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Små tårar är lika stora 

Sju mödrar berättar hur de möter sina barns sorg 

 
Emma Åslund 

 

Barn får idag inte alltid möjlighet att bearbeta sin sorg. I tron om att de 

skyddar sina barn utesluter föräldrar barnen från viktiga delar i 

sorgeprocessen. Hur en person upplever sorghantering i barndomen har 

inverkan på vilka möjligheter denne får till en hälsosam sorghantering i 

vuxen ålder. Syftet med studien var att undersöka hur föräldrar kan tala med 

sina barn om sorg, vilken roll föräldrar kan uppleva att de har i sina barns 

sorghantering samt hur föräldrar kan uppleva att deras barndomsrelaterade 

erfarenheter av sorghantering har inflytande på hur de talar med sina barn 

om sorg. Intervjuer gjordes med sju föräldrar. Föräldrarna berättade att de är 

öppna, lyhörda, involverande och visar närhet samt upplever sin roll i 

barnens sorg som primär. Tydligt blev att föräldrarnas barndomsrelaterade 

erfarenheter haft inflytande i hur de talar med sina barn om sorg då 

majoriteten av föräldrarna medvetet hanterar sorg tvärtemot hur deras 

föräldrar gjort. 
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Inledning 
 

Barn och sorg är ett omdiskuterat ämne där delade meningar och föreställningar återfinns. Det 

är av stor vikt att vuxna i ett sörjande barns omgivning förstår hur barnets sorg kan ta sig 

uttryck och hur de kan stötta barnet igenom dess sorgeprocess på bästa sätt, enligt forskning 

och reflektioner av Anthony (2000) och Worden (1996). Något som har poängterats av 

pedagoger och terapeuter som arbetar med barn och regelbundet möter barn som befinner sig i 

sorg är att barn har en mer faktisk och sund syn på sorg än vad vuxna har. Barn frågar, är 

nyfikna, öppna och ärliga om de tillåts att vara det. Mishne (1992) menar att det är högst 

angeläget att, i den mån man som förälder kan, förebygga långdragen sorg och en senare 

problematisk sorghantering när barnet blir vuxet. Forskning visar att ett positivt, stöttande och 

kommunikativt föräldraskap har god inverkan på barnets psykiska hälsa och på barnets 

förmåga att bearbeta sin sorg (Kwok et al., 2005; Saldinger, Porterfield, & Cain, 2005; Vélez, 

Wolchik, Tein, & Sandler, 2011).  

 

 

Barnet i mötet med sorgen 
 

Alla människor föds in i en verklighet som består av både ljus och mörker. Glädje 

representerar allt som oftast ljuset och sorg kan sägas stå för den mörka delen. Redan från 

födseln formas varje människas mönster för hur hon reagerar i olika situationer och detta 

gäller även i mötet med sorgen. Hur barnet får lära sig att hantera förlust och sorg kommer 

alltså ha stor inverkan på hur hon hanterar sorg i vuxen ålder (Ekvik, 2005). 

Många människor tror att barn inte förstår vad förlust, sorg och tårar innebär. De tror att 

ärlighet i en förlust eller traumatisk händelse endast leder till förvirring hos barnet. Björklund 
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och Eriksson (2000) menar att föräldrar vill skydda sina barn och utelämnar därför viktiga 

delar för barnen, men att detta istället leder till att barnen berövas ett stycke verklighet. Det är 

också vanligt att vuxna funderar över saker som ”Hur sörjer barn?” ”Ska barn sörja?” och 

”Kan barn sörja över huvud taget?”. Hur ett barn kommer reagera på förlust beror på ett antal 

faktorer. Forskning har visat att faktorer som påverkar hur barnet kommer reagera är barnets 

ålder, kön och kognitiva stadie som innebär olika dimensioner i uppfattningen av förlust 

(Mishne, 1992). Reaktionen på förlust beror också på vilken typ av förlust det handlar om, hur 

de vuxna i barnets omgivning hanterar förlusten, hur förberedd barnet var på förlusten, hur 

betydelsefullt den eller det som gått förlorat var för barnet och vilken inre förmåga barnet har 

för att hantera förlusten. Barnets reaktion beror även på huruvida barnet känner sig tryggt eller 

inte. Barns förståelse för vad döden innebär skiljer sig alltså åt från vuxnas, men 

sorgekänslorna och reaktionerna behöver inte vara olikt vuxna människors. Precis som vuxna 

behöver barn också bearbeta sin sorg.  

Sekaer (1987) beskriver, precis som Mishne (1992), att barns sörjande är omtalat med 

många olika åsikter samtidigt som det ändå är ett outforskat område. Sekaer drar några 

slutsatser om barns sörjande: (1) barn behöver vuxnas hjälp för att förstå innebörden av en 

förlust. Om barnet inte får information så skapar det egna fantasier kring vad som hänt och 

detta leder ofta till tankar som är hemskare än verkligheten. Barnet kan inte förstå sådant som 

finns bortom dess egna kognitiva nivå, (2) identifikation med den som dött uppstår ibland och 

då behöver barnet en vuxens stöd om detta skulle hindra sorgbearbetningen, (3) precis som 

vuxna så behöver barn bearbeta och uttrycka sina känslor och tankar kring förlusten, (4) barn 

som har erfarit en tidig förlust behöver ofta arbeta med denna igen, då barnet vid tidpunkten 

endast har kunnat bearbeta sin sorg på den kognitiva nivå barnet befann sig på vid tillfället. 

Barn behöver alltså under lång tid få mycket känslomässigt och kognitivt stöd av vuxna för att 

förstå själva händelsen, vad den innebär och vilka känslor den kan föra med sig. 

Forskning som Slaughter (2005) tar upp visar att det finns ett antal komponenter som ingår 

i människans förståelse för vad döden innebär. Döden är: (1) oomvändbar, (2) universell, (3) 

personlig, (4) oundviklig, (5) upphörande, (6) kausal och (7) oförutsägbar. Enligt Willis 

(2002) har barn mellan 4-6 år ännu inte utvecklat en förståelse för att döden är permanent och 

det är då vanligt att barnen uttrycker sin övertygelse om att deras döda släktingar kommer 

tillbaka, ”Farmor och farfar är bara ute på en lång resa och de kommer snart tillbaka!”. Det är 

alltså högst angeläget att vara medveten om att barns förståelse för döden är en lång 

utvecklingsprocess, så att man som vuxen kan möta och hjälpa barnen och deras sorg på ett 

lämpligt sätt. 

Barn behöver sörja precis som vuxna behöver, menar Mishne (1992). Hon beskriver att det 

är viktigt att barnet får vara med under begravning och andra ritualer efter ett dödsfall. Om 

barnet utesluts ur dessa viktiga moment i sorgeprocessen kan barnet känna sig övergivet av 

familjen och uppleva att det inte finns plats för barnet att sörja. Barnet måste få förstå vad 

dödsfallet och döden i sig innebär samt få uppleva hur omgivningen sörjer och få visa och 

förstå sina egna känslor. Barn kan ofta känna skuld och prata om ont och gott när ett dödsfall 

inträffar. Något som då är viktigt är att barnet har en trygg vuxen vid sin sida, däremot är det 

även av stor vikt att den vuxne inte är för överbeskyddande gentemot barnet. Hur barnets 

relation till den eller de vuxna som finns i barnets omgivning ser ut har stor inverkan på hur 

barnet kommer hantera förlusten. Även vid en skilsmässa finns det risker och eventuella 

konsekvenser om man som vuxen inte är uppmärksam och engagerad i sitt barns känslor. 

