
sin sorg såsom att kvinnor ofta kände sig ensamma i sorgen och att män 
hellre sörjde i ensamhet. Likheter fanns också då män och kvinnor i många 
fall uttryckte sin sorg på liknade sätt. Slutsats: Förståelse för att sorgen kan 
upplevas olika beroende på könet är en aspekt som inte får förbises i 
omvårdnadsarbetet i att hjälpa sörjande föräldrar. Att som sjuksköterska ha 
kännedom om sorg, kris och genus är av vikt i mötet med sörjande föräldrar. 
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Abstract 
Background: To lose a child describes as the most painful loss that a 
human being can experience. The grief can be experienced individual 
depending on several factors such as culture and life experience. Being a 
man or woman is another factor that may influence the experience of grief. 
The nurse´s role is to support both parents in their role as mother and father. 
Aim: The aim was to describe men’s and women’s experiences of the loss 
of a child. Method: The study was made as a general literature review and 
based on nine qualitative original scientific articles that have been reviewed. 
Result: The study resulted in four main categories: Mourning expressions, 
Dealing with grief, Experiences of the relationship with the other parent and 
Experiences of the meaning of life. The result revealed differences in how 
men and women expressed and dealt with grief such as the women often felt 
alone in mourning and that men rather mourned in solitude. Similarities 
were also found when men and women in many cases expressed grief in a 
similar way. Conclusion: The understanding that the grief can be 
experienced differently depending on sex is an aspect, which should not be 
overlooked in the nursing work to help grieving parents. A nurse to have 
knowledge about grief, crisis and gender is of importance when meeting 
with bereaved parents.  
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BAKGRUND 
Kistan är vit och mycket liten. Den bärs av en pappas starka armar. Han håller 

den rakt, blicken är stadig. Han går kyrkgången rakt fram vid sin hustrus sida (1, 

s.21). 

 

När föräldrar förlorar ett barn uttrycker de inte alltid sorgereaktionerna på samma 

sätt. Att ha kännedom om ett olikartat reaktionsmönster är av vikt för att kunna 

möta föräldern där denne befinner sig (2). Att mista ett barn beskrivs som den 

mest smärtsamma förlust en människa kan uppleva. Ingen annan än den som 

förlorat ett barn kan förstå den tomhet och den längtan som förlusten kan innebära 

(1). En studie av Joan och Buschman beskriver föräldrarnas sorgeprocess vid 

förlust av ett barn och påvisar att mannen och kvinnan upplever en livslång sorg. 

Genom sorgen förändras de och får ett nytt perspektiv på livet (3). Upplevelserna 

av sorg kan te sig olika beroende på ålder, kultur, uppväxt eller kön. Vid förlusten 

av ett barn upplever mannen och kvinnan en gemensam sorg (2, 4), däremot är 

frågan om de sörjer på samma sätt?  

 

Sorg är en normal reaktion på förlusten av något eller någon som haft stor 

betydelse i livet (5). Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee menar att alla 

människor någon gång i livet kommer att stöta på lidande eller förlust och trots att 

det är en del av livet är upplevelsen samt reaktionen högst personlig (6). 

Travelbee anser det vara sjuksköterskans uppgift att ge stöd i att hantera lidande 

och förlust och i så lång utsträckning det går försöka finna mening i det. Travelbee 

menar vidare att om en sjuksköterska har kunskaper inom områden som lidande, 

sjukdom, ensamhet och död, så kan hon också hantera de krav som omvårdnaden 

kan innebära. Att som sjuksköterska även kunna främja hopp samt ge stöd för att 

bygga upp en vardag igen är en annan viktig del i omvårdnaden (7).  

 

Att sörja innebär att gå genom en lång känslomässig process där ytterst starka 

känslor är involverade. Förtvivlan, vrede, ensamhet och osäkerhet är vanliga 

reaktioner liksom känsla av overklighet och starka ångestladdade känslor. Sorgen 

kan också ta sig fysiska uttryck såsom aptitlöshet, huvudvärk, sömnbesvär, 
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muskelvärk, magbesvär, andningssvårigheter och konstant trötthet som inte 

försvinner trots vila. En studie visade att föräldrar var i chock och kände misstro 

efter att de fått besked om att deras barn avlidit och denna reaktion varade från 

några minuter till flera timmar (8). Reaktionen kan vara starkt överdriven men 

människan kan i denna situation också helt sakna reaktion. Att uppleva sorg anses 

vara den allvarligaste stressfaktorn som kan drabba en människa (9). En studie 

visade att föräldrar som mist ett barn ofta upplevde fler symtom på sorg och 

författarna menade att ju mer förväntad barnets död är desto mindre sorg upplever 

föräldrarna (10). Enligt Lamb kan sorgens kännetecken delas in i fyra kategorier: 

känslor, fysiska tecken, tankar och beteendestörningar. Vidare kan dessa symtom 

liknas vid de symtom som är vanliga vid en depression. Lamb uttrycker också 

vikten av att identifiera dessa symtom för att få en bättre uppfattning om var i 

sorgeprocessen individen befinner sig och vilken typ av hjälp denne behöver (11). 

Sjuksköterskan möter stundtals människor i sorg såsom kvinnor och män som på 

ett eller annat sätt förlorat sitt barn. Det är därför av vikt att känna till könets 

betydelse för hur människor både reagerar och sörjer. Att skapa förståelse samt 

vara lyhörd för människors känslor och behov för att kunna bemöta dem 

professionellt är en betydelsefull del i omvårdanden (12). Enligt ”Socialstyrelsens 

Kompetensbeskrivning för Sjuksköterskor” är det sjuksköterskans ansvar att ge 

individen den omvårdnad och det stöd som krävs utifrån dennes unika behov. 

Likaså är det sjuksköterskans uppgift att informera och ge undervisning till patient 

och närstående (13). 

 

Bearbetningen av sorg ses som ett arbete som måste utföras för att kunna gå 

vidare i livet (5). Sorgeprocessen löper likartat trots att upplevelserna av sorg är 

individuella och ingen som drabbas kan undgå detta förlopp (9). Enligt 

Nationalencyklopedin är sorg en form av traumatisk kris och delas in i fyra faser: 

chock-, reaktions-, bearbetnings- och nyorienteringsfasen (14). Varje fas har sitt 

specifika innehåll och är inte alltid lätt att skilja från varandra i verkligheten. Den 

första fasen som också kallas chockfasen varar allt ifrån en kort stund till några 

dygn, typiskt från denna fas är att minnesluckor ofta uppstår (15). För en förälder 

som förlorat sitt barn kan denne reagera mycket starkt i denna fas, särskilt om 

dödsfallet inte var väntat (2). Därefter följer reaktionsfasen då individen börjar 
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inse vad som har hänt och det blir mentalt en omställning. Typiskt för denna fas är 

att individen om och om igen frågar sig själv- Varför? Skuldkänslor och 

försvarsmekanismer är också utmärkande under denna tid. Tredje fasen kallas 

bearbetningsfasen och det är först nu de akuta faserna lämnas. Individen är inte 

längre lika fokuserad på det inträffade utan kan i detta stadium börja skymta 

framtiden. Nyorienteringsfasen är den fjärde och sista fasen vilken också pågår 

hela livet. Individen känner att livet fortgår men att händelsen har satt sina spår 

(15).  

 

Kvinnor och män har olika beteenden vilket kan ses tidigt redan hos små barn. 

