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1 Inledning 

Inom hälso- och sjukvården behandlas en patient för sin sjukdom och patienten är i 

uppmärksamhetens centrum, vilket medför en risk att patientens närstående inte tas i 

beaktande. Inom socialvården tas helheten i beaktande och en sjukdom anses även påverka de 

anhöriga. Då en förälder insjuknar och diagnostiseras med en obotlig sjukdom eller då 

sjukdomsförloppet eskalerat så att patienten enbart kan vårdas genom palliativ vård, påverkas 

hela familjen. När familjen får besked om eller kommer till insikt om att föräldern är döende 

skapas ofta ett akut kristillstånd (Foster, 1990, 11).  Tiden tillsammans blir allt viktigare och 

det kan kännas tungt att förbereda sig på att förlora en familjemedlem. 

En av socialarbetares viktigaste uppgifter är att se till barns och ungas bästa. Barn och unga är 

särskilt utsatta eftersom de inte har samma verktyg och förmåga att bearbeta krisen som 

uppstår i och med att barnen förstår konceptet av döden i takt med den tankemässiga 

mognaden (Dyregrov, 1990, 13). En förälders bortgång innebär de största konsekvenserna för 

barnet. Avsaknaden av föräldern skapar instabilitet i vardagen och en viktig resurs för kärlek 

och omsorg är borta (Dyregrov, 1990, 29). Den andre föräldern har kanske inte heller verktyg 

att bearbeta krisen och sorgen som uppstår, vilket gör det svårt för denne att stöda sitt barn. 

Här vore det ytterst väsentligt att familjen får stöd i tidigt skede. Cullberg (2003, 21) beskriver 

familjen som ett system där alla familjemedlemmar påverkas av en familjemedlems 

svårigheter. Ett barns förmåga att anpassa sig efter en förälders död påverkas av den levande 

förälderns förmåga att bearbeta sorgen, skapa en trygg miljö och att uppmuntra barnet att 

uttrycka sina känslor kring dödsfallet (Werner-Lin, 2013; Foster, 1990, 17). Av dessa orsaker 

är det väsentligt att ta hela familjen i beaktande då en förälder är döende. 

Enligt Pensionsskyddscentralens rapport (2018) fanns det år 2017 totalt 17 444 barn som 

beviljades barnpension, vilket är en minskning jämfört med tidigare år. Antalet 

barnpensionstagare år 2010 var 22 503 stycken och år 2002 27 671 stycken. Barnpension, 

som är en del av familjepensionen, kan ett barn få utbetald av Folkpensionsanstalten och 

arbetspensionsanstalterna upp till 18 år efter att barnets förälder har avlidit. Barnpensionen 

kan också fås via lagstadgad olycksfallspension eller via frivillig olycksfallsförsäkring. 

Dessutom är det möjligt att få familjepension från utlandet om föräldern har bott eller arbetat i 

ett annat land (FPA, 2019). Enligt tillgänglig statistik fanns det mer än 17 000 barn i Finland 

som förlorat en förälder, men antalet barn som lever med en döende förälder är ett mörkertal.  
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Temat för denna avhandling har inspirerats av personlig erfarenhet. Sommaren då jag fyllt 13 

år berättade min mamma att hon hade cancer och behövde opereras inom kort. Från den 

sommaren var min mamma aldrig frisk igen fram till hennes bortgång sju år senare. Ingen 

läkare, socialarbetare, skolkurator eller annan professionell tog sig tiden att prata med mig för 

att förklara vad som hände eller gav mig stöd i att hantera sjukdomssituationen under alla 

dessa år. När jag skulle välja ämne för min avhandling, var jag övertygad om att jag vill 

skriva om barns sårbara position och utforska vad för forskning som gjorts inom detta 

område. 

 

Genom denna litteraturöversikt är min avsikt att undersöka vad för typ av forskning som har 

gjorts gällande barn vars förälder är döende. Samtidigt vill jag granska på vilket sätt 

barnperspektiv och barns perspektiv tas i beaktande i forskningen. Därtill vill jag undersöka 

om ämnet har behandlats inom socialt arbete och i så fall på vilket sätt. 

Syftet med avhandlingen är att kartlägga nuvarande kunskapsläget vad angår socialt arbete 

med barn vars föräldrar är döende samt av studier om barns stödbehov när deras föräldrar är 

döende. Avhandlingen kommer även betona studier som lyfter fram barns perspektiv. 

Förutom detta strävar kunskapsöversikten att identifiera kunskapsluckor inom nämnda 

området.  

 

Mina forskningsfrågor är: 

 

1.  Hur ser kunskapsläget ut inom forskning kring barn vars förälder är döende? 

2.  Vilka barnperspektiv förs fram inom forskningen? 

3.  Hur definieras socialvården och sociala arbetets roll inom forskningen? 
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2 Centrala begrepp 

Avhandlingens tema avgränsas till tiden då föräldern är döende, men fortfarande närvarande i 

den minderårigas liv. I denna avhandling avses begreppet barn personer som är under 18 år 

och används parallellt med begreppet minderårig. Starkt förknippad med döden är sorgen. 

Sorgeprocessen kan inledas innan dödsfallet, men jag har valt att minimalt behandla sorg, 

eftersom sorgen oftast uppstår naturligt efter en persons bortgång. Istället använder jag termen 

kris i avhandlingen. Kännetecknande för en kris är att den drabbade är i behov av assistans för 

att hantera situationen och för att kunna återgå till den bekanta vardagen (Raundalen & 

Schultz, 2007, 13). Foster beskriver en person i chock som oförmögen att ta hand om sig 

själv, även om personen verkar lugn och sansad. Chockreaktionen är viktig funktion för 

människan, men skall försöka brytas och bearbetas så fort det är möjligt i takt med personen 

får insikt om situationen. (1990, 19)  

Till näst kommer palliativ vård och barns förståelse för döden att behandlas i olika 

underkapitel. Jag anser den palliativa vården som central, eftersom den dels erbjuder vård till 

sjuka personer i livets slutskede och dels fungerar den som en arena där minderåriga anhöriga 

kan bli synliga. Utöver det allmänna avsnittet om palliativ vård, kommer jag även diskutera 

mer specifikt om sociala arbetets roll inom palliativ vård.  

 

2.1 Palliativ vård 

Då en patient förklaras obotlig erbjuds oftast lindrande vård, dvs. palliativ vård. Inom 

palliativa vården erbjuds psykologiskt, socialt och andligt stöd för patienten och dess 

närstående. Vården är inte bunden till sjukhuset utan patienten vårdas där personen vill vara. 

Vården kan vara ett samarbete av flera professioner, men oftast sköts vården av läkare och 

sjuksköterska (Nationella Rådet för Palliativ Vård). Världshälsoorganisationen WHO 

definierar palliativ vård som ett aktivt heltäckande vårdarbete med den döende och dennes 

närstående (Saarto i Antikainen et al., 2015). Meningen med palliativ vård är att främja 

livskvalité och förebygga och lindra fysiskt, psykosocialt och existentiellt lidande. Begreppet 

palliativ vård är övergripande och begreppet terminalvård är en underkategori. Med 

terminalvård avses de sista levnadsveckorna eller -dagarna, medan palliativ vård inte har 

någon strikt tidsbestämmelse. (Saarto i Antikainen et al., 2015)   
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2.1.1 Socialt arbete inom palliativ vård 

Målet med socialt arbete inom palliativ vård är att minimera de negativa följderna som 

sjukdomen förorsakar (Saranpää i Antikainen et al., 2015). Socialarbetarens roll är att ge 

socialt stöd i frågor gällande förändringar som bl.a. uppstår i hemförhållanden och i 

sysselsättningen. Att reda ut den nya livssituationen med den döende och dennes närstående 

blir socialarbetarens uppgift. Därtill stöder socialarbetaren patienten att hantera de psykiska 

utmaningarna som sjukdomen medför. Även om socialarbetaren inte är en psykolog, kan det 

vara till nytta att socialarbetaren känner till psykologins grunder för att bättre förstå den 

döendes upplevelser, rädslor och lidande. Socialarbetaren behöver vara människocentrerad 

och intresserad av individuellt bemötande. Att erbjuda och ordna service eller stödformer är 

centralt, men det psykosociala arbetet är precis lika viktigt. Bemötandet av professionella kan 

vara avgörande för hur familjen hanterar och bearbetar krisen. Vid livets slutskede kan 

känslor och minnen välla fram och patienten kan behöva stöd i bearbetningen av dessa. Det 

krävs ingen remiss för att komma i kontakt med socialarbetaren inom hälsovården. 

Professionella, patienten eller dennes närstående kan kontakta socialarbetaren. (Ibid.) 

Med stöd av Metters stödmodell, menar Saranpää (Antikainen et al., 2015) att socialt stöd 

består av fyra delar. En del är konkret stöd, såsom ekonomiskt bistånd och ordnande av 

service i hemmet. Socialarbetaren kan erbjuda informativt stöd genom råd, anvisningar och 

fakta. Den döende kan även gynnas av det psykiska stödet som betyder socialarbetarens 

uppmuntran, förmåga att lyssna, mottaglighet och empati. Den sista biten är bedömningsstöd, 

där socialarbetaren ger bekräftelse, återkoppling och jämlikt bemötande. 

Strömberg & Jaarsma skriver i Hertting & Kristenson (2012, 207–215) att patientens 

närstående är en oerhört viktig resurs, som även skall beaktas i den palliativa vården. En 

närstående är en person som patienten upplever sig ha ett nära band till. Genom att värna om 

närstående skapas bättre förutsättningar för patientens omvårdnad, menar Strömberg och 

Jaarsma. När en person är döende, kan det innebära rollförändringar inom familjen vilket kan 

vara överväldigande. Känslor av oro, press och otrygghet kan välla fram på grund av 

vårdbördan, ekonomiska situationen eller den tidigare nämnda rollförändringen (Ibid.). 

Stödbehovet kan vara stort hos närstående, vilket är de professionellas ansvar att lägga märke 

till och erbjuda stöd. Detta borde vara en självklar del av det förebyggande arbetet, för att 

minimera riskerna för fysisk och psykisk ohälsa hos närstående. Enligt Strömberg och 
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Jaarsma (Ibid.) är stödet till närstående dessvärre generellt och oövervägt som beror på den 

professionellas individuella erfarenhet. De önskar en förbättring som skulle innebära att den 

närståendes individuella behov står i framkant och att anhöriga och patienterna betraktas som 

jämlika parter. 

 

2.2 Minderårigas förståelse för döden 

Barn kan väldigt tidigt, redan i förskoleåldern, börja oroa sig för en förälders bortgång, 

eftersom det är den personen som har funnits där för barnet under hela uppväxten (Foster, 

1990, 14). Det kan vara svårt för en minderårig att förstå vad ett liv utan föräldern innebär och 

det skapar en rädsla hos den minderårige. De får sin trygghet och förankring från föräldrarna 

och förlusten av en förälder är även en förlust av en kraftkälla (Ibid.) Den nya situationen med 

en döende förälder sätter minderåriga i en position där de “vanliga” föräldrarna inte finns kvar 

och den trygga vardagen i hemmet har rubbats (Foster, 1990, 33; 50). Foster (1990, 20) 

skriver att barn är särskilt utsatta eftersom de lätt blir negligerade och deras fantasi söker svar 

på frågor som vuxna inte besvarat. Utomstående hjälp blir i dessa fall oersättlig för barnen 

som behöver stöd i bearbetningen (Ibid.). Dessa barn har rätt till emotionellt och psykosocialt 

stöd. Barn har olika behov som är av fysisk, emotionell och social karaktär. Enligt Fahrman 

(1993, 15) är det emotionella behovet det viktigaste att tillgodose. Barn behöver tydliga 

förklaringar, annars finns det risk för obegriplig och outhärdlig situation (Foster, 1990, 33). 

Genom att informera barn om förälderns sjukdom möjliggör det för barnet att börja 

sorgeprocessen och bortgången kommer inte som en total överraskning. Om sjukdomen är 

långvarig finns det risk för att barnet inte blir informerad om sjukdomsförloppet och barnet 

lever i en påfrestande miljö utan att direkt förstå varför. Dyregrov (1990) anser det väsentligt 

att vuxna är ärliga med barnen och inte undanhåller information eller ger falska 

förhoppningar. Förståelsen för döden, som vuxna begriper fenomenet, börjar utvecklas hos 

tonåringar och för dem utan erfarenhet kan det även vara svårt att skapa en emotionell 

förståelse. Det finns en tydlig distinktion mellan minderårigas och vuxnas tankevärld. Även 

om småbarn inte har utvecklat sitt språk, känner de av föräldrarnas känslor och påverkas av 

det. Det är inkorrekt att anta att barn inte blir berörda även om de är begreppsligt begränsade. 

