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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

En människa är enligt nuvarande svensk lagstiftning död då hjärnans samtliga funktioner 

totalt och oåterkalleligt har fallit bort. Döendet innebär tiden före döden, då behandling går 

från att vara aktiv till att vara palliativ. Hos barn som ligger inför döden växer frågorna, 

farhågorna samt insikterna och behovet av information och tröst är således stort. Barnets 

insikter om döden avgörs av dess utvecklingsnivå. Sjuksköterskans roll i arbetet med barn 

som är döende är betydelsefull och i samtalet finns strategier och hjälpmedel för att göra 

det meningsfullt för båda parter. Det är exempelvis viktigt att lyssna på barnet, att utgå från 

att barnet alltid har rätt och att anpassa samtalet efter barnets utvecklingsnivå. Det är även 

viktigt att skapa en god relation till föräldrarna, då de utgör barnets största trygghet. 

 

Syfte 

Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att samtala om döden med barn, i åldrarna 3-

12 år, som är döende.

 

Metod 

Då studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att samtala om döden 

med barn som är döende valdes en kvalitativ metod med deskriptiv design. Sex 

sjuksköterskor med minst två års erfarenhet av att arbeta med barn som är döende 

intervjuades. 

 

Resultat 

 

Sjuksköterskorna menade att barn som är döende vet om att de ska dö. En del uppgav att 

de inte fått några frågor om döden från något barn, medan andra ofta fick frågor. De 

beskrev hur barn ville skydda sina föräldrar vilket kunde resultera i att samtal om döden 

uteblev. Minskad ångest och oro beskrevs som vinster med samtal. Sjuksköterskorna 

upplevde att man inför samtal med barn som är döende kunde förbereda sig genom att 

inhämta kunskap och reflektera över egna föreställningar om döden. De beskrev strategier 

för att underlätta samtalet och berättade att de i sitt arbete kom nära familjerna och kunde 

ha svårt att hålla en professionell distans. Sjuksköterskorna belyste även en rad faktorer i 

omgivningen som kunde påverka samtalet. Samtliga underströk föräldrarnas betydande roll 

för och i samtalet med barn. Andra faktorer som ansågs inverka var attityder, miljö samt 

hjälpmedel. 

 

Slutsats 

Författarna till föreliggande studie ser ett behov av forskning som dels kan generera 

riktlinjer och PM som kan underlätta i samtalet om döden med barn som är döende, och 

som dels kan vara till stöd då sjuksköterskor vill vägleda föräldrar att skydda sina barn 

genom att samtala om döden och inte genom ett undvikande av ämnet.  

 

Nyckelord: Döden, döendet, barn, samtal, sjuksköterska. 
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INLEDNING 

Frågor om döden är existentiella frågor som mänskligheten har ställt i alla tider (Tamm, 

1986). Arlebrink (1999) menar att människans frågor och förhållningssätt till döden och 

döendet är tids- och kulturbundna och ingår i ett större sammanhang. Vuxna vill gärna 

skydda barn från den bistra verkligheten om döden, trots att barnet inte alltid kan skyddas 

från själva döendet. Hinds, Oakes, Hicks och Anghelescu (2005) menar vidare att när barn 

själva ligger inför döden växer frågorna, farhågorna och insikterna. Tamm (1986) 

beskriver att barn som är döende har ett behov av information och tröst, och att dess frågor 

är ändamålsenliga och hälsosamma tecken på nyfikenhet. En studie av Kreicbergs, 

Valdimarsdóttir, Onelöv, Henter och Steineck (2004) visar att barn som undanhålls 

information kan reagera med ett destruktivt beteende när de inte får utrymme till att 

samtala om döden. Ovisshet kan förvärra barnets fantasier och rädslor kring det som väntar 

(Faulkner, 1997).

Arbetet som sjuksköterska i nära kontakt med barn som står inför döden innebär ofta en 

stor påfrestning. Många känner sig osäkra och hjälplösa inför barnets sorg och fruktar 

frågor kring döden, vilket kan spegla den egna fruktan och hjälplösheten inför det okända 

som döden innebär (McCloskey & Taggart, 2010). Enligt Björk, Nordström och Hallström 

(2006) är sjuksköterskans roll i omvårdnadsarbetet med barn som är döende mycket 

betydelsefull och de menar att en nära relation till barnet utgör en av grundpelarna för en 

god vård. Beale, Baile och Aaron (2005) beskriver hur sjuksköterskors kunskaper ofta är 

bristande när det gäller kommunikationen kring döden med barn som är döende. Enligt 

Zyga, Malliarou, Lavdaniti, Athanasopoulou och Sarafis (2011) hänger okunskap och 

rädsla ofta ihop med sjuksköterskans erfarenhet och utbildning. Sjuksköterskors 

erfarenheter av att samtala om döden med barn som är döende kommer följaktligen att 

utgöra syftet i föreliggande studie. 

 

BAKGRUND 

Döden och döendet 
Definition

I lagen om kriterier för bestämmande om människans död (SFS, 1987:269) stadgas i 1 § att 

“...en människa är död när hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit 

bort”. En läkare kan fastställa att döden inträtt om “...andning och blodcirkulation upphört 

och stilleståndet varat så lång tid att det med säkerhet kan avgöras att hjärnans samtliga 

funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort.”. Lagen konstaterar således att hjärnans 

död är detsamma som människans död. Denna definition av människans död, som i 

Sverige gäller sedan den 1 januari 1988, tillämpas likartat i de flesta länder i västvärlden. 

Innan lagen om kriterier för bestämmande om människans död trädde i kraft i Sverige 

förknippades döden med upphörd hjärtaktivitet och andning, det vill säga att människan är 

död när hon gett upp andan och ingen puls kan konstateras (Arlebrink, 1999).

 

Vidare förklarar Arlebrink (1999) att begreppet död är mycket svårt att definiera, liksom 

det är svårt att definiera dess motsats; liv. Kübler-Ross (1991) menar att människan inte 

har kommit till någon klar insikt i frågan om hur döden ska definieras trots det faktum att 

människan existerat i många miljoner år.  

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Kreicbergs%20U%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Valdimarsd%25C3%25B3ttir%20U%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Onel%25C3%25B6v%20E%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Henter%20JI%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Steineck%20G%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Zyga%20S%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Malliarou%20M%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Lavdaniti%20M%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Athanasopoulou%20M%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Sarafis%20P%2522%255BAuthor%255D
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När utredarna för dödsbegreppet, som antogs i lagen 1987 (SFS, 1987:269), försökte 

definiera liv och död kom de fram till att det utmärkande för livet är förmågan att förena 

och samordna kroppens alla funktioner, såväl fysiska som psykiska, till en fungerande 

enhet. Människan är följaktligen död då denna förmåga fallit bort helt och för alltid (SOU 

1984:79). 

 

Dödsögonblicket är det tillfälle då individen dör och innebär följaktligen händelsen död. 

Efter dödsögonblicket inträder döden som tillstånd och döendet innebär således tiden före 

döden. Det finns dock ingen universell definition av döendet och begreppet kan därför 

variera. Arlebrink (2006, s. 170) beskriver döendet enligt följande: “Individen är döende 

när fortsatt aktiv behandling, som syftar till att göra den sjuke frisk eller som syftar till att 

förlänga livet, inte längre är meningsfull.” 

Arlebrinks (2006) beskrivning lägger fokus på den så kallade brytpunkten då behandling 

av sjukdom ändras från att vara aktiv till att vara palliativ. Den uttalar sig dock inte något 

om hur lång tid den sjuke kan ha kvar att leva. Palliativ behandling, det vill säga 

behandling som är lindrande och riktad mot symtomen och som inte förväntas påverka 

sjukdomens förlopp, utesluter dock inte aktiv behandling som avser att förlänga 

överlevnadstiden (Bergstraesser, 2012).

Döden och döendet har fler aspekter än den medicinska och juridiska. Döden, själva 

händelsen, kan observeras. Vad som sedan händer efter dödsögonblicket vet vi ingenting 

om. Människors föreställningar kring vad som händer efter döden är i allmänhet relaterade 

till livsåskådning, religion och/eller kultur (Arlebrink, 1999; Arlebrink, 2006). I 

föreliggande studie definieras död i enlighet med lagen om kriterier för bestämmande om 

människans död (SFS, 1987:269), och med döende menas då behandling övergår till att 

vara palliativ.

Historiskt perspektiv

Döden ruckar på relationer, sociala gruppers pågående liv och det mänskliga samhällets 

kontinuitet. Samhället har därför hittat olika strategier för att lättare kunna hantera döden. 

Sättet att hantera döden på har varierat under olika tidsepoker och historiska skeden, och 

Magnusson (2000) menar att den viktigaste skiljelinjen under det senaste millenniet är 

industrialismen. Det traditionella sättet att hantera döden på, det vill säga tiden före 

industrialismens intåg, präglades bland annat av förberedelsen inför döden. I vardagslivet 

samlades familj, släkt, vänner och grannar kring den döende som från sin dödsbädd kunde 

förbereda sig, vänja sig vid tanken att det snart var över, och sedan ta farväl och släppa 

taget. I förberedelsen inför döden fanns det således även utrymme för individen att komma 

till insikt om livets obeständighet och det oundvikliga i den egna döden.

Efter 1850-talet, som en social följd av industrialiseringen och de nya borgerliga 

värderingarna i västerländska samhällen, blev döden en privat och individuell 

angelägenhet. Döendet skulle gömmas undan och innebar isolering och ensamhet. För att 

skydda och skona döende, närstående och barn från onödigt lidande ljög människor om 

döden. Hilden, Watterson och Chrastek (2000) beskriver hur några amerikanska föräldrar 

till barn som var döende nekat till samtal om döden och tackat nej till samtalsstöd i 

nutidens sjukvård. Föräldrarna uttryckte att de inte ville att deras barn skulle veta om 

döendet. De menade att barn inte ska behöva handskas med döden och att de ska hållas 

borta från den så långt som det är möjligt.  
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Föräldrarna kunde tänka sig att svara på barnens frågor angående döden men ville 

emellertid inte berätta om döendet, och inte heller tillät dem sjukvårdspersonal att tala om 

detta (Hilden et al., 2000). Enligt Arlebrink (1999) var frågor kring döden något man inte 

gärna talade om inom sjukvården fram till för bara något decennium sedan, och i Sverige 

var det praxis att inte berätta sanningen om sjukdomen för en svårt sjuk person. 

Existentiellt perspektiv

Den som anar eller blir medveten om att livet närmar sig sitt slut bearbetar frågor som har 

med människans existens att göra. Enligt Arlebrink (1999) sker bearbetningen av 

existentiella frågor inom ramen för personens livsåskådning, som kan sägas utgöra den 

grund som människan står på när hon försöker förstå och förklara sin närvaro i världen och 

varför hon finns till. Humanism, existentialism, ateism och buddhism är exempel på olika 

livsåskådningar. 

Arlebrink (2006) framhåller att vi kanske aldrig kommer att kunna förstå döden. Han 

menar dock att vi kanske kan ta till oss en förståelse av döden; meningen med den. Det är 

naturligt att allt levande en gång skall dö och att det som finns bereder plats för det som 

kommer efter. På detta vis förklarar meningen med döden varför döden är en del av 

tillvaron. Meningen i döden är desto svårare att ta till sig då den har att göra med 

människans existens och hennes relation till döden. Kanske får den meningsfulla kampen 

ingen betydelse om vi finner meningen i döden. Liv och död är varandras motpoler och det 

ena förutsätter det andra. Således kanske vi kan finna en mening i döden genom att vi 

finner meningen i livet.