Mishne beskriver dessa som att barnet riskerar att bli psykiskt besvärat eftersom en skilsmässa 

är en traumatisk händelse för ett barn, att barnet får anpassningssvårigheter under barndom 

och vuxenliv samt att barnet riskerar att få psykiska besvär i vuxen ålder. Barn är väldigt 

sårbara i en skilsmässa och de kan lätt känna sig övergivna, därför bör barnens mående vara 
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väldigt centralt trots att de vuxna också går igenom en stor sorg. Vanliga reaktioner i samband 

med en skilsmässa är att barnet hamnar i regression, blir överdrivet fäst vid en eller båda 

föräldrarna samt känner stor separationsångest. Barnet måste alltid få känna att det finns 

någon som vill lyssna när barnet vill prata om sina känslor inför vad som händer. 

Avslutningsvis poängteras vikten av att kommunicera med sitt sörjande barn. Föräldrars 

strävan efter att skydda sina barn från sorg resulterar istället ofta i att barnen lämnas ovetande 

och känner skuld inför förlusten. De behöver öppenhet, ärlighet och struktur från de vuxna i 

deras omgivning. Barnen behöver få ta del av informationen kring det som hänt för att på 

bästa sätt kunna anpassa sig till ett liv utan den eller det som gått förlorat (Howarth, 2011). 

 

 

Föräldrar i barnets sorg 
 

I en bok av Anthony (2000) som baseras på hennes forskning skriver hon att det är av stor 

vikt för vuxna att förstå hur barn sörjer. Föräldrar, lärare och andra vuxna i barnens 

omgivning kommer på ett eller annat sätt behöva hantera de sorgeuttryck som uppkommer 

och de behöver då veta hur de på bästa sätt kan göra detta. Några aspekter av hur man som 

förälder bör hantera sitt sörjande barn framgår i en studie genomförd av Saldinger, Porterfield 

och Cain (2004). I studien undersöktes 41 föräldrar vars make/maka hade dött och huruvida 

den kvarlevande föräldern hade kapacitet för att fokusera på sitt/sina barn. Föräldrarna och 

deras barn intervjuades och barnens beteende och mående mättes efter deltagarnas utlåtande 

enligt Child Behavior Checklist och Children’s Depression Inventory, Revised Child Manifest 

Anxiety Scale. Föräldrarnas beteende och typ av föräldraskap rankades på en 5-poängs skala 

från minst barncentrerat till mest barncentrerat föräldraskap. Saldinger et als. viktigaste 

slutsats av denna studie visade på skillnader mellan hur män och kvinnor hanterade en förlust 

av maken/makan. Kvinnor tenderade att ha ett mer barncentrerat föräldraskap och söka hjälp 

för både sig själv och sina barn i sorgen. Män var inte lika kommunikativa och fokuserade 

mindre på barnen än vad kvinnor gjorde, och enligt studien sökte män inte hjälp för att 

bearbeta familjens sorg i lika stor utsträckning som kvinnorna gjorde. Resultatet av denna 

studie visade även att ju större barncentrerat föräldraskap efter en förlust av den ena föräldern 

desto positivare känslor för den överlevande föräldern visade barnen. Ett mindre barncentrerat 

föräldraskap efter förlust av den ena föräldern verkade leda till mer utdragen sorg och 

depression hos barnet. Vélez et al. (2011) för ett liknande resonemang utifrån resultatet i en 

studie de gjort. De menar att en god relation föräldrar och barn emellan har stor inverkan på 

hur pass både föräldrar och barn återhämtar sig efter en skilsmässa. En god och öppen relation 

leder till att barnet känner sig mindre hotat i stressfulla situationer och upplever att det i 

framtiden kommer ha lättare att hantera svåra situationer. Vélez et al. diskuterar utefter 

resultatet av deras studie hur relationen mellan främst mödrar och deras barn är av stor vikt 

för hur de kommer hantera stressen och den sorg som en skilsmässa innebär. De föreslår 

föräldraskapsutbildning för att förbättra föräldrars hantering av barns och familjers 

sorghantering samt för att förebygga en utdragen sorg. Positivt föräldraskap, disciplin, värme 

och en hoppingivande inställning gentemot barnen har en gynnsam effekt på barnens psykiska 

hälsa (Kwok et al., 2005). Även Salloum och Overstreet (2012) har i sin forskning funnit att 

familjens stöd är mycket viktigt för ett sörjande barn för att barnet ska kunna hantera sin sorg 

ordentligt. För att barn ska kunna hantera och bearbeta sin sorg är de alltså i stort behov av en 

god relation till en förälder och att föräldern har stort fokus på barnet. 

     Det talas ofta om död när ordet sorg nämns men sorg är en reaktion som uppkommer efter 

flera andra slags förluster än dödsfall. Enligt Ahrons (2007) och Robbers et al. (2011) kan 

skilsmässa leda till stor sorg hos barnen. Barnen blir mycket negativt påverkade av att deras 
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föräldrar separerar men också i de fall där den ena föräldern, eller båda, skaffar en ny partner 

och gifter om sig. Ahrons menar att det är viktigt att föräldrar förstår hur en skilsmässa kan 

påverka deras barn och att man både under och efter skilsmässan arbetar med sin relation till 

barnen. Relationen mellan föräldrar och barn riskerar att drabbas åt ett negativt håll om den 

inte tas om hand. En sämre relation kan resultera i en lång sorgeprocess hos barnen.  

I en studie av Mahon (2009) beskrivs det hur människor, framförallt barn, ofta får möta 

tystnad efter ett dödsfall. Tystnaden har blivit en del av sorgekulturen och det finns en stor 

rädsla hos omgivningen att tala om det som hänt med de sörjande. Mahon menar att det 

saknas socialt stöd och tillräckliga resurser för barn att bearbeta sin sorg ordentligt, och för 

föräldrar att hantera sina barns sorg. Föräldrar som går igenom en stor förlust, till exempel ett 

dödsfall, riskerar att uppslukas av sin sorg och därmed läggs mindre fokus på barnen. Detta 

leder till att barnen känner skuld inför det som hänt och att de lätt isolerar sig från omvärlden. 

Det kan också ofta resultera i att barnen träder in i en roll som ansvarstagande gentemot sin 

familj. Liknande resultat gällande sorgekultur återfinns i en undersökning av Åslund (2013), 

där det framgick att människor i sorg önskar ett större stöd från sin omgivning. Det blev 

tydligt att omgivningens tystnad och rädsla för att tala om det som hänt påverkade de sörjande 

negativt och att den obearbetade sorgen därmed blev långdragen. Många människor som 

befinner sig i sorg vill tala om det som hänt men de vill själva inte föra sorgen på tal i rädsla 

för att besvära sin omgivning. Föräldrars och andra vuxnas egna svårigheter att hantera sorg 

kan alltså få negativa konsekvenser för barns möjligheter att förstå sin egen sorg och bearbeta 

sina känslor och upplevelser i samma eller liknande förluster.  

Det är många dilemman som uppkommer hos föräldrar vid större förluster, sådant som rör 

barnen och som de måste hantera samtidigt som de går igenom sin egen sorg. Huruvida barn 

ska närvara vid en begravning efter ett dödsfall kan för många föräldrar vara ett sådant 

dilemma. Mahon (2009) menar att det kan vara svårt för föräldrar att veta hur de ska gå 

tillväga med dessa beslut eftersom många familjer inte har någon erfarenhet av dödsfall och 

tillhörande ritualer. Det är vanligt att föräldrar blir osäkra på vad som är bäst för barnen och 

även på vilken roll de som föräldrar har i sina barns sorg och sorghantering.  