Hos dem kan uppstå starka känsloreaktioner som för dem är obegripliga och i förlängningen 

kan vara skadliga. (Foster, 1990, 55–74) 
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3 Teoretiska perspektiv 

Kring 1970-talet skedde ett paradigmskifte kring synen på barn och involverandet av barn i 

forskning och samhällsfrågor. Enligt Hardmans (1973) tolkning har barn blivit tystade eller 

inte tillfrågade i frågor som även gällde dem. De vuxna tog en auktoritär- och maktposition, 

vilket gav barnen minimalt handlingsutrymme. Före 70-talet hade barn knappt något 

inflytande i ärenden som gällde dem, inklusive forskning och samhällspolitik. (James & 

James, 2012, 25) 

På senare tid har barnets perspektiv betonats och socialarbetare har börjat prata direkt med 

barn (Gren, 1996, 89). Denna förändring har vi FN:s barnkonvention från 1989 att tacka för, 

eftersom medlemsstaterna blev medvetna om betydelsen av barn och ungas åsikter och 

upplevelser (James & James, 2012, 25).  Även många icke statliga organisationer utgår från 

principerna i barnkonventionen. Barnkonventionen har fyra grundläggande principer: alla 

barn har samma rättigheter och lika värde, vid beslut som berör barn skall barnets bästa 

beaktas, alla barn har rätt till liv och utveckling samt alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt 

och få den respekterad. Sammanlagt finns det 54 artiklar inom dessa fyra principer. Alla 

konventionsstater är förpliktigade att följa barnkonventionen eftersom den är ett rättsligt 

bindande internationellt avtal (UNICEF). I Finland har barnkonventionen varit lag sedan 1991 

(Lapsen oikeudet), medan i Sverige blev barnkonventionen lag trettio år senare och lagen 

trädde i kraft 1.1.2020 (Regeringskansliet A). I Norden började intresset för 

barndomsforskning med inriktning på barns liv, erfarenheter och levnadsvillkor att öka från 

och med 1980-talet (Bergnehr 2019), vilket är i fas med det internationella intresset genom 

barnkonventionen.  

Som grund för avhandlingen har jag valt att använda barndomssociologi som teoretisk 

referensram. Barndomssociologin anser jag lämplig eftersom avhandlingen fokuserar på att 

granska barns roll, vare sig det är forskningsobjekt eller forskningssubjekt, inom forskning. I 

underkapitlen som följer kommer jag presentera barndomssociologin ytterligare samt klargöra 

skillnaden mellan ett barnperspektiv och ett barns perspektiv.   
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3.1 Barndomssociologi 

“Alla har vi någon gång varit barn” är ett uttryck som används nu och då, främst i talspråk. 

Barndomen är ett allmänt känt koncept, eftersom vuxna har själva varit barn och kan nu som 

vuxna observera andra barn (James & James, 2012, 19). Barndomens början är enkelt att 

definiera i och med födseln, men barndomssociologin studerar sällan spädbarn. Intresset för 

spädbarn är större hos utvecklingspsykologer. Speciellt intressant för barndomssociologer är 

att granska barndomen som en social konstruktion och studera (äldre) barn som uppvisar en 

medverkan och ett aktörskap i kollektivet. (James & James, 2012, 19) Definitionen av 

barndom eller vad det innebär att vara ett barn är ofta bestämt av vuxna, vilket Bergnehr 

(2019, 51) lyfter fram med hjälp av resonemang av Mayall (1994). 

Barndomssociologins centrala premiss är att barn är omringad av strukturella villkor, där barn 

anses vara kompetenta sociala aktörer men med begränsat handlingsutrymme (Åkerlund, 

2017, 35). Enligt Halldén (2007), May (2011) och Näsman (2004) formas barns 

handlingsutrymme och livsvillkor av samhälleliga strukturer och maktfaktorer, vilket gör det 

värdefullt att forska i barns erfarenheter och position (Åkerlund, 2017, 35). Det finns mer 

forskning kring vuxnas påverkan och inflytande på barn än kring barns aktörskap, deras 

påverkan och inflytande på sin omgivning (Bergnehr, 2019,52). Dessvärre finns det en 

maktobalans mellan barn och vuxna, som gör sig påmind i dessa sammanhang.  

James & James (2012; 19, 32) beskriver barndomen som ett komplext socialt fenomen som 

kräver ett multi- och interdisciplinärt forskningsnärmande. De menar att ämnen såsom 

historia, biologi, psykologi, medicin och socialpsykologi har simultant bidragit med kunskap 

och förståelse för barns utveckling. Därtill har socialpolitik, samhällsvetenskaper och juridik 

gett oss definitioner av barn och familj och hur dessa positioneras och regleras i samhället. 

Det påpekas tydligt att det inte finns en barndom, utan flera typer av barndom. I och med 

globala variationer och olika normer, seder och bruk är barndomen en flexibel och 

mångdimensionell, men även föränderlig social konstruktion. (James & James 2012; 19, 32; 

Halldén, 2005, 6) Barndomssociologin har lyckats, både på ett teoretiskt och empiriskt sätt, 

påvisa barn som sociala aktörer. I förlängningen leder detta till att barn betraktas som aktiva 

subjekt och inte passiva objekt i ett socialt sammanhang. Dessutom resulterar detta i att barn 

involveras i forskning som gäller dem och även möjligheten att barn intar en forskarroll. 

(James & James, 2012, 19) 
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3.2 Ett barnperspektiv och ett barns perspektiv 

Att säga sig ha ett barnperspektiv är modernt, men vad betyder egentligen innebörden av ett 

barnperspektiv? Tidigare gav man inte utrymme åt barn, vilket diskuterades tidigare, utan de 

vuxna var auktoritära. I nutida barndomsforskning är det naturligt att forskare har tillämpat ett 

barnfokuserat betraktelsesätt, vilket innebär att barn får dela med sig av sina åsikter, tankar 

och upplevelser. James & James (2012, 25–26) problematiserar barns delaktighet i forskning 

och ställer frågan om barnen verkligen blir hörda även om de blir tillfrågade. Det vill säga, 

författarna för fram risken att barns åsikter och upplevelser fortfarande inte tas på allvar. De 

diskuterar också vilka barn som eventuellt blir hörda, och vilka som med lägre sannolikhet 

blir hörda, t.ex. funktionsnedsatta och fattiga. (Ibid.) Eftersom begreppet barnperspektiv allt 

mer används, skapas fortsättningsvis en skiljedragning mellan barn och vuxna. Disa Bergnehr 

(2019) har skrivit en artikel där hon diskuterar skillnaderna mellan ett barnperspektiv och ett 

barns perspektiv. Hon belyser även problematiken kring utebliven förståelse för begreppens 

betydelser (2019, 58). 

Ett barnperspektiv innebär att barnets bästa är i centrum, t.ex. i beslutsfattning. Man ska 

beakta barns position och villkor i samhällsstrukturen, men barn hörs nödvändigtvis inte eller 

görs delaktiga beslutsfattandet. Ett barnperspektiv utifrån Halldéns (2003) beskrivning är en 

analys av barns sociala och kulturella kontext. Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide. 

(2010) har fördjupat sig i begreppsdiskussionen och har skrivit en bok om dessa två 

perspektiv. Deras definition av barnperspektiv är:  

”Barnperspektiv riktar de vuxnas uppmärksamhet mot en förståelse av barns 

uppfattningar, erfarenheter och handlingar i världen. Barnperspektiv skapas således av 

vuxna som eftersträvar att, medvetet och så realistiskt som möjligt, rekonstruera barns 

perspektiv, genom exempelvis vetenskapliga koncept avseende barns förståelse av sin egen 

värld och sina handlingar i den.” - (Pramling Samuelsson m.fl., 2010, s. 42) 

 

Det understrykes i Bergnehrs artikel (2019) att barnperspektiv är vuxnas förståelse av (olika) 

barns perspektiv, eftersom vuxna inte kan prata utifrån ett barns perspektiv. Pramling 

Samuelsson, Sommer & Hundeide hävdar: ”Men om barns inflytande är avhängigt den vuxnes 

förmåga att förstå barnet blir barns inflytande (och aktörskap) helt beroende av den vuxnes 

förmåga att förstå”. (Bergnehr, 2019, 55) Åter synliggörs vuxnas maktposition och barn ställs i 

en beroendeposition.  
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Enligt Bergnehr (2019, 52) synliggörs barns perspektiv genom att lyssna på och ge utrymme 

för barn att dela med sig av sina tankar, åsikter, känslor och upplevelser. För att kunna 

utnyttja ett barns perspektiv måste forskaren utforska vad barn gör och säger, upplever eller 

har för åsikt.  (Halldén, 2003, se Åkerlund, 2017, 16) På samma sätt som det inte finns enbart 

en barndom, så finns det inte enbart ett barns perspektiv.  

 

Halldén (2005) argumenterar för betydelsen av att inkludera barns perspektiv i forskning. 

Barn är inte ofullständiga människor i väntan på vuxenlivet, barn är sociala och kompetenta 

varelser som är berättigade att föra fram sitt perspektiv utan vuxnas inskränkning. Det råder 

en åldershierarki, som barns föds in i och växer upp i, där de intalas att en högre ålder är 

bättre (Halldén, 2005, 9). Halldén fortsätter att diskutera betydelsen att uppmärksamma 

skillnaden av barnets bild av sig själv där hen är just nu och den vuxnas bild av vad barnet 

utvecklas till (Ibid.).  

  



13 

 

4 Metod och materialinsamling 

Denna studie är en systematisk kunskapsöversikt dels över hur man inom bl.a. socialforskning 

studerat socialt arbete inom den palliativa vården och dels hur minderårigas stödbehov 

uppmärksammats när deras förälder är döende. En av intressepunkterna är att granska inom 

vilka discipliner som studierna har publicerats. En annan aspekt som jag beaktar är geografisk 

spridning. En litteraturgranskning fungerar som ett verktyg för att skapa en översikt över den 

tidigare samlade kunskapen inom området. Översikten kan även påvisa kunskapsluckor eller 

motsägelser inom tidigare gjord forskning. Ett annat syfte med kunskapsöversikt är att kunna 

belysa en viss problematiks relevans. (Fink, 2020; 6, 136)   

Den kan föra samman olika forskningsdiscipliner, olika forskningsformat och påvisa 

konsensus, kontroverser, kunskapsluckor eller fortsatt behov av forskning. Litteraturöversikt 

som metod är en möjlighet att göra en kartläggning inom ett specifikt område, där letandet av 

evidens inte är det primära (Segesten i Dahlborg-Lyckhage et al., 2017, 108). Segesten 

beskriver behovet av ett systematiskt, noggrant och utförligt arbetssätt vid utförandet av en 

litteraturöversikt för att utvinna användbar information. Hon menar även att slutprodukten ger 

indikationer på vad för forskning som bedrivits tidigare samt uteblivit. (Ibid) 

Med hjälp av Baumeister och Leary (1997, 312) redovisar Salminen (2011, 3) 

litteraturöversiktens fördelar. En översikt skapar en helhet för ett visst forskningstema, men 

kan även bidra till utvecklingen av teorier och skapandet av nya teorier eller utvärdering av en 

befintlig teori. Ytterligare kan forskare skapa en historisk tidslinje och förklara ett fenomens 

utveckling eller lyfta fram ämnets problematik. (Ibid.) 

Salminen (2011) presenterar Finks modell (Fink, 2005) över hur en systematisk 

litteraturöversikt kan genomföras. En modifierad version, med sju steg tillämpar jag i min 

avhandling (se figur 1). Till först valde jag forskningstemat och formulerade riktgivande 

forskningsfrågor (steg 1), som i ett senare skede blev omformulerade så att de avgränsar 

avhandlingen mer noggrant. Formuleringen av mina forskningsfrågor har jag också funderat 

på och kommit fram till att de måste formuleras generellt så att de besvaras av en hop av 

studier. De får inte vara alltför specifika så att en enskild studie räcker för att besvara frågan, 

men samtidigt får formuleringen inte vara för vag. Jag använde mig av olika databaser såsom: 

Ebscohost databas EBSCO, ProQuest, Helka (Helsingfors universitets bibliotek), Scopus och 

Web of Science för att hitta relevanta e-artiklar (steg 2). Dessa databaser är lämpliga för 
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artikelsökning inom socialvetenskaper och rekommenderas av Helsingfors universitet 

(Helsingfors universitets ResearchGuides). Materialet i avhandlingen består av vetenskapliga 

artiklar som identifierats genom den systematiska sökningen. Sökningen har i mån av 

möjlighet genomförts på samma sätt oberoende vilken databas som har använts. Dock skiljer 

sig databaserna åt, men anser inte att detta har påverkat eller förhindrat min artikelsökning. 

Valet av sökord (steg 3) och avgränsningen (steg 4) preciseras i underkapitlen 4.1 och 4.2. De 

metodologiska detaljerna (steg 5), så som forskningsdesign, materialinsamling och val av 

analysmetod ska kvalitetskontrolleras för att garantera en studie av hög kvalité. Detta görs 

bl.a. genom att noggrant beskriva studiens olika skeden och välja ut artiklar som uppfyller 

inkluderingskriterierna och rapportera resultaten sanningsenligt. Det näst sista och sista steget 

(steg 6 och 7), utgörs av analys och resultat/synteser som beskrivs ytterligare i kapitel 7 och 8. 