 

Man kan också se livet som tes, döden som antites och syntesen är en förklaring 

eller ett försök till förklaring och eventuell förståelse av livet och döden. Syntesen 

är inget generellt som gäller varje människa, utan var och en måste själv försöka 

finna sin syntes [kursivering tillfogad]. (s. 176). 

Religiöst och kulturellt perspektiv

Religionen är för många en naturlig och viktig del av livet. För många är det viktigt att 

kunna tillämpa religiösa bud även inom sjukvården och på sjukhus. I Sverige finns de stora 

världsreligionerna representerade; kristendomen, judendomen, islam, buddhismen och 

hinduismen, liksom olika riktningar inom religionerna samt olika sekter. När det gäller 

döden och döendet kan synsättet, enligt Arlebrink (2006), skilja sig och variera kraftigt när 

det exempelvis handlar om: förberedelser inför döden, omhändertagandet av den döda 

kroppen, obduktion, sättet på vilket gravsättning sker, kremering, kost och fasta, tvättning 

och påklädning av personer med samma eller annat kön, samt undersökningar och 

behandlingar. Det är dock viktigt att framhäva att många företeelser som är förankrade i en 

viss kulturell miljö inte har någon religiös anknytning, liksom företeelser som är 

förankrade i ett religiöst sammanhang inte praktiseras på samma sätt av alla med samma 

trosuppfattning. Det är därför viktigt att i mötet med människor i sjukvården ta reda på 

vilket synsätt personen i varje enskilt fall har, menar Arlebrink (2006).

Barnet

Med barn avses samtliga individer under 18 år (UNICEF, 2000). Barnåren kan vidare 

indelas i fyra utvecklingsstadier; spädbarnsåren (0-2 år), förskoleåren (3-6 år), de tidiga 

skolåren (6-12 år) samt ungdomsåren (13-18 år) (Hwang & Nilsson, 2011). 
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Föreliggande studie inkluderar barn i åldrarna 3-12 år. Avgränsningen har gjorts då barn 

under tre år generellt inte har en verbal förmåga att, på ett adekvat sätt, uttrycka sina 

känslor och behov med ord, varför ett meningsfullt samtal med barnet kan vara svårt att 

uppnå. Barn över 13 år har generellt en så pass utvecklad kognitiv och emotionell förmåga 

att den i hög grad liknar den vuxnes (Hwang & Nilsson, 2011).

 

Barnets utveckling

Barnets utveckling beskrivs här utifrån kognitiv, emotionell och språklig utveckling. Med 

kognitiv utveckling menas det som har med tankar, förståelse och tolkning att göra medan 

emotionell utveckling avser sådant som har med känslor att göra. Med språk avses en 

verbal förmåga att genom ord och skrift uttrycka sig (Hwang & Nilsson, 2011). 

Nedan beskrivs generella egenskaper och beteenden hos barn beträffande kognitiv, 

emotionell och språklig utvecklingsnivå. Øvreeide (2010) understryker dock att det finns 

stora skillnader inom de olika åldersgrupperna och att barns utvecklingsnivå kan variera 

beroende på arv och miljö. Studier av Berger, Paxson och Waldfogel (2009) samt Santos et 

al. (2008) visar exempelvis på sambandet mellan barns kognitiva utveckling och de 

socioekonomiska förhållandena, vilket betyder att två jämngamla barn kan ha varierande 

kognitiv förmåga beroende på hur hemmiljön sett ut under uppväxten. 

Gemensamt för barn mellan tre och 12 år är leken som enligt Haiat, Bar-Mor och Shochat 

(2003) syftar till att ge barn en känslomässig balans samtidigt som de har roligt, utvecklar 

fantasi och mod, och lär sig hantera krävande situationer. Ginsburg (2007) menar att leken 

även är viktig för att stärka barnets självförtroende genom att de i grupp lär sig att 

samarbeta, lösa konflikter och kompromissa. De lär sig därmed att bemästra och interagera 

i den tillvaro de lever i, vilket är viktigt för deras kognitiva och emotionella utveckling. 

Förskoleåren (3-6 år) 

Den kognitiva perioden mellan tre- och sexårsåldern domineras främst av fantasi, lek och 

initiativtagande. Hwang och Nilsson (2011) beskriver hur barn under förskoleåren lär sig 

att tänka självständigt och utvecklar ett symboliskt tänkande som är betydelsefullt i 

främjandet av barnets förmåga att kommunicera, minnas och skapa en meningsfull 

världsbild.

Beträffande den emotionella utvecklingen blir självuppfattning och skuldkänsla centrala 

begrepp under förskoleåren. En ökad grad av medvetenhet om det egna jaget och 

omgivningen, tillsammans med insikten om att omvärlden går att påverka ökar barnets 

nyfikenhet. När barnet av nyfikenhet utforskar sin omvärld kan dock mindre kriser uppstå. 

Ett misslyckande medför ofta en skamkänsla och bidrar till att barnet börjar betrakta sig 

själv utifrån omgivningens ögon. Den personliga prestationen blir således avgörande för 

den grundläggande självkänslan (Hwang & Nilsson, 2011). 

Luby (2010) menar att barn redan i treårsåldern kan drabbas av depression, vilken kan yttra 

sig som sömnstörningar, förändrad aptit och överdrivna skuldkänslor. Enligt Luby et al. 

(2009) kan uppkomsten av depression associeras med frekventa känslor av skam och skuld 

samt utebliven reparation av barnets skuldkänslor. 
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Barn i förskoleåldern ställs, enligt Hwang och Nilsson (2011), främst inför fyra prövningar 

vad gäller den språkliga utvecklingen; hur ljud kombineras för att vara meningsfulla, hur 

orden begrips, hur orden kombineras grammatiskt, samt hur orden används i sociala 

sammanhang. De vuxna i barnets närhet har en betydande roll för huruvida barnet tar till 

sig nya språkkunskaper genom att bekräfta, tolka och ifrågasätta barnets förståelse. 

De tidiga skolåren (6-12 år)

Under de tidiga skolåren är den kognitiva utvecklingen betydande och barnet går från att 

vara egocentrisk och intuitiv till att bli mer flexibel, objektiv och logisk i sitt tänkande.  

De får samtidigt insikt i att föremål kan ingå under flera kategorier och klasser, att ett äpple 

exempelvis även är en viss typ av frukt eller att pappa även är bror till sina syskon. Enligt 

Hwang och Nilsson (2011) sker även en kognitiv utveckling vad gäller den logiska 

förmågan vilken bland annat innefattar förståelsen för relationsegenskaper såsom “längre” 

och “större”.

Vad gäller den emotionella utvecklingen har barnet i sexårsåldern en väl utvecklad 

självbild som inledningsvis främst utgörs av positiva egenskaper. Barnet ser sig själv som 

bäst på ett eller flera områden. Hwang och Nilsson (2011) beskriver hur självbilden 

förändras omkring nioårsåldern då barnet börjar jämföra sig med andra och inser att det 

finns de som klarar vissa saker bättre eller sämre än de själva. Självbilden kompletteras 

därmed med negativa egenskaper och ett självkritiskt förhållningssätt, vilket kommer att 

påverka barnets självförtroende.

Perioden mellan sex och tolv år genomsyras främst av analys och logik vad gäller ordens 

betydelse och mening. Hwang och Nilsson (2011) förklarar hur barnet nu lär sig att 

använda språket på ett, efter omgivningen, anpassat vis och förstår att orden inte alltid bör 

eller kan tolkas bokstavligt. Ironi är ett exempel på denna typ av tolkningsförmåga och 

förutsätter att barnet kan förstå en annan persons perspektiv och tankar. Recchia, Howe, 

Ross och Alexander (2010) menar att barns ironiska förmåga utvecklas successivt med 

åldern, men att den även i hög grad påverkas av hemmiljön. Barn som tidigt introduceras 

för ironi utvecklar en större ironisk förmåga och kan lättare förstå vuxnas ironiska språk. 

Barnet och döendet

Barns syn på döden utvecklas och förändras gradvis. Förståelsen är inte enbart relaterad till 

barnets åldersmässiga utveckling utan även till dess tidigare erfarenheter och det kulturella 

sammanhang barnet befinner sig i (Nitschke, 2000). Oavsett ålder finns det, enligt Kübler-

Ross (1991), dock ingen döende människa som inte vet att hon eller han snart kommer att 

dö. Påståendet styrks av Poltorak och Glazer (2006) som menar att barn som ligger inför 

döden ofta har en högre medvetenhet än vad vuxna tror, även om de inte har förmåga att 

uttrycka den.

Förskoleåren (3-6 år)

Barn i treårsåldern som börjat tillägna sig språket kan med ord och frågor visa vilka 

förställningar om döden som växt fram. I fyraårsåldern utvecklas en större förmåga att 

förstå och tänka kring livets frågor. Kroppen får en allt större betydelse, barnet lär sig 

kroppsdelarna och förstår att kroppen ska vara hel och frisk (Arlebrink, 1999).  

Hur insidan av kroppen fungerar är ännu något okänt och det existentiella hotet under 

förskoleåren utgörs av att kroppen ska skadas eftersom det enligt barnet kan leda till döden 

(Arlebrink, 1999).  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Poltorak%20DY%2522%255BAuthor%255D
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Enligt Hinds et al. (2005) kan en treåring förstå att döden skiljer sig från att sova, medan 

insikten om att döden är något oåterkalleligt växer fram först i 4-5-årsåldern, vilket kan 

leda till oro, ilska och sömnstörningar. Barnet förstår nu även att den döde inte kommer 

tillbaka utan befinner sig på en annan plats, exempelvis i himlen, på en stjärna eller i 

sagornas land, “Nangijala”, som i Astrid Lindgrens (1973) bok om bröderna Lejonhjärta.  

Barnet har dock svårt att begripa varför människor dör och att döden förr eller senare 

drabbar alla. Barn under förskoleåren associerar främst död med hög ålder (Arlebrink, 

1999; Faulkner, 1997).

 

Enligt Nitschke (2000) tar barn tidigt efter de vuxnas sätt att hantera döden och man kan se 

hur barn leker begravningslekar och imiterar gester, minspel och röstlägen som de snappat 

upp. Genom leken kan barnet tala om och tänka på saker som känns hotande, och på så sätt 

öva sig i att förhålla sig till döden. Arlebrink (1999) beskriver hur barn under förskoleåren 

har ett utpräglat magiskt tänkande och en mycket stark övertro på tankarnas och 

önskningarnas kraft. Barnet kan uppleva att exempelvis onda tankar kan orsaka sjukdom 

och död, som en form av straff. Sådana upplevelser kan skapa en djup ångest och starka 

skuldkänslor, varför det är viktigt att vuxna i barnets omgivning är lyhörda och kan hjälpa 

barnet att bryta sådana samband (Faulkner, 1997).

De tidiga skolåren (6-12 år)

Hinds et al. (2005) menar att barn först i 6-9-årsåldern börjar förstå mer av hur livet 

fungerar på det sätt som vuxna betraktar livet. I denna ålder blir tydliga mönster, struktur 

och kontroll över det som sker centralt. Kontrollförlust är, enligt Arlebrink (1999), det som 

är mest skrämmande och ångestskapande för barn under de tidiga skolåren. Då barnen 

fortfarande har ett magiskt tänkande handlar de existentiella frågorna många gånger om 

skuld och ansvar; “det är min egen skuld att jag blivit sjuk, för en dag när jag inte ville gå 

till skolan önskade jag att jag skulle bli sjuk för att slippa gå dit” (s. 152). 