Flickor och pojkar leker på olika sätt, pojkar är mer fysiska medan flickor gärna 

leker med en i taget och i mindre grupper. Flickor ger varandra tidigt förtroenden 

och har ofta ett nära förhållande till sin bästa vän. Pojkar är mer präglade av 

konkurrens och gråter mer sällan än vad flickor gör. De lär sig tidigt att 

kontrollera sina känslor och istället visa mod och styrka. Trots att västvärlden 

genomgått en förändring beträffande könsroller och jämställdhet finns det 

fortfarande skillnader mellan könen. Biologiskt sett är mannen och kvinnan 

annorlunda vilket kan påverka deras sätt att reagera i olika situationer (4). I 

Corpus Callosum (hjärnbalken) finns förbindelselänkar mellan båda hjärnhalvorna 

och dessa går bland annat mellan talcentrum och känslocentrum (16). Män har 

färre av dessa linjer än vad kvinnor har och det kan också vara en förklaring till att 

män inte har lika lätt att prata om sina känslor som kvinnor har (4).  

 

SYFTE 
Syftet var att beskriva mäns respektive kvinnors upplevelser av sorg vid förlust av 

ett barn. 

 

METOD 
Studien gjordes som en allmän litteraturstudie med en metodisk arbetsprocess 

vilket innebär att systematiskt söka, kritiskt granska för att slutligen sammanställa 

materialet inom det valda området. En allmän litteraturstudie syftar till att göra en 

sammanställning av tidigare forskning (17). Litteraturstudien baserades på 
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kvalitativa artiklar då de djupare och mer ingående beskriver människors 

upplevelser med målet att ge läsaren en ökad förståelse (18). 

 

Författarna hade en viss förförståelse innan studien påbörjades som innebar att det 

fanns en skillnad mellan kvinnors och mäns sätt att sörja. Denna förförståelse 

grundar sig på tidigare forskning och litteratur där skillnader uppvisats (2, 4, 10). 

 

Artiklar som inkluderades var vetenskapliga originalartiklar baserade på 

empiriska studier och som svarade mot syftet. Andra inklusionskriterier var att 

artiklarna skulle presentera sitt resultat utifrån ett genusperspektiv där kvinnor och 

mäns upplevelser beskrevs var för sig eftersom syftet var att beskriva mäns 

respektive kvinnors upplevelser och inte föräldrars upplevelser generellt. 

Exklusionskriterierna var kvantitativa artiklar på grund av att studien bygger på 

upplevelser samt för att begränsa materialet, likaså skulle artiklar som inte var 

skrivna på svenska eller engelska exkluderas.  

 

Artikelsökning gjordes i databaser som PubMed, PsycArticles, Cinahl, PsycINFO 

samt Academic Search Elite/EBSCO där sökorden grief, bereavement, mourning, 

lost, death, child, parent, mother, father, women, men, maternal, paternal samt 

gender och gender differences användes. Sökorden kombinerades och trunkerades 

och som boolesk operator användes AND. All databassökning dokumenterades i 

ett sökschema (Bilaga 1). Manuella sökningar i artiklarnas referenslistor gjordes 

också, dock hittades inga artiklar genom denna sökning. Abstracten i artiklarna 

lästes igenom för att utesluta de som inte var relevanta. Totalt hittades 18 artiklar 

och nio utav dem presentade inte sitt resultat utifrån ett genusperspektiv. Slutligen 

återstod nio artiklar som ingick i studien. 

 

Artiklarna granskades för att bedöma deras vetenskapliga kvalitet. Utifrån 

Forsberg och Wengströms checklista för kvalitativa artiklar (17) bedömdes 

artiklarna där de sedan erhöll något av värderingsgraderna låg, medel eller hög 

kvalitet. För värderingsgrad hög krävdes att det fanns ett tydligt syfte beskrivet, 

att urvalskriterier och datainsamlingsmetod var lämpliga för studien samt att det 

funnits en väl beskriven analys. Det krävdes också att resultatet svarade på syftet 
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och att en röd tråd kunde följas genom hela studien samt att resultatet var 

trovärdigt. Vid en medelvärdering kunde någon av punkterna ovan vara bristfällig 

och vid värderingsgrad låg var ett flertal punkter bristfälliga, vilket hade inneburit 

att artikeln skulle ha exkluderats. Ingen av artiklarna erhöll låg värderingsgrad.. 

Artiklarna analyserades genom textanalys enligt de steg som beskrivs av Friberg 

(18). Artiklarna lästes igenom noga flera gånger av författarna både enskilt och 

tillsammans för att hitta innehåll som beskrev upplevelserna av sorg i texterna och 

för att se om de svarade på syftet (18, 19). En kort sammanfattning av varje artikel 

gjordes för att få en överblick av innehållet (Bilaga 2).  

 

Efter genomläsning av artiklarna identifierades textavsnitt som svarade mot syftet, 

dessa kondenserades och kodades. Därefter jämfördes materialet och de som hade 

likheter fördes samman och bildade huvudkategorier (18). Dessa var; Sorgens 

uttryck, Hantering av sorgen, Upplevelser av relationen till den andre föräldern 

samt Upplevelser av livets mening.  

 

Beträffande begreppsanvändningen i denna litteraturstudie har begreppen kvinnor 

och män använts i bakgrund och i metod- och resultatdiskussion. Mammor och 

pappor valdes att nyttjas i resultatet då det var dessa begrepp som användes i de 

artiklar som har granskats. Begreppet upplevelse kan här definieras som något 

som uppfattas och värderas på ett känslomässigt plan, efter Nationalencyklopedins 

definition av ordet uppleva (20). 

 

RESULTAT 
Resultatet består av nio kvalitativa artiklar byggda på studier gjorda i USA och 

Finland. De beskriver mamman respektive pappans upplevelser efter att ha 

förlorat ett barn genom sjukdom, olycka, mord, dödfödsel eller missfall. 

Upplevelserna resulterade i fyra huvudkategorier: Sorgens uttryck, Hantering av 

sorgen, Upplevelser av livets förändring samt Upplevelser av relationen till den 

andre föräldern. Mamman respektive pappans upplevelser är presenterat under 

varje kategori. 
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Sorgens uttryck 
Pappor upplevde en hel del fysiska symtom på sorgen såsom skakningar, migrän, 

arytmier och ett starkt tryck mot bröstet samt trötthet efter förlusten av sitt barn 

(21). De uttryckte sorgen genom raseriutbrott såsom att gråta, skrika och sparka 

(22, 23). Dessa känslor uttrycktes ofta då de var ensamma och utanför sitt hem 

(21-23). Papporna hade besvärliga sömnproblem och drabbades av mardrömmar.  

Deras drömmar handlade dock sällan om det döda barnet (22). Känslomässigt 

upplevde de även att de plågades och kände förtvivlan över en sorts maktlöshet 

och kunde inte riktigt förstå att deras barn avlidit. Dessa känslor övergick så 

småningom till mer anpassade känslor som att det trots allt inte går att göra något 

åt det som hänt. De upplevde ett tomrum och hade en känsla av att något fattades 

(21). Självmordstankar och en önskan om att dö var vanligt förekommande hos 

pappor som förlorat sitt barn. De upplevde skuldkänslor och maktlöshet över att 

inte ha beskyddat sitt barn eller för något de gjort (22, 23, 24). För en del av 

papporna ledde barnets död till förlängda depressioner och psykiska sjukdomar 

vilket i sin tur kunde ge indirekta effekter såsom arbetslöshet och ekonomiska 

problem (22). I en studie där pappor intervjuades ett år efter att deras barn dött 

framgick det att de upplevde att mål saknades i livet (21).  

 

Mammors fysiska symtom efter sorgeupplevelsen av att förlora sitt barn yttrade 

sig ofta i en obehaglig smärta och utmattning (25, 26). Att gråta var ett sätt att 

uttrycka sin sorg och flertalet mammor uppgav att de grät varje dag under första 

året efter att barnet dött vilket sedan avtog för varje år som gick (26). Känslor av 

ensamhet uttrycktes hos mammorna (21, 23, 25, 27). De mammor som förlorat sitt 

barn i en sjukdom hade levt i en nära relation till sitt barn, ständigt varit 

närvarande hos barnet under sjukdomstiden och kände därför sig ensamma efter 

barnets död (21). Symtom på depression var framträdande hos flertalet mammor 

(25). 