Alla steg ska förklaras så tydligt att en annan person kan utföra litteraturöversikten och uppnå 

samma resultat.  

Figur 1. Finks modell, modifierad för denna avhandling. Forskningsprocessen beskrivs med denna 

modell.

 

 

4.1 Val av sökord 

För att optimera materialsökningen har jag konsulterat en bibliotekarie. Bibliotekarien visade 

vilka databaser som var lämpliga inom mitt vetenskapsområde. Utmaningen kring att finna ett 

bra sökord eller en sökordskedja var att sålla bort artiklar där barnet var döende istället för 

föräldern. Om sökorden var för vaga tolkade databasen fritt, vilket resulterade i många 

sökträffar men för mig irrelevanta. Till en början sökte jag på engelska, svenska och finska, 

men efter misslyckade försök att hitta material på svenska och finska har jag koncentrerat mig 

på engelskt material. Jag använde termerna barn, döende, förälder, mamma, pappa, palliativ 
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vård, terminalvård, socialt arbete, lapsi, vanhempi, äiti, isä, palliatiivinen hoito, saattohoito, 

sosiaalityö, child, dying, parent, mother, father, palliative care och social work i olika 

kombinationer. Begränsade även sökningarna genom att använda boolesk sökning med orden 

and, or, not. Den sökordskedjan som jag anser ge bäst resultat och räckvidd var: child* AND 

“dying parent”.  Till en början sökte jag främst artiklar skrivna inom socialt arbete, men 

eftersom det fanns för få, inkluderade jag även andra vetenskapliga discipliner. På detta vis är 

det möjligt att skapa en helhetsbild över kunskapsläget oberoende av disciplin. Sökningarna i 

de olika databaserna har dokumenterats och framställs i tabell 1. 

Tabell 1. Sökkedjan child* AND “dying parent” användes i olika databaser och gav totalt 456 

sökträffar. Efter att sökträffarna granskats enligt inkluderingskriterierna är 26 stycken artiklar 

godtagbara. 

Databas Antal sökträffar Antal godtagbara artiklar 

Ebscohost 52 4 

Helka 347 8 

ASSIA 21 4 

Scopus 19 4 

Web of Science 17 6 

Totalt 456 26 

   

 

4.2 Inkluderande och exkluderande kriterier 

För att välja och begränsa materialet till avhandlingen har jag inkluderande och exkluderande 

kriterier (tabell 2). De valda artiklarna ska vara referentgranskade, publicerade i en 

vetenskaplig tidskrift och tillgängliga online. De ska vara publicerade år 2000 eller senare. 

Denna avgränsning görs för att jag är intresserad av att kartlägga nuvarande kunskapsläget 

och anser att artiklar äldre än det riskerar att reflektera ett förgånget kunskapsläge. Alla 

artiklar är skrivna på engelska. Teman för de valda artiklarna ska beröra något av detta: barn 

vars förälder är döende, bemötande och samtal med barn vars förälder är döende eller socialt 

arbete inom palliativ vård där patienten har ett minderårigt barn. Artiklarna ska behandla tiden 

då föräldern är döende och inte tiden efter eller följderna av dödsfallet. Studierna kan dock 
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vara utformade så att de är utförda med den bortgångnes anhöriga, men studien berör tiden då 

föräldern fortfarande levde. Ur artikelns disposition eller abstrakt ska studiens syfte, metod 

och resultat förklaras så att det är lätt att avgöra om artikeln uppfyller alla 

inkluderingskriterierna. Artikeln måste alltså utgå ifrån en studie där barn, föräldrar eller 

professionella är forskningssubjekt. När artiklarna granskats enligt inkluderings- och 

exkluderingskriterierna återstår 26 godtagbara artiklar.  

Tabell 2. Inkluderande och exkluderande kriterier. 

  Inkluderingskriterium Exkluderingskriterium 

Dokument Vetenskaplig artikel i elektroniskt 

format, referentgranskad. Artikeln ska 

vara publicerad i en vetenskaplig 

tidskrift. Artikeln ska basera sig på en 

studie och inte vara en litteraturöversikt. 

Magister- och 

kandidatavhandlingar, 

nyhetsartiklar, recensioner. 

Sökord child* AND “dying parent”  

Publikationsår 2000–2020  → 1999 

Språk Engelska   

Källor Ebscohost databas EBSCO, ProQuest, 

Web of Science, Scopus, Helsingfors 

universitets databas Helka. 

Tidningar, rapporter, 

bokrecensioner. 

Övrigt Föräldern är diagnostiserad med obotlig 

sjukdom. 

Studien behandlar tiden föräldern är/var i 

livets slutskede och barnet är/var under 

18 år. 

Artikeln har tydlig disposition eller 

tydligt abstrakt där syfte, metod och 

resultat framkommer. 

Barn skall ha en central roll i studien. 

Förälder med cancer/sjukdom 

som går att bota. 

Studier som behandlar tiden 

efter bortgången. 

 

 

 

Studier som inte nämner barn. 
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Figur 2. Antal publicerade artiklar under åren 2000–2020. 

 

Artiklarnas spridning enligt vilket år de är publicerade tydliggör jag genom att använda ett 

stapeldiagram (figur 2). Artiklarna är indelade i grupper med ett tidsintervall på fem år, 

förutom den sista gruppen eftersom artikelsökningen utfördes under 2020. Generellt har det 

publicerats artiklar i en jämn ström fram till 2015. Under åren 2015–2019 har det publicerats 

tre gånger fler artiklar än året innan (tolv artiklar jämfört med fyra). Prognosen för sista 

gruppen är lovande, i och med att det under mindre än ett år publicerats lika många eller fler 

artiklar än tidigare perioder, bortsett från perioden 2015–2019.  

 

4.3 Kritisk granskning och utvärdering av forskningsmaterialet 
 

Att välja endast vetenskapliga artiklar publicerade i en tidskrift har varit ett aktivt val 

eftersom artiklarna genomgår granskning innan de publiceras. Tidskriften gör en första 

bedömning om artikeln är lämplig för den specifika tidskriften. Nästa steg är att två-tre insatta 

forskare i ämnet artikeln berör gör individuella bedömningar gällande vilket kunskapsvärde 

artikeln bidrar med och att den är forskningsetiskt korrekt. (Segesten i Dahlborg-Lyckhage, 

2017, 50) Utöver den granskning som görs innan publicering i en tidskrift, avgör jag om 

artiklarna uppfyller mina inkluderingskriterier för min litteraturöversikt. Segesten (Dahlborg-

Lyckhage, 2017, 51) betonar även vikten av läsarens ansvar att granska och bedöma artiklarna 

eftersom det professionella granskningssystemet inte är felfritt. Källkritik är alltid en väsentlig 

del av forskningsprocessen. Exempelvis är det nödvändigt att ställa frågor till materialet, 

såsom om tidpunkten för publiceringen påverkat kunskapsläget eller vad för kompetens har 

författarna och i vilket syfte har forskningen utförts (Segesten i Dahlborg-Lyckhage, 2017, 

56). 
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4.4 Etiska överväganden 

En ytterst viktig etisk regel för forskning är skyldigheten att bedriva högkvalitativ forskning 

samt att följa god vetenskaplig praxis. Genom hela forskningsprocessen bör ambitionen vara 

att skapa en sanningsenlig bild av sitt forskningsområde. (Nyberg & Tidström, 2012, 49) 

När man använder sig av andras studier är det av stor vikt att behålla forskarnas arbeten i sin 

ursprungsform och inte vinkla efter egen agenda samtidigt som man behöver vara medveten 

om att total objektivitet är svår att uppnå. Min roll som litteraturöversiktsförfattare är att 

samla olika studier, presentera och jämföra dem utan att förvränga dem. Eftersom mitt 

material är skrivet på engelska kommer jag vara uppmärksam på att efter bästa förmåga 

bevara innehållets betydelse vid översättning. All fakta från studierna presenteras och inte 

enbart delar som stöder avhandlingens antaganden. Materialinsamlingen styrs av mina val av 

inkluderings- och exkluderingskriterier och litteraturöversikten formar sig efter det. Eftersom 

mitt material består av redan publicerade artiklar, är det inte nödvändigt att ansöka om 

forskningstillstånd. 

Jag kommer särskilt beakta hur och om artiklarnas författare resonerar kring etiska aspekter 

gällande barns deltagande i forskning. Det finns särskilda riktlinjer för tillvägagångssätt då en 

minderårig är föremål för forskning. Därtill bör författarna särskilt beakta svårt sjuka, till och 

med döende deltagare ifall att de avlider under tiden studien görs. Framställningen av avlidna 

privatpersoner ska vara respektfull och personens integritet ska tas i beaktande med tanke på 

dennes anhöriga. (Forskningsetiska delegationens anvisningar 2019) 

Individer ska inte utsattas för fysisk eller psykisk skada eller obehag i samband med 

deltagande i vetenskaplig studie och de har rätt till anonymitet och skydd mot insyn i 

privatlivet (Olsson & Sörensen, 2021, 80), vilket är ytterst relevant för studier som berör barn 

och familjer i krissituation i en palliativ kontext. 

 

Valet av temat för avhandlingen är ett resultat av händelser i min uppväxt och jag är medveten 

om att min tidigare erfarenhet inte får bidra med förutfattade meningar för dagens 

kunskapsläge och praxis. Att vara medveten om min egen roll i studien är av högsta prioritet, 

dock anser jag mig ha en förförståelse för problematiken kring avhandlingens tema vilket är 

en styrka.  



19 

 

5 Kategorisering av materialet 
 

I detta avsnitt presenterar jag materialet. Alla artiklar är listade i tabell 5, där det framgår 

referens, året då artikeln publicerades och i vilken tidskrift samt vilket land eller vilka länder 

studien utfördes i. Tabellen, som är tillagd som bilaga 1 innehåller utöver referensen, fem 

kategorier som var för sig kommer att vara en del av analysen. Jag lägger särskild tyngdpunkt 

på kolumnerna: land, disciplin och forskningsperspektiv. Studiernas resultat har jag valt att 

inte lägga in i denna tabell eftersom de analyseras tematiskt. I kolumnen forskningsperspektiv 

har jag sex sorters perspektiv: ett barnperspektiv, ett barns perspektiv, familjeperspektiv, 

professionellas perspektiv, den döende förälderns perspektiv och den friska förälderns 

perspektiv. Barnperspektivet och ett barns perspektiv utgår från diskussionen i kapitel 3. Jag 

har valt att skilja på studier där barn är de enda informanterna och studier där barn och 

förälder är informanter. För att artikeln ska kategoriseras som att den har ett barns perspektiv, 

skall enbart barn vara informationskällan för studien. Om förälder involveras kallar jag det för 

familjeperspektiv, även om barnet har uttryckt sina åsikter och delat med sig av sina 

upplevelser. Risken finns att barn nyanserar sina svar då även andra i familjen deltar i studien. 

Av denna orsak har jag särat på dessa studier, i och med att studierna inte fångar barns 

perspektiv fullständigt. Familjeperspektivet är för studier där flera från samma familj deltar i 

studien. Däremot finns det också studier där enbart den döende föräldern eller den friska 

föräldern deltar vilket utgör skilda kategorier. 

 

5.1 Geografisk och vetenskaplig spridning 

För att visualisera spridningen bland artiklarnas geografiska läge och vetenskapliga disciplin 

har jag gjort en korstabell med poängfunktion. Varje artikel har placerats in i tabell 3 och dess 

information har omvandlats till poäng. En disciplin i kombination med ett land motsvarar ett 

poäng, vanligtvis genererar en artikel ett poäng, Dock finns det studier som är 

tvärvetenskapliga eller utförda på flera ställen, så som artikel #1. Den artikeln har placerats ut 

på två ställen, Zimbabwe och USA, vilket gör att den genererar två poäng. Samtliga artiklar 

har producerat 30 poäng. Eftersom endast en studie är utförd i två länder, är tvärvetenskapliga 

artiklar huvudsakliga orsaken till att poängsumman är större än antalet artiklar.  I tabellen kan 

man utläsa att flest studier har utförts inom vårdvetenskap och USA är landet med överlägset 

flest poäng och utgör ca 40% av studierna (11/26).  
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Tabell 3. Materialets geografiska och ämnesvetenskapliga spridning. 

 

5.2 Forskningsmetoder 
 

Materialet i en litteraturöversikt kan basera sig både på kvantitativa och kvalitativa 

forskningsmetoder.  I materialet som används i denna avhandling är majoriteten av studier 

gjorda med en kvalitativ metod. Totalt finner jag sex olika kvalitativa metoder och två 

kvantitativa. För att tydliggöra spridningen har jag skapat en tabell (tabell 4) där jag jämför 

metod med land. Denna korstabell kan även användas för att se om det finns ett samband 

mellan vald metod och geografiskt område. Även i denna korstabell har jag valt att använda 

poängsystemet i och med att fler metoder kan användas inom ramen för en artikel. Eftersom 

det finns studier där forskarna kombinerat flera metoder, har tabellen totalt 35 poäng 

gemensamt för 26 artiklar. Enligt genomsnittet har var tredje artikel fler än en metod.  Mest 

använda metod är intervjuer, närmare bestämt semistrukturerade intervjuer och näst mest 

använda metod är kvantitativa enkäter. Kvalitativa metoder står för 26/35 poäng. 