Det är många barn som på ett eller annat sätt möter sorg och därför är det viktigt att de 

vuxna i barnens omgivning förstår hur de på bästa sätt kan hjälpa barnen. McGovern och 

Barry (2000) undersökte 119 föräldrars och 142 lärares attityder, perspektiv och kunskaper 

kring barn och död. Resultatet av studien visade att antalet barn som befinner sig i sorg är 

högt vilket leder till att sorghantering är något som föräldrar och lärare regelbundet måste 

arbeta med. Sjuttiotvå procent av föräldrarna hade på något sätt behövt bemöta sorg hos sina 

barn och sextiofyra procent av lärarna hade vid något tillfälle talat om död i klassrummet med 

barnen. Forskarnas slutsatser är att föräldrars och lärares perspektiv på barns sorg och på hur 

man som vuxen kan och bör bemöta den är positiv. De visade sig vara medvetna om att barn 

som inte får bearbeta sin sorg ordentligt riskerar att hamna i en kronisk sorg och få psykiska 

besvär i vuxen ålder. Trots detta visade det sig också i studien att föräldrar och lärare ofta 

känner sig obekväma med att tala med barn om förlust, död och traumatiska händelser. Främst 

män rapporterade en högre grad av obekvämhet i att tala med barnen om dessa ämnen. 
 

 

Syfte och frågeställningar 

 
Tidigare forskning påvisar hur barns sorg kan ta sig uttryck och vilka konsekvenser förlust i 

barndomen kan få för barnet. Baserat på vad som återfinns i tidigare forskning kan det 

konstateras att föräldrar har en viktig roll i sina barns sorgeprocess. En aspekt av forskning 

kring ämnet som anses saknas är hur föräldrar faktiskt själva upplever sin hantering av sina 
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barns sorg och hur föräldrar egentligen gör. Syftet med studien var att undersöka hur föräldrar 

kan tala med sina barn om sorg, vilken roll de kan uppleva att de har i sina barns 

sorghantering samt hur föräldrar kan uppleva att deras barndomsrelaterade erfarenheter av 

sorghantering har inflytande på hur de talar med sina barn om sorg. De frågeställningar som 

studien syftade till att besvara var (1) Hur kan föräldrar tala med sina barn om sorg? (2) 

Vilken roll kan föräldrar uppleva att de har i sina barns sorghantering? och (3) Hur kan 

föräldrar uppleva att deras egna barndomsrelaterade erfarenheter av sorghantering har 

inflytande på hur de talar med sina barn om sorg?  

 

 

Begreppsdefinition 

Barn: I denna studie är barn att avse från åldern 0-18 år. ”Med barn avses enligt kap. 1 § 

SoL varje människa under 18 år.” (Socialstyrelsen, 2009, s. 3). 

Sorg: Sorg är en naturlig och känslomässig reaktion på en för personen betydelsefull 

förlust. Förluster kan vara av olika slag och hur de upplevs är individuellt (Shear, 2012). 

”Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor. Sorgereaktioner kan dock utlösas av en 

rad olika förluster och förändringar. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är 

separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, 

vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev 

som man hade tänkt sig” (Svenska Institutet för Sorgbearbetning, 2013). 

 

 

Metod 

 

Deltagare  
 

De tre kriterier som fanns för att delta i studien var (1) personen var förälder, (2) dennes barn 

var mellan 0-18 år och (3) familjen hade genomgått någon förlust som lett till sorg hos barnet. 

Deltagarna var sju kvinnor mellan 31 och 64 år. Fem av deltagarna hade någon typ av 

utbildning inom det berörda området: beteendevetare, sorgbearbetare eller pedagog. Åldern på 

deltagarnas barn varierade från 5 till 18 år. Ingen kompensation för medverkan gavs. 

Deltagarna tog själva kontakt och visade intresse för att delta i undersökningen och alla som 

påbörjade en intervju fullföljde sitt deltagande, därmed blev det inget bortfall. 

 

 

Material 
 

Intervjuerna baserades på en i förhand utfärdad intervjuguide som bestod av två teman med 

sammanlagt 11 semistrukturerade frågor. Intervjuguiden arbetades fram fritt av författaren 

baserat på författarens egna reflektioner kring vilka frågor som kunde tänkas rama in 

frågeställningarna. Författaren var däremot noga med att samtliga frågor var neutrala och 

öppna och att de inte skulle vara ledande på något vis. Efter en inledande fråga där deltagarna 

fick svara på hur de i allmänhet reflekterar kring barn och sorg, blev de i Tema 1 tillfrågade 

kring hur de talar med sina barn om sorg och vilken roll de tycker att de har i sina barns 

sorghantering. Några exempelfrågor var ”Kan du berätta om dina tidigare erfarenheter av att 

tala med ditt/dina barn om sorg?” och ”Vad tycker du är viktigt att tänka på när du talar med 

ditt/dina barn om sorg?”. I Tema 2 behandlades deltagarnas bandomsrelaterade erfarenheter 

av sorghantering och hur de tror att dessa kan ha inflytande på hur de talar med sitt/sina barn 
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om sorg. Exempel på frågor i Tema 2 var ”Vilken roll hade sorgen i hemmet när du var 

barn?” och ”Har dina tidigare erfarenheter fått dig att reflektera kring hur du talar med 

ditt/dina egna barn om sorg?”. För att inte missa något och för att göra databearbetningen mer 

hanterbar spelades hela intervjun in på band. 

 

 

Procedur 
 

Deltagare söktes och återfanns via det sociala medlet Facebook. Via grupper för blivande, 

examinerade beteendevetare eller för de som är intresserade av de beteendevetenskapliga 

ämnena fanns flera intresserade. En förfrågan skickades också till Svenska Institutet för 

Sorgbearbetning och efter att de annonserat om studien på sin Facebook-sida blev många 

personer intresserade. På grund av studiens begränsning storleksmässigt kunde inte alla 

intresserade personer bli intervjuade, dessa personer fick varsitt mail skickat till sig där de 

tackades ödmjukast för visat intresse. Sju intervjuer gjordes löpande allt eftersom intresse 

visades och på grund av det geografiska avståndet var det inte var möjligt med fysiska träffar 

för sex av intervjuerna, dessa gjordes istället via telefon. Telefonintervjuer blir mer komplexa 

i det avseendet att intervjuare och intervjuperson inte kan se varandra och därmed blir 

interaktionen inte densamma som vid ett fysiskt möte. Detta var något som diskuterades med 

deltagarna. 

För varje intervju bokades en dag och tid som passade för deltagarna. Den intervju som 

innebar en fysisk träff genomfördes efter deltagarens initiativ på dennes arbetsplats. Vid de 

resterande intervjuerna som gjordes över telefon befann sig både intervjuare och 

intervjuperson hemma hos sig för att undvika störningsmoment, göra intervjun privat och för 

att deltagaren skulle känna sig trygg om starka känslor skulle uppstå under intervjun. Innan 

varje intervju talade intervjuaren och intervjupersonen kring studiens ämne samt att 

intervjuaren berättade om studiens syfte och frågeställningar. Intervjuaren beskrev att 

genomförandet av studien följde Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (1990) och vad 

informerat samtycke samt konfidentialitet innebär. Intervjuaren påtalade också vikten av 

tydlighet, främst hos sig själv, och att intervjupersonen när som helst kunde avbryta eller 

fråga om något var otydligt. Detta för att intervjuaren var medveten om att kommunikationen 

försvåras när man inte kan se den man pratar med. Innan intervjun startade berättade 

intervjuaren också hur intervjun var uppbyggd, beskrev dess två teman och att intervjun skulle 

spelas in. Då sorg är ett känsligt ämne som tenderar att väcka starka känslor var detta något 

som också togs upp innan intervjun. Intervjuaren betonade att alla känslor och reaktioner var 

tillåtna samt att deltagaren när som helst kunde stanna upp och återhämta sig eller reflektera 

kring det som sagts om det skulle behövas. 