 

Hantering av sorgen 
Papporna använde sig av någon sorts njutningsmedel såsom alkohol i större 

mängder oavsett om de ansåg att de upplevde effekt av det eller inte för att 

försöka komma ifrån den smärta sorgen hade orsakat (22, 23). Flertalet pappor 
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kände ansvar över de andra familjemedlemmarnas sätt att hantera sorgen och ville 

se till så att ingen sörjde för lång tid. De upplevde att de hade ett ansvar för hela 

familjen i att möta sorgen (21). Flertalet pappor uttryckte att de var övertygade om 

att sorgen var svårare för mammorna på grund av de hade ett starkare 

känslomässigt band till sitt barn än vad papporna hade (21, 27, 28). Att klandra sig 

själv för att barnet dött och ilskan över detta resulterade inte sällan i en depression 

(22, 28). 

 

En studie visade att mer alkohol än vanligt konsumerades av mammorna under 

sorgeperioden. Dock var det tillfälligt och de slutade ofta i samband med att livet 

åter stabiliserades (25). Likaså använde mammorna läkemedel såsom sömnmedel 

eller antidepressiva medel för att söka lindring i sorgen (23). Att så småningom 

återgå till jobbet sågs som något nödvändigt men samtidigt uppfattades arbetet 

som en bra väg genom sorgearbetet och upplevdes som en fristad (24, 25). För att 

klara av att hantera sorgen som de upplevde använde mammorna ofta tiden till att 

ta joggingturer eller pyssla i hemmet. Det hjälpte dem att lätta på spänningen och 

att hantera den ilskan som uppkommit. Sorgearbetet innebar också att läsa och 

skriva om sina känslor i form av dikter eller i dagböcker samt att skriva brev till 

sina nära (23, 25). Att måla eller lyssna på musik var andra sätt för att bearbeta 

sorgen (25). En annan studie påvisade mammors behov att behöva prata om det 

som hänt om och om igen. Det var betydelsefullt för mammorna att komma ihåg 

händelsen (21, 24, 25, 26). Flertalet av mammorna i de flesta studier upplevde 

behovet av att prata med andra som varit med om en liknade situation och var 

därför villiga att ingå i stödgrupper. De flesta mammorna upplevde maken som 

det viktigaste stödet vid förlusten (25, 28). 

 

Upplevelser av relationen till den andre föräldern 
Papporna fann det jobbigt att prata med mamman om händelsen (23, 27) och 

menade att det var svårt att tala med någon som bara grät (23). En studie påvisade 

pappornas roll i att hjälpa sina makar att hantera sorgen och leda dem genom 

svåra tider under första året efter att deras barn hade dött (21). En del pappor 

upplevde att barnets död påverkade relationen till makan på ett negativt sätt. 

Andra grunder till att papporna upplevde att förhållandet gav negativa 
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konsekvenser var att makarna ofta lade skulden på varandra, att de återgick till 

arbetet vid olika tidpunkter samt deras olika sätt att sörja (25). Förlusten av barnet 

resulterade oftast antingen i något som stärkte relationen makarna emellan eller 

också något som kunde leda till en separation. Hos en del pappor upplevdes 

barnets död som något som hade stärkt relationen till makan och fått den att 

djupna (24, 28). Genom kunskapen om att mammor och pappor sörjer på olika 

sätt, upplevde papporna i en av studierna att den svåra tiden efter barnets död 

lättare kunde passeras (28). 

 

“We [sic] became more close with my wife, we understand the 

grief of each others better than anybody else. Luckily we have 

been able to show our feelings, either of us have not needed to 

pretend to be feisty or grieving, when we were not” (22, s.658).  

 

Barnets död innebar en stor påfrestning för relationen mellan föräldrarna (24, 26, 

28). Mammorna upplevde att de hade svårt att förstå hur maken kände sig (23). 

Trots att främst mammorna upplevde samtal som en hjälp i att bearbeta sorgen 

ansåg de samtidigt att det inte alltid hjälpte att prata om det som hänt. Många 

mammor upplevde att maken inte var särskilt villig att prata (23) och de kände sig 

därför ensamma då dennes stöd ansågs som ytterst betydelsefullt i situationen (25, 

27). Dock bidrog ofta barnets död till att föräldrarna kom närmare varandra (24,  

28). 

 

Upplevelser av livets förändring 
Papporna sökte stort stöd i sin tro (22, 28). Ofta upplevde de att det var Guds vilja 

och att det var det bästa för ett barn som var sjukt eller ett hade ett medfött 

handikapp. Upplevelsen av lättnad och glädje framkom också efter barnets 

bortgång då barnen varit sjuka. Papporna kunde känna tacksamhet över att barnets 

lidande var över, dock kunde detta övergå i skuldkänslor. Synen på livet 

förändrades och de kunde njuta av dagen och skapa nya relationer med andra och i 

synnerhet med människor som gått genom samma tragedi. De kände sig starkare 

som människor och lärde sig att prioritera det som var mest betydelsefullt i livet 

(22). Dock upplevde de inte att känslan av sorgen förändrades över tid, men 



 

13 

 

däremot minskade intensiteten av den (28). Att se andra pappor med sina barn 

upplevdes som påfrestande och återkallade gamla minnen hos flertalet av 

papporna i studierna (21, 27, 28). 

 

I en studie där mammor som förlorat ett barn med medfött handikapp 

konstaterades att de flesta av dem återigen kunde uppleva att de funnit en speciell 

mening i sitt liv. Många av dessa mammor hade redan innan förlusten tillhört 

någon typ av religion och kände att de kom närmare i sin tro efter det att deras 

barn gått bort. De kände att allt det som inträffar i världen är bestämt av en högre 

makt och att allt som händer har ett syfte. En del mammor uttryckte även en 

känsla av att deras barn var utsända för att utföra ett uppdrag (26). Bland mammor 

vars barn inte var funktionshindrat upplevde de flesta att de hade förlorat en del av 

sig själva, sina mål, meningen med livet och framtiden. De som inte kände på det 

sättet gjorde istället ett medvetet val och återinvesterade i sitt liv igen. De lärde sig 

något genom sorgen och fick därigenom en ny identitet och ett nytt perspektiv på 

världen.  Dessa mammor upplevde sig själva som bättre människor (29). Att 

förlora ett barn upplevdes overkligt och förödande (22, 25). Högtider såsom jul, 

tacksägelsedagen och barnets födelsedag och dödsdag var särskilt svåra att 

hantera (21). Att förlora ett barn som var sjukt medförde även positiva upplevelser 

för mammorna vilket hängde ihop med att barnets lidande och smärta var över 

(25, 26). Dessa mammor kunde också se upplevelsen av döden som något 

högtidligt och fick en känsla av kraft och styrka. I en studie där mammor som 

förlorat sitt sjuka barn intervjuats framkom att mammorna upplevde 

vårdpersonalens stöd ytterst positivt under hela sjukdomstiden och inför väntan på 

döden samt efter att barnet gått bort (25). 

 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie vilket innebär att författarna 

sammanställt forskning inom ett visst område (17). En viss förförståelse fanns då 

vi ville undersöka skillnaderna i upplevelsen av sorg mellan mannen och kvinnan. 

Förförståelsen var att det fanns en skillnad mellan dem efter att ha studerat 
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tidigare forskning och litteratur (2, 4, 10). Under analysarbetet fanns en 

medvetenhet om att denna förförståelse kunde komma att påverka resultatet och 

författarna har försökt vara observanta på detta för att skapa ett så tillförlitligt 

resultat som var möjligt. Alla artiklars resultat har tagits med även de som ej 

stämde överens med författarnas förförståelse. Genom att det fanns en 

förförståelse för ämnet vid arbetsprocessens start innebar det att fenomenet hade 

uppmärksammats och kunde lägga en grund för syftet i denna studie.  