Tabell 4. Framställning av vilka forskningsmetoder som användes i de utvalda artiklarna. *Utav de 20 

intervjustudier beskrivs 12 uttryckligen som semistrukturerade.   

 

 

 

 

 

 

Land / Ämne Vårdvetenskap
Psykiatri/

Psykologi
Socialt arbete Kommunikation

Australien 1 1

Danmark 1

Japan 1

Norge 1

Sverige 6

Storbritannien 3 1 1

Usa 5 5 2 1

Zimbabwe 1

Totalt: 19 7 3 1

Land / Metod Enkäter
Självskattnings-

formulär
Intervjuer Enkäter

Video-

dagböcker

Narrativ 

undersökning

Fokusgrupp-

intervjuer

Telefon-

intervjuer

Australien 1 1

Danmark 1 1

Japan 1

Norge 1

Sverige 3 4 1

Storbritannien 3 1 1

Usa 2 2 10

Zimbabwe 1 1

Totalt: 7 2 20* 2 1 1 1 1

Kvantitativ metod Kvalitativ metod
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Tabell 5. Alla artiklar som ingår i avhandlingen presenterade i en tabell. 

# Referens År  Publikation Land 

1 
Bauman, L.; Foster, G.; Johnson Silver, E.; Berman, R.; Gamble, I.; 

Muchaneta, L.  - Children caring for their ill parents with HIV/AIDS 
2006 

Vulnerable Children 

and Youth Studies 
Zimbabwe och Usa 

2 
Beale, E.; Sivesind, D.; Bruera, E. - Parents dying of cancer and 

their children 
2004 

Palliative and 

Supportive Care 
Usa 

3 

Beernaert, K.; Kreicbergs, U.; Fürst, C. J.; Nyberg, T.; Steineck, G.; 

Bylund-Grenklo, T. - Distrust in the End-of-Life Care Provided to a 

Parent and Long-Term Negative Outcomes Among Bereaved 

Adolescents: A Population-Based Survey Study 

2017 
Journal of Clinical 

Oncology 
Sverige 

4 
Buchwald, D.; Delmar, C.; Schantz-Laursen, B. - How children 

handle life when their mother or father is seriously ill and dying 
2012 

Scandinavian Journal 

of Caring Sciences 
Danmark 

5 

Bylund-Grenklo, T.,Kreicbergs, U.; Uggla C.; Valdimarsdóttir, U. A.;  

Fürst, C. J.; Nyberg, T.; Steineck, G. - Teenagers want to be told 

when a parent's death is near: A nationwide study of cancer-

bereaved youths' opinions and experiences 

2015 Acta Oncologica Sverige 

6 

Cafferky, J.; Banbury, S.; Athanasiadou-Lewis, C. - Reflecting on 

Parental Terminal Illness and Death During Adolescence: An 

Interpretative Phenomenological Analysis 

2018 Interpersona Storbritannien 

7 

Cockle-Hearne. J.; Reed, E.; Todd, J.; Ream, E. - The dying parent 

and dependent children :  A nationwide survey of hospice and 

community 

2020 
BMJ Supportive & 

Palliative Care 
Storbritannien 

8 

Eklund, R.; Kreicbergs, U.; Alvariza, A.; Lövgren, M. - Children's 

Self-Reports About Illness-Related Information and Family 

Communication When a Parent Has a Life-Threatening Illness 

2020 
Journal of Family 

Nursing 
Sverige 

9 

Eklund, R.; Kreicbergs, U.; Alvariza, A.; Jalmsell, L.; Lövgren, M. - 

The family talk intervention for families when a parent is cared for 

in palliative care - potential effects from minor children's 

perspectives. 

2020 BMC Palliative Care Sverige 

10 
Fearnley, R. - Supporting children when a parent has a life-

threatening illness: the role of the community practitioner 
2012 

Community 

Practitioner 
Storbritannien 

11 

Hailey, C.; Yopp, J.; Deal, A.; Mayer, D.; Hanson, L.; Grunfeld, G.; 

Rosenstein, D.; Park, E. - Communication with children about a 

parent's advanced cancer and measures of parental anxiety and 

depression: a cross-sectional mixed-methods study 

2018 Support Care Cancer Usa 

12 

Hirooka, K.; Otani, H.; Morita, T.; Miura, Y.; Fukahori, H.; Aoyama, 

M.; Kizawa, Y.; Shima, Y.; Tsuneto, S.; Miyashita, M. - End of life 

experiences of family caregivers of deceased patients with cancer: 

A nation-wide survey. 

2018 Psycho-Oncology Japan 
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13 
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5.3 Publiceringskanaler 

Alla artiklar är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Totalt representeras 21 stycken 

tidskrifter och som mest är tre artiklar publicerade i samma tidskrift. Mångfalden indikerar på 

ett brett intresse för ämnet.  Anmärkningsvärt är att en tidskrift har ordet socialt arbete i titeln 

och orden palliativ och onkologi finns sammanlagt i tio titlar. Denna ojämna fördelning syns 

även inom de representerade disciplinerna.  

Efter sammanställningen av hur jag kategoriserar mitt material, kommer jag härnäst att 

förklara hur jag stegvis analyserar materialet enligt en kvantitativ och en kvalitativ metod.  

 

6 Analys  

Materialet analyseras både kvantitativt och tematiskt, där jag kategoriserar materialet enligt 

flera punkter. Jag börjar med att förklara hur jag analyserar materialet kvantitativt. Stor del av 

analysarbetet görs kvantitativt där framställningen av kvantitativt tillvägagångssätt sker med 

hjälp av tabeller. Artiklarna samlas först i en grov tabell, så att de kan jämföras och jag får en 

överblick över materialet för att underlätta analysarbetet. Kolumnerna i tabellen är: Referens, 

År, Tidskrift, Land, Syfte, Disciplin, Typ av studie (metod), Forskningsperspektiv, Innehåll, 

Databas, Resultat. Med hjälp av denna tabell plockar jag ut information i olika kombinationer 

och skapar nya tabeller och figurer (tabell 1, 3–5 och figur 2).  Hur jag framställer tabellerna 

beskriver jag i tidigare kapitel.  

 

Det kvalitativa analysarbetet fortskrider stegvis genom att materialet läses igenom, sorteras 

och reduceras, som Rennstam & Wästerfors förespråkar (2015). Att analysera material 

kvalitativt kan göras på många olika sätt. I och med att jag sammanför många olika studier 

anser jag det relevant att knyta dem samman genom en tematisk analys. Mitt analysarbete har 

inspirerats av Wellingtons & Szczerbinskis redogörelse för kvalitativ dataanalys och jag utgår 

från de inledande stegen (2007, 73–75). Första steget innebär att få sig en bild av och fördjupa 

sig i materialet, vilket jag gör genom att ladda ner artiklarna i PDF-filer och läser dem vid 

flertal tillfällen. Längden på artiklarna varierar mellan 4–27 sidor. Innan jag fördjupar mig i 

artiklarna, plockar jag ut ”de kvantitativa egenskaperna” som läggs in i den grova tabellen 
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beskriven i början av kapitlet.  När det är dags för koncentrerad djupdykning i texterna, så 

färgmarkerar jag väsentliga delar av texten medan jag läser för att ha dem lättillgängliga 

senare i processen. Samtidigt som jag läser, reflekterar jag över innehållet. Studiernas innehåll 

granskas kritiskt och tematiskt, t.ex. granskar jag hurudant perspektiv som förs fram, hur barn 

uppmärksammas samt det sociala arbetets roll.  

 

Nästa steg i processen är att plocka isär för att sedan bilda en ny helhet. Detta steg är den 

väsentliga biten av analysprocessen. Jag plockar ut mina färgmarkerade textdelar, översätter 

dem till svenska och lägger in dem i ett tillfälligt arbetsdokument som jag endast använder för 

att analysera materialet. Parallellt med denna process, för jag statistik över förekomsten av 

olika perspektiv och över barns delaktighet samt forskares förhållningssätt. Att simultant 

arbeta med flera dokument parallellt underlättar analysprocessen eftersom det ger mig en 

helhetsbild och jag kan se de olika bitarna höra ihop.  Efter att ha flyttat över en rimlig mängd 

textdelar och citat från flertal olika artiklar börjar jag leta efter gemensamma faktorer för att 

skapa större helheter. Dessa helheter förvandlas till teman och byggs på tills alla artiklar är 

hanterade.  

 

I tidigare kapitel beskriver jag att artiklarna totalt har sex olika forskningsperspektiv och det 

är utgående från dem som jag letar efter och konstruerar mina teman. Baserat på 

forskningsperspektiven väljer jag tre riktgivande ledmotiv: barnet, familjen och de 

professionella. Inom dessa tre ledmotiv bildas sedan interna teman baserat på vad som 

kommer fram ur artiklarna, det vill säga, inga teman är bestämda på för hand utan uppstår vid 

läsning. Vid behov justeras formuleringen av ledmotiven om artiklarnas innehåll faller utanför 

uppdelningen.  Efter en grov indelning, börjar jag titta närmare på textdelarna och vad de 

förmedlar. När allt är isärplockat är det dags att bygga ihop det igen till något nytt, vilket görs 

genom att identifiera teman. Jag letar efter enstämmighet, kontraster, motsägelser eller 

sällsynta rön och skriver ihop de olika fragmenten enligt riktlinjerna för akademiskt 

skrivande. När ett avsnitt om ett specifikt tema är färdigskrivet, flyttar jag över det till 

dokumentet där avhandlingen skrivs. Detta upprepas tills alla teman är identifierade och alla 

urplockade textdelar och citat har funnit sin plats. 
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7 Resultat  

Detta kapitel har jag delat upp i fyra underkapitel, varav en baserar sig på den kvantitativa 

analysen och tre är enligt de perspektiv som hittades i artiklarna. Till att börja med presenterar 

jag de allmänna fynden, till exempel artiklarnas egenskaper som presenteras i kapitel fyra och 

fem. Därefter presenteras resultat utgående från artiklarnas innehåll som upptäcktes via en 

kvalitativ analys.  

 

7.1 Resultat ur den kvantitativa analysen  

Tidigare konstaterar jag att jag har som intresse att kartlägga nuvarande kunskapsläget oavsett 

forskningsdisciplin. Även om materialet inte bjöd på en stor variation bland forsknings-

disciplinerna, så fanns det en större variation bland forskningsperspektiven och -metoderna. 

Det som överraskar är att en artikel är skriven inom kommunikation. Som magisterstuderande 

i socialt arbete är det en besvikelse att endast tre artiklar är skrivna inom socialt arbete. Den 

geografiska spridningen är bred och det syns genom att åtta länder och fem världsdelar är 

representerade i materialet.  

Det nordiska land som har visat störst intresse för barn med en döende förälder är Sverige. I 

denna litteraturöversikt är sex stycken artiklar skrivna i Sverige. Intresset i Sverige för detta 

forskningsområde är relativt nytt. Alla studier är utförda 2015 eller senare. En annan 

intressant observation gällande tidsperspektiv är att alla artiklar utom en från Europa är 

publicerade 2012 eller senare. De nordiska artiklarna är publicerade enkom efter 2015.  

När jag har läser artiklarna markerar jag vilka artiklar som har ett barns perspektiv, vilka som 

använder citat från barn, vilka artiklar är skrivna utan barns delaktighet och vilka artiklar har 

en blandad informantgrupp bestående av barn, förälder/föräldrar och professionella (tabell 6). 

Elva stycken artiklar har barns perspektiv, vilket innebär att endast barn deltar i studien. 

Artiklar skrivna utan att barn är delaktiga är nio stycken och sex stycken är en blandad 

deltagargrupp. Av de 17 artiklar som barn deltar i, är det åtta stycken som innehåller citat från 

barn. Endast sju av sjutton artiklar beskrev en anpassning i utförandet med tanke på barns 

delaktighet. För det mesta anpassades studien så att barnen besvarade färre frågor eller 

språkmässigt förenklade frågor. Däremot saknas etiska resonemang kring barns deltagande i 

forskning.  
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Artiklar skrivna med barns perspektiv 11
Studien anpassas eftersom barn deltar 7
Artiklar som innehåller citat från barn 8

Artiklar skrivna utan barns delaktighet 9
Artiklar skrivna med blandad informantgrupp 6

Tabell 6. Översikt över fördelningen av barns perspektiv och i vilken utsträckning och på vilket sätt 

barn involveras i forskning. 