Under de tidiga skolåren börjar så småningom insikten infinna sig om att döden är något 

slutgiltigt, definitivt och att den gäller alla. Den ökade insikten medför även, enligt Vatne, 

Slaugther och Ruland (2010), en ökad medvetenhet vad gäller förståelse kring de symtom 

som hon eller han upplever. Barnet kan därmed förstå varför exempelvis smärta eller 

näsblod uppstår och att det inte finns något botemedel till dess sjukdom trots att symtomen 

lindras. Insikten bidrar således till en ökad oro och dödskräck hos barnet, vilken kan yttra 

sig som mardrömmar och rädsla för mörkret (Hedström, Haglund, Skolin & von Essen, 

2003). Andra tecken som tyder på att barnet upplever dödsskräck är aggressivitet, 

koncentrationssvårigheter och fobier, menar Hinds et al. (2005). 

Precis som under förskoleåren är leken under de tidiga skolåren en viktig kanal för att 

hantera ångesten och de skrämmande känslorna som döden skapar. Genom leken och i 

sagornas värld kan barnet ta kontroll över det som är hotande och skrämmande (Haiat et 

al., 2003; Pugh, 1979). Haiat et al. (2003) beskriver att leken är det mest effektiva sättet att 

hantera ångest och ilska på. Barnet får genom leken möjlighet att bearbeta otäcka 

upplevelser och minnen.

Samtal

Ett samtal bygger på en symmetrisk relation där två eller flera parter möts och utbyter 

kunskap, och där innehållet och det verbala utbytet gör det meningsfullt. Den personliga 

motivationen och välviljan spelar även en betydande roll, menar Øvreeide (2010), och 

beskriver välviljan som ett öppet sinne och en förhoppning om att skapa sig nya insikter.  
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Fossum (2007) hävdar att det inte finns någon entydig definition av begreppet samtal, då 

det i sin helhet är unikt och beroende av bland annat deltagare, villkor och sammanhang, 

samt påverkas av individens personlighet. Samtalets många sidor synliggörs även då man 

ser till dess synonymer: konversation, dialog, resonemang, samspråk och diskussion.  

Författarna till föreliggande studie har valt att definiera begreppet samtal i enlighet med 

Øvreeides (2010) komplexa beskrivning som något unikt, beroende av situation och 

person. 

 

Det finns många faktorer som kan påverka samtalet personer emellan; hinder liksom 

möjligheter, menar Fossum (2007). Det kan handla om hinder såsom hörselhandikapp, 

funktionshinder i talorganen eller olika dialekt och språk. Konversationen kan även 

påverkas negativt om lyssnaren, enligt talaren, tolkar informationen på ett felaktigt sätt, 

exempelvis på grund av talarens tonläge, ordval, mimik och gester. Faktorer som kan 

påverka samtalet i positiv riktning är, enligt Øvreeide (2010), välvilja och personlig 

motivation. Även personlighet och subjektiva upplevelser kan utgöra en betydande faktor, 

både i positiv och negativ riktning.

Samtal med barn

I samtalet med barn krävs det enligt Øvreeide (2010) att den vuxne förmedlar 

informationen på ett, efter barnet, anpassat sätt i syfte att förbättra förutsättningarna för ett 

meningsfullt och ändamålsenligt samtal. Språk, ordval, hjälpmedel och struktur är exempel 

på faktorer som bör anpassas, inte bara efter barnets faktiska ålder utan beroende på 

barnets personliga utvecklingsnivå, då denna kan vara både lägre och högre än vad åldern 

tyder på (Fleitas, 2003).

Förutom att anpassa samtalsformen efter barnets utvecklingsnivå är attityden betydelsefull. 

Det är viktigt att tänka på att lyssna, ta sig tid samt att våga vara ärlig om det som barnet 

vill säga eventuellt upplevs otydligt (Fleitas, 2003). Kübler-Ross (1991) hävdar att barn 

redan i treårsåldern kan uppfatta om budskapet de vill sända ut har tolkats rätt av lyssnaren. 

Om lyssnaren exempelvis svarar på barnets uttalande med en nick, men egentligen inte 

förstår vad barnet vill säga, kommer barnet med största sannolikhet att avskriva denne 

väldigt snabbt som en “dumbom” (s. 19). Om lyssnaren däremot är öppen och ärlig med att 

hon eller han inte förstår kommer barnet istället att formulera sig på annorlunda sätt tills 

lyssnaren förstått budskapet. 

I samtalet med barn finns en mängd faktorer som kan påverka och avgöra huruvida det blir 

meningsfullt och framgångsrikt för båda parter. En försvårande faktor är ett otryggt barn 

som inte lyckats skapa sig en grundläggande “själv-andra-bild”, det vill säga en tydlig 

uppfattning om samspelet mellan det egna jaget och omvärlden. En instabil “själv-andra-

bild” kan, enligt Øvreeide (2010), leda till att barnet vänder sig inåt, vilket försvårar 

samtalet. Det har även visat sig att barn som lider av psykisk ohälsa har svårare att tolka 

och ta in andra människors signaler, positiva som negativa, och Øvreeide (2010) förklarar 

att hänsyn bör tas till detta. 

Samtal om döden med barn som är döende

Samtal med barn om sådant som upplevs som svårt uppfattas ofta som påfrestande, varför 

många vuxna väljer att undvika sådana ämnen i tron om att de skyddar barnet från ångest, 

oro och trauma. Enligt Faulkner (1997) kan risken med att undanhålla sanningen om att 

barnet snart ska dö istället ge motsatt effekt och medföra att barnet med sin egen fantasi 

skapar skrämmande och ångestfulla bilder som inte överensstämmer med verkligheten. 
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Samförståelsen mellan barn och vuxna är således nödvändig för att barnet ska kunna få en 

ökad och fördjupad insikt i sin situation, vilket kan förebygga att barnet isolerar sig från sin 

omgivning (Faulkner, 1997). Roberts och Boyle (2005) menar att trygghet och lugn 

infinner sig hos barnet när hon eller han får chansen att dela förståelsen med sina närmaste. 

Samtalet blir därmed även viktigt i syfte att stärka barnets självkänsla och tillit till sin 

omgivning (Kreicbergs et al., 2004).

I samtalet med barn som är döende är det inte det som sägs som skapar hinder, utan det 

som inte sägs. Kreicbergs et al. (2004) och Levetown (2008) menar att barn far mer illa av 

att föräldrar och vårdpersonal undanhåller information i försök att skydda barnet. Barn som 

vet om att de är döende kan reagera med ett destruktivt beteende när de inte får utrymme 

till att samtala om döden. När de frånhålls information, även sådan som kan betraktas som 

ogynnsam, förvärras dessutom rädslorna och fantasierna kring döden (Faulkner, 1997). 

Beale et al. (2005) redogör för hur en pojke i sexårsåldern som låg inför döden började visa 

tecken på missmodighet och nedstämdhet, blev tillbakadragen och ibland väldigt 

motsträvig i sitt beteende som en följd av att inte få tala om sitt tillstånd. Pojken slutade 

äta, blev hyperalert och ville mestadels inte prata överhuvudtaget. 

 en studie av Kreicbergs et al. (2004) att cirka en tredjedel av de föräldrar som 

inte talade med sitt barn om döden i efterhand ångrade detta. Av de föräldrar som istället 

valde att tala med sitt barn om döden var det ingen som efteråt ångrade sitt beslut. Även 

Horstman och Bradding (2002) beskriver vikten av att sjuksköterskan liksom föräldrarna är 

öppen, ärlig och delger barnet tillräcklig, anpassad, information så att barnet lättare kan 

förstå och hantera sin situation. 

I samtalet med barn som är döende finns praktiska hjälpmedel att ta till för att öka 

förutsättningarna för ett framgångsrikt och givande samtal. Fleitas (2003) studie har visat 

att sagor och dikter är användbara verktyg i syfte att få barnet att förstå sitt tillstånd. 

Rollins (2005) förklarar tecknandet som en av de bästa metoderna för att uttrycka känslor, 

där barnets inre känslovärld kan speglas i det hon eller han ritar. Fleitas (2003) menar att 

barn som får rita och beskriva sina subjektiva upplevelser av sjukdom i bild får lättare att 

uttrycka och hantera sin sorg. Den vuxne kan även anpassa ordval och 

meningsuppbyggnad som en strategi för att underlätta samtalet. 

Det finns även en rad faktorer som kan försvåra samtalet och relationen till barnet. Enligt 

Davies et al. (2008) handlar det bland annat om tidsbrist, otillräcklig kunskap, språkliga 

hinder samt familjens svårigheter att acceptera barnets obotliga tillstånd.

Sjuksköterskan

Sjuksköterskans arbete regleras bland annat av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 

Enligt lagen skall vården bygga på respekt för patientens integritet och autonomi, och 

bedrivas på så vis att goda kontakter mellan patienten och sjuksköterskan främjas.  

Lagen stadgar även att patienten skall ges individuellt anpassad information om sitt 

hälsotillstånd (SFS, 1982:763).  

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Kreicbergs%20U%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Kreicbergs%20U%2522%255BAuthor%255D
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Vidare ska arbetet bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet samt präglas av ett etiskt 

förhållningssätt och en helhetssyn, baserad på en humanistisk värdegrund. Med 

förhållningssätt menas här den inställning eller anda som ligger till grund för bemötande 

och agerande inför en situation eller uppgift. Sjuksköterskan bör även visa omsorg om och 

respekt för patienten och kunna tillvarata dennes och dess närståendes kunskaper och 

erfarenheter (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005) bör 

ICN:s (International Council of Nurses) etiska riktlinjer ligga till grund för sjuksköterskans 

arbete. Hennes huvudansvar innefattar enligt ICN (2007) lindrande av lidande och en god 

omvårdnad, som skall ges till alla oavsett ålder.  

 

Sjuksköterskan skall ha förmåga att informera patienter och närstående, med hänsyn tagen 

till tidpunkt och innehåll, och hon skall kunna kommunicera med patienter och närstående 

på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. I sitt arbete ska hon verka för en miljö där 

mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar respekteras. Hon skall 

även förvissa sig om att patienten förstår given information och i dialog med patient och 

närstående ge stöd och vägledning för att möjliggöra samtycke samt delaktighet i vården 

och behandlingen (Socialstyrelsen, 2005). 

Enligt Socialstyrelsen (2005) ska patienter som inte själva uttrycker ett informationsbehov, 

eller som för den delen har ett speciellt uttalat informationsbehov, uppmärksammas av 

sjuksköterskan. Hon skall även kunna analysera styrkor och svagheter i den egna 

professionella kompetensen, det vill säga reflektera över den egna förmågan och viljan att 

utföra uppgifter genom att tillämpa kunskaper och färdigheter (Socialstyrelsen, 2005).

I omvårdnaden av sjuka barn är sjuksköterskans engagemang och uppmärksamhet av stort 

värde. En studie av Cantrell och Matula (2009) påvisade hur barnen tydligt kunde urskilja 

sjuksköterskor med ett sant intresse och sjuksköterskor med enbart pliktkänsla. De 

sjuksköterskor som hade ett genuint intresse för barnets mående vann ett större förtroende, 

och många gånger valde barnen att komma till dessa för att få stöd i sin sorg och prata om 

sådant som de inte ville ta upp med sina föräldrar. Det var således sjuksköterskans sanna 

empati och motivation som avgjorde huruvida barnet tydde sig till henne eller inte.