Intervjuerna tog mellan 25-40 minuter och deltagarna uppmanades att höra av sig efter 

intervjun om frågor eller tankar skulle uppkomma. Innan samtliga intervjuer avslutades hölls 

en debriefing där intervjuaren och intervjupersonen samtalade ytterligare om ämnet eller om 

andra personliga erfarenheter kring området, samt att intervjuaren då också stämde av med 

intervjupersonen hur denne kände sig efter intervjun. Löfte gavs att deltagarna skulle få ta del 

av studien när den blivit sammanställd. 

 

 

Databearbetning 
 

Undersökningen baserade sig på en fenomenologisk ansats och det insamlade materialet  

bearbetades med Kvale och Brinkmann (2009) som utgångspunkt. De inspelade intervjuerna 
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transkriberades var för sig via dator. Samtliga intervjuer skrevs ut fullständigt och ordagrant 

med noteringar vid pauser och känslouttryck, detta för att få en helhetsbild av deltagarnas 

intervjusvar. Intervjuerna gicks sedan igenom flera gånger via inspelningarna och 

transkriberingarna för att säkerställa att all information kommit med samt för vidare reflektion 

kring var och en av intervjuerna. I detta skede arbetade författaren ytterligare med sin 

förförståelse för att inte riskera snedvridning eller övertolkning av deltagarnas utsagor. I nästa 

steg meningskoncentrerades transkriberingarna där deltagarnas utsagor kortades ner. 

Upprepningar avlägsnades, synonymer togs fram och tydligt blev då vad som var det centrala 

i varje intervju. När det centrala i intervjuerna synliggjorts jämfördes dessa med varandra för 

att urskilja vilka likheter och skillnader det fanns mellan deltagarnas intervjusvar. Sedan 

gjordes en sammanställning över likheter och skillnader, därefter arbetades komponenter för 

de tre frågeställningarna fram: Hur kan föräldrar tala med sina barn om sorg? (1) öppenhet, 

(2) lyhördhet, (3) involvering av barnen och (4) närhet. Vilken roll kan föräldrar uppleva de 

att de har i sina barns sorghantering? (5) en primär roll. Hur kan föräldrar uppleva att deras 

egna barndomsrelaterade erfarenheter av sorghantering har inflytande på hur de talar med sina 

barn om sorg? (6) tidigare upplevelser av sorghantering och (7) att göra tvärtom.  
 

 

Resultat 

 
I detta avsnitt presenteras deltagarnas upplevelser och tankar kring att tala med sina barn om 

sorg. Både likheter och skillnader i deltagarnas svar synliggörs. Avslutningsvis görs en 

sammanfattning av de huvudsakliga resultaten. 

 

 

Hur föräldrarna talar med sina barn om sorg 

 
De fyra centrala komponenterna i deltagarnas svar hur de talar med sina barn om sorg var 

öppenhet, lyhördhet, involvering av barnen och närhet.  

 

Öppenhet. Deltagarna berättade hur de försöker förhålla sig till sina barn när de befinner 

sig i sorg. Något som var återkommande i intervjuerna var att man som förälder vill vara, och 

ofta är, öppen och ärlig när familjen går igenom en förlust. Med öppenhet menade deltagarna 

att de informerade sina barn när ett dödsfall inträffat eller om en annan större, eventuellt 

traumatisk händelse var på väg att inträffa, till exempel en skilsmässa. För deltagarna var det 

viktigt att barnen fick ta del av det som de vuxna fick ta del av så att barnen skulle förstå vad 

det var som hände. Deltagarna beskrev att de även tycker att det är viktigt att vara tillåtande 

när det gäller barnens känslor, att visa barnet att alla slags känslor är tillåtna och befogade. 

Två deltagare belyste att de tycker det är viktigt att inte blanda in sina egna känslor och 

värderingar när man talar med sitt barn. Detta uttrycktes i samband med berättelser om 

skilsmässor och separationer, där deltagarna menade att det till exempel är viktigt att inte tala 

illa om andra vuxna inför barnen. Flera deltagare beskrev att de upplever att det är viktigt och 

naturligt för dem att visa sina egna känslor inför sina barn, men att de också då är noga med 

att sätta ord på sina känslor och förklara dem så att barnen förstår. 

Jag tycker att det är lika viktigt att precis som mina barn kan se mig glad ska de kunna 

se mig ledsen. Det ingår i livet och det är min uppgift att lära dem det att alla känslor 

är tillåtna. Vi uttrycker de på olika vis och det är också ok. Så de har fått vara med vid 

varenda tår. (D7) 
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Jag har gråtit när jag har behövt gråta, men då har jag också varit väldigt noga med 

att sätta ord på det. När jag satt och grät som allra värst i början så tyckte mina barn 

nog att det var obehagligt att se trygga mamma gråta, men då var jag noga med att 

säga ”Just nu så gråter jag för att jag längtar efter pappa” eller ”Jag gråter för att jag 

är så arg för att han är borta”. Så det har jag varit noga med, att sätta ord på känslan. 

(D5) 

Ytterligare aspekter av öppenhet beskrev deltagarna som vikten av en god kommunikation 

med sina barn. Flera deltagare berättade att de var måna om relationen till sina barn och att de 

alltid försökte upprätthålla en god kommunikation och inte bara när någon i familjen, eller 

hela familjen, befann sig i sorg. De menade att det kan vara svårt att skapa en stöttande och 

bra relation som behövs i ett sorgearbete, om denna relation inte funnits tidigare mellan barn 

och förälder. I temat öppenhet talades det mycket om ärlighet och det fanns en del skilda 

utsagor om vad föräldrarna väljer att säga till sina barn. Några menade att de i sin ärlighet 

ändå hade i åtanke att välja sina ord när de talade med sina barn om sorg. Trots att de ansåg 

att barnen har rätt att få ta del av det som sker, menade de ändå på att de inte behöver ta del av 

sådant som föräldrarna upplever gör mer skada än nytta. Ett exempel på information som gör 

mer skada än nytta beskrev en av deltagarna som hur det gick till när en nära anhörig till 

familjen dog på sjukhuset. Det hade varit dramatiskt och plågsamt för personen som dog och 

den informationen menade deltagaren att barn inte behöver ta del av. De alla var överens om 

att de ville vara öppna och informerande vid traumatiska händelser men några deltagare 

nämnde att det fanns vissa aspekter av sorgen som de tyckte var svårare att tala om med sina 

barn. Vissa deltagare hade precisa exempel på vad de upplevde som svårt, bland annat de 

egna känslorna, medan andra deltagare beskrev att de inte upplevde något som var svårt att 

tala med sina barn om.  

Det jag har utelämnat litegrann faktiskt det är… Mina känslor när min dotter var sjuk. 

För att jag hade ju, alltså jag hade sån panikångest, jag var ju så rädd att hon skulle 

dö. Jag har nämnt det någon gång men… Det har jag utelämnat lite grann och lagt 

locket på. För att jag, jag var så rädd. Och jag ville inte att hon skulle börja fundera. 

(D1) 

Jag har känt att få prata med barnen har varit min trygghet. Det är svårare att prata 

med vuxna, de har så mycket rädslor och de orkar inte lyssna på när jag berättar om 

dödsögonblicket för det blir för jobbigt för dem. (D5) 

En deltagare tog upp att föräldrar behöver bli bättre på att tala med sina barn om döden och att 

deltagaren själv tyckte att döden var ett svårt område att diskutera. Vidare beskrevs också 

vrede i barnens sorg som en svår känsla att hantera för föräldern, samt när barnen håller inne 

med sina känslor.  