 

 

 

 

Genom tematisk analys har tre perspektiv identifierats, vilket preciseras i föregående kapitel 

om analysprocessen, och de utgör enskilda underkapitel. För att uppnå en tydlighet och 

struktur i min redovisning har jag sorterat artiklarna baserat på deras forskningsperspektiv. De 

artiklar som har ett barns perspektiv har koncentrerats till underkapitel 7.2 Barnet som 

forskningssubjekt, artiklar med blandad informantgrupp redogörs i underkapitel 7.3 Familjen 

som helhet och det sista underkapitlet 7.4 Professionellas roll är uppdelat dels i hälso- och 

sjukvårdspersonal och dels i socialt arbete, där studier utförda med enbart professionella 

samlas. 

 

 

7.2 Barnet som forskningssubjekt 
 

Historiskt sett har det mest förekommande varit att barn är forskningsobjekt, fram till att 

intresset för barns perspektiv ökade i samband med barnkonventionen antogs. Jag väljer aktivt 

att lyfta fram barnen som forskningssubjekt i min avhandling. Då barnet är forskningssubjekt 

har hen ett inflytande på studiens formning och representerar sig själv, sina tankar, känslor 

och upplevelser. Risken med barn som forskningsobjekt är att deras tankar, känslor och 

upplevelser inte representeras korrekt vilket i sin tur kan hämma studiers validitet. När jag 

lägger in citat, väljer jag att inte översätta dem till svenska, eftersom vid översättning 

försvinner nyanser som personen förmedlar. Detta anser jag speciellt viktigt när barn citeras 

och jag vill bevara barnens ord för att visa respekt för deras position som forskningssubjekt. 

Nedan kommer jag diskutera artiklarnas innehåll och vill poängtera att barn hanterar och 

accepterar krissituationer på olika sätt. Resultaten reflekterar de intervjuades tankar, känslor, 

reaktioner och upplevelser, vilket kan ge en indikation på hur det är när en förälder är döende.  
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Fyra stora teman identifierades under analysarbetet. 1. Barns inkludering, 2. Förändrade 

roller, 3. Psykisk hälsa bland barnen, 4. Kontakten till professionella inom den palliativa 

vården. Dessa teman hjälper mig besvara forskningsfrågan om vilka barnperspektiv som 

framkommer i forskning. 

 

7.2.1 Barns inkludering  

Ett tema som poängteras starkt är barns inkludering. Att inkluderas kan vara genom 

informationsutbyte, känna sig sedd och hörd, känna sig behövd och kunna bidra. Flera studier 

undersöker hur barn blir informerade om förälderns sjukdom och nära förestående död.  

Hur kommunikationen mellan de olika parterna inom den palliativa vården fungerar är en 

viktig aspekt. Bristfällig kommunikation mellan förälder och barn kan vara hämmande 

jämfört med en öppen och ärlig kommunikation, argumenterar Kavanaugh, Noh, & Zhang, 

(2016). I del flesta fall är det föräldrarna som informerar barnen, utgående från studierna 

gjorda av Bylund-Grenklo et al. (2015) och Eklund, R., Kreicbergs, U., Alvariza, A., & 

Lövgren, M. (2020). Däremot finns det även forskningsresultat som visar på att barn anser det 

svårt att prata med sina föräldrar. Eklund, R., Kreicbergs, U., Alvariza, A., & Lövgren, M. 

(2020) undersökte denna aspekt och kom fram till att många barn i åldern 8–12 vågade inte 

visa eller prata om sina känslor även om de ville göra det med sina föräldrar och tonåringar 

vågade inte ställa sina frågor till sina föräldrar. Baserat på samma studie men i en annan 

artikel resonerar Eklund, Alvariza, Kreicbergs, Jalmsell, & Lövgren, (2020) kring hur 

information kan sänka orosnivån och underlätta kommunikationen med föräldrarna. Vidare 

skriver Beale, E., Sivesind, D., & Bruera, E. (2004) om att när barn ges möjligheten att 

kommunicera öppet kan de möta sina rädslor och övervinna dem. Däremot finns det även 

forskningsfynd som visar på att barn stänger in sina egna känslor för att inte vara en 

belastning. Denna aspekt diskuteras i två artiklar (Beale, Sivesind, & Bruera, 2004; 

Buchwald, Delmar, & Schantz-Laursen, 2012) och en del barn tar ett steg längre och undviker 

att vara hemma (Melcher, Sandell & Henriksson, 2015). En förklaring till att barn känner ett 

motstånd till att prata med sin förälder är ett försök till att skydda sin förälder. En pojke 

beskriver hur han kämpar med att kommunicera med sin pappa om cancersjukdomen och att 

han oftast inte pratar om det. 
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”It’s really hard (to talk to dad about cancer) but yeah, I usually don’t talk to (dad) about it. 

Well when I do talk to him about it (cancer). It’s a little hard for me to get the courage to ask 

him.” – Phillips & Lewis (2015, 856) 

 

Viljan att försöka skydda andra familjemedlemmar förekommer i flera artiklar, men 

diskuteras särskilt av Cafferky, Banbury & Athanasiadou-Lewis (2018) och Kavanaugh, Noh 

& Zhang (2016). Samtidigt rapporterar Cafferky, Banbury & Athanasiadou-Lewis (2018) om 

att en del barn förstärker kontakten med föräldern som inte är sjuk. Barn beskriver en önskan 

om att ha kontroll och hur det känns att bara vara på sidan och se på. Informanterna i Phillips 

& Lewis studie (2015) uppgav maktlösheten som den svåraste aspekten eftersom de inte 

kunde kontrollera eller stoppa sjukdomen. 

Eklund, Kreicbergs, Alvariza, & Lövgren konstaterar i sin studie att barn får information, 

främst av sina föräldrar, men många vill veta mer om sjukdomen och behandlingen. Att få 

information om vad som ska göras vid nödsituation, tas upp som exempel i artikeln (2020, 4–

5). Att undanhålla barn information kan göra dem osäkra och oroa dem mer än att få höra 

sanningen (Beale, Sivesind, & Bruera, 2004). Vid allvarliga situationer som dessa är det bättre 

att få veta faktabaserad information om sjukdomen och prognosen än att stängas ute från 

informationsflödet, sammanfattar Fearnley (2012). Konsekvenserna av att barn inte får 

information blir att de är lämnade ensam med sina tankar och känslor (Buchwald, Delmar & 

Schantz-Laursen, 2012). Detta kan leda till känslor av utanförskap, vilket i sig kan vara 

hämmande. 

I samband med bristfällig kommunikation finns ökad risk för känslor av ensamhet. Tänkbart 

scenario som utgör risk för att barn blir lämnade emotionellt ensamma beskrivs av Phillips & 

Lewis (2015) så här; den sjuka föräldern är upptagen med sjukhusbesök, behandlingar, 

hanteringen av sjukdomen och biverkningarna medan den friska föräldern stöttar den sjuka 

föräldern, balanserar arbete och familjeliv samt hanterar sin egen oro. Studien visade även på 

att samtal med föräldrarna minskar känslorna av ensamhet och ger barnen tröst och ökar 

känslan att vara en del av familjen. Föräldrarna uppges som den största källan för trygghet, 

tillit och tröst. En tonårsflicka beskriver önskan om att bli sedd och bekräftad. Stundvis 

känner hon att hon är den enda som går igenom krisen och det känns som att hon bär hela 

världen på sina axlar.  
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“Sometimes I’ll just feel alone, like I’m the only one dealing with this and it’s like having the 

weight of the world on my shoulders.” - Phillips & Lewis (2015, 854) 

 

Enligt studien gjord av Bylund-Grenklo et al. (2015), uppger 98% av deltagarna att ungdomar 

borde informeras när döden är nära, närmare bestämt när det endast är dagar eller timmar 

kvar. Endast några timmar innan förälderns bortgång hade 43% av ungdomarna inte vetat att 

slutet var nära, men de trodde att föräldern och/eller personal vetat längre. 

Hur familjedynamiken och vardagsrutinerna förändras vid allvarlig sjukdom kommer 

diskuteras härnäst.  

 

 

7.2.2 Förändrade roller 

En stor förändring för barnen är att hemmet som tidigare varit en trygg plats, är det inte 

längre. Hemmet beskrivs som ett väntrum, närmare bestämt ”dödens väntrum” (Buchwald, 

Delmar & Schantz-Laursen, 2012) då deras förälder behandlas palliativt. Relationen till 

föräldern förändrades då relationen är nu stämplad av sjukdomen och hotet av bortgång 

(Ibid.). Flera studier påpekar att familjestrukturen och roller inom familjen ändras när en 

förälder är döende (Cafferky, Banbury & Athanasiadou-Lewis, 2018; Melcher, Sandell & 

Henriksson, 2015; Phillips & Lewis, 2015; Saldinger, Cain, Porterfield & Lohnes, 2004). En 

hypotes som Cafferky, Banbury & Athanasiadou-Lewis (2018) för fram är att de äldre barnen 

exponeras och inkluderas mer än yngre syskon, vilket kan bidra till ökat ansvar. En tonåring 

beskriver i sin intervju att han var klämd mellan att samtidigt vara en vuxen och ett barn 

(Ibid.). En annan förändring som diskuteras är att sjukdomstillståndet försvagar förälderns 

position som tidigare förmedlat tröst och trygghet. Denna förändring kan leda till att föräldern 

sörjs redan innan bortgången. (Ibid.) Däremot argumenterar Melcher, U., Sandell, R., & 

Henriksson, A. (2015) för möjligheten att relationen mellan barn och förälder blir starkare när 

en förälder är allvarligt sjuk.  

Barn upplever inte enbart en förälders bortgång, utan även stressen av att leva med och ofta 

vårda en döende förälder och i förlängningen förlorar de sin viktigaste skyddsfaktor (Bauman, 

et al., 2006). En förändring i rollerna inom familjen kan innebära ett ökat ansvar för 

hushållssysslor. Många barn uppger förutom ett ökat ansvar för hushållet, även ett ökat ansvar 
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för den sjuke föräldern, syskon och även den friska förälderns psykiska hälsa (Bauman, et al., 

2006; Melcher, Sandell & Henriksson, 2015; Phillips & Lewis, 2015). I vissa hushåll tar 

barnet över rollen som högst ansvarig (eng. ”head of household”) (Bauman, et al., 2006) 

medan andra barn hjälper till mer i hemmet eftersom det underlättar för alla och minskar 

risken för konflikter (Eklund, Alvariza, Kreicbergs, Jalmsell & Lövgren, 2020). Att hjälpa sin 

sjuka förälder kan även ge känsla av stolthet, eftersom i en del kulturer är det viktigt att 

familjen tar hand om varann (Bauman, et al., 2006). 

Mängden vård som barn förser sin förälder är beroende på förälderns sjukdomstillstånd, där 

barnets ålder, kön, eventuella syskon eller andra närvarande vuxna påverkade inte lika mycket 

enligt studien utförd i USA och Zimbabwe (Bauman, et al., 2006). Andra orsaker för att delta 

i vården av föräldern är från barnets sida ett försök till att hjälpa och skydda föräldern. Det 

framkom även i studien gjord av Beale, Sivesind & Bruera, (2004) att känslan att vara aktiv 

och bidra, tenderar påverka barns psykiska hälsa i positiv riktning eftersom de inte har lika 

hög ångestnivå. En av Baumans, et al. (2006) slutsatser är att barns involverande i förälderns 

omvårdnad inte är i sig nödvändigtvis hämmande, men om barnet inte har möjlighet att delta i 

aktiviteter som tidigare varit en del av vardagen, om barnet är ensamt eller om barnet inte 

känner sig uppskattad kan det vara alarmerande. Utelämnandet av fritidsaktiviteter eller 

träffar med vänner nämns även i intervjuer med barn (Melcher, Sandell & Henriksson, 2015), 

vilket kan förklaras med att barn vill vara nära sin förälder ifall något inträffar (Buchwald, 

Delmar & Schantz-Laursen, 2012). 

En del barn utses till eller intar självmant rollen som förälderns primära vårdare. Kavanaugh, 

Noh & Zhang (2016) undersöker detta fenomen i familjer där en förälder har Huntingtons 

sjukdom. Sjukdomen är genetisk, så det finns en risk att även barnet insjuknar. Barnen som 

ansvarade för omvårdnaden av föräldern ville vara medveten om förälderns sista önskan för 

att kunna respektera den, men var oftast inte medvetna. Givetvis är det utmanande att 

respektera en annans sista önskan om man inte vet vad den är. Däremot upplevde flera 

informanter att deras åsikter inte värdesatts (oftast av släktingar) även om de var högst 

delaktiga i vården. En förälders förnekelse hindrar barn att prata om döden och därmed 

förhindrades barnet från att förbereda sig och minska känslan av hjälplöshet.  

Vardagsprat och -rutiner skapar mening, minnen och tröst när föräldern har dött är ett 

resonemang som Keeley & Baldwin (2012) för fram. För familjen är det möjligt att genom 

vardagsprat och -rutiner upprätthålla ett band till den avlidne föräldern. Den fysiska närheten 
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är förlorad, men det är möjligt att bevara en psykisk närhet. I studien berättar en dotter om 

varför det var för henne viktigt att behålla vardagspratet och att det var för henne ett sätt att 

skapa minnen.  