 

Vikten av att ej avgränsa syftet för snävt blev tydligt inledningsvis. Till en början 

valdes att enbart fokusera på män och kvinnor som förlorat sitt barn genom 

plötslig död vilket senare fick utvidgas. Sökningarna i databaserna gav för litet 

utfall vilket gjorde att syftet ej gick att besvara. Dessa gjordes om då inklusions- 

och exklusionskriterier samt syftet ändrades vilket gav ett betydligt större utfall.  

 

Artikelsökning gjordes i databaser som ansågs vara mest omfattande och var 

relevanta för omvårdnad. Artiklarna återkom i många av sökningarna vilket visar 

att sökorden täckte området. Ordet experience valdes att inte söka på eftersom 

risken att relevanta artiklar skulle ha missats då många av artiklarna ej hade ordet 

i sina abstract. Sökorden skulle kanske kunna utökas med lived experienced för att 

få ett större utfall av artiklar och därmed eventuellt ett mer innehållsrikt resultat. 

 

Samtliga artiklar som tagits med i studien var originalartiklar och skrivna på 

engelska vilket gör att artiklarna har en stor tillgänglighet som är ett av kraven för 

en vetenskaplig artikel (18). En artikel på japanska och en på italienska 

exkluderades då dessa språk ej behärskades av författarna. Detta kan ha gjort att 

betydelsefullt material har missats, att andra kulturella skillnader från dessa länder 

ej påvisats och andra sätt att uttrycka sin sorg ej framkommit i denna studie. Ett 

forskningsetiskt förhållningssätt tillämpades under studiens gång vilket innebär att 

ingen artikel har uteslutits av andra skäl än att den inte svarat mot 

inklusionskriterierna (17). All data presenterades och materialet har ej förvanskats 

men då alla artiklars resultat har översatts till svenska finns det risk för att språket 

ej är rätt uppfattat på grund av att ordböckerna kan skilja sig i översättning av en 

del ord. Sammanställning och analys av resultatet gjordes med en strävan efter 
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tillförlitlighet med risk för att översättningen kan ha misstolkats. En styrka i detta 

arbete har varit den metodiska arbetsprocessen vilket innebär att systematiskt söka 

och kritiskt granska samt sammanställa material (17).  

 

Många av artiklarna som hittades genom databassökning var kvantitativa. Efter att 

ha läst genom dessa ansågs de ej svara på syftet då de inte beskrev upplevelserna.  

Avsikten var att finna ett djup i upplevelserna vilket inte var möjligt i de 

kvantitativa artiklarna. En annan anledning till varför de exkluderades var för att 

begränsa materialet då det hade blivit för stort att handskas med i en studie av 

denna typ. Tillgången på kvantitativa artiklar var väldigt god vilket också innebär 

att det finns en hel del forskning på området som skulle kunna nyttjas om en mer 

omfattande studie skulle ha gjorts. Ett par artiklar som hade både kvantitativ och 

kvalitativ data togs med i studien men då har endast den kvalitativa delen 

analyserats. Flertalet av de kvalitativa artiklarna tog ej upp ett genusperspektiv där 

de skilde på mannen och kvinnans upplevelser utan tog upp upplevelser generellt 

av föräldrar och det har gjort att dessa exkluderats. I denna litteraturstudie är båda 

könen representerade då förlusten av ett barn berör båda föräldrarna. Merparten av 

studierna kommer från USA och resterande från Finland. Sorg kan vara ett 

kulturellt fenomen som uttrycks olika. Finland och USA har en likartad kultur 

som i många avseenden som liknar vår. Om studier från andra länder hade tagits 

med hade andra fynd troligtvis hittats. Kvinnor och män, i USA och Finland som 

förlorat ett barn är representerade i denna studie. Att studien är begränsad 

geografiskt sett kan ses som en svaghet i studien. 

 

De artiklar som togs med i studien är granskade efter Forsberg och Wengströms 

checklista för kvalitativa artiklar (17). Arbetet med att granska artiklarna var 

omfattande och mycket tid lades ner på att läsa dem för att få en tydlig uppfattning 

om vilken kvalitet de stod för. Däremot har författarna inte tidigare gjort någon 

kvalitetsgranskning och har inte heller sådan kunskap eller erfarenhet som 

granskningen kan kräva vilket kan ha inneburit att artiklarna ej värderats på ett 

beprövat sätt. 

 



 

16 

 

Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att beskriva mäns respektive kvinnors upplevelser av sorg 

vid förlust av ett barn. Detta för att öka förståelsen för sorgebearbetningen 

eftersom upplevelserna kan te sig olika beroende på kön. De fynd som varit mest 

framträdande i resultatet kommer att diskuteras med en inriktning på 

omvårdnadsperspektivet och med sjuksköterskans roll i centrum. 

 

Av resultatet framgick att kvinnor och män ofta uttryckte sin sorg på liknade sätt 

(22, 23, 25, 26) vilket ytterliggare kan stärkas av resultaten i en studie gjord av 

Kamm och Vandenberg. Deras studie konstaterade att det inte fanns någon direkt 

skillnad på sorgereaktionerna mellan männen och kvinnorna dock uppvisades en 

skillnad i hur kvinnor och män kommunicerade med varandra (30). Resultatet i 

föreliggande studie visade att både män och kvinnor yttrade sin sorg fysiskt dock 

fanns det en tydlig och genomgående skillnad mellan könen beträffande behovet 

av att sörja ensam eller genom stöd av andra (21-23, 25-27). Kvinnorna hade ett 

utpräglat behov av att utåt få visa sin sorg och behövde prata om förlusten (21, 24-

26). Männen däremot, sörjde ofta i ensamhet (21-23). Detta stöds av en studie 

vilken påvisar att kvinnor investerade i mer resurser såsom stödgrupper och 

liknade än vad männen gjorde efter att de förlorat sitt barn (10). Detta kan 

sammankopplas med resultatet vilket visade att ett flertal studier tog upp stödet 

som en betydelsefull del i mammornas sorgeupplevelse och därmed också vägen 

tillbaka (25, 28). Utifrån genusperspektivet framställs mannen som den som ska 

stå för mod och styrka medan kvinnan är den känslosamma parten som behöver 

prata ut om sina känslor. Detta kan relateras till de typiska könsrollerna som kan 

urskiljas redan vid tidiga barndomen (4). Andra aspekter såsom kultur och historia 

har betydelse då upplevelser av sorg ska studeras. Denna litteraturstudie har inte 

utgått från något av de perspektiven utan sökte endast efter fynd som skulle svara 

på om det fanns någon genusskillnad gällande hur mannen respektive kvinnan 

upplevde sorgen vid förlust av ett barn. Som sjuksköterska är det betydelsefullt att 

vara lyhörd och observant för att upplevelserna i sorgen kan uppvisa 

genusskillnader. Att känna till hur en depression kan börja yttra sig och hur man 

som sjuksköterska kan göra för att försöka undvika att föräldrarna hamnar i denna 
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djupa nedstämdhet är på samma sätt viktiga utgångspunkter i arbetet med att stötta 

föräldrar i sorg. 