Det är svårt när de inte vill prata och man måste tvinga sig på dem. För då når man 

dem inte och då vet man att de mår mycket sämre. Så länge man pratar och bearbetar, 

då är man på väg framåt. Men när man stänger in sig själv och inte pratar och istället 

lägger locket på, då är det svårare. (D4) 

 

Lyhördhet. Deltagarna talade om lyhördhet som en betydelsefull egenskap när de möter 

sina barns sorg. De menade att de försöker vara lyhörda inför barnens sorgeuttryck, känslor 

och mående för att kunna fånga upp barnen när de behöver det. Stor vikt lades också vid att 

man som förälder tar sorgen på barnets nivå, de menade att det inte går att beskriva precis 

allting som det faktiskt ser ut eftersom yngre barn tänker konkret och inte förstår hur någon 

vid ett dödsfall bara kan försvinna. Av den anledningen beskrev två av deltagarna hur de, när 

de talat med sina barn om döden, har nämnt himlen som en plats där man hamnar när man 
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dör. Detta upplever dessa deltagare har varit en trygghet för deras barn och att barnen har 

kunnat prata om den döde och himlen på ett naturligt och humoristiskt sätt. 

Min yngsta dotter tyckte ju att vi skulle skicka en telefon till farfar i himlen så han i alla 

fall kunde skicka sms till oss. Medan min äldre dotter då förklarade att ”Nej men hallå 

det går ju inte, de har ju inte sånt där!”. (D7) 

Detta att man som förälder förklarar vad som händer efter döden var något som skilde sig åt 

mellan deltagarna. Vissa deltagarna menade att de lägger stor vikt vid att inte omskriva vad 

som hänt eller försöka förklara vad som händer när man är död, och de har då sagt till sina 

barn att de inte vet vad som händer när man är död. Andra deltagare resonerade som i citatet 

ovan och menade att de upplever att detta har skapat en trygghet för deras barn.  

Deltagarna tillfrågades om vid vilka tillfällen det talas om sorg i hemmet. De beskrev att de 

tillfällen när man talar om sorg i hemmet är när det skett något, antingen inom den egna 

familjen eller i omgivningen. Det kan beröra dödsfall av både människor och djur eller något 

annat som lett till att starka, ledsna känslor har uppstått. Alla deltagare berättade att hur och 

när sorgen tas upp i hemmet beror på när någon i familjen vill tala om det. Och när det tas upp 

av antingen barn eller vuxna så försöker man fånga upp det och spinna vidare på det och inte 

vifta bort det. Flera deltagare nämnde att det måste komma när barnen själva vill prata om det 

som hänt och att när de gör det, så är det viktigt att man som förälder stannar upp och tar emot 

det. 

Det är precis när barnet tar upp det, det kan vara allt från middagsbordet till 

läggningen eller fikastunden… Om vi ser något på tv som påminner om deras pappa 

eller andra saker. Och där är jag också väldigt tydlig att snappa upp det och inte ta det 

vid lägligt tillfälle, det funkar inte för barn. Utan det kommer när det kommer från dem. 

(D5) 

I detta tema talades det även mycket om att man som förälder måste ta sig tiden för barnens 

sorg. Flera föräldrar resonerade kring detta med tid och menade på att de tror att det är vanligt 

att barn inte får den tid de behöver, och att de själva försöker att alltid ge sina barn tid när de 

vill ha den. Vardagen kommer i vägen, föräldrar har för mycket att göra och mitt i detta 

befinner sig familjen i sorg och ingen hinner riktigt med att ta hand om varandra, beskrev en 

av deltagarna. 

 

Involvering av barnen. Deltagarna berättade att de tycker det är viktigt att involvera barnen 

i sorgeprocessen. Det har varit svårt, beskriver vissa, att veta hur de ska göra och om barnen 

ska vara med på sjukhuset och begravningen eller om barnen ska få se den som har dött. Flera 

deltagare upplever att omgivningen kommit med pekpinnar och åsikter men att de i slutändan 

gjort som de själva tycker vilket har inneburit att barnen till exempel varit med vid begravning 

och bisättning. 

Vi tänkte att våra barn måste få ett avslut, så de fick hela händelseförloppet förklarat 

för sig. Det är ju vi vuxna som målar upp en skräckbild som egentligen inte stämmer. 

Det var viktigt att våra barn fick se att allt var rofyllt, att farfar mår bra och inte har 

ont. Så att det inte finns några luckor som de inte förstår… Det har varit viktigt. (D7) 

Vi höll inte barnen borta på något sätt, utan när hunden skulle avlivas så var hela 

familjen inne hos veterinären när hunden fick sin sista spruta. Och sen var vi 

tillsammans hela den dagen. Och barnen ritade teckningar och la ner i hundens låda. 

Och så var vi uppe i skogen allihop och grävde en grav och begravde hunden. (D6) 

Samtidigt som detta beskrivs som viktigt för samtliga deltagare, upplever flera det också som 

svårt i vissa stunder. Det svåra grundar sig i att man som förälder är osäker på vad de ska göra 

och inte göra samt vad som är det bästa för barnen. Andra deltagare beskriver hur detta inte 
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varit något problem utan att det alltid har känts rätt och naturligt att barnen också ska vara 

med under alla delar av sorgbearbetningen. 

 

Närhet. Centralt i denna del av hur föräldrarna beskrev att de hanterar sina barns sorg är 

närhet och trygghet. Barnen behöver känna att de kan vända sig till sina föräldrar och att 

föräldrarna då finns där för att lyssna och stötta. En deltagare beskriver hur hon lägger stor 

vikt vid att alltid stanna upp och se barnet i ögonen, för att barnet ska känna att föräldern ser 

och lyssnar. En annan deltagare berättar att denne vill att sorgen och dess tillhörande 

känslouttryck ska vara personliga och menar att barnen ska erbjudas en fysisk närhet av 

föräldrarna. Barnen ska få sitta i föräldrarnas knä och prata om sina känslor eller om vad som 

hänt, men en deltagare tar upp att tröstandet inte får hejda barnets ledsamhet. Med det menade 

deltagaren att för mycket fysisk beröring kan göra att barnet tröstas från sin gråt eller att 

känslorna som får uttryck avbryts och att det är något som är viktigt att undvika. Ömhet och 

bekräftande gentemot barnen var också något som återkom i intervjuerna och som deltagarna 

tyckte var viktigt. 

När min dotter var tonåring så råkade hennes sköthäst ut för en olycka och min dotter 

blev väldig ledsen, såklart. Jag tror vi satt i ett par timmar och bara satt liksom. Och 

höll om varandra. Jag lät henne prata om hon ville prata, men jag höll inte på och höll 

igång ett samtal heller. Det viktiga just då är att man finns nära. Och att just när det är 

precis färskt så är det viktiga inte att prata. (D6) 

 

 

Rollen föräldrarna upplever att de har i sina barns sorghantering 
 

Deltagarnas svar på vilken roll de upplever att de har i sina barns sorghantering var enhetliga. 

Alla deltagare ansåg att deras roll är primär, viktig och menad till att stötta barnen. 

 

En primär roll. Flera deltagare nämnde att skolan har varit ett stöd och en viktig del i sina 

sörjande barns vardag. Pedagogerna på skolan har vetat om hur barnen mår så att de ska 

kunna möta barnen i deras känslor om barnen skulle bli ledsna, arga eller tysta under dagen. 

En annan deltagare beskriver också hur dennes barns sorgereaktioner har tagit sig ett 

utåtagerande uttryck vilket blev ett problem i skolan.  

