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Förord 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till vår mycket kompetenta och 

engagerade handledare Camilla Udo som har funnits där för vägledning och stöd 

under hela processen.  

Vi vill även tacka Landstinget Dalarna som givit oss förtroendet att genomföra 

denna studie utifrån deras tidigare insamlade material. Vi är imponerade av 

styrgruppens engagemang till att ständigt vilja utveckla verksamheten för barn och 

unga som anhöriga.   

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till de barn och unga som har deltagit i 

stödgruppsverksamheten och bidragit med sina betydelsefulla synpunkter, utan 

dessa hade studien inte kunnat genomföras. 

Slutligen vill vi även tacka varandra för ett intressant och givande samarbete! 



Abstract 

In this qualitative study, questionnaires were collected from children and adolescents who had 

participated in a support group in Dalarnas län for children and adolescents with a deceased 

close relative. The purpose of this study was to enhance knowledge of children and 

adolescents’ experiences of participating in support groups through their descriptions in 

qualitative questionnaires. Qualitative content analysis was conducted and three categories 

were identified; kinship, processing and the significance of structure. The result highlights the 

importance of having the opportunity to meet other children and adolescents in similar 

situations, and indicates that the participants Sense of coherence enhanced through the 

participation in the support group. 

Keywords: support groups, children and adolescents in grief, peer support, sense of 

coherence, grief, death, close relative  



Sammanfattning  

I denna kvalitativa studie har enkäter insamlats från barn och unga som deltagit i 

stödgruppsverksamhet för barn och unga med en avliden nära anhörig i Dalarnas län. Syftet 

med studien har varit att beskriva deltagarnas erfarenheter av stödgrupperna. Genom 

kvalitativ innehållsanalys har tre kategorier identifierats; bearbetning, gemenskap och 

strukturens betydelse. Studien visar främst på betydelsen av att få träffa andra barn och unga i 

liknande situation samt indikerar till att deltagarnas KASAM (känsla av sammanhang) 

förhöjts genom deltagandet i stödgruppen. 

Nyckelord: stödgrupper, barn och unga i sorg, peer support, KASAM, sorg, död, nära anhörig   
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1. Inledning 

Drygt tre procent av barnen födda mellan åren 1973–89 i Sverige har en förälder som avlidit 

innan barnet fyllt 18 år, vilket innebär att nästan tio barn om dagen förlorade en förälder under 

denna tidsperiod (Hjern & Manhica Helio, 2013). Socialstyrelsen (2013) har klassat barn och 

unga med en avliden förälder som en riskgrupp då de löper större risk att drabbas av egen 

psykisk ohälsa både på kort och lång sikt. Risken att de dör i förtid är fördubblad i jämförelse 

med de barn som inte mist en förälder (Socialstyrelsen, 2013). Att en förälder avlider kan vara 

en mycket traumatisk upplevelse för ett barn då hela deras vardag vänds upp och ner, när de 

mister den som stått för deras emotionella stöd och dagliga omsorg (Dyregrov, 2007; 

LaFreniere & Cain, 2015; Socialstyrelsen, 2013). Förlust förknippas med sorg (Hammarlund, 

2012). Sorg kan ha flera dimensioner i en människas liv, att känna sorg kan vara en allvarlig 

traumatisk upplevelse, men är också något som hör till livets gång. Just döden är något som vi 

människor generellt har en komplicerad relation till (Hammarlund, 2012). Sorgeprocessen vid 

exempelvis närståendes dödsfall består ofta av flera olika stadier och det är viktigt att påpeka 

att en människa kan pendla fram och tillbaka mellan dessa olika stadier (Worden, 2006). Då 

Socialstyrelsen (2013) pekat på ökad risk för bland annat psykisk ohälsa för barn som förlorat 

nära anhörig genom dödsfall är det viktigt att barn och unga i denna situation erhåller stöd i 

sin sorgeprocess för att på så sätt minska dessa hälsorisker. 

Den 1 januari 2010 infördes bestämmelser i Sveriges