Förutom engagemang och välvilja understryker Øvreeide (2010) betydelsen av att kunna se 

och respektera barnets perspektiv, något som ökar dess tillit till den vuxne. Genom att låta 

barnet aktivt medverka, få komma med frågor och synpunkter samt uppmuntras att 

uttrycka sina känslor, skapas goda förutsättningar för framgångsrika samtal. Enligt Fleitas 

(2003) innebär ett framgångsrikt samtal inom vården ett sådant samtal där barnet förmedlar 

tillräcklig mängd autentisk information för att sjuksköterskan ska kunna tillgodose barnets 

behov av vård och stöd. Förutom att se och respektera barnets perspektiv är det av största 

vikt att sjuksköterskan alltid är ärlig för att vinna barnets förtroende, menar Erichsen, 

Danielsson och Friedrichsen (2010). 

Enligt Fleitas (2003) och Kunin (1997) måste sjuksköterskor som arbetar med barn, 

förutom att se barnet och dess behov, ta hänsyn till personer som är viktiga för barnet, till 

exempel föräldrar, syskon och vänner.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Erichsen%20E%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Danielsson%20EH%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Danielsson%20EH%2522%255BAuthor%255D
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I situationer då ett barn drabbas av en allvarlig sjukdom kan de starka känslorna av rädsla, 

ångest och oro ibland innebära att föräldrar och närstående tappar omdömet och inte ser 

vad som kan vara bra för det egna barnet. Föräldrar kan då reagera argsint och få problem 

med att hantera svåra besked, något som Klassen, Gulati (2012) hävdar försvårar 

samarbetet. I rollen som sjuksköterska är det, enligt Nitschke (2000), således mycket 

viktigt att respektera närståendes känslor, upplevelser och förhållningssätt, så länge barnet 

i fråga inte bedöms fara illa. Genom att visa engagemang och respekt för de närstående 

gynnas inte bara relationen och samarbetet till dessa, det leder även till att barnet bättre kan 

knyta an till sjuksköterskan och förmedla sina behov (Brien, Duffy & Shea, 2010; 

McSherry, Kehoe, Carroll, Kang & Rourke, 2007). 

Jacobs (2005) menar att familjen är en så pass central del i barnets liv, framför allt då 

barnet själv ligger inför döden, att den därmed bör vara en central del i vården. En 

familjecentrerad omvårdnad, med fokus på hela familjen, är således lämplig ur ett etiskt 

perspektiv och ökar dessutom förutsättningarna för en god vård (Jacobs, 2005; Roberts & 

Boyle, 2005).  

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att samtala om döden med barn, i 

åldrarna 3-12 år, som är döende 

 

METOD 

Val av metod

Val av metod gjordes utifrån studiens syfte, i enlighet med Trost (2010). Då syftet med 

studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att samtala om döden med barn 

som är döende, valdes en kvalitativ deskriptiv metod vars mål, enligt Kvale och 

Brinkmann (2009), är att analysera sociala fenomen och beskriva personers subjektiva 

erfarenheter och upplevelser av dessa. 

För att samla in data valdes en halvstrukturerad intervjuform som enligt Trost (2010) 

bygger på en balans mellan struktur och flexibilitet vad gäller intervjuns upplägg och 

genomförande. I en halvstrukturerad intervju möjliggör de öppna frågorna för 

intervjupersonen att själv avgöra svarets karaktär och riktning (Malterud, 2009). 

Urvalskriterier

Författarna ansåg att sjuksköterskor med minst grundläggande utbildning lämpade sig väl 

som intervjupersoner då döendet, enligt Ericson och Ericson (2002), sällan kräver 

specialistutbildning inom ämnet. Ett krav var dock att intervjupersonerna skulle ha minst 

två års erfarenhet av att arbeta med barn som är döende då sjuksköterskor efter två års 

arbete har tillräcklig kunskap och erfarenhet enligt Benner (1993).

De barn som de intervjuade sjuksköterskorna arbetade med var i åldrarna 3-12 år. 

Avgränsningen gjordes då barn under tre år generellt inte har en verbal förmåga att på ett 

adekvat sätt uttrycka sina känslor och behov med ord, varför ett meningsfullt samtal med 

barnet enligt Hwang och Nilsson (2011) kan vara svårt att uppnå. Barn över 13 år har en så 

pass utvecklad kognitiv, emotionell och språklig förmåga att den i hög grad liknar den 

vuxnes.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Klassen%20A%2522%255BAuthor%255D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Gulati%20S%2522%255BAuthor%255D
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Under åldrarna 3-12 år uttrycker barn sina känslor kring död och döende genom lek och 

sagor på ett liknande sätt. Det finns även gemensamma nämnare i de existentiella frågorna 

och den existentiella ångesten menar Arlebrink (1999), vilka kan kopplas till barnets 

magiska tänkande. Författarna till föreliggande studie valde utifrån detta, åldersspannet 3-

12 år. 

Intervjupersonerna fick inte vara kända för intervjuarna då det i enlighet med Trost (2010) 

kunde medföra risk för förutfattade meningar och föreställningar i intervjusituationen, och 

vid analys. För att möjliggöra så autentisk data som möjligt var det en förutsättning att 

intervjupersonerna kunde göra sig förstådda på svenska. 

Undersökningsgrupp

Sex sjuksköterskor med mer än två års erfarenhet av att arbeta med barn som är döende 

intervjuades. 

Datainsamling

Avdelningar kontaktades där intervjupersoner som uppfyllde urvalskriterierna sannolikt 

kunde hittas. Telefonkontakt togs med lilla Erstagården, Sjukhusansluten Avancerad 

Barnsjukvård i Hemmet (SABH) och Barnonkologiska avdelningen på Astrid Lindgrens 

Barnsjukhus samt Sascha Barnsjukhus. Val av instans gjordes således strategiskt utifrån 

urvalskriterierna samt utifrån geografisk närhet. Som strategi för datainsamling användes 

så kallad “purposive sampling” vilket enligt Polit och Beck (2012) innebär rekrytering av 

intervjupersoner som med data kan gagna studien och dess syfte. 

Efter muntlig överenskommelse med chefsjuksköterskorna på respektive avdelning 

skickades ett mail till dessa. I mailet bifogades ett missiv (Bilaga I) samt information kring 

intervjuns förutsättningar. Efter mailsvar och samtycke från chefsjuksköterskorna 

skickades ytterligare ett mail med ett bifogat brev (Bilaga II) riktat till eventuella 

intervjupersoner. Chefsjuksköterskorna vidarebefordrade därefter brevet till sjuksköterskor 

som uppfyllde studiens urvalskriterier och intresserade intervjupersoner tog sedan kontakt 

med författarna för bokning av intervju. Då chefsjuksköterskorna tog sig an uppgiften att 

förmedla kontakt med lämpliga intervjupersoner kom samplingsmetoden att utgöras av 

“intensity sampling”. ”Intensity sampling” innebär enligt Polit och Beck (2012) en 

selektion av intervjupersoner som utifrån studiens syfte kan tillföra riklig mängd data som 

tydligt manifesterar det studerade fenomenet. 

Intervjupersonerna fick själva välja plats för intervju vilket resulterade i att intervjuerna 

genomfördes på sjuksköterskornas arbetsplats, med undantag för en intervju som ägde rum 

på Sophiahemmet Högskola. Vid den första intervjun medverkade båda författarna, 

intervju två och tre delades upp där författarna genomförde varsin intervju, och resterande 

intervjuer genomfördes gemensamt. Den intervju som genomfördes på Sophiahemmet 

Högskola utfördes gemensamt.

Intervjuguide

En intervjuguide med områden som ämnade besvara studiens syfte utformades (Bilaga III) 

i enlighet med Gillham (2008). Intervjuguiden innehöll tre huvudrubriker; allmänna frågor, 

huvudfrågor samt exempel på förståelsefördjupande frågor. De allmänna frågorna rörde 

demografisk information såsom yrkesval och arbetslivserfarenhet, medan huvudfrågorna 

berörde intervjupersonernas erfarenheter.  
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Öppna frågor formulerades utifrån Kvale och Brinkmanns (2009) beskrivning om att 

öppna frågor möjliggör för intervjupersonen att fritt beskriva en situation eller en 

upplevelse. De förståelsefördjupande frågorna syftade främst till att öka förståelsen 

och/eller fördjupa kunskaperna kring ett visst område i de fall intervjuarna ansåg att ett 

svar var otydligt eller krävde fördjupning för att kunna besvara studiens syfte.

 

Pilotintervju

En pilotintervju genomfördes med syfte att pröva intervjuguiden i praktiken samt 

undersöka dess relevans till studiens syfte, såsom beskrivs av Gillham (2008). 

Pilotintervjuns upplägg och rekrytering av intervjuperson planerades och genomfördes på 

samma sätt som övriga intervjuer. Resultatet av pilotintervjun analyserades och då den 

inhämtade datan överensstämde med studiens syfte krävdes ingen redigering av 

intervjuguiden. Resultatet från pilotintervjun inkluderades följaktligen i studiens resultat i 

enlighet med Trost (2010).

 

Dataanalys

För att möjliggöra så autentisk data som möjligt spelades intervjuerna in med hjälp av 

ljudbandspelare. Därefter transkriberades inspelningarna gemensamt för att, i enlighet med 

Trost (2010), göra datan lättillgänglig för bearbetning och analys. Vid transkriberingarna 

avidentifierades intervjupersonerna och texterna, samt inspelningarna kodades och 

förvarades i en privat dator med lösenordskrav. Efter godkänt examensarbete förstördes 

samtliga ljudinspelningar.

Efter sex genomförda intervjuer, inklusive pilotintervju, ansåg författarna att datasaturation 

uppnåtts, det vill säga ingen ny information som svarade på studiens syfte tillkom, vilket 

överensstämmer med Polit och Becks (2012) beskrivning av begreppet datasaturation. För 

att bearbeta och analysera den insamlade datan valdes en kvalitativ innehållsanalys med en 

induktiv ansats. Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) lämpar sig kvalitativ 

innehållsanalys väl inom omvårdnadsforskning vid tolkning av texter, såsom utskrifter av 

inspelade intervjuer. Med induktiv ansats menar Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) 

en förutsättningslös analys och tolkning av text som baseras på intervjupersonens 

berättelse och kontext. 

Dataanalys genomfördes gemensamt. De transkriberade texterna, vilka tillsammans 

utgjorde studiens analysenhet, studerades av båda författarna för att en helhetsbild skulle 

kunna skapas. I enlighet med Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) identifierades 

meningsenheter, det vill säga meningsbärande delar av texten som ansågs relevanta utifrån 

studiens syfte. Meningsenheterna kondenserades för att göra texten kortare och mer 

lätthanterlig utan att det centrala innehållet gick förlorat. De kondenserade 

meningsenheterna tilldelades en kod som kortfattat summerade innehållet. Kodernas 

benämning diskuterades för att säkerställa kodens överensstämmelse med meningsenhetens 

innehåll och kontext samt för att uppnå konsensus. Utifrån likheter och olikheter sorterades 

koderna in i 12 underkategorier. Underkategorierna sammanfördes sedan utifrån det 

underliggande innehållet vilket resulterade i tre kategorier.  

Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier och 

kategori visas i bilaga IV.
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Trovärdighet 

Trovärdigheten i en kvalitativ innehållsanalys bedöms enligt Lundman och Hällgren-

Granheim (2008) utifrån begreppen; giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. För att 

uppfylla dessa kriterier, och därmed säkra studiens trovärdighet, tog författarna hjälp av 

fyra verktyg. I enlighet med Kvale och Brinkmanns (2009) beskrivning utgjordes 

verktygen av; utformning och tillämpning av intervjuguide i intervjusituationen, 

genomförande av pilotintervju, ljudupptagning och transkribering av intervjuer samt 

nyttjandet av citat i studiens resultat.  

 

Intervjuguiden syftade till att möjliggöra inhämtandet av autentisk och rik data som 

överensstämde med studiens syfte, pilotintervjun ämnade kontrollera intervjuguidens 

relevans, ljudupptagning syftade till att göra inhämtandet av autentisk data genomförbart. 

Målet med transkribering var att göra datan lättillgänglig för transkribering utan att 

information gick förlorad. För att ytterligare stärka studiens trovärdighet transkriberades 

samtlig data gemensamt av båda författarna och diskuterades för att, i enlighet med 

Lundman och Hällgren-Granheim (2008), uppnå samstämmighet. Citat från 

intervjupersonerna ämnade visa på överensstämmelse mellan inhämtad data och slutgiltigt 

resultat.  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Informerat samtycke

Ett krav för att kunna genomföra intervjuerna var att inhämta informerat samtycke från de 

medverkande intervjupersonerna. Samtycket förutsatte att deltagandet var frivilligt och att 

intervjupersonerna gavs tillräcklig information för att kunna fatta ett välgrundat beslut. 

Informationen innefattade studiens titel, syftet med studien och studiens författare. 

Intervjupersonerna informerades i enlighet med Helgesson (2006) om studiens upplägg, 

hur deltagare hade valts ut, vad deltagandet innebar, hur insamlad data skulle komma att 

hanteras, att medverkan givetvis var frivillig och när som helst kunde avbrytas, samt hur 

den som ville ha mer information kunde få det. Ett inhämtat samtycke, såväl muntligt som 

skriftligt, gällde tills det att det eventuellt drogs tillbaka. Om ovanstående information ej 

skulle ha getts och om intervjuarna inte hade försäkrat sig om att informationen nått fram 

hade samtycket saknat etisk relevans och därmed inte kunnat räknas som ett sådant.

Konfidentialitet

Konfidentialitet, det vill säga restriktioner när det gäller tillgång till insamlad data samt 

nyttjandet av detta, var en förutsättning under arbetets gång. Av rättsliga och etiska skäl 

var det, utifrån Helgessons (2006) rekommendationer, avgörande att intervjupersonerna 

gav sitt fulla samtycke och förstod hur informationen de delgav skulle komma att hanteras, 

förvaras och behandlas. Intervjupersonerna i studien var enbart kända för intervjuarna, den 

insamlade datan kodades och förvarades i en privat dator med lösenordskrav och vid 

transkribering avidentifierades samtliga intervjupersoner. Data som inte kunde garantera 

intervjupersonernas skyddade identitet uteslöts och materialet var således ej möjligt att 

identifiera eller koppla till någon specifik person. Efter godkänt examensarbete förstördes 

samtliga ljudinspelningar.
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Konsekvenser för intervjupersoner

Författarna, tillika intervjuarna, bedömde att intervjupersonerna inte utsattes för några 

risker eller skador, såsom dåligt rykte eller stigmatisering genom sin medverkan. Hänsyn 

togs både till intervjupersonerna som individer och till den grupp som intervjupersonerna 

representerade, det vill säga sjuksköterskor. Respekt för intervjupersonernas integritet och 

autonomi var en angelägenhet och enligt författarna kunde intervjupersonerna dela 

forskningsintresset, vilket i sig minimerade risken för skada i enlighet med Helgesson 

(2006).   

 

RESULTAT 

Resultatet redovisas utifrån de kategorier och underkategorier som identifierades vid 

dataanalysen. Citat har markerats med kursivering samt indrag och i de fall text har 

uteslutits har detta markerats med tre punkter inom parentes. Intervjupersonerna benämns i 

resultatet som sjuksköterskor. Följande kategorier identifierades: barnet, sjuksköterskan 

och omgivningen. 

 

Tabell 1. Resultatöversikt  

 

Barnet

Barn som är döende vet om att de ska dö, menade sjuksköterskorna, varav en del uppgav 

att de inte fått några frågor om döden från något barn, medan andra ofta fick frågor. De 

beskrev hur barn ville skydda sina föräldrar vilket kunde resultera i att samtal om döden 

uteblev. Vinster av samtal beskrevs som minskad ångest hos barnet.  
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Barnets insikt

Sjuksköterskorna beskrev att barn som är döende är väl medvetna om sin situation, oavsett 

om de har fått information om prognos eller inte. Barnet kan inte alltid uttrycka sin insikt i 

ord, utan den kan speglas på andra sätt. De beskrev vidare hur de fått bevis för att barnet 

känner på sig att hon eller han kommer att dö, och hur detta kunde visa sig i exempelvis 

barnets teckningar. 

(...) då ritade han en teckning och det var blommor, träd och några djur, ja det var 

en jättefin sommarbild. Sedan ritade han någonting längst upp på bladet och sa, 

“Det där är jag”. “Jaha, och var är du då?”, frågade jag, “Jag är uppe i himlen”. 

“Vad gör du där?” frågade jag vidare, “Ja, jag har det bra där”.  Och då förstod 

man, han vet mycket väl vad som kommer att hända. Han ritade på teckningen 

precis var han kommer att finnas.

Enligt sjuksköterskorna kunde barnets insikt om döendet även utläsas från andra beteenden 

än tecknandet. Stundom kunde de exempelvis utläsa en dödsångest hos barnet, detta 

beroende på den oro eller ilska som förmedlades. Dödsångesten torde då, enligt de, bero på 

rädslan för att bli övergiven. Det beskrevs även att barn har färre förutfattade meningar om 

döden än vuxna.

 

Vi vet att de har mamma, pappa och syskon hos sig och att de har det bra men de 

ringer hela tiden. “Det kliar här”, “Det känns inte bra med lakanen”, och så 

försöker vi ordna och rätta till, och när vi gått ut ringer de igen och då har de ont i 

magen eller något annat (...) men man märker ju direkt att det inte bara handlar 

om det, och att de vill att vi ska vara där och inte gå därifrån. Det är som att de 

tror att om jag går därifrån så kanske de dör direkt.

Sjuksköterskorna förklarade hur barn kan berätta om sina föreställningar om vad som 

händer efter döden, vilket ytterligare påvisade att de är medvetna om sin situation. Det 

beskrevs att vissa barn pratade om “Nangijala” (Lindgren, 1973), medan andra berättade 

om att de skulle hälsa på en bortgången släkting i himlen. Vissa barn förklarade att de ville 

ha med sig en nalle eller filt i graven.

 

Barnets frågor

De sjuksköterskor som uppgav att de aldrig hade fått några frågor om döden av något barn 

trodde inte heller att någon annan sjuksköterska fått det, och uppgav att barn inte tog upp 

ämnet överhuvudtaget.  De som menade att de ofta fått frågor från barn gav exempel på 

vilken typ av frågor det kunde röra sig om. De menade att barn ofta ville ha bekräftelse på 

sina tankar och på sådant som de trodde eller redan visste. 

 

Barnen vill ha raka svar och frågar, “Hur är det att dö?”, “Vad händer?”, “Var 

hamnar jag?”. Man kan till exempel säga, “Jag vet inte”. Det är inget barn som 

tycker att man är sämre för det.

De ansåg vidare att barn inte var svårpratade när det gällde döden, och de fick 

uppfattningen om att barnen var logiska och klarsynta i sina resonemang. Det gavs också 

exempel på barn som uttryckt att de inte ville prata om döden och att detta då var viktigt att 

respektera.
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Barnet skyddar sina föräldrar

Sjuksköterskorna upplevde att barnen skyddade sina föräldrar och att de därför undvek att 

prata om döden. De beskrev att det var påtagligt att barnen var medvetna om sin situation 

men trodde att föräldrarna inte visste, och att de då inte pratade om döden för att 

föräldrarna inte skulle få reda på det. De menade att barn är omtänksamma och inte vill 

såra sina föräldrar. Många barn anpassade sig även efter föräldrarna och pratade 

exempelvis om himlen för att föräldrarna gjorde det. 

 

Det kändes som om pojken ville prata om det, och att han visste mycket väl att han 

inte skulle klara sig. På slutet var han så sjuk och hade så mycket smärtor, men han 

skyddade ju sin pappa, och ville inte göra pappa ledsen.

Barnets reaktioner

Genom att vara ärlig och prata öppet om döden beskrevs vinster med samtal i form av 

trygghet, lugn och minskad ångest hos barnet. Det beskrevs hur ovisshet är skrämmande 

och att lögner skapar ångest hos barn. Risken med lögner menade de var att barnet tappar 

förtroendet för sjuksköterskan.

Pratar man inte om saker och ting, då vet man inte, och då tycker man att det är 

jätteläskigt. (...) barnen sätter ihop massa information, och ibland sätter de ihop det 

fel, och då kan man rätta till missförstånd.

 

Sjuksköterskan

Sjuksköterskorna upplevde att man inför samtal med barn som är döende kunde förbereda 

sig genom att inhämta kunskap och reflektera över egna föreställningar om döden. De 

beskrev strategier för att underlätta samtalet och berättade att de i sitt arbete kom nära 

familjerna och kunde ha svårt att hålla en professionell distans.

Kunskap

Sjuksköterskorna beskrev att kunskap gav dem trygghet i samtalet. En sjuksköterska 

menade att kunskap och utbildning gör de tryggare i det som de pratar om. Det beskrevs 

även hur man kan lära sig mycket genom att läsa, och då inte bara facklitteratur utan även 

skönlitterära böcker om barn och familjer i svåra situationer. De menade också att man 

skulle vara väl inläst på patienten i fråga men att man skulle undvika att lyssna in sig på 

andras åsikter och skapa sig förutfattade meningar. De förklarade vidare att de inte utgick 

från några riktlinjer eller PM i samtalet med barn som är döende.  

Självreflektion

Före samtalet med barnet var det enligt sjuksköterskorna viktigt att reflektera över och vara 

medveten om de egna föreställningarna och rädslorna kring döden. En trygghet och insikt i 

var man själv står var viktigt för att inge förtroende.

Jag tror inte att det är så att man inte får säga att, “Jag tycker också att det här är 

läskigt”, men man måste vara medveten om vad man förmedlar. Man måste inte 

komma fram till, “Jag är inte rädd för döden”, för det låter ju lite som att man vore 

någon övermänniska, men vad man själv har för tankar, det måste man börja med.
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Syftet med samtalet beskrevs som viktigt att ha i åtanke då man ville ha barnet och dess 

behov i fokus. En sjuksköterska berättade att risken, då målet var att lugna barnet, var att 

man kom med halvsanningar. Hon menade därmed att sjuksköterskans syfte påverkade 

samtalet.

Strategier

Sjuksköterskorna belyste vikten av att anpassa samtalet och dess innehåll efter situation 

och person, samt att utgå från att barnet alltid har rätt. Det framhölls att det viktigaste är att 

lyssna, att låta barnet prata och att skapa förutsättningar för att barnet ska kunna ställa 

frågor kontinuerligt. För att lyckas med detta måste man vara varlig, inkännande och 

ödmjuk. Öppna frågor ansågs kunna uppmuntra barnet till att prata och tänka själv. 

 

Ett särskilt fokus och en öppenhet beskrevs som värdefullt i mötet med barnet och dess 

familj, något som en av sjuksköterskorna liknade med ”att ha tentaklerna ute”. 