När de vuxna på skolan fick veta hur vi hade det hemma förstod de varför min dotter 

reagerade som hon gjorde. Det blev tydligt hur det hängde ihop och då kunde de möta 

henne på ett annat sätt. (D3) 

Trots att skolan enligt deltagarna har en viktig roll är de överens om att man som förälder har 

dem primära rollen i barnens sorghantering. Som förälder är man den viktigaste personen och 

man har en stor roll genom hela barnens uppväxt, speciellt när tiderna är svårare. 

Jag tycker att jag som förälder har den primära rollen. Förskolepersonal och andra 

vuxna i min sons omgivning är också viktiga men det är ändå jag som förälder som 

spenderar mest tid med mitt barn och som ska finnas där för att stötta. (D2) 

En av deltagarna beskrev en annan typ av upplevelse av rollen som förälder. Deltagaren 

menade att man hjälptes åt att stötta varandra och att man som förälder och barn tillsammans 

befann sig i sorgen. 

Jag tycker att på så sätt som jag har hanterat det att vi är, vi liksom håller varandra 

sällskap i sorgen på samma nivå. Jag kanske vet mer om livet, men någon sorg har jag 

inte mött tidigare. Jag är den som visar barnen att jag är trygg och som bär upp 

familjen, men just i sorgekänslan så är vi snarare medresenärer. (D5) 
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En annan deltagare benämner rollen som förälder som ett bollplank som barnen vänder sig till 

med sina frågor, funderingar och känslor. 

Vi är ju ett bollplank. Och vi är en stor uppslagsbok. De vill ju att vi ska ha svar på allt, 

men det har vi ju förklarat att en del saker vet man faktiskt inte. Så att vi har en stor del, 

och vi har valt att vara en stor del. Vi vill ju vara det. Det är svårt att förklara med ord 

vilken roll man har, men vi har en stor roll. (D7) 

 

 

Föräldrarnas barndomsrelaterade erfarenheter av sorg och dess inflytande 

 
Kärnan i deltagarnas svar återfanns i deras berättelser om hur sorghanteringen såg ut i 

hemmet när de själva var barn och hur de upplever att detta har inflytande på hur de talar med 

sina egna barn om sorg. Två centrala komponenter togs fram: tidigare upplevelser av 

sorghantering och att göra tvärtom. 

 

Tidigare upplevelser av sorghantering. Sex av de sju deltagarna beskriver att sorghantering 

inte var något som det lades någon större vikt vid när de var barn. Man var inte öppen med 

sina känslor och även om det inte alltid sades rakt ut att det inte var tillåtet att sörja, så var det 

precis det som flera av deltagarna kände. Förluster och sorg doldes av föräldrarna, berättar 

flera deltagare. Det var ingen som bearbetade de förluster som familjen behövde gå igenom 

och deltagarna beskriver hur de upplever att de själva hade behövt mer stöd och tillåtelse att 

sörja från sina föräldrar.  

Min familj bar på en stor sorg som inte fick utrymme. Ingen pratade om den. 

Jag upplever inte alls att jag fick det stöd jag hade behövt… Jag hade velat att vi i 

familjen hade pratat om vår stora, gemensamma sorg. (D3) 

Den fanns inte. Den doldes alltid. Och jag kan liksom tycka såhär i efterhand att… Det 

är helt förfärligt hur mina föräldrar hanterade sorg. Jag minns att jag mådde dåligt 

över det och över andra saker i min uppväxt. Jag fick inte vara den jag var. Jag fick inte 

visa hela mig, så kändes det. Så jag har valt att göra helt annorlunda med mina barn. 

(D6) 

En av deltagarna beskriver, till skillnad från de andras berättelser, att dennes familj inte 

behövde gå igenom någon större förlust förrän deltagaren befann sig i tonåren. Deltagaren 

beskriver då hur denne minns att alla sorters känslor var tillåtna och att man talade, i alla fall 

lite grann, om det som hade hänt. Det var inte förrän i vuxen ålder som deltagaren hamnade i 

stor sorg efter ett dödsfall, och deltagaren hade då inte några kritiska känslor kring detta som 

relaterades till hur sorg hanterades i dennes barndomshem. Centralt i majoriteten av 

deltagarnas berättelser var att sorgen inte fått någon plats, deltagarna upplever dock att det 

hade behövts. De upplevde det då när de var barn och de upplever det fortfarande när de 

tänker tillbaka. Flera deltagare minns hur de som barn uteslöts ur sorgeprocessens viktiga 

delar. De fick till exempel inte vara med på begravningar av nära personer som dött eller vid 

avlivning och begravning av familjens kära husdjur och de fick heller inte förklarat för sig vad 

det var som hände och varför. 

Det jag minns idag är att jag som tioåring… Vi skulle ha en innebandymatch på skolan 

på söndagen, men den fick inte jag vara med på av förklarliga skäl. Men likt förbannat 

skulle jag till skolan på måndag där jag fick utstå väldigt mycket skäll från mina 

klasskamrater för att jag hade svikit dem. Då hade jag väldigt svårt att hantera hur jag 

skulle förklara vad som faktiskt hade hänt… Och jag kommer ihåg att jag stod utanför 

entrén och var jätteledsen och försökte förklara för två av mina kompisar vad som hade 

hänt, när en före detta svåger går förbi och säger ”Det är över nu, det är bara att sluta 
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grina”. Och det sätter faktiskt ord på hur hela familjen hanterade förlusten av min bror 

som dött. (D7) 

I citatet ovan blir det påtagligt hur deltagarens föräldrar och vuxna i omgivningen inte tog 

hänsyn till de starka känslor som fanns och att sorgen inte fick den tid den behövde. Det har i 

detta tema blivit tydligt hur medvetna deltagarna är kring vilken plats sorgen hade i hemmet 

när de var barn och hur de själva hade velat att den såg ut. De har efter sina egna 

barndomsrelaterade erfarenheter av sorghantering blivit varse om vad som inte fungerar och 

hur de själva vill vara mot sina egna barn. 

 

Att göra tvärtom. Det som nämns i citatet (D6) i avsnittet ovan, att man har valt att göra 

annorlunda med sina egna barn, var något som sex av de sju deltagarna poängterade. Det var 

väldigt tydligt i dessa intervjuer, hur deltagarna upplevt sina barndomsrelaterade erfarenheter 

av sorghantering som otillräckliga och att de istället vill göra tvärtemot vad deras föräldrar 

gjorde, när de nu själva är vuxna och talar med sina egna barn om sorg. 

Jag vill göra tvärtemot vad min mamma gjorde mot mig. (D2) 

Vi fick aldrig, vi pratade aldrig om det så. Jag kommer ihåg flera år senare att vi 

reflekterade vilken krishantering det var kring när någon annan förlorade sina 

anhöriga, det var ett syskonpar som förlorade sin pappa och då var det krishantering 

med präst och allting. Men det var inget sånt när vi förlorade vår bror. Så därför har 

jag i vuxen ålder gjort helt andra val. Jag har helt medvetet gjort tvärtemot. (D7) 

Jag tror att man själv skulle haft lättare att hantera förlust och tidigare förhållanden 

och sådär, om man hade varit van vid att man löste sina problem i familjen. Å andra 

sidan har det i mina förhållanden varit högljudda konflikter, det kanske har varit mitt 

sätt att göra det motsatta mot vad jag såg när jag var barn. (D4) 

Jag har gjort helt tvärtom mot vad min mamma gjort mot mig. Jag vägrar att bli som 

min mamma. (D1) 

I dessa fyra citat framgår det att deltagarna har reflekterat kring sina egna barndomsrelaterade 

erfarenheter av sorghantering. Något som var återkommande i intervjuerna var denna 

besvikelse över hur sorgen hanterades i deltagarnas barndomshem, och att det var tydligt hur 

detta har påverkat deltagarna negativt när det kommer till erfarenheter av sorg, som redan är 

svårt som det är även med en gynnsam sorghantering. Det var sex av sju deltagare som 

beskrev sina tidigare erfarenheter på detta sätt och flera deltagare berättar i samband med det 

hur detta har lett till att de blivit medvetna om hur de vill att sorghantering ska fungera. De 

har fått insikt i hur det enligt dem är när det inte fungerar och vad som kan upplevas 

smärtsamt för barnet, och vill istället göra tvärtom med sina barn. De vill inte utesluta barnen 

från sorgeprocessen och de vill heller inte dölja sina egna känslor för barnen. De vet av egna 

erfarenheter att detta leder till ännu större sorg för ett barn. 