 

Litteraturstudien påvisar även skillnader i hur kvinnor och män upplever 

relationen dem emellan i sorgen efter förlust av ett barn. Relationen mellan 

mannen och kvinnan förändrades drastiskt och resultatet visar att relationen både 

kunde stärkas men också att den kunde försämras (24, 26, 28). Genomgående var 

att föräldrarna till en början gled isär, på grund av deras olika sätt att sörja. Dock 

hittade flertalet tillbaka till varandra och relationen stärktes. Att vara lyhörd för 

mannens respektive kvinnans behov och att kunna ingripa tidigt i sorgeprocessen 

är betydelsefulla åtgärder i omvårdnadsarbetet med sörjande föräldrar. Då 

föräldrarna befinner sig på sjukhuset efter barnets död finns direkt tillfälle för 

sjuksköterskan att ta kontakt med föräldrarna och erbjuda någon form av 

debriefing, där föräldrarna tillsammans kan sitta ner och prata ut om sina känslor 

och tankar. Det kan också vara ett sätt för sjuksköterskan att komma vidare i 

kontakten av föräldrarna och hjälpa dem genom sorgen. Ett annat sätt kan också 

vara att sjuksköterskan erbjuder annat stöd, i form av stödgrupper för föräldrar 

som genomgått samma tragedi. 

 

Resultatet påvisar behovet och betydelsen av att ha kunskaper om varandras olika 

sätt att sörja på. Om dessa män och kvinnor i ett tidigt stadium får kunskaper om 

detta olikartade beteende kan det också hjälpa dem att stötta varandra i sorgen 

istället för att komma längre bort från varandra. Att hjälpa föräldrarna genom att 

låta dem prata om det inträffade utefter individuella behov är av vikt för att de ska 

lära sig att förstå varandras situation och lära sig tolka varandras behov. Genom 

att exempelvis träffas tillsammans i par och prata om det som hänt och om vilka 

behov mannen respektive kvinnan har kan vara ett steg i ledet mot en bättre 

relation dem emellan. Att ha någon som vågar möta mannen och kvinnan i sorgen 

och som kan lyssna, vara lyhörd för hur de olika upplevelserna kan te sig samt att 

visa respekt för dessa människor är egenskaper man som sjuksköterska bör ha för 

att kunna hjälpa och ge stöd i sorgen. 
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I ”Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för Sjuksköterskor” ingår i 

sjuksköterskans roll att kunna samverka med andra aktörer i vårdkedjan för att 

åstadkomma kontinuitet, effektivitet samt kvalitet i vården (13). En studie där 

personalens upplevelser av ett barns död samt stödet till föräldrarna har studerats 

konstaterades vikten av att personalen hade förmågan att kunna erkänna sin 

otillräcklighet och lämna över ansvaret åt någon annan om de kände att de inte 

klarade av att handha situationen (12). Det är sjuksköterskans uppgift att kunna 

identifiera de behov som finns hos den sörjande kvinnan respektive mannen och 

att avgöra om och när det är tid att koppla in andra vårdaktörer såsom kuratorer 

eller psykologer. Att kunna samarbeta med andra aktörer inom vården och ha 

förmåga att lämna över då kompetensen går utanför sjuksköterskans yrkesområde 

är en viktig förutsättning för att dessa människor ska kunna gå vidare i sin 

sorgebearbetning.  

 

I flertalet av studierna framkom att papporna ansåg att de fick agera som familjens 

överhuvud, då de fick ta hand om övriga familjemedlemmar och sin maka i 

sörjandet. De ansåg att kvinnorna upplevde en svårare sorg än vad de själv gjorde 

(21, 27, 28). Som stöd för detta åskådliggör en studie att mammor stod närmre 

barnet och kunde därför uppleva en större sorg än pappan (10). En annan 

kvantitativ studie som stödjer resultatet då den visar att kvinnornas sorgenivå låg 

högre än männens (31). Det är av vikt att sjuksköterskan är uppmärksam på 

föräldrarnas beteende och uttryck för att i ett tidigt stadium identifiera behovet av 

omvårdnad. Att kunna kommunicera med föräldrarna utifrån deras roll som 

antingen pappa eller mamma är ett betydelsefullt redskap i omvårdnaden.  

 

Joyce Travelbee menar att alla människor någon gång i livet kommer att möta 

lidande och förlust och då är sjuksköterskans roll att kunna vara till hjälp och stöd 

(7). Med anknytning till våra fynd kan Travelbees teori spela en tydlig roll i 

omhändertagandet av föräldrar som befinner sig i en traumatisk situation som 

barnets död innebär. Att som sjuksköterska ha kännedom om hur en kvinna 

respektive en man reagerar på sorg och kunna möta personen där hon eller han 

befinner sig skulle kanske kunna motverka att sorgen leder vidare till en 

depression. Om föräldrarna får det mentala stöd de behöver tidigt i 
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sorgebearbetningen skulle kanske föräldrarnas konsumtion av njutningsmedel 

minskas. I arbetet som sjuksköterska är det grundläggande att ha kunskap om 

sorg, kris, betydelsen av genus samt bearbetning av sorg och för att ha modet att 

möta föräldrarna i sorgen och att våga vara närvarande i mötet. Travelbee lägger 

också stor vikt vid hoppet och ser det som sjuksköterskans uppgift att få individen 

att se möjligheterna i en tid av sorg och lidande. Att förmedla hopp beskrivs som 

nära förankrat med omvårdnadens mål och syfte (7). Genom att som sjuksköterska 

stödja hoppet hos människor som lider, som i detta fall de sörjande föräldrarna, 

kan det hjälpa föräldrarna att hantera lidandet bättre än vad de annars skulle ha 

gjort. Travelbees omvårdnadsteori stämmer väl överens med författarnas egna 

tankar i att utgå från den enskilde individen och se till dennes upplevelser för att 

ge den bästa möjliga omvårdnaden.  

  

Kunskapen som framkommit i denna studie riktar sig mot vårdpersonal på 

barnavdelningar, akutmottagningar, barnmorskor samt vårdpersonal inom 

distriktsvården som kan komma i kontakt med sörjande föräldrar. Meningen med 

studien är att skapa en förståelse för huruvida könet kan ha betydelse inför mötet 

med sörjande föräldrar. Det är därför också av vikt att tänka på att varje individ är 

unik och att även kvinnan har maskulina drag precis som att det hos mannen finns 

feminina sidor. Likaså har varje människa unik livserfarenhet och kulturell 

bakgrund. Denna studie kan komma att ha betydelse för omvårdnaden av föräldrar 

i sorg och bidra till sjuksköterskans förmåga att stödja dessa människor. Som 

sjuksköterska är det betydelsefullt att känna till män och kvinnors olika behov av 

stöd samt kunna ge individuellt stöd.  

 

SLUTSATS 
Att sörja ett barns död upplevs av föräldrar som en fruktansvärd tragedi att 

genomlida. Sorgen kan upplevas mycket individuellt beroende på många 

varierande faktorer. Att vara man och sörja sitt barn kan upplevas annorlunda än 

om man är en kvinna som upplever sorgen över sitt döda barn. Resultatet i denna 

litteraturstudie påvisar skillnader men också likheter i hur kvinnor och män 

uttrycker och hanterar sin sorg samt hur olikheterna kan bidra till att relationen 

mellan dem kan försämras. Att ha insikt och kunskap om att det finns skillnader i 
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sorgeupplevelserna beroende på kön är en betydelsefull aspekt i omvårdanden av 

kvinnor och män som förlorat sitt barn. Denna studie kan ligga till grund för 

fortsatt forskning inom området såsom att belysa sjuksköterskans stöd i 

omvårdnaden av föräldrar i sorg. En sådan studie skulle kunna lägga fram 

ytterliggare belägg för omvårdnadens betydelse ur ett genusperspektiv för att 

undvika vidare konsekvenser som sorgen kan innebära för denna målgrupp 

människor. 

 

 

 



 

 

REFERENSER  
 

1. Wikström C. När livet går sönder. Uppsala: Publishing House AB; 2006. 
 
2. Lundmark AK. Sorgens olika ansikten. Ingarö: Columbus förlag; 2007. 
 
3. Joan A, Penelope Buschman G. The continuing process of parental grief. Death 
Stud. 2008; 32: 658-673. 
 
4. Ekvik S. Ta det som en man. Stockholm: Verbum Förlag AB; 2006. 
 
5. Kirkevold M, Strömsnes Ekern K. Familjen i ett omvårdnadsperspektiv. 
Stockholm: Liber; 2003. 
 
6. Kirkevold M. Omvårdnadsteorier – analys och utvärdering. Lund: 
Studentlitteratur; 2000. 
 
7. Rooke L. Omvårdnad. Stockholm: Liber; 1995. 
 
8. Cimete G, Kuguoglu S. Grief  responses of Turkish families after the death of 
their children from cancer. J Loss Trauma. 2006; 11: 31-51. 
 