Sjuksköterskorna menade att detta i sin tur ökar förutsättningarna för att kunna lyssna in 

barnet, familjen och deras samlade erfarenheter. Enligt en sjuksköterska visade barnen 

tydligt med sitt kroppsspråk när de inte ville prata mer, genom att titta eller vända sig bort.

Ett framgångsrikt samtal kunde enligt sjuksköterskorna åstadkommas genom att fånga upp 

det som barnet pratar om och inflika med frågor. På så vis kan barnets tankar och 

funderingar, samt det som barnet försöker förmedla, redas ut. 

 

Det är ju så att man måste vara beredd på att “take the cue from the child”, alltså 

att man kan hugga in, “Jaha, men vad menar du med det?”. Då har jag en chans 

att verkligen undersöka vad som egentligen menas.

Samtliga sjuksköterskor, med undantag för en, hävdade att barnen bör informeras om sitt 

tillstånd men menade att man inte nödvändigtvis behöver gå in på detaljer. Det viktigaste 

är att vara ärlig och tydlig. De menade också att man inte medvetet fick missuppfatta 

barnens frågor och svara på något annat, då detta kunde resultera i en förtroendeförlust 

eftersom barn kan lista ut om man försöker dölja något.

”Då kommer väl jag att dö?”, “Ja, jag tror också det. Jag tror att det är svårt att 

klara sig från något sådant här”. 

Vikten av att våga stå kvar och möta barnet i det som känns svårt påtalades som 

betydelsefullt i samtalet. Det beskrevs att det ibland inte finns ord som tröstar, utan att det 

viktigaste är att bara finnas där, vara närvarande och lyssna. En sjuksköterska beskrev hur 

det ofta kan räcka med en kram, och att orden i sig inte är det som är väsentligt.

Det är det som kanske är det jobbigaste, att man ska stå där och ha mod att stå kvar 

och inte titta åt andra hållet eller prata om vädret. För då känner sig barnen svikna, 

och det är nog väldigt jobbigt att känna sig sviken av sin sjuksköterska som inte kan 

finnas där när man behöver.
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Professionell distans

Sjuksköterskorna beskrev att de i sitt arbete ofta kom väldigt nära familjerna och att det 

därmed var viktigt att upprätthålla en professionell distans. De förklarade att de blivit en 

stor del av barnens liv och vardag och att det kunde vara svårt att hålla distansen, vilket lett 

till att flera i personalen valt att sluta. 

(...) man blir som en del av nätverket, man känner sig väldigt delaktig. Den dagen 

barnet dör känner man ofta att man vill tillbaka och få ett avslut. Men vi kan ju 

vara tjugo stycken som vill ha ett avslutande samtal med familjen, och är det då för 

min skull? 

Omgivningen

Sjuksköterskorna belyste en rad faktorer i omgivningen som kunde påverka samtalet. 

Samtliga underströk föräldrarnas betydande roll för och i samtalet med barn. Andra 

faktorer som ansågs inverka på samtalet var attityder, miljö samt hjälpmedel.

Föräldrarna

Samtliga sjuksköterskor menade att föräldrarna utgör barnets största trygghet och därmed 

utgör en viktig komponent då man som sjuksköterska samtalar med barn. De beskrev även 

sambandet mellan föräldrarnas förtroende och barnets förtroende, där föräldrarnas 

förtroende är en förutsättning för att få barnets. Föräldrarna sågs således som den största 

betydande faktorn i samtalet med barnet. Sjuksköterskorna beskrev att föräldrarna kunde 

avgöra barnets medverkan vid besked och diagnosmeddelanden, och att de kunde uttrycka 

att de inte ville att sjuksköterskorna skulle använda orden cancer, tumör eller död. De 

upplevde att föräldrarna ville skydda sina barn och att detta var den främsta orsaken till att 

de inte ville att barnen skulle medverka vid svåra besked eller delges information om 

prognos och situation. En sjuksköterska beskrev situationer där föräldrar dock kunde 

välkomna en öppenhet för samtal.

Jag ser ju föräldrarna som största hindret för att få prata med barnen. (…) 

föräldrarnas vilja får råda för att det ska bli bäst i familjen. Det är ändå 

föräldrarna som är viktigast för barnet.

Attityder

Attityderna kring samtal om döden med barn som är döende varierade enligt 

sjuksköterskorna. De menade att det pratas för lite om döden, ibland inte alls, och upplevde 

att kompetensen och erfarenheten många gånger var bristfällig. De beskrev att man som 

sjuksköterska i vissa fall inte pratade om döden i barnets närvaro, utan enbart med 

föräldrarna i syfte att skydda barnet.  

Döden är tabubelagd och skrämmande för många enligt dem, vilket bidrar till att man inte 

pratar om det.  Sjuksköterskorna upplevde att samhällets föreställningar kring döden och 

döendet oftast var värre än verkligheten. De träffade personer som föreställde sig döendet 

som plågsamt och förvridet i smärta, en bild som de ansåg inte överensstämde med deras 

erfarenheter. Rädsla för de egna reaktionerna beskrevs som en bidragande faktor till att 

samtal om döden med barn som är döende undveks. Trots detta ansåg sjuksköterskorna att 

man bör samtala om döden med barn som är döende, och hävdade att så länge barnet vill 

finns det ingen anledning till att inte prata om det.

 

Man sopar det under mattan, eller man lyfter det inte. Man vill nog inte prata om 

det.
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Det är vad man har med sig i bagaget som skapar ångest.

Kultur beskrevs även som något som kunde påverka samtalet. Sjuksköterskorna beskrev att 

den svenska kulturen medförde en öppenhet inför diskussioner kring döden. “Svenskar” 

beskrevs dock i andra fall som sämre på att prata om döden än personer från andra 

kulturer, där döden kan vara en mer naturlig del av livet.

Just när det gäller kultur är det väldigt stor skillnad. Vi som är uppvuxna svenskar 

tror oss veta att det är bäst för barnen att de får veta. Det finns många kulturer där 

man inte talar om för vuxna heller, för att skona dem. 

 

Miljö

Miljön beskrevs som en påverkande faktor, och hemmiljön lyftes som fördelaktig där 

sjuksköterskan fick möjlighet att möta barnet i dess sammanhang. Det beskrevs vidare att 

samtalet i hemmet kunde ske på barnets premisser, medan barnet på sjukhus istället befann 

sig på sjuksköterskans territorium. Även atmosfären lyftes som en betydande faktor, och 

sjuksköterskorna menade att en öppen atmosfär där barnet kunde styra och ställa frågor 

underlättade samtalet. En stressig miljö där sjuksköterskan arbetade under tidsbrist 

beskrevs som en försvårande faktor.

På sjukhus är det vi som bestämmer och styr. Hemma är det ju inte så. Där är jag 

på familjens revir, och det är jag som är gäst hos dem. Det är väldigt stor skillnad. 

Hjälpmedel

Sjuksköterskorna berättade om följande hjälpmedel som fanns att tillgå i syfte att 

underlätta samtalet: böcker med temat döden, exempelvis bröderna Lejonhjärta (Lindgren, 

1973), undervisningsmaterial i form av bilder och magnetfigurer, samt kompendium från 

exempelvis Barncancerfonden. 

Då är det ju ypperligt att ha en bok och kunna fråga, “Vad tror du?”, och att det blir 

som ett vardagligt samtal. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Då studiens syfte enligt Trost (2010) är avgörande för valet av metod ansåg författarna att 

en kvalitativ metod lämpade sig bäst i förevarande studie. I kvalitativ metod är målet att 

beskriva sociala fenomen utifrån personers subjektiva erfarenheter och upplevelser av 

dessa. Syftet är således att erhålla rik och fördjupad data, som har potential att synliggöra 

flera dimensioner av ett komplicerat fenomen (Polit & Beck, 2012). I kvantitativ metod 

fokuserar forskaren på förekomst, storlek och mätbara attribut av ett fenomen, med målet 

att erhålla objektiv och kvantifierbar data. Psykologiska fenomen och mänskliga 

erfarenheter kan i kvantitativ metod vara svåra att mäta på ett tillfredsställande vis, varför 

denna metod inte ansågs lämplig (Malterud, 2009; Polit & Beck, 2012). En kvantitativ 

metod hade således inte kunnat ge samma nyanserade resultat med fokus på 

intervjupersonernas subjektiva upplevelser. 
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Författarna bedömde att saturation uppnåtts efter sex genomförda intervjuer, då ingen ny 

information eller data som kunde belysa nya dimensioner av studiens problemområde 

erhölls. Enligt Polit och Beck (2012) finns inga utpräglade regler för hur stor 

urvalsgruppen bör vara i kvalitativ forskning. En vägledande princip är att 

informationsbehovet styr urvalsgruppens storlek, och att tillräcklig data genereras för att 

kunna beskriva det fenomen som studeras. Trost (2010) menar att kvaliteten går före 

kvantiteten och att ett fåtal väl utförda intervjuer är mer värda en ett flertal mindre väl 

utförda.

Då det var chefsjuksköterskorna som förmedlade kontakten med intervjupersonerna, 

begrundades riskerna med att gå miste om värdefull kunskap och personer som kunnat 

gagna studien ytterligare. Den förvärvade datan bedömdes dock av författarna som rik och 

relevant till studiens syfte, vilket påvisade att studiens resultat och trovärdighet inte 

äventyrats.

 

Författarna valde att söka efter intervjupersoner utifrån geografisk närhet, vilket ledde till 

att urvalsgruppen kom att utgöras av sjuksköterskor verksamma i centrala Stockholm. 

Frågan uppkom huruvida den inhämtade informationen, det vill säga sjuksköterskornas 

erfarenheter, speglade storstadsperspektiv. För att utreda den hypotesen hade dock andra 

frågeställningar krävts, vilket inte ansågs relevant med hänsyn till studiens syfte.  

 

Författarna till föreliggande studie vill poängtera att studiens resultat speglar de specifika 

intervjupersonernas unika erfarenheter och kan tjäna som exempel på hur sjuksköterskors 

erfarenheter av att samtala om döden med barn som är döende kan se ut. Resultatet syftade 

även till att få en ökad förståelse kring det studerade fenomenet. Följaktligen sökte 

författarna inte efter någon generaliserbarhet, vilket enligt Polit och Beck (2012) inte heller 

är önskvärt inom kvalitativ forskning.  

 

Syftet med att låta intervjupersonerna välja plats var att uppmuntra en delaktighet samt öka 

förutsättningarna för att intervjupersonerna skulle känna sig trygga, vilket enligt Trost 

(2010) är viktigt i intervjusituationen. Trost (2010) menar även att intervjumiljön bör vara 

så ostörd som möjligt, och författarna begrundade därför vilka risker det kunde medföra 

(störningar i form av ringande telefoner och avbrytande kollegor) att genomföra 

intervjuerna på intervjupersonernas arbetsplatser. Riskerna bedömdes dock som ringa i 

förhållande till den förväntade känslan av trygghet hos intervjupersonerna. Risken med att 

genomföra intervjun på Sophiahemmet Högskola, var att intervjupersonen lätt hade kunna 

hamna i ett underläge på intervjuarnas territorium. Författarna valde, i enlighet med Kvale 

och Brinkmann (2009) att inte fästa avseende vid detta faktum, då maktasymmetri kan 

förekomma oavsett miljö, och då intervjupersonen de facto själv fick välja plats för 

intervjun. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att intervjuinteraktionen inte kan betraktas som en 

dialog mellan jämlika parter. Intervjun är förenad med en maktförskjutning där 

intervjupersonen definierar intervjusituationen, inleder och avslutar intervjun, avgör teman 

och ställer frågor. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) utgörs intervjun av en dialog med 

syftet att få tillgång till beskrivningar som intervjuaren sedan har tolkningsmonopol på. 