 

 

Sammanfattning av resultatet 
 

Gemensamma drag i deltagarnas svar återfinns på samtliga frågeställningar. Deltagarnas 

erfarenheter skilde sig åt men de hade ändå snarlika beskrivningar av hur de bemöter sina 

barns sorg. Samtliga deltagare berättade att försöker vara öppna, lyhörda, involverande och 

visa närhet när de möter sina barns sorg. Deltagarnas beskrivningar av på vilka sätt de är 

öppna, lyhörda, involverande och visade närhet liknade varandra och i flera intervjuer var 

svaren nästan identiska. Gällande rollen deltagarna upplever att de har i sina barns 

sorghantering svarade alla deltagare att de upplevde sin roll som primär. De nämnde att det 

finns flera viktiga vuxna i barnens omgivning, till exempel släktingar och lärare, men att de 
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ändå ansåg att de som förälder har den största rollen i att stötta barnet när det befinner sig i 

sorg. Deltagarnas svar på vilka barndomsrelaterade erfarenheter de har av sorg skilde sig åt, 

två deltagare berättade att de inte mötte sorg förrän i tonåren medan resterande fem sa att det 

hade funnits stor sorg i deras barndomshem. Sex av sju deltagare berättade att deras 

barndomsrelaterade erfarenheter av sorghantering har haft stort inflytande på hur de talar med 

sina egna barn om sorg, de har medvetet valt att göra tvärtemot vad deras föräldrar gjorde när 

familjen mötte förluster och sorg. Valet att inte göra som sina föräldrar gjorde grundade 

samtliga deltagare i deras besvikelse över hur sorgen hanterades. De berättade att de idag kan 

önska att sorgen skulle fått en större plats så att alla i familjen haft bättre förutsättningar till 

bearbetning. 

 

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
 

Av resultatet framgår hur föräldrar kan tala med sina barn om sorg och vilka komponenter 

hur-begreppet i detta fall består av. Föräldrarna bemöter sina barns sorg med öppenhet, 

lyhördhet, ett involverande av barnen i sorgeprocessen och genom att visa närhet, samt ansåg 

att de har en primär och viktig roll i sina barns sorghantering. Det blev tydligt hur majoriteten 

av föräldrarnas barndomsrelaterade erfarenheter av sorghantering haft och fortfarande har 

inflytande på hur de talar med sina barn om sorg samt på vilket sätt. Det visade sig att 

föräldrarna var medvetna om hur deras barndomsrelaterade erfarenheter har påverkat deras 

syn på sorghantering och att det hos sex av sju deltagare lett till att de bemöter sina barns sorg 

tvärtemot vad deras föräldrar gjorde. 

Det framkom flera likheter i föräldrarnas svar och många ord upprepades i samtliga 

intervjuer. Väldigt lika var svaren på frågan ”Vad tycker du är viktigt att tänka på när du 

pratar med dina barn om sorg?” där öppenhet, lyhördhet, involverande av barnen och närhet 

återkom. Samtidigt som flera likheter fanns blev också en del olikheter synliga. Dessa 

olikheter återfanns i föräldrarnas tankar kring vad man säger till sina barn om vad som händer 

efter döden. Några föräldrar var noga med att inte överföra någon specifik tro till sina barn 

medan andra föräldrar beskrev för sina barn att de som dött nu befinner sig i himlen. Vad som 

ligger till grund för att föräldrarna i denna fråga resonerar olika fick i studien inget svar, men 

en av flera möjliga förklaringar skulle kunna vara att det handlar om att föräldrarnas filosofi 

skiljer sig åt. Fem av de sju föräldrarna hade utbildning av typen pedagog, beteendevetare 

eller sorgbearbetare. Med den vetskapen skulle man kunna tro att hur föräldrarna talar med 

sina barn om sorg skulle skilja sig åt mellan de som är utbildade och de som är outbildade 

inom området. Detta var inte fallet, då två av föräldrarna som skiljde sig mest åt gällande 

filosofin kring vad man säger till sitt barn om vad som händer efter döden båda är utbildade 

inom sorg och sorghantering och delvis arbetar med sorgbearbetning till vardags. Den ena 

deltagaren talade om himlen med sina barn medan den andra deltagaren hade sagt till sina 

barn att ingen riktigt vet vad som händer när man dör. 

Något som återkom i intervjuerna och som föräldrarna upplevdes lägga mycket arbete på 

var deras relation till sina barn. Föräldrarna menade att det var viktigt för dem att de hade en 

god och öppen relation till sina barn genom hela livet, men att det förstås blir ännu viktigare 

när en förlust inträffar och en sorgereaktion tar form. Detta synliggjordes i temat öppenhet 

och precis som föräldrarna själva beskrev, påtalar också forskning vikten av en god relation 

mellan föräldrar och deras barn för att underlätta sorgbearbetningen och för att den ska bli så 

gynnsam som möjligt (Kwok et al., 2005; Saldinger et al., 2004; Vélez et al., 2011). 
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Mishne (1992) beskriver hur viktigt det är att man som förälder lyssnar på sitt barn när de 

vill prata om sin sorg och detta är något som samtliga föräldrar i studien också poängterade att 

de lägger stor vikt vid. Detta framkom då föräldrarna beskrev hur de är lyhörda inför sina 

barns sorg och att de försöker ta sig så mycket tid som möjligt när deras barn behöver det. En 

av föräldrarna berättade hur dennes ena barn inte ännu hade utvecklat en förståelse kring vad 

döden faktiskt innebar och att barnet hade gjort humoristiska kopplingar till personen som var 

död. Här blir det tydligt att barnet inte hade förstått hela innebörden i begreppet död och de 

olika komponenterna som ingår i människans förståelse av död som Slaughter (2005) tar upp. 

När detta skedde beskrev föräldern hur denne hade varit tillåtande och förstående inför att 

barnet talade som denne gjorde om personen som dött. Här diskuterades vikten av att sätta 

barnens behov främst och att ta sorgen på barnens nivå, vilket framgår i temat gällande 

lyhördhet. 

Om barn kan sörja eller inte har som tidigare nämnt varit omdiskuterat under lång tid. 

Sekaer (1987) och Anthony (2000) beskriver hur barn behöver föräldrarnas stöd och hjälp 

med att förstå verkligheten. Det blev tydligt att föräldrarna i studien var medvetna om detta då 

de allihop berättade hur de alltid försöker vara noga med att involvera sina barn i 

sorgeprocessen samt att sätta ord på sina känslor. Huruvida barn kan sörja eller inte råder det 

ingen tvekan om i svaren från föräldrarna, det var inte på tal att barn inte skulle kunna sörja. 