 

 Father and daughter times. Just talk about whatever, whatever you wanted 

. . . Like what happened . . . how was your day and how was your 

morning . . . . [This was important because] I could have, like [make] memories with my dad, 

so I could like think about all those times we 

talked and if you don’t talk, like if you don’t talk to your parents or 

anything, you won’t have any memories to treasure. - Keeley & Baldwin (2012, 381–382) 

 

7.2.3 Psykisk hälsa bland barnen 

Den psykiska hälsan är ett återkommande tema i alla artiklar. Barn har större förståelse för 

förälderns sjukdom, men även större stresspåslag än förväntat (Beale, Sivesind & Bruera, 

2004). Författarna påstår även att en möjlig konsekvens av att förlora en förälder är ökad oro 

för att förlora den andra föräldern också, vilket gör att barn är försiktig med att visa sina sanna 

känslor. Vuxna kan sedan tro att barnet inte påverkats så starkt. Anmärkningsvärt för denna 

studie är att de rapporterade om tecken på aggressivt beteende samt separationsångest hos de 

intervjuade barnen. (Ibid.) Buchwald, Delmar & Schantz-Laursen (2012) konstaterar att barn 

har tankar om och rädsla för döden, vare sig de blir informerade om förälderns 

sjukdomstillstånd eller inte. De hävdar även att barn kan fokusera på annat för en stund men 

släpper inte oron helt.  

Barnen i studierna av Phillips & Lewis (2015) och Kavanaugh, Noh & Zhang (2016) 

berättade om sin oro för framtiden, gällande sin egen hälsa och hur det kommer bli med utan 

sin avlidne förälder. Barn till föräldrar med en genetisk sjukdom kanske de upplever 

situationen annorlunda med tanke på att det finns en risk att sjukdomen drabbar dem.  

 

I worry about what would happen to me if she died? Or what would happen if she had a 

bad recurrence. In some ways that one’s almost even worse because I know what would 

happen. She’d have tests …. But then I don’t know what would happen if she was 

hospitalized or something. - Phillips & Lewis (2015, 855) 
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För en del barn ökade intresse för att vara hälsosam och ta vara på livet, vilket beskrivs av en 

tonårspojke nedan. Han är övertygad om att han inte kommer använda droger, eftersom de 

minskar livslängden. 

I’m just kind of excessive about it. I mean I wasn’t going to do them anyway, like I 

would not do drugs or anything, but I definitely wouldn’t do them because they shorten 

your life … I’m kind of obsessive about staying alive in a way that I wouldn’t be 

normally. - Phillips & Lewis (2015, 856) 

 

För andra var droger och andra rusmedel ett sätt att hantera sjukdomssituationen, vilket kom 

fram under intervjuerna i Cafferkys, Banburys & Athanasiadou-Lewis studie (2018). Det kan 

vara ett sätt för ungdomen att fly från verkligheten. En annan aspekt som tas upp i samma 

artikel är hur socialt konstruerade normer kan höja tröskeln för unga killar att söka stöd 

eftersom män inte förväntas gråta, vilket en deltagare berättar om i sin intervju. Tonåren är en 

tid för individuell utveckling och gradvis separation från föräldrarna. Generellt kan tonåren 

upplevas som svår, stökig och ett evigt sökande i frågan vem är jag. Utöver detta ställs en del 

inför ytterligare påfrestningar i och med en döende förälder. Melcher, Sandell & Henriksson 

(2015, 3–6) rapporterar om tonåringar som tog på sig stort ansvar över familjelivet och att 

finnas till som stöd för föräldrarna och eventuella syskon.  För en del blev den sjuka föräldern 

högsta prioritet och de valde bort vänner och hobbyn för att kunna finnas till för föräldern på 

olika sätt. De framförde även en oro för friska föräldern och hens psykiska hälsa. Även om de 

hade blivit informerade av sina föräldrar, hade de svårt att förstå innebörden och försökte 

genom att observera den sjuke föräldern få pusselbitarna på plats. I familjer där den sjuka 

föräldern undvek samtal kring sjukdomen, blev tonåringarna lämnade ensamma i försök att 

förstå situationen. Rädslan att förlora sin förälder kan vara paralyserande och göra det svårare 

för tonåringar att prata om sjukdomen. De uppgav även förbättrade möjligheter att förbereda 

sig när de pratat med minst en förälder. (Ibid.)  

Bland allt mörker som uppstår vid palliativt tillstånd, finns det även ljusglimtar. Några 

intervjuade tonåringar upplever att sjukdomen bidragit till en positiv påverkan på deras 

individuella utveckling (Phillips & Lewis, 2015).  

Mayo (2016) hävdar att barns behov som inte blir uppmärksammade av vårdpersonal, riskerar 

att inte få information om föräldern sjukdom och behandling, men riskerar även att bli utan 

psykosocialt stöd för att hantera stressen och sorgen. Kontakten med professionella är nästa 

tema som behandlas i detta kapitel.  
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7.2.4 Kontakten till professionella inom den palliativa vården 

Generellt innehåller artiklarna väldigt lite information om hur kontakt mellan barn och 

professionella ser ut. En artikel undersökte detta specifikt och en del av barnen i studien ansåg 

att vårdarna var för föräldern och förväntade sig inte att vårdarna skulle prata med dem 

(Mayo, 2016), även om palliativ vård är för patienten och de anhörig, vilket diskuteras och 

betonas i kapitel 2.1. 

I nämnda studien undersöks mängden kontakt som tonåringar hade med palliativa vårdteam. 

Arton utav trettio rapporterade att de hade liten (6st) eller ingen alls (12st) kontakt med 

vårdpersonal. Möjliga förklaringar till detta är exempelvis besöken av vårdpersonal sker när 

tonåringarna är i skolan eller sköter förälderns ärenden, tonåringarna visste inte hur de skulle 

initiera kontakten samt de ansåg att vårdpersonalen är där för att ta enbart hand om föräldern. 

En del uppgav att de inte ville prata med vårdpersonal. Två tonåringar citeras i artikeln, där de 

beskriver ett stort behov av stöd och information men som uteblev. Kontakt skapades då det 

fanns en tillit, ett engagemang från vårdaren behövs. Några tonåringar beskriver en god 

kontakt till vårdpersonalen, där vårdaren har blivit en betydelsefull person i tonåringarnas 

situation. För att förklara hur olika barn ser på relationen till vårdpersonal har jag valt ut två 

citat ur Mayos artikel (2016), där barnen beskriver sin relation. Den ena relationen är icke-

existerande och den andra är betydande för barnet.  

 

‘‘I don’t ask them for anything; they are not here to take care of me.’’ - Mayo (2016, 305) 

 

‘‘It is good to have that connection with someone as in a way, she is 

like sunlight to all the darkness because when she comes, it is so 

happy…. She is a person I feel like I can depend on.’’ - Mayo (2016, 307) 

 

När vårdaren var intresserad av tonåringen, var villig att svara på frågor och var personlig 

främjades etablerandet av kontakten. Sex stycken tonåringar kom i kontakt med professionella 

efter att blivit remitterade för att få stöd i hanteringen av sjukdomssituationen. En tonåring 

föreslår kontakt via videosamtal eller sms. (Mayo, 2016) Även ungdomar i en annan studie 

uttalar sig om att de önskade stöd men visste inte hur de skulle ta kontakt med vårdpersonal 

och de blev inte heller erbjudna kontakt på vårdpersonalens initiativ (Cafferky, Banbury & 
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Athanasiadou-Lewis, 2018). Kontakten med professionella inverkar på skapandet av tillit. 

Personer med liten eller ingen tillit till vården, har högre risk för att känna bitterhet och 

drabbas av psykisk ohälsa efter dödsfallet eftersom de ofta upplever att någonting mer hade 

kunnat göras för att hjälpa föräldern. (Beernaert, et al., 2017) Nästan 20 % av ungdomarna 

rapporterade liten eller ingen tillit till vården. Hälften av dessa uppgav även att de hade ett 

behov av mer information kring vårdpersonalens insatser. (Ibid.) Vårdpersonal har möjlighet 

genom informationsutbyte skapa tillit hos barn och unga, för att i förlängningen minska risken 

för negativa konsekvenser för deras psykiska utveckling. Personlig kontakt med vårdpersonal 

är inte den avgörande faktorn i skapandet av tillit. Enligt Melcher, Sandell & Henriksson 

(2015) blev ingen av tonåringarna i deras studie erbjudna stöd av professionella, men de 

uttryckte ändå en god tillit till vården. 

 

7.3 Familjen som helhet 
 

Så här långt har resultaten speglat sådant som barn har pratat om i de studier de medverkat i. I 

detta underkapitel fortsätter redogörelsen för hur hela familjen påverkas när en förälder är 

döende. De två teman som identifierats inom denna underkategori är kommunikation och 

gemensam tid, som baserar sig på studier där både barn och minst en förälder från familjen 

har deltagit. 

7.3.1 Föräldrars kommunikation med barnen 

Kommunikation tas upp igen, även om det diskuteras längre upp, eftersom nu betonas 

föräldrarnas perspektiv. Oavsett omständigheter, är döden för många svår att prata om, vilket 

bekräftades av studierna som ingår i denna avhandling. Vikten av att normalisera att nära 

förestående död kan väcka olika känslor i samtal med barn poängteras av Saldinger, Cain & 

Porterfield (2003), för att barn skall våga prata om sina känslor och reaktioner om de så vill. 

En aspekt som möjligen försvårar kommunikationen är att föräldrar konfronteras av barns 

lidande, vilket de delvis har orsakat Macpherson (2018). Det är också vanligt förekommande 

att föräldrar blockerar professionella att prata med barnen, eftersom de inte vill att barnen ska 

veta allvaret i situationen (Cockle-Hearne, Reed, Todd & Ream, 2020; Eklund, Kreicbergs, 

Alvariza & Lövgren, 2020; Karidar, Åkesson & Glasdam, 2016). 
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Hailey, et al., (2018) utforskar sambandet mellan kommunikation om obotlig cancer och 

föräldrars psykiska mående. En tredjedel av deltagarna tyckte att sådan dialog är svår och 

obehaglig. Föräldrar i denna studie med väldigt små barn funderade huruvida de ska prata om 

döden och på vilket sätt. Forskarna hittade ett samband mellan öppen dialog och högre 

ångestnivå. Det går att anta att föräldrarna hade mer ångest eftersom de hade sjukdomsinsikt 

och insåg att de kommer att dö. Samtidigt är det möjligt att anta att föräldrar som undvek 

dialog, var i förnekande eller hade starkt hopp om förbättring av sitt sjukdomstillstånd. 

Försämringar i hälsan eller ändringar i vårdinsatserna motiverade föräldrar att prata med sina 

barn, medan patienter utan fysiska försämringar upplevde inte samma behov av att förklara 

för barnen. Föräldrar var även osäkra på hur de initierar dialog med barnen. (Ibid.) Här blir 

behovet av psykosocialt stöd synligt. 

Många vuxna undviker diskutera döden eller allvarligt sjukdomstillstånd, oavsett om de är 

föräldrar eller professionella. Fearnley (2012) diskuterar sju vanliga orsaker: 1. Rädd att göra 

barnet upprört. 2. De tror att barnet är för ungt. 3. De vill skydda barnet. 4. De vet inte vad de 

ska säga. 5. De vill inte förvärra situationen. 6. Det tar för mycket tid. 7. Diskussionen skapar 

situationer som de själva inte klarar av. Speciellt de två sista orsakerna är ursäkter som 

professionella använder. (Ibid.) I den japanska studien uppgav ca 30% av informanterna att de 

inte pratat med barnen om döden och tenderade även att uppleva stress och oro. Osäkerhet var 

ofta orsaken till utebliven diskussion. (Hirooka, et al., 2018) 

MacPherson (2005) undersöker den friska förälderns upplevelser av att berätta för barn att den 

andra föräldern är döende. Enligt resultaten från studien, följer den friska föräldern den sjuke 

förälderns önskan även om det motstrider sin egen. I studien finns en stor variation bland 

föräldrarnas öppenhet gentemot barnen. En del säger ingenting, medan andra är fullt ärliga 

mot barnen. Nästan alla deltagare i denna studie var överväldigade av sina känslor, men de 

var väldigt måna om att inte svika sin partner. Den friska föräldern ställs ibland inför 

dilemmat; respektera den sjukas önskan eller tillgodose barns behov av stöd och information. 

Samtidigt som hen har egna behov och är ansvarig för vardagssysslorna. Informanterna 

uppgav även ett behov av att själv förstå allvaret i situationen innan de kunde tänka på att 

förbereda barnen och att de hade ett behov av emotionellt stöd från professionella. (Ibid.) 