Intervjupersonen kan till följd av denna maktförskjutning omedvetet försöka minska 

maktasymmetrin genom att undanhålla information, tala runt ämnet, ifrågasätta 

intervjuaren eller i andra fall samarbeta med intervjuaren för att bli jämbördig när det 

gäller utfrågning och tolkning (Kvale och Brinkmann, 2009).  
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Utifrån denna vetskap kan maktasymmetrin vara förödande i intervjusituationen och för 

studiens resultat. Författarna strävade efter att minimera maktförskjutningens påverkan 

genom att; vara medvetna om maktasymmetrin i intervjusituationen, försäkra sig om 

intervjupersonernas samtycke, visa stor respekt för intervjupersonerna och deras 

erfarenheter, samt försäkra sig om att intervjupersonernas svar tolkats rätt under intervjuns 

gång (Kvale och Brinkmann, 2009).  

 

Enligt Trost (2010) kan det vara en fördel att som intervjuare ha sällskap av en kollega, 

särskilt i de fall där intervjuaren inte är särdeles erfaren, eller om ämnesområdet kan 

uppfattas som känsligt. På detta sätt kan informationsmängden och förståelsen i 

intervjusituationen öka, förutsatt att intervjuarparet är samspelta. Risken finns dock att 

maktasymmetrin förskjuts ytterligare, och att intervjupersonen hamnar i ett än mer utsatt 

underläge. Båda författarna valde att medverka vid den första intervjun för att säkerställa 

en riklig informationsmängd. Intervju två och tre delades upp och författarna utförde varsin 

intervju för att undersöka maktasymmetrin. Resterande tre intervjuer genomfördes 

gemensamt då de inte fann någon förskjutning i makt. Författarna kunde inte heller se att 

medverkan av en eller två intervjuare påverkade informationsmängden eller resultatet.

Kvalitativ innehållsanalys användes som metod för att analysera data. Enligt Lundman och 

Hällgren-Graneheim (2008) lämpar sig denna analysmetod väl vid analys av större mängd 

data inom kvalitativ forskning. En induktiv ansats innebär enligt Lundman och Hällgren-

Graneheim (2008) en förutsättningslös analys av texter.  

 

Ur ett postmodernt perspektiv är det dock osannolikt att ett helt förutsättningslöst 

förhållningssätt uppnås, och inom den kvalitativa traditionen ses forskaren som aktiv 

deltagare i kunskapsutvecklingen, där forskarens förförståelse är ett viktigt redskap (Kvale 

& Brinkmann, 2008; Malterud, 2009). Förförståelsen kan enligt Malterud (2009) å andra 

sidan bidra till ett begränsat perspektiv med en bristfällig tolkning som följd. Författarna 

till föreliggande studie har således haft en induktiv ansats som mål, och strävat efter en 

medvetenhet och kontinuerlig reflektion kring de egna perspektiven och värderingarna 

under arbetsprocessen.     

 

Resultatdiskussion 
De intervjuade sjuksköterskorna menade, i likhet med Kübler-Ross (1991) samt Poltorak 

och Glazers (2006) forskning att barn som är döende vet om att de ska dö och att denna 

medvetenhet kan speglas på olika sätt. Sjuksköterskorna beskrev hur barn i sina teckningar 

kunde visa att de var medvetna om att de var döende. Rollins (2005) och Fleitas (2003) har 

i sin forskning lyft tecknandet som en av de bästa metoderna för att få barn att uttrycka och 

spegla sin inre känslovärld. Tecknandet medför att barnet lättare kan hantera sin sorg. 

 

Sjuksköterskorna menade att barnets medvetenhet och insikt även kunde visas i beteendet 

genom uttryck för dödsångest. Barnets dödsångest berodde enligt sjuksköterskorna på 

rädsla för att bli övergiven och de beskrev hur barn tydligt visade att de inte ville bli 

lämnade av sjuksköterskan trots att barnet aldrig lämnades ensamt utan alltid var i sällskap 

av föräldrar och närstående. Författarna till föreliggande studie tolkade detta som ett tecken 

på att barnet uppfattade sjuksköterskan och hennes kompetens som lugnande och att det 

var viktigt för barnet att ha sjuksköterskan hos sig, inte bara som en trygg vuxen i barnets 

nätverk utan även som professionell och kompetent vårdare. 

 



 22     

Barnets dödsångest berodde enligt sjuksköterskorna på rädsla för att bli övergiven. Enligt 

Arlebrink (1999) utgörs det existentiella hotet hos barnet av att bli lämnat ensamt, då hon 

eller han är beroende av andra för att få sina grundläggande behov såsom närhet, näring 

och omsorg tillgodosedda. Döden ruckar som Magnusson (2000) beskriver på relationer 

och sociala gruppers pågående liv.  

 

Inom psykologin och anknytningsteorin talar man ibland om att vi människor är våra 

relationer, och inom hälsopsykologin råder stor enighet kring relationernas och det sociala 

nätverkets betydelse för människans hälsa och välmående (Josefsson & Linge, 2008; 

Rydén & Stenström, 2008). Utifrån detta ställde sig författarna till denna studie frågan om 

det inte är samma existentiella hot eller kanske separationsångest som utgör människans 

dödsångest oavsett ålder? Döden innebär förluster och rädslan för dessa förluster kan enligt 

författarna vara så stark att man undviker att prata om döden för att också slippa reflektera 

över de egna förlusterna och separationerna.

Den främsta orsaken till att inte samtala om döden med barn som är döende kan enligt 

författarna till föreliggande studie bottna i rädsla. Sjuksköterskorna menade att döden är 

skrämmande för många och att rädslan bidrar till att man inte pratar om det. 

Sjuksköterskornas uttalanden bekräftar forskning av Zyga et al. (2011) som presenterar 

sambandet mellan rädsla och bristande erfarenhet av att kommunicera om döden. 

Författarna till föreliggande studie frågar sig vad rädslan för döden beror på och vad det 

egentligen är som är skrämmande? Sannolikt finns det många svar.  

 

Magnusson (2000) beskriver hur tabut kring döden växte fram i västerländska samhällen 

som en följd av industrialiseringen. Från att ha ingått som en naturlig del i vardagslivet 

blev döden något som skulle gömmas undan och institutionaliseras. Döden och döendet 

kom att innebära isolering och ensamhet, och detta skulle människor skyddas ifrån. Döden 

kom även att omslutas av tystnad och lögner. En tradition av tabu och tystnad växte fram 

som präglat sjukvården fram till för bara något decennium sedan, då det i Sverige var 

praxis att inte tala om sanningen om sjukdom för en svårt sjuk person menar Arlebrink 

(1999). Författarna till föreliggande studie menar att den skrämmande bilden av döden och 

döendet även rekonstrueras i dagens västerländska samhällen. I massmedia framställs 

döden ofta som skrämmande och förenat med lidande (Williamson, Skinner & Hocken, 

2011). Williamson et al. (2011) menar att medias framställning av död och sjukdom spelar 

en avgörande roll för människors uppfattning och föreställningar. De intervjuade 

sjuksköterskorna upplevde att samhällets föreställningar kring döden och döendet oftast 

var värre än verkligheten. De träffade på personer som föreställde sig döendet som 

plågsamt och förvridet i smärta, något som de ansåg inte överensstämde med deras 

erfarenheter av döendet. 

Sjuksköterskorna menade att föräldrarna utgjorde barnets största trygghet, och i likhet med 

studier av Brien et al. (2010) samt McSherry et al. (2007) som visade på att föräldrarnas 

förtroende krävdes för att få barnets, för att följaktligen uppnå ändamålsenliga samtal. De 

beskrev att föräldrarna ofta var det största hindret för att kunna samtala med barnet, och 

berättade om föräldrar som inte ville att deras barn skulle medverka vid samtal kring 

sjukdom och död. Sjuksköterskorna upplevde att denna motvilja berodde på att föräldrarna 

ville skydda sina barn. Utifrån den forskning som författarna tagit del av kan man dock dra 

slutsatsen att barnet bäst skyddas och skonas från rädsla och ångest genom öppna och 

uppriktiga samtal (Horstman & Bradding, 2002; Kreicbergs et al., 2004; Levetown, 2008). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%2522Kreicbergs%20U%2522%255BAuthor%255D
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Sjuksköterskorna lyfte fram att barnen ofta skyddade sina föräldrar, och att barnen därför 

undvek att prata om döden. De menade att barnen inte trodde att föräldrarna visste om 

döendet och att föräldrarna skulle såras av att barnen pratade om det. Barnens 

omtänksamma tystnad styrker Poltorak och Glazers (2006) påstående om att barn som 

ligger inför döden ofta har en högre medvetenhet om sin stundande död än vad vuxna tror.  

Med hänsyn till detta menar författarna till denna studie att vi som vuxna gör barnet som är 

döende en otjänst genom att inte samtala om döden. På så sätt kan barnet upprätthålla tron 

om att de vuxna inte vet, och att det är hon eller han som orsakar de vuxnas sorg om hon 

eller han pratar om det. 

Vidare beskrev sjuksköterskorna att man i andra kulturer än den svenska (västerländska) 

inte pratade om döden, och att den svenska kulturen medförde en öppenhet inför 

diskussioner kring döden. Författarna fann detta intressant då tidigare forskning av Beale et 

al. (2005) påvisat bristande kommunikation kring döden med barn som är döende i 

västerländska samhällen. Sjuksköterskorna beskrev, paradoxalt nog, även ”svenskar” som 

sämre på att prata om döden än personer från andra kulturer. Författarna fann diskursen 

kring kultur problematisk då vi lever i ett mångkulturellt, globaliserat samhälle med en stor 

rörelse av människor över olika gränser. Förhållandet till döden är heller inte enbart 

kulturbundet utan ingår i ett större sammanhang och har varierat under olika tidsepoker 

och historiska skeden bara i västerländska samhällen (Arlebrink, 1999; Magnusson 2000). 

 

Miljön beskrevs av sjuksköterskorna som en påverkande faktor i samtalet. De belyste 

fördelarna med att föra samtal i barnets hemmiljö där det kunde ske på barnets premisser 

och problematiserade sjukhusmiljön där barnet istället befann sig på sjuksköterskans mark. 

Enligt Lamb, Connor och Ossman (2007), Stichler (2007) samt Vavili (2000) har 

sjukhusmiljön betydelse för att mål som är relaterade till vården ska kunna uppnås. Adams, 

Theodore, Goldenberg, McLaren och McKeever (2010) menar att vårdpersonalen bör se 

vårdmiljön ur barnets perspektiv eftersom miljön är en betydelsefull resurs i omvårdnaden.  

 

Lorenz (2007) menar att en vårdmiljö som gynnar patientens behov av en psykiskt 

stödjande miljö, känsla av egenkontroll, socialt stöd och förströelse kan utformas, och 

enligt Ygge (2009) är det möjligt att kombinera behoven av hygieniskt funktionella lokaler 

med en mer hemlik miljö. Enligt Vavili (2000) berör den psykiska vårdmiljön barnets 

behov av säkerhet, sociala kontakter, personligt utrymme, aktivitet, komfort och 

självständighet. Dijkstra, Pieterse och Pruyn (2006) menar i sin tur att det med förståelse 

om hur fysisk stimuli från omgivningen påverkar patienten, är möjligt att utforma 

vårdmiljöer som genererar positiva hälsoeffekter.