9. Hillgaard L, Keiser L, Ravn L. Sorg och kris. Stockholm: Liber; 1984. 
 
10. Wijngaards-de Meij L, Stoebe M, Schut H, Stroebe W, Van den Bout J, Van 
der Heijden P, Dijkstra I. Couples at risk following the death of their child: 
Predictors of grief versus depression. J Consult Clin psychol. 2005; 73(4): 617-
623. 
 
11. Lamb D. Loss and grief: Psychotherapy strategies and interventions. 
Psychotherapy. 1988; 25: 561-569. 
 
12. Kaunonen M, Tarkka M-T, Hautamäki K, Paunonen M.The staff’s experience 
of the death of a child and of supporting the family. Int Nurs Rev. 2000; 47: 46-
52. 
 
13. Nationalencyklopedin (2008). [Elektronisk] Sorg. Tillgänglig: 
http://www.ne.se.ezproxy.bibl.hkr.se/artikel/311860 [läst 08-10-15] 
 
14. Socialstyrelsen (2005). [Elektronisk] Kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska. 
Tillgänglig: http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2005/8673/2005-105-1.htm 
[läst 08-10-15] 
 
15. Cullberg J. Kris och utveckling. Stockholm: Natur och Kultur; 2006. 
 
16. Henriksson O, Rasmusson M. Fysiologi- med relevant anatomi. Lund: 
Studentlitteratur; 2003. 



 

 

 
17. Forsberg C, Wengström Y. Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 
Natur och Kultur; 2003. 
 
18. Friberg F (red.). Dags för uppsats. Lund: Studentlitteratur; 2006. 
 
19. Polit DT, Beck CT. Nursing Research Generating and Assessing Evidence for 
Nursing Practice 8th edition. London: Lippincott Williams & Wilkins, 2008. 
 
20. Nationalencyklopedin (2008). [Elektronisk] Uppleva. Tillgänglig: 
http://www.ne.se.ezproxy.bibl.hkr.se/sok/uppleva?type=NE [läst 08-11-12] 
 
21. Cook J A. A death in the family: Parental bereavement in the first year. 
Suicide Life Threat Behav. 1983; 13(1): 42-61. 
 
22. Aho A-L, Tarkaa M-T, Åstedt-Kurki P, Kaunonen M. Fathers´grief after the 
death of a child. Issues Ment Health Nurs. 2006; 27: 647-663. 
 
23. Schwab R. Paternal and maternal coping with the death of a child. Death Stud. 
1990; 14: 407-422. 
 
24. Laakso H, Paunonen-Ilmonen M. Mothers´experience of social support 
following the death of a child. J Clin Nurs. 2002; 11: 176-185. 
 
25. Laakso H, Paunonen-Ilmonen M. Mothers´grief following the death of a child. 
J Adv Nurs. 2001; 36(1): 69-77. 
 
26. Moulton Milo E. Maternal responses to the life and death of a child with a 
developmental disability: A story of hope. Death Stud. 1997; 21: 443-476. 
 
27. Barrera M, Mammone DÁgostino N, Schneiderman G, Tallett S, Spencer L, 
Jovcevska V. Patterns of paternal bereavement following the loss of a child and 
related factors. Omega. 2007; 55(2): 145-167. 
 
28. Wood J, Milo E. Fathers´grief when a disabled child dies. Death Stud. 2001; 
25: 635-661.  
 
29. Talbot K.  Mothers now childless: Survival after the death of an only child. 
Omega. 1997; 34(3): 177-189. 
 
30. Kamm S, Vandenberg B. Grief communication, grief reactions and marital 
satisfaction in bereaved parents. Death Stud. 2001; 25: 569-582. 
 
31. Sidmore K V. Parental bereavement: Levels of grief as affected by gender 
issues. Omega. 2000; 40(2): 351-374. 
 

 



 

 

Bilaga 1 
Sökschema för datorbaserad litteratursökning       

Sökning 
Datum 

Avgränsningar Huvud sökord 
Antal träffar 

+ Undersökord 
Antal träffar 

+ Undersökord  
Antal träffar 

Motiv till exklusion 
av artiklar 

Utvalda artiklar  

EBSCO 081114 
 

Peer rewiewed Grief  2625 st. Death 1274 st. Child 316 st. AND 
Parent* 168 st. 

Svarar ej till syftet el.  
inklusionskriterier. 

 

EBSCO 081114 
 

Peer rewiewed Grief  2625 st. Death 1274 st. Child  316 st. AND 
Mother 48 st. 

Svarar ej till syftet el.  
inklusionskriterier. 

*24 

EBSCO 081114 
 

Peer rewiewed Grief  2625 st. Death 1274 st. Child 316 st. AND 
Father 30 st. 

Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

*21 

EBSCO 081114 Peer rewiewed Grief  2625 st. Death 1274 st. Child  316 st. AND 
Gender 20 st. 

Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

 

EBSCO 081114 
 

Peer rewiewed Bereavement 2503 st. Death 1562 st. Child  404 st. AND 
Parent* 243 st. 

Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

 

EBSCO 081114 
 

Peer rewiewed Bereavement 2503 st. Death 1562 st. Child 404 st. AND 
Mother 53 st. 

Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

 

EBSCO 081114 Peer rewiewed Bereavement 2503 st. Death 1562 st. Child  404 st. AND 
Father 34 st. 

Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

 

EBSCO 081114 Peer rewiewed Bereavement 2503 st. Death  1562 st. Child 404 st. AND 
Gender 35 st. 

Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

 

EBSCO 081114 Peer rewiewed Mourning 1107 st. Death  372  st. Child  59 st. Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

 

EBSCO 081114 Peer rewiewed Grief  2625 st. Death 1274 st. Child 316 st.AND 
Maternal 14 st. 

Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

 

EBSCO 081114 Peer rewiewed Grief  2625 st. Death 1274 st. Child 316 st. AND 
Paternal 4 st. 

Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

 

EBSCO 081114 Peer rewiewed Grief  2625 st. Death 1274 st. Child  316 st.. AND 
Women 36 st. 

Svarar ej till syftet el.  
inklusionskriterier. 

 

EBSCO 081114 
 

Peer rewiewed Grief  2625 st. Death 1274 st. Child 316 st. AND 
Men 11 st. 

Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

 

EBSCO 081114 
 

Peer rewiewed Gender differences 
6632 st. 

Death 134 st. Child  25 st. Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

 



 

 

EBSCO 081114 Peer rewiewed  Grief  2625 st.  Lost  108 st. Child 41 st. Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

 

 
PubMed 081114 Advanced Search 

(Search in 
Title/Abstract) 

Grief 3138 st. Death 953 st. Child 180 st. Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

*21 *24 
*27 *28 

PubMed 081114 Advanced Search 
(Search in 
Title/Abstract) 

Mourning 955 st. Death  253 st. Child 62 st. Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

 

PubMed 081114 Advanced Search 
(Search in 
Title/Abstract) 

Bereavement 2535 st. Death 1003 st. Child 163 st. Svarar ej till syftet el.  
inklusionskriterier. 

*23 

PubMed 081114 Advanced Search 
(Search in 
Title/Abstract) 

Grief 3138 st. Lost 148 st. Child 39 st. Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

*25 

 
PsycArticles 081113 Advanced Search 

(Search in Abstract) 
Grief 167 st. Death 50 st. Child 10 st.  Svarar ej till syftet el. 

inklusionskriterier. 
 