Däremot ansåg flera föräldrar att barn sörjer på andra sätt än vad vuxna gör. Vuxna har allt 

som oftast anammat sociala normer för hur man beter sig i sorg vilket hämmar sorgeuttrycken 

medan barn säger precis vad de känner närhelst de vill, menade flera föräldrar. 

Det som några föräldrar upplevde som svårt att prata med sina barn om var sina egna 

känslor. De tyckte det var viktigt att visa sina egna känslor för barnen och de försökte göra 

det, men de menade att det inte alltid är helt lätt. Föräldrarna i studien berättade att de alla 

ville involvera sina barn i sorgen men att de inte önskade att barnen skulle vara allt för ledsna. 

Detta framkom i temat involvering av barnen. Hur ceremonier med tända ljus och fotografier i 

hemmet skulle utformas fick barnen vara med och bestämma och flera föräldrar berättade att 

barnen hade varit med på både begravningar och bisättningar. Detta upplevde föräldrarna inte 

som negativt för barnen, istället ansåg dem att det var gynnsamt för barnen att de fått vara 

med och förstå hela processen och att inga tomrum lämnades. Det framgick i föräldrarnas 

berättelser att de fick möta en del motstånd från sin släkt och omgivning när det gällde deras 

val att låta barnen vara med under begravning och framförallt bisättning. Det föräldrarna hade 

fått höra från omgivningen var att det kunde vara chockerande för barnen att se den döde eller 

att barnen inte skulle klara att vara med under begravningen och att det skulle bli för jobbigt. 

Enligt Mahon (2009) känner sig föräldrar ofta osäkra inför huruvida barnen ska vara med i 

ritualer efter till exempel ett dödsfall. Flera föräldrar i denna studie berättar att de många 

gånger känt sig osäkra för vad som blir bäst för barnen men att deras egna reflektioner kring 

de olika utfallen har lett till att barnen oftast fått vara med under nämnda ritualer. Osäkerhet 

och funderingar kring vad som blir bäst för barnen fanns inte bara i samband med dödsfall 

utan även vid skilsmässor och separationer, berättade flera föräldrar. 

I temat närhet berättade föräldrarna att de till vardags är fysiska med sina barn och att de 

ger och erbjuder närhet. Howarth (2011) menar att det är viktigt för barnen att ha struktur i en 

sorgeprocess. Föräldrarna i denna studie beskrev hur de visar värme gentemot sina barn och 

upprätthåller en fysisk närvaro, men att de även är närvarande rent mentalt. 

Föräldrarna var överraskande nog väldigt medvetna om hur de talar med sina barn om sorg 

och vilka erfarenheter de själva bär med sig från barndomen. Enligt resultaten av McGovern 

och Barrys studie (2000) känner sig många föräldrar och lärare obekväma med att tala med 

barn om förlust och död, främst män. Tvärtemot vad McGovern och Barrys studie påtalar blir 
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det här tydligt hur öppna och engagerade föräldrar kan vara. I detta fall är det dock endast 

kvinnor som intervjuats vilket också leder till en liknelse med fyndet i ovan nämnd forskning.  

Resultatet av denna undersökning visar att föräldrar kan vara öppna, lyhörda, involverande 

och måna om att vara nära sina barn samt att de kan uppleva sin roll i barnens sorghantering 

som primär. Tidigare forskning har visat hur angeläget det är för barnen att just få utrymme 

till sorgbearbetning och att barnens föräldrar har en viktig roll i processen. Något som ändå är 

värt att ha i åtanke är att fem av de sju föräldrarna har den utbildningen de har. Samtidigt är 

de två resterande föräldrarna inte utbildade inom området och det indikerar att det finns andra 

faktorer som är avgörande för huruvida man är medveten eller inte och om man som förälder 

utövar ett positivt, stöttande föräldraskap som Kwok et al. (2005) beskriver som mycket 

viktigt för en lyckad sorgbearbetning. 

 

 

Metoddiskussion 
 

Något som är värt att notera är att samtliga deltagare är kvinnor. Det hade varit intressant att 

se om svaren skilt sig åt om män hade berättat hur de talar med sina barn om sorg. I Saldinger, 

Porterfield och Cains (2004) studie visade det sig ju att kvinnor tenderade att utöva ett mer 

barncentrerat föräldraskap än män, något som även framkom i denna undersökning. De som 

tog kontakt och ville delta i studien var i majoritet kvinnor och några män visade intresse då 

antalet intervjupersoner redan var fyllt och på grund av tidsbrist gjordes då inga ytterligare 

intervjuer. Om det hade varit så att kvinnor och mäns svar hade skilt sig åt hade det varit 

intressant men även fått studien att anta ett eventuellt könsperspektiv, vilket inte var syftet. En 

svårighet med att genomföra en studie utformad som denna avser begränsningen i att fråga 

människor om deras faktiska beteenden. Frågorna var inte utformade med fokus på begreppet 

”hur” men social önskvärdhet är ändå att ses som ett hot mot validiteten i denna studie. 

Sex av de sju intervjuerna gjordes över telefon, vilket gjorde interaktionen mer komplex. 

Telefonintervjuerna utfördes då intervjuare och intervjupersonerna inte hade möjlighet till 

fysiska träffar på grund av det geografiska avståndet samt den ekonomiska aspekten i att resa. 

Intervjuaren och intervjupersonen diskuterade innan intervjun att det var viktigt med tydlighet 

och öppenhet, än mer än vanligt, eftersom kroppsspråket uteblev. Förutom uteblivet 

kroppsspråk upplevde intervjuaren inga andra negativa aspekter av telefonintervjuerna. 

Positiva aspekter av att telefonintervjuer gjordes var att deltagaren befann sig i sitt eget hem 

och att distansen mellan intervjuaren och deltagaren blev större, vilket kan ha bidragit till 

deltagarnas vilja att öppna upp sig. Intervjuaren försökte vid varje samtal att skapa en trevlig 

och trygg stämning och upplevde att detta lyckades i samtliga intervjuer. Under intervjuerna 

hade intervjuaren i åtanke att visa sig tillåtande och att möta intervjupersonerna i det som 

sades, samtidigt som intervjuaren arbetade med att behålla den professionella rollen gentemot 

intervjupersonerna. 

I studien definieras barn som personer från 0 till 18 år. Trots ett stort åldersspann i vad som 

räknas som barn försökte intervjuaren ändå fokusera på föräldrarnas hanterande av sina barns 

sorg när barnet befann sig i de yngre åldrarna. Precis som Mishne (1992) beskriver så är det i 

barndomen man som vuxen i barnets omgivning lägger grunden för i stort sett allt för barnet. 

Intervjuaren var medveten om vilken förförståelse denne gick in med i genomförandet av 

studien. Detta ansågs vara viktigt för att inte feltolka, påverka eller snedvrida deltagarnas 

utsagor. Med en kvalitativ metod fick deltagarnas berättelser ett djup och en viktig mening. 

Avslutningsvis kan sägas att sorg och sorghantering är områden där det behövs mer forskning. 

Kunskap om hur man kan hantera sin egen och sina anhörigas sorg behöver spridas. Sorg 

överlag behöver bli mer uppdagat så vi blir av med tabustämpeln över sorgen, vi vill inte 
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behöva sörja i ett tyst samhälle. Vidare forskning som vore intressant, med anknytning till 

denna studie, vore att se till ett könsperspektiv och undersöka hur män talar med sina barn om 

sorg, då det i denna studie endast var kvinnor som deltog. Det vore även högst relevant att 

undersöka hur föräldrar hanterar sina barns sorg när de sörjer på olika sätt och i olika åldrar. 

Förslag på en annan metod att använda sig av är fokusgrupp, med förhoppningar om att bjuda 

in till djupare diskussioner. 
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