En studie som urskiljer sig från de andra är en retrospektiv studie som baserar sig på 

änklingars perspektiv. Upp mot 90 % av fäderna uppgav att deras partner var mycket eller 

mestadels orolig för inverkan på barnen. Enligt var fjärde informant påverkade föräldraskapet 
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i stor grad på den sjukas val av behandling. Över hälften av dem som på något sätt påverkades 

av att vara förälder, valde en mer aggressiv behandling, men ungefär 50% av dessa upplevde 

att deras val inte förstods av vårdpersonal. Mer än en tredjedel av mödrarna hade inte tagit 

farväl av sina barn och endast hälften av männen hade sagt farväl åt sin partner. Det var mer 

sannolikt för fäder, vars partner mottagit hospisvård, att rapportera om ett gemensamt farväl 

än för fäder vars partner inte mottagit hospisvård. Det var också mer sannolikt för männen, 

vars partner mottagit hospisvård, att rapportera om att mödrarna hade kommit till ro med 

döden. (Park, et al., 2016) 

 

7.3.2 Familjens gemensamma tid i livets slutskede 

”Fördelen” med palliativ vård är möjligheten att ta farväl. Samma förutsättningar garanteras 

inte vid plötsligt dödsfall. Däremot kan anhöriga fortfarande bli överraskade och känna sig 

inte redo för bortgången, trots att de haft en period att förbereda sig. Att vänta allt för länge 

med att berätta för barn att deras förälder är döende, kan göra avskedet mer traumatiskt 

eftersom föräldern kanske inte längre är mentalt närvarande eller har förändrats avsevärt. 

(Saldinger, Cain, Porterfield & Lohnes, 2004) Beslutet om barn ska träffa sin förälder i livets 

slutskede skall inte enbart ligga på barnets ansvar. En vuxen behöver vara med i 

beslutsfattandet och se till att barnet inte sätter sig själv i en ohanterlig situation. Exempelvis 

kan barn känna skuld om de väljer att inte besöka föräldern eftersom de upplever det som 

obehagligt. Då kan barnet istället skriva brev, ringa eller på annat sätt visa att relationen till 

föräldern är betydelsefull. (Saldinger, Cain & Porterfield, 2003) 

Gemensamt för många studier är att oron kretsar kring otillräckligt med tid tillsammans med 

döende föräldern. Kopchak Sheehan, & Draucker (2011) identifierar fyra steg i palliativa 

processen relaterat till den sista tiden tillsammans. Först kommer förståelsen för att tiden är 

begränsad och därefter prioriterar familjerna att spendera tid tillsammans. De försöker även 

förlänga tiden tillsammans, men slutligen är de beredda på att ge upp tiden tillsammans för att 

avsluta lidandet. Många i studien berättar om ett missnöje att de inte tagit vara på tiden före 

sjukdomen. Under den sista tiden tillsammans noterades ett förändrat beteende hos speciellt 

tonåringar. De visade mer närhet, ömhet och försökte få föräldern att må bättre. Samtidigt 

upprätthöll de kontakten med sina vänner och gjorde aktiviteter som inte kretsade kring 

sjukdomen. (Ibid.) För att förlänga tiden gjorde föräldern saker för framtiden, tex skriva brev 

eller spela in video. (Kopchak Sheehan & Draucker, 2011; Saldinger, Cain, Porterfield, & 
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Lohnes, 2004) En del föräldrar använde sin sista tid i livet för att reparera trasiga relationer 

och skapa minnesvärda stunder för sina anhöriga medan andra drog sig undan vilket skapade 

spricka inom familjen (Saldinger, Cain, Porterfield, & Lohnes, 2004). 

 

7.4 Professionellas roll 
Majoriteten av studierna pratar om professionella inom hälso- och sjukvården, vilket kan 

inkludera socialarbetare men det är inte en garanti. Av dessa artiklar är det få som innehåller 

ett förtydligande om att socialarbetare ingår i teamet. Alla professionella som jobbar med 

familjen har ett ansvar att se och inkludera barnet, oavsett profession. I detta avsnitt diskuterar 

jag allmänt om professionellas roll för att sedan fördjupa mig specifikt på det sociala arbetet 

och forskning som behandlar socialarbetare. 

Ett distinkt argument om varför samtal mellan barn och professionell inom vården är att  

vårdpersonal är experter på det somatiska, men nödvändigtvis inte alltid så duktiga på att 

hantera familjer under svåra omständigheter (Buchwald, Delmar & Schantz-Laursen, 2012; 

Turner, et al., 2007). De som inte hade kommunikationsfärdigheter var rädda för att prata med 

barnen och förvärra situationen och sätta sig i en position de inte kan hantera. (Cockle-

Hearne, Reed, Todd & Ream, 2020).  Eklund, R., Kreicbergs, U., Alvariza, A., & Lövgren, 

M. (2020) har i sin tur uppmärksammat att personal känner även osäkerhet kring samtal med 

föräldrar och hur de kan stöda föräldrarna att prata med sina barn. Det finns många faktorer 

som inverkar på hur arbetet utförs. Särskilt fokus på denna aspekt har Karidar, H., Åkesson, 

H., & Glasdam, S. (2016) lagt i sin studie som intervjuar onkologisjukskötare i svensk 

vårdmiljö. De resonerar kring hur professionella styrs av tid, ekonomi, resurser och medicinsk 

prioritering, vilket även Turner, at al. (2007) betonar.  En studie utförd i Storbritannien utav 

Cockle-Hearne, Reed, Todd & Ream (2020) visar på att hospishem erbjuder familjer i större 

grad stöd efter bortgången än före och att en väsentlig minoritet av hospishemmen saknar 

strukturer att kartlägga patientens familjeband och identifiera minderåriga barn. Vidare har 

Karidar, H., Åkesson, H., & Glasdam, S. (2016) kommit fram till att det råder begränsade 

möjligheter att prata med barn, även om personal önskat. Sköterskorna anser det finnas en 

klyfta mellan svensk lag (Hälso- och sjukvårdslag 2017:30) och deras arbete med barn till 

palliativa patienter.  

Relationen mellan barn och förälder påverkade starkt hur relationen mellan barn och 

professionell utvecklades. Enligt sköterskornas erfarenhet så reagerar barn som inte fått 
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information starkare vid dödsfallet än informerade barn. Föräldrar väljer den strategi de tror är 

den bästa, men sköterskor höll inte alltid med. De är medvetna om barnens rätt till stöd och 

information enligt lag, men kunde inte gå emot patientens vilja vilket leder till att barn endast 

blir kontaktade om föräldern ger tillåtelse. Sköterskorna i denna studie stämplade tonåringar 

som besvärliga och tog sällan kontakt med dem. (Ibid.) Mayo (2016) förslår att vårdpersonal 

bokar in ett möte med tonåringar för att presentera sig och förtydliga deras arbetsuppdrag, 

vilket inkluderar stöd till de anhöriga. Även små interaktioner är betydelsefulla och påverkar 

hur tonåringar uppfattar vården. Det är viktigt för personalen att vara medvetna om de 

observeras medan de vårdar patienten och bör vara tillgängliga för interaktioner med 

tonåringarna när som, så att små interaktioner kan leda till samtal.  

Bland artiklarna fanns det en studie som utmärkte sig. Hogstad & Jansen (2020) diskuterar 

nyanserat om bilden av barn, på liknande sätt som jag diskuterar det i kapitel 3. Artikeln är 

den enda som så tydligt ger en bred bild av barnet i sitt sammanhang och hur barn kan ha flera 

egenskaper. Majoriteten av artiklarna saknar en diskussion kring hur professionellas syn på 

barn påverkar deras arbete. Enligt Hogstad & Jansen (2020) kan professionellas syn på barn 

kategoriserar enligt fyra teman. 1. Barn är individuella tänkare och tolkare, det vill säga 

självständiga aktörer. 2. Barn tillhör sina föräldrar och betraktas som objekt. 3. Barn är 

lekfulla och full av liv. 4. Barn är störande element.  

 

En sjukskötare reflekterar kring hur det kan vara för ett barn att förstå allvaret i situationen, 

men som inte vågar ställa frågor. 

”[...] It must be painful to go around being afraid, not daring to ask. Maybe they do not 

get the answers they need. (Elisabeth)” - Hogstad & Jansen (2020, 474) 

 

Det finns en konsensus kring kommunikation med barn. Tydlig åldersanpassad 

kommunikation behövs eftersom medicinsk terminologi kan vara svår att förstå (Cafferky, 

Banbury & Athanasiadou-Lewis, 2018; Eklund, Alvariza, Kreicbergs, Jalmsell & Lövgren, 

2020; Fearnley, 2012; Melcher, Sandell & Henriksson, 2015). Professionella bör se till att 

barn inte missuppfattat informationen, eftersom det kan leda till ökad oro och ångest och 

långsiktiga negativa konsekvenser för psykiska hälsan (Eklund, Alvariza, Kreicbergs, Jalmsell 
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& Lövgren, 2020). Exempelvis kan hospis vara ett ord som barn inte förstår innebörden av, 

vilket ett barn förklarar. 

“Um […] a, again at this point, I didn’t, I didn’t know what a hospice was, I didn’t 

know that it, was for terminally ill, uh, people.” - Cafferky, Banbury & 

Athanasiadou-Lewis (2018, 186) 

 

Samtidigt uppmärksammas behovet av utbildning i att samtala med barn och familjer och en 

osäkerhet hos personal nämns i flera artiklar.  Beernaert, et al. (2017) resonerar kring hur 

vårdpersonal kan främja tillitsbyggande genom att ha kunskap om hur de ska prata öppet med 

patientens anhöriga. Vårdpersonal borde uppmärksamma och visa sitt stöd för patientens 

partner och familjen mer samt informera om hur barn kan påverkas av att inte bli informerade 

om döden, anser Hirooka, et al. (2018). Melcher, Sandell & Henriksson (2015) föreslår att 

stödet som ges åt föräldrarna ska vara utformat så att stödet hjälper och uppmuntrar 

föräldrarna till att prata om sin sjukdom med sina barn.  

 

Bristen på adekvat handledning och stöd för de professionella nämns i flera artiklar som en 

förklaring till varför vårdpersonal har svårt att prata med familjer. Många professionella kan 

identifiera det psykosociala stödet som en viktig del av arbetet, men känner sig oförberedda 

att hantera sina egna känslor som uppstår (Turner, et al. 2007). Två personer beskriver nedan 

hur de upplever den emotionella biten av arbetet. En av dem säger att hon inte pratar med 

någon annan och den andra frågar sig hur personal ska hantera lidandet de möter utan att få 

eget stöd. 

I’ve tried to deal with it as much as I can, but I haven’t spoken with any other staff to be 

honest.  ‘You just have to switch off ’, - (Turner, et al. 2007, 152) 

 

There is no debriefing, no counselling. How can we deal with being immersed in 

suffering ? - (Turner, et al. 2007, 154) 

Turner, et al. (2007) rapporterar om en oro hos vårdpersonal att samtal med barn ska förvärra 

situationen. Vårdpersonalen beskriver även att de är osäkra inför samtal med föräldrar om vad 

barnet vet om sjukdomen och hur de mår. Sköterskorna i studien uppger även svårigheter med 
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att vara tyst hos patienten och bara vara närvarande. Osäkerheten kan vara ett resultat av 

bristfällig handledning och strukturer för att ge personalen förutsättningar att hantera den 

emotionella påfrestningen i arbetet med svårt sjuka människor. (Ibid.) 

 

 

 

7.4.1 Socialt arbete  

 

Det sociala arbetet är inte så synligt i denna litteraturöversikt, eftersom 3 av 26 artiklar är 

skrivna inom den disciplinen. Utav dessa tre är det enbart en artikel som fokuserar på det 

sociala arbetets roll för barn vars förälder är döende. De övriga fokuserar på barnets eller 

familjens perspektiv och inte vilken roll som det sociala arbetets har. 

 

Fearnley (2012) diskuterar i sin artikel hur socialarbetare utanför hälso- och sjukvården kan 

vara till hjälp. Hon lägger fram argument för att involvera en socialarbetare från socialtjänsten 

i patientens nätverk. En markant skillnad mellan socialarbetare och vårdpersonal är att 

socialarbetare är utbildade i att prata med personer i svåra situationer och socialarbetare bidrar 

med ett helhetsperspektiv. Inom vården är det lätt hänt att fokuset endast ligger på patienten 

och sjukdomen. Det är även möjligt att en socialarbetare haft kontakt med familjen före 

sjukdomen och känner till familjedynamik, vilket förstärker motiveringen varför en 

socialarbetare kan vara en resurs. Socialarbetaren kan vara en länk mellan hemmet och 

sjukhuset. En nära kontakt till familjen främjar samtal med barn. Att jobba för barnets bästa 

kan göras genom att direkt samtala med barnen eller indirekt via föräldrarna. Socialarbetare 

har även möjlighet att i större utsträckning erbjuda samtal utanför sjukhusmiljö, vilket även 

det kan främja samtalet. Det är även mer sannolikt att socialarbetare har kontakt med familjen 

efter dödsfallet än vårdpersonal. (Ibid.) 
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8 Avslutande diskussion 
 

Denna avhandling har som syfte att kartlägga kunskapsläget om barns sårbara position när 

deras förälder är döende samt vad för roll det sociala arbetet har inom tidigare forskning. 