PsycArticles 081113 Advanced Search 
(Search in Abstract) 

Mourning 45 st. Death 13 st.  Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

 

PsycArticles 081113 Advanced Search 
(Search in Abstract) 

Bereavement 121 st. Death 37 st. Child 11 st. Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

 

PsycArticles 081113 Advanced Search 
(Search in Abstract) 

Grief 167 st. Gender 7 st.  Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

 

PsycArticles 081113 Advanced Search 
(Search in Abstract) 

Grief 167 st. Gender differences 2 
st. 

 Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

 

PsycArticles 081113 Advanced Search 
(Search in Abstract) 

Grief 167 st. Lost 7 st.  Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

 

 
PsycINFO 081114 Advanced Search 

Peer rewiewed 
(Search in Abstract) 

Grief 3596 st. Death 1228 st. Child 218 st. AND 
Mother 22 st. 

Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

*21  
*26 



 

 

PsycINFO 081114 Advanced Search 
Peer rewiewed 
(Search in Abstract) 

Grief 3596 st. Death 1228 st. Child 218 st. AND 
Father 10 st. 

Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

* 21 *22 
* 26 

PsycINFO 081114 Advanced Search 
Peer rewiewed 
(Search in Abstract) 

Grief 3596 st. Death 1228 st. Child 218 st. AND 
Maternal 7 st. 

Svarar ej till syftet el.  
inklusionskriterier. 

 

PsycINFO 081114 Advanced Search 
Peer rewiewed 
(Search in Abstract) 

Grief 3596 st. Death 1228 st. Child 218 st. AND 
Paternal 3 st. 

Svarar ej till syftet el.  
inklusionskriterier. 

 

PsycINFO 081114 Advanced Search 
Peer rewiewed 
(Search in Abstract) 

Grief 3596 st. Death 1228 st. Child 218 st. AND 
Gender 15 st. 

Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

 

PsycINFO 081114 Advanced Search 
Peer rewiewed 
(Search in Abstract) 

Grief 3596 st. Death 1228 st. Child 218 st. AND 
Women 10 st. 

Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

 

PsycINFO 081114 Advanced Search 
Peer rewiewed 
(Search in Abstract) 

Grief 3596 st. Death 1228 st. Child 218 st. AND 
Men 3 st. 

Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

 

PsycINFO 081114 Advanced Search 
Peer rewiewed 
(Search in Abstract) 

Grief 3596 st. Gender differences 30 
st. 

 Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

 

PsycINFO 081114 Advanced Search 
Peer rewiewed 
(Search in Abstract) 

Mourning 1807 st. Death 546 st. Child 104 st. Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

*23 

PsycINFO 081114 Advanced Search 
Peer rewiewed 
(Search in Abstract) 

Bereavement 2492 st. Death 1039 st. Child 193 st. AND 
Mother 19 st. 

Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

*25 *29 

PsycINFO 081114 Advanced Search 
Peer rewiewed 
(Search in Abstract)  

Bereavement 2492 st. Death 1039 st. Child 193 st. AND 
Father 11 st. 

Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

 

PsycINFO 081114 Advanced Search 
Peer rewiewed 
(Search in Abstract) 

Bereavement 2492 st. Death 1039 st. Child 193 st. AND 
Gender 16 st. 

Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

 



 

 

PsycINFO 081114 Advanced Search 
Peer rewiewed 
(Search in Abstract) 

Bereavement 2492 st. Death 1039 st. Child 193 st. AND 
Maternal 9 st. 

Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

 

PsycINFO 081114 Advanced Search 
Peer rewiewed 
(Search in Abstract) 

Bereavement 2492 st. Death 1039 st. Child 193 st. AND 
Paternal 2 st. 

Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

 

PsycINFO 081114 Advanced Search 
Peer rewiewed 
(Search in Abstract) 

Bereavement 2492 st. Death 1039 st. Child 193 st. AND 
Women 9 st. 

Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

 

PsycINFO 081114 Advanced Search 
Peer rewiewed 
(Search in Abstract) 

Bereavement 2492 st. Death 1039 st. Child 193 st. AND 
Men 6 st. 

Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

 

PsycINFO 081114 Advanced Search 
Peer rewiewed 
(Search in Abstract) 

Grief 3596 st. Lost 232 st. Child 60 st. Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

*21 
 

 
Cinahl 081114 Advanced Search 

(Search in Abstract) 
Grief 1542 st. Death 609 st. Child 124 st. AND 

Mother 18 st. 
Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

*21 *24 
*25 *28 
 

Cinahl 081114 Advanced Search 
(Search in Abstract) 

Grief 1542 st. Death 609 st. Child 124 st. AND 
Father 15 st. 

Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

*21*24 
*25 

Cinahl 081114 Advanced Search 
(Search in Abstract) 

Grief 1542 st. Death 609 st. Child 124 st. AND 
Maternal 21 st. 

Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

 

Cinahl 081114 Advanced Search 
(Search in Abstract) 

Grief 1542 st. Death 609 st. Child 124 st. AND 
Gender 13 st. 

Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

*21 *27 
*25 

Cinahl 081114 Advanced Search 
(Search in Abstract) 

Grief 1542 st. Death 609 st. Child 124 st. AND 
Women 18 st. 

Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

 

Cinahl 081114 Advanced Search 
(Search in Abstract) 

Grief 1542 st. Death 609 st. Child 124 st. AND 
Men 15 st. 

Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

 

Cinahl 081114 Advanced Search 
(Search in Abstract) 

Grief 1542 st. Gender differences 14 
st. 

 Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

 

Cinahl 081114 Advanced Search 
(Search in Abstract) 

Mourning 186 st. Death 93 st. Child 22 st. Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

 



 

 

Cinahl 081114 Advanced Search 
(Search in Abstract) 

Bereavement 1221 st. Death 573 st. Child 89 st. Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier. 

*24  
*25 

Cinahl 081114 Advanced Search 
(Search in Abstract) 

Grief 1542 st. Lost 88 st. Child 28 st. Svarar ej till syftet el. 
inklusionskriterier 

*21 *25 
*28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    Bilaga 2 
Artikelöversikt     
 
Författarre:  A-L. Aho, M-T. Tarkka, P. Åstedt-Kurki och M. Kaunonen 
Land/Årtal:  Finland, 2006 
Titel:  Fathers’ grief after the death of a child 
Syfte:  Syftet var att beskriva pappors sorg and de livsförändringar som barnens död inneburit. 
Urval/Datainsamlingsmetod: Åtta pappor deltog. De blev kontaktade via en sluten internetgrupp för pappor som förlorat sitt barn. De fick fylla i ett frågeformulär med  
  öppna frågor och därefter gjordes intervjuer. 
Genomförande/Analys: En induktiv, kvalitativ innehållsanalys gjordes. 
Resultat: Pappornas sorg visade variationer i känslor samt i fysiska, sociala och beteendereaktioner. Barnets död innebar både negativa och positiva 

förändringar i pappornas liv. 
Kvalitet:  Medel. Kort abstract med tydligt syfte. Väl beskriven metod dock få deltagare i studien. Strukturerat resultat som var lättläst. 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Författare:  M. Barrera, N. Mammone Dágostino, G. Schneiderman, S. Tallett, L. Spencer, V. Jovcevska  
Land/Årtal:  USA, 2007 
Titel:  Patterns of parental bereavement following the loss of a child and related factors 
Syfte:  Att undersöka modeller för föräldrars sorg till följd av förlust av ett barn. 
Urval/Datainsamlingsmetod: 20 föräldrar som förlorat sitt barn genom cancer, hjärtsjukdom, meningit eller genom drunkning intervjuades och fick fylla i frågeformulär. 
Genomförande/Analys: En kvalitativ innehållsanalys gjordes. 
Resultat: Undersökningen visade skillnader mellan modellerna i att sörja och att information var en viktig faktor för att identifiera riskgruppen av 

föräldrarna som kan hamna i en långvarig sorg. 
Kvalitet: Hög. Syftet med studien framgår klart. För studien lämpligt val av urval och datainsamlingsmetod. Väl beskriven analysprocess och resultatet 

bedöms trovärdigt. En röd tråd genom hela arbetet och diskussionen sammankopplar hela studien. 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Författare:  J. A. Cook  
Land/Årtal:  USA, 1983 



 

 

Titel:  A Death in the Family: Parental Bereavement in the First Year 
Syfte:  Att undersöka föräldrars upplevelser första året efter att deras barn avlidit i cancer eller blodsjukdom. 
Urval/Datainsamlingsmetod: 145 föräldrar deltog i studien vilka intervjuades och fick svara på frågeformulär. 
Genomförande/Analys: Analysen gjordes fortlöpande och jämförande enligt Glaser och Strauss. 
Resultat:  Resultatet visade skillnader i faderlig och moderlig sorg. 
Kvalitet: Hög. Syftet framgår tydligt. Metodbeskrivning väl beskriven med urval och datainsamlingsmetod som upplevdes lämplig för studien. 