Vikten av att anpassa samtalet och dess innehåll efter situation och barn lyftes av 

sjuksköterskorna, vilket är i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som 

stadgar att patienten skall ges individuellt anpassad information.  

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005) beskrivs 

det att sjuksköterskan skall ha förmågan att informera patienter med hänsyn tagen till 

informationens innehåll. Samtliga av de intervjuade sjuksköterskorna, med undantag för 

en, hävdade att barnen bör informeras om sitt tillstånd men att detaljer nödvändigtvis inte 

måste beskrivas. 
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I linje med Cantrell och Matula (2009) som menar att sjuksköterskans engagemang och 

uppmärksamhet är av stort värde i omvårdnaden av sjuka barn, framhöll sjuksköterskorna i 

föreliggande studie att man i sitt arbete med barn som är döende måste vara varlig, 

inkännande och ödmjuk samt att det krävs fokus och öppenhet då man vill åstadkomma 

ändamålsenliga samtal. Sjuksköterskorna menade att det är viktigt att reflektera över och 

vara medveten om de egna föreställningarna och rädslorna kring döden, och att trygghet 

och insikt om den egna ståndpunkten är viktigt för att inge förtroende. De beskrev även 

vikten av att vara medveten om syftet med samtal om döden och att våga stå kvar och möta 

barnet i det som känns svårt.  

 

Cantrell och Matula (2009) menar att barn tydligt kan urskilja sjuksköterskor med ett sant 

intresse, och sjuksköterskor med enbart pliktkänsla. Cantrell och Matulas studie från 2009 

visade att de sjuksköterskor som hade ett genuint intresse för barnets mående vann ett 

större förtroende, och många gånger valde barnen att vända sig till just dessa 

sjuksköterskor för att få stöd i sin sorg och prata om sådant som de inte ville ta upp med 

sina föräldrar. Det var sjuksköterskans sanna empati och motivation som avgjorde 

huruvida barnet tydde sig till henne eller inte.

Författarna till föreliggande studie reflekterade över huruvida det skulle finnas ett samband 

mellan faktiska erfarenheter av samtal om döden med barn som är döende, och 

sjuksköterskans självreflektion och trygghet. Med hänsyn till Cantrell och Matulas (2009) 

forskning torde de sjuksköterskor som utstrålar trygghet genom att exempelvis våga stå 

kvar, vara de som de döende barnen gärna tyr sig och ställer frågor till. God erfarenhet av 

att samtala om döden tycks likaså ha betydelse för barnens förtroende för sjuksköterskan.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2005) skall sjuksköterskan kunna analysera styrkor och svagheter i 

den egna professionella kompetensen, det vill säga reflektera över den egna förmågan och 

viljan att utföra uppgifter genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Med en sådan 

självanalys följer sannolikt enligt författarna till denna studie en trygghet som i sin tur kan 

förmedlas och speglas i omvårdnadsarbetet.

Barn som själva uttryckt att de inte ville prata om döden beskrevs av sjuksköterskorna, 

som menade att detta var viktigt att respektera. Genom att tillgodose barnets önskemål på 

detta vis exemplifieras enligt författarna till föreliggande studie, hur vården kan bedrivas 

med respekt för patientens integritet och autonomi i enlighet Hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763).

Sjuksköterskorna menade att man pratar för lite om döden och att kompetensen och 

erfarenheten av att samtala om döden med barn som är döende är bristfällig. Beale et al. 

(2005) beskriver detta fenomen i sin forskning och menar att sjuksköterskors kunskaper 

ofta är bristande när det gäller kommunikationen kring döden med barn som är döende. 

Författarna tyckte sig kunna se ett samband mellan bristande erfarenhet av samtal om 

döden och otillräcklig kunskap. De sjuksköterskor som beskrev att de hade lång erfarenhet 

av, samt utbildning i, palliativ vård av barn, visade sig även (som ett bifynd) vara de som 

kunde berätta om erfarenheter av att samtala om döden med barn som är döende. 

Sjuksköterskorna beskrev att kunskap gav dem trygghet i samtalet.
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Slutsats

Att samtala om döden kan upplevas som svårt då döden kan vara skrämmande och 

tabubelagd. Att samtala om döden med barn, kan upplevas som ännu svårare då det finns 

traditioner av att barn ska skyddas från den bistra verkligheten om döden. Att samtala om 

döden med barn som är döende, som inte längre kan skyddas från döden och som är i 

behov av tröst, torde följaktligen vara den svåraste utmaningen.  

 

I föreliggande studie framkom det att föräldrarna kan styra informationen och 

samtalsinnehållet gällande döden i sjuksköterskans samtal med barnet. Det var inte 

ovanligt att sjuksköterskorna såg att barnet hade behov av att prata om döden men där 

samtalet begränsades med hänsyn till att föräldrarna uppgett att de inte ville att man skulle 

prata om ämnet med barnet.

 

Fortsatta studier 

Författarna till föreliggande studie ser ett behov av forskning som dels kan generera 

riktlinjer och PM som kan underlätta i samtalet om döden med barn som är döende, och 

som dels kan vara till stöd då sjuksköterskor vill vägleda föräldrar att skydda sina barn 

genom att samtala om döden och inte genom ett undvikande av ämnet. Sådan forskning 

torde även gynna flera grupper än den som varit i fokus i föreliggande studie, exempelvis 

syskon till barn som är döende vilka enligt Björk, Wiebe och Hallström (2009) ofta är en 

bortglömd grupp. 
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Hej!

Vi heter Jessica Ekman och Matias Garzon och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett examensarbete omfattande 15 

högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskors erfarenheter av att 

samtala om döden med barn som är döende (var god se nästa sida för sammanfattning av 

studiens innehåll och upplägg). Vi är därför mycket intresserade av att få genomföra 

intervjuer på er avdelning.

Om Du godkänner att intervjuer genomförs hos Er är vi tacksamma för Ditt svar. Om Du 

känner dig tveksam till att studien genomförs vid Er avdelning är vi tacksamma för besked 

om detta. Har Du ytterligare frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta 

oss eller vår handledare.

Vänliga hälsningar,

Jessica Ekman

070-018 39 09

jessica.ekman@student.sophiahemmethogskola.se

&

Matias Garzon

073-679 57 52

matias.garzon@student.sophiahemmethogskola.se

Handledare:

Britten Jansson

08-406 28 68

britten.jansson@sophiahemmethogskola.se
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SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT SAMTALA OM DÖDEN MED 

BARN SOM ÄR DÖENDE

      

Problemområde

Frågor om döden är existentiella, eviga frågor som mänskligheten ställt i alla tider och 

barns frågor om döden är hälsosamma tecken på nyfikenhet. Vuxna vill ofta skydda barn 

från döden, trots att barn inte kan skyddas från själva döendet. Barns förståelse för och 

förmåga att hantera döden påverkas då man inte talar om döden. När barn själva ligger 

inför döden växer frågorna, farhågorna och insikterna och ämnet går inte längre att 

undvika.

Arbetet som sjuksköterska i nära kontakt med barn som står inför döden innebär ofta en 

stor påfrestning. Många känner sig osäkra och hjälplösa inför barnets sorg och fruktar 

barnets frågor om döden, vilket kan spegla den egna fruktan och hjälplösheten inför döden 

och det okända.

Syfte

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att samtala om döden 

med barn som är döende, i åldrarna 3-12 år.

Metod

En kvalitativ metod har valts där sjuksköterskor kommer att intervjuas om erfarenheter av 

att samtala om döden med barn som är döende. Genom att göra en intervjustudie är vår 

förhoppning att få ökad kunskap i området och kunna jämföra resultatet med tidigare 

forskning i ämnet.

Vi planerar att intervjua 6-8 sjuksköterskor som har minst två års erfarenhet av att arbeta 

med barn i åldrarna 3-12 år.

Tidslängd för arbetet

Arbetet med studien kommer att pågå under perioden 2012 01 30 - 2011 04 30. Vi skulle 

gärna vilja utföra intervjuerna under vecka 9-13, men vi är flexibla om tidpunkten inte 

passar Dig.
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Hej!

Vi heter Jessica Ekman och Matias Garzon och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5 som ska genomföra ett examensarbete omfattande 15 

högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskors erfarenheter av att 

samtala om döden med barn som är döende (var god se sammanfattning av studiens 

innehåll och upplägg nedan). Vi är därför intresserade av att få genomföra en intervju med 

Dig som arbetat minst två år med barn, i åldrarna 3-12 år, som är döende.

Intervjun beräknas ta ca 30-45 min och frågorna i den intervjuguide som ligger till grund är 

semistrukturerade. Medverkan som intervjuperson i studien är givetvis helt frivillig och 

kan när som helst avbrytas. Intervjun kommer att spelas in och därefter transkriberas. Vid 

transkribering kommer intervjupersonen att avidentifieras och inspelningen kommer att 

förstöras. Alla uppgifter är således konfidentiella och endast tillgängliga för arbetets 

författare.

Om Du är intresserad av att ställa upp som intervjuperson är vi mycket tacksamma om Du 

hör av Dig till oss. Har Du ytterligare frågor rörande undersökningen är Du välkommen att 

kontakta oss eller vår handledare.

Vår förhoppning är att sjuksköterskor med minst grundläggande utbildning som möter barn 

i sitt arbete kommer att ha nytta av den kunskap som vi får möjlighet att ta del av genom 

våra intervjuer. Om Du sedan vill ta del av studien i sin helhet kommer denna möjlighet att 

erbjudas.

Vänliga hälsningar,

Jessica Ekman

070-018 39 09

jessica.ekman@student.sophiahemmethogskola.se

&

Matias Garzon

073-679 57 52

matias.garzon@student.sophiahemmethogskola.se

Handledare:

Britten Jansson

08-406 28 68

britten.jansson@sophiahemmethogskola.se
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Bilaga III 

INTERVJUGUIDE

Allmänna frågor

1. Vad har du för utbildning? 

2. Berätta om din arbetslivserfarenhet 

3. Hur länge har du arbetat med barn som är döende? 

4. Hur kommer det sig att du började arbeta med dödsjuka barn? 

Huvudfrågor

1. Vad har du för erfarenheter av att prata om döden med barn?

2. Hur kan ett samtal om döden med ett döende barn se ut?

- Kan du berätta om någon situation

3. Hur förbereder du dig inför ett sådant samtal?

- Känslomässigt?

- Praktiskt; planering, struktur?

4. Brukar du få frågor från barnen? Om ja, vilka typ av frågor?

5. Har du några strategier under ett samtal?

6. Hur kan responsen från ett barn te sig i ett sådant samtal?

7. Använder du dig av några speciella kommunikationssätt i samtalet?

8. Vilka faktorer kan underlätta samtalet?

9. Vilka faktorer kan försvåra samtalet?

10. Stöter du på några etiska dilemman, och i så fall vilka?

11. Arbetar du utifrån några riktlinjer? Kan du berätta?

12. Vad tycker du är viktigt att tänka på i samtalet om döden med ett döende barn?

13. Har du något du skulle vilja tillägga?

Exempel på förståelsefördjupande frågor

- Berätta mer om…?

- Vad innebär…?

- Kan du utveckla det…?

- Hjälp mig att förstå skillnaden mellan…?

- Ge exempel på vad det inte är…?

- Vilken betydelse har…?

- Hur tänker du…? 
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