Litteraturöversikten genomfördes genom att kritiskt granska artiklarna för att få fram på vilket 

sätt barn framställs och hur deras perspektiv lyfts fram inom forskning. Tidigare forskning har 

lagt vikt på sorg och vad som händer efter föräldern avlidit, men allt mer väcks intresset för 

att forska kring tiden när döden är nära förestående. Enligt lag ska barns behov särskilt 

beaktas när en förälder är döende. I svensk lagstiftning formuleras paragrafen så här: 

5 kap. 7§ Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om 

barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 

   1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, 

   2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller 

   3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. 

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans 

med oväntat avlider. (Hälso- och sjukvårdslag 2017:30)  

Norge och Danmark har föreskrifter som motsvarande paragrafen ovan (Hogstad & Jansen, 

2020). I finsk lagstiftning formuleras paragrafen om att beakta barns behov så här:  

8 kap. 70§ Beaktande av barn i service som riktar sig till vuxna 

Hälso- och sjukvårdsmyndigheterna ska ordna de tjänster som är nödvändiga för att gravida 

kvinnor och deras ofödda barn ska ges särskilt skydd. Tjänsterna ska ordnas i samarbete med 

socialvårdsmyndigheterna. 

Barnets behov av vård och stöd ska utredas och barnet garanteras tillräcklig vård och 

tillräckligt stöd då barnets förälder, vårdnadshavare eller någon annan som svarar för 

barnets vård och fostran får missbrukarvård, mentalvård eller andra social- och 

hälsovårdstjänster och hans eller hennes förmåga att under denna tid svara för barnets vård 

och fostran anses försvagad. (Hälso- och sjukvårdslag 30.12.2010/1326) 

En möjlig förklaring är att lagparagraferna är vagt formulerad och ger utrymme för tolkning 

gällande vem som gör vad, när och hur. Arbetet styrs därefter av riktlinjer som kan vara 

nationella, regionala eller organisatoriska vilket riskerar att leda till stora skillnader i det 

praktiska arbetet. Eftersom dessa paragrafer och föreskrifter finns, är det också ett tecken att 

denna fråga är betydelsefull.  
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Det finns indikationer på ett starkt intresse för barn, var förälder är döende, i Skandinavien 

eftersom nästan en tredjedel av artiklarna i denna avhandling är skrivna i Sverige, Norge eller 

Danmark. Det är oklart varför Finland är osynlig i dessa sammanhang. De skandinaviska 

artiklarna, innehöll jämförelser med andra skandinaviska länder men Finland var aldrig med i 

jämförelsen. En rimlig förklaring till det ökande intresset i Sverige är en lagförändring som 

trädde i kraft 2010. Då stärktes barnets position som anhörig, då tidigare nämnd paragraf 

lades in i Hälso- och sjukvårdslag (1982:763). Dessutom antar jag att barns behov har 

uppmärksammats mer senaste år i och med att barnkonventionen blev lag 1.1.2020.  

 

Skandinaviska studier uppmärksammar barns perspektiv väldigt tydligt i sättet hur artiklarna 

framställs och majoriteten av artiklarna utgår från barnets perspektiv. Barnens åsikter, tankar, 

känslor och upplevelser står i centrum. Hogstad & Jansen (2020) spekulerar kring orsakerna 

till detta och tror att nordiska välfärdssamhället fostrar barn till att bli självständiga individer 

och anser att resultaten i deras studie ska varsamt jämföras med studier från andra länder 

utanför Skandinavien. De flesta länder representerade i materialet är industrialiserade länder, 

men det råder givetvis kulturskillnader, skillnader i samhällsuppbyggnaden och 

välfärdssystem emellan dem. Exempelvis att få tillgång till vård är i många länder inte 

ekonomiskt belastande för medborgaren, men i vissa länder är fri tillgång till vård inte 

realistiskt. En del kulturer betonar vikten av att familjen tar hand om varandra, vilket kan leda 

till färre vårdkontakter. Om vårdpersonal inte kommer i kontakt med familjer av olika 

anledningar är det nästintill omöjligt att erbjuda adekvat vård och psykosocialt stöd.  

Mångfalden kan även försvåra jämförandet av resultat från olika länder, eftersom det kan 

finns variationer i synen på barn, synen på familjens funktion, tillit och tillgång till vården. 

För mig som analyserar och jämför materialet är det viktigt att ha en kulturmedvetenhet. Det 

är även essentiellt att det finns kulturmedvetenhet hos professionella i det praktiska och 

patientnära arbetet. Den internationella bredden som finns i avhandlingen är glädjande, det 

visar på att det finns forskningsintresse för barns behov även på andra håll i världen. I 

analysarbetet framkom inga distinkta skillnader som kunde härledas till nationalitet, utan 

informanternas upplevelser var samstämmiga. 

Artikelförfattarna kritiserar ofta sina egna studier för att deras målgrupper är allt för 

homogena, vilket leder till att generalisering ska göras med försiktighet. De uttrycker ett 
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behov av diversitet inom forskningen. Även storleken på studierna belyses som aningen 

problematiska. Rimligtvis är det svårt att rekrytera och genomföra studier med denna 

målgrupp eftersom det är en väldigt känslig period i livet, vilket resulterar ofta i småskaliga 

studier. Att dra slutsatser av en småskalig studie ska göras med försiktighet. Resultaten ska 

inte tolkas som en absolut sanning och tänkas fungera som en generell mall för hur det är för 

familjer där en förälder är döende. Däremot är resultaten en sammanslagning av deltagarnas 

sanning, vilket inte ska förminskas utan kan istället användas som riktgivande underlag för 

hur det är för familjer där en förälder är döende.  

 

Denna litteraturöversikt ger även inblick i professionellas roll och hur de arbetar med 

palliativa patienter och deras anhöriga. En viktig aspekt som kom upp i artiklarna var 

professionellas upplevelser av att inte ha tillräckligt mycket kompetens, självförtroende och 

beredskap för att ha samtal med barn och hantera den emotionella belastningen. De känner sig 

ibland obekväma att prata med patienten om familjelivet eftersom de inte vill uppröra 

patienten. Om inte professionella är bekväma att ha dessa diskussioner, hur kan det då 

förväntas av en döende förälder? Det framkommer i artiklarna att alla runt om patienten 

tenderar att vara lojal mot denne, om hen inte vill prata om sin sjukdomssituation eller nära 

förstående död så följer partner, barn och professionella samma spår i stor utsträckning. 

Macpherson (2018, 255) skriver om dilemmat professionella står inför då en förälder aktivt 

förhindrar att diskussion uppstår. Det är av stor vikt att professionella får rätt förutsättningar 

att bemöta patienterna och barnen i sitt viktiga arbete, vilket kan uppnås genom utbildning 

och kontinuerlig handledning. Förslagsvis kan professionella bli bättre på sina 

kommunikationsfärdigheter, att jobba med motstånd och genomföra motiverande samtal.  Jag 

vill lyfta fram Strömberg & Jaarsmas tanke om vägen till bättre vård är genom att värna om 

de anhöriga och att stödet till de anhöriga kan utvecklas (Hertting & Kristenson 2012, 207–

215) vilket även har diskuterats tidigare. 

 

En av de viktigaste pelarna som denna avhandling vilar på är diskussionen om barnperspektiv 

och barns perspektiv, men främst hur dessa perspektiv uppmärksammas inom forskning. Alla 

de artiklar som valdes till denna litteraturöversikt innehar ett barnperspektiv i någon form. En 

av de tydligare indikatorerna på förekomsten av barnperspektiv är vuxnas behov att vara den 
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som vet bäst, även om det ofta inte var av ond vilja. Det finns många exempel beskrivna i 

artiklarna, men även i denna avhandling där barn uttryckligen förespråkade sitt eget 

perspektiv, men som vuxna inte tog i beaktande. Avsikten är kanske ett försök att ”skydda” 

barnet genom att undanhålla information, men samtidigt undermineras barnets 

handlingsutrymme och rätt att delta i frågor som angår dem. Istället borde energin läggas på 

att anpassa informationen och att ge barnet förutsättningar att vara delaktig och hantera 

situationen enligt egen önskan och förmåga. Hur hade studien sett ut utan barns perspektiv? 

Definitivt hade litteraturöversikten innehållit mindre information om hur livssituationen med 

en döende förälder hanteras av ett barn och värdefulla aspekter hade gått förlorade. Barns 

perspektiv anser jag lyfts tydligt fram i kapitel 7.2 och bidrar med värdefull kunskap i 

kartläggandet av barns sårbara position.  Utav de 17 studier som utförs med barndeltagare, är 

det endast sju stycken som innehåller anpassade intervju- eller enkätfrågorna, så att de är mer 

lämpliga för barn. Det visar inte på ett enormt engagemang för barns perspektiv. Däremot att 

lägga till citat från barn visar på ett intresse av barns röster och att deras röst är av betydelse.  

 

Det råder en stark övertygelse bland forskare om att detta ämne är viktigt, men ändå saknas 

resonemang kring varför det gjorts så få studier på detta område eller varför det nu är aktuellt 

att forska kring detta. Artiklarna som behandlas i denna avhandling innehåller resonemang om 

kunskapsluckor och behov av fortsatt forskning som gemensam nämnare. Om konsensus finns 

gällande temats betydelse, varför finns det fortfarande bristande praxis i verksamheterna som 

många artiklar rapporterar om? Vad händer på vägen från insamlandet av evidens till det 

praktiska arbetet?  

 

Baserat på dessa 26 artiklar uppstår det svårigheter att definiera sociala arbetets roll i hälso- 

och sjukvård då begreppet health care professional (hälso- och sjukvårdspersonal, min 

översättning) skapar en otydlighet kring socialarbetares medverkan. I några enstaka artiklar 

framkommer det att socialarbetare är inblandade, men socialt arbete diskuteras inte. 

Avsaknaden av socialarbetare i denna kontext kan vara betydande för hur patienter och 

anhöriga har tillgång till psykosocialt stöd. Palliativ vård och möjligen även annan typ av vård 

gynnas av ett systemiskt perspektiv där socialarbetare kan vara enorma resurser. Vad för roll 

det sociala arbetet utanför hälso- och sjukvård kan inta, besvaras dessvärre inte heltäckande 
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genom denna litteraturöversikt, med anledning av att endast en artikel diskuterar denna fråga. 

Däremot är det ett ypperligt förslag för fortsatt forskning. Med anledning av det skrala 

material skrivet inom socialt arbete som vetenskaplig disciplin, så finns det stor 

forskningspotential att utforska vidare sociala arbetets roll när det kommer till barn vars 

förälder mottar palliativ vård, gärna i en finländsk kontext. Kollektivt behöver professionella 

kämpa för att uppmärksamma barns behov ytterligare för att förhindra situationer där barn 

uteblir psykosocialt stöd i en av livets svåraste händelser.  
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10 Bilaga I  

Bilaga I visar hur jag strukturerar upp mitt analysarbete. Tabellen innehåller information om 

artiklarnas titlar och upphovsperson(er), vilket år artiklarna är publicerade och i vilken 

tidskrift, från vilket land och vilken vetenskaplig disciplin som artiklarna är skrivna inom. 

Därtill listas vad för typ av studie som artiklarna baserar sig på samt vilket 

forskningsperspektiv som används. 

 

 

 

# Referens År Publikation Disciplin Land Typ av studie (metod) Forskningsperspektiv

1

Bauman, L.; Foster, G.; Johnson Silver, E.; Berman, R.; Gamble, I.; 

Muchaneta, L.  - Children caring for their i l l  parents with 

HIV/AIDS

2006
Vulnerable Children and 

Youth Studies
Vårdvetenskap

Zimbabwe och 

Usa
Kvalitativ metod, intervjuer och enkät Familjeperspektiv

2
Beale, E.; Sivesind, D.; Bruera, E. - Parents dying of cancer and 

their children
2004

Palliative and Supportive 

Care

Psykiatri / 

Psykologi
Usa Kvalitativ metod, semistrukturerade intervjuer Barn och familj

3

Beernaert, K.; Kreicbergs, U.; Fürst, C. J.; Nyberg, T.; Steineck, G.; 

Bylund-Grenklo, T. - Distrust in the End-of-Life Care Provided to a 

Parent and Long-Term Negative Outcomes Among Bereaved 

Adolescents: A Population-Based Survey Study

2017
Journal of Clinical 

Oncology
Vårdvetenskap Sverige Kvantitvativ metod, enkät Ett barns perspektiv

4
Buchwald, D.; Delmar, C.; Schantz-Laursen, B. - How children 

handle life when their mother or father is seriously i l l  and dying
2012

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences
Vårdvetenskap Danmark Kvalitativ metod, intervjuer och videodagböcker Ett barns perspektiv

5

Bylund-Grenklo, T.,Kreicbergs, U.; Uggla C.; Valdimarsdóttir, U. A.;  

Fürst, C. J.; Nyberg, T.; Steineck, G. - Teenagers want to be told 

when a parent's death is near: A nationwide study of cancer-

bereaved youths' opinions and experiences

2015 Acta Oncologica Vårdvetenskap Sverige Kvantitvativ metod, enkät Ett barns perspektiv