Resultatet svarade på syftet och genom diskussionen kunde resultatet reflekteras. 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Författare:  H. Laakso och M. Paunonen-Ilmonen 
Land/Årtal:  Finland, 2001 
Titel:  Mothers’ grief following the death of a child 
Syfte:  Syftet var att analysera moderns sorg och hantering av sorgen vid förlust av ett barn under sju års ålder. 
Urval/Datainsamlingsmetod: Både enkäter och intervjuer användes som datainsamlingsmetod. 91 kvinnor svarade på enkäter och 50 kvinnor intervjuades. 
Genomförande/Analys: Datan analyserades genom induktiv innehållsanalys. 
Resultat: Mammorna talade öppet om deras barns död och beskrev sina känslor av sorg som hade fysiska, psykologiska och sociala uttryck. De 

upplevde att barnets död hade både positiva och negativa upplevelser. 
Kvalitet: Hög. Klart och tydligt syfte med väl beskriven metod. Granskad av etisk kommitté. Resultatet upplevs trovärdigt. En röd tråd följer genom 

hela studien. Diskussionen återspeglar resultatet och är självkritisk. 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Författare:  H. Laakso och M. Paunonen-Ilmonen 
Land/Årtal:  Finland, 2002 
Titel:  Mothers’ experience of social support following the death of a child 
Syfte: Syftet var att analysera mammors sorg och hanteringen av den vid förlust av ett barn under sju års ålder samt att beskriva mammornas 

upplevelse av socialt stöd. 
Urval/Datainsamlingsmetod: Både enkäter och intervjuer användes som datainsamlingsmetod där 91 mammor fyllde i ett frågeformulär med öppna frågor. 50 st mammor 

deltog i semistrukturerade intervjuer. 



 

 

Genomförande/Analys: Datan från enkäterna analyserades genom Wilcoxon test och korstabulering samt innehållsanalys. Datan från intervjuerna analyserades 
genom induktiv innehållsanalys. 

Resultat:  Undersökningen visade att stödet från familj, släkt, vänner och arbetskamrater var det viktigaste. 
Kvalitet:  Hög. Välformulerat abstract och syfte. Granskad av etisk kommitté. Röd tråd följer hela studien. Välstrukturerad metod. Innehållsrikt resultat. 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Författare:  E. Moulton Milo 
Land/Årtal:  USA, 1997 
Titel:  Maternal responses to the life and death of a child with a developmental disability: A story of hope 
Syfte:  Syftet var att utforska sorgupplevelsen hos mammor som har förlorat ett barn med funktionshinder. 
Urval/Datainsamlingsmetod: Åtta mammor intervjuades och fick svara på ett frågeformulär, Grief Experience Inventory (GEI).  
Genomförande/Analys: Datan analyserades genom en kontinuerlig och jämförande analys. 
Resultat: Undersökningen visade att de flesta mammor var framgångrika i att använda sig av kognitiva copingstrategier för att finna mening och nytta i 

livet och döden av sitt barn och att fortsätta se världen med välvilja och målmedvetenhet. 
Kvalitet: Medel. Syftet framträder tydligt. Beskriver analysen i figurer och text vilket gör den tydlig. Något krångligt men innehållsrikt resultat. Få 

deltagare i studien. Resultatet svarar väl på syftet. 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Författare:  R. Schwab     
Land/Årtal:  USA, 1990 
Titel:  Paternal and maternal coping with the death of a child. 
Syfte: Att undersöka vilka hanteringsmetoder sörjande föräldrar använde sig av när deras barn dött, och hur dessa metoder skilde sig mellan 

mammor och pappor. 
Urval/Datainsamlingsmetod: 25 gifta par medverkade i studien. Både kvalitativa data, via intervjuer, och kvantitativa data, via instrument, insamlades. Intervjuerna varade 

i 1-3 timmar och innehöll öppna frågor. 
Genomförande/Analys:  Intervjuerna spelades in på band och de medverkandes svar delades in i olika kategorier, tio sammanlagt beroende på vad de svarat. Dessa 

kategorier blev rubriker i resultatet. 
Resultat: Många av föräldrarna trodde inte de kunde överleva smärtan som barnets död innebar. De hade aldrig tidigare upplevt denna typ av smärta 

men insåg att de var tvungna att genomlida den. 



 

 

Kvalitet: Medel. Inget tydligt syfte beskrivet, annars tydligt abstract och bra strukturerat resultat där den kvalitativa och kvantitativa datan delats upp 
och redovisats var för sig. En röd tråd fanns genom hela studien. 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Författare:  K. Talbot 
Land/Årtal:  USA, 1997 
Titel:  Mothers now childless: Survival after the death of an only child 
Syfte:   Att undersöka den dubbla förlusten i att både förlora ett barn och sin roll som mamma. 
Urval/Datainsamlingsmetod: Frågeformulär och intervjuer gjordes på 80 kvinnor i 32 delstater i USA som hade förlorat ett barn. Flertalet av barnen hade förorsakats i 

olyckor. 
Genomförande/Analys: Tio av kvinnorna valdes ut för intervju, de fem som hade lägst poäng samt ytterliggare fem som hade högst poäng i frågeformuläret.  
Resultat:  Studien visade att moderskapet var en väsentlig del av mammorna för att kunna överleva förlusten och inte ge upp. De var viktigt att hitta en 

mening i livet igen, genom moderskapet för att upprätthålla minnet av sitt döda barn. 
Kvalitet: Medel. Syftet med studien beskrivs tydligt. Urval och datainsamlingsmetod framgår klart, dock är metoden något bristfällig då 

analysprocessen inte framgår uttryckligt. Resultatet genomsyrar en röd tråd och diskussionen återkopplar till resultatet. 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Författare:  J. D. Wood och E. Milo 
Land/Årtal:  USA, 2001 
Titel:  Fathers`grief when a disabled child dies. 
Syfte:  Syftet med undersökningen var att stärka forskningen om mäns upplevelser av sorg. 
Urval/Datainsamlingsmetod: Åtta pappor deltog i semistrukturerade intervjuer med öppna frågor och besvarade ett frågeformulär, Grief Experience Inventory (GEI). 
Genomförande/Analys: Datan analyserades genom en kontinuerlig och jämförande analys.  
Resultat:   Undersökningen visade att papporna upplevde sin sorg som en dubbel förlust genom barnets handikapp och sedan döden. Papporna upplevde
  att de hade större känslomässig självbehärskning och använde aktivitet hellre än att prata som primär coping strategi. 
Kvalitet: Medel. Något otydligt abstract. Väl formulerad metod och syfte dock något få deltagare i studien. Resultatet svarar väl på syftet. 

Diskussionen återspeglar resultatet.  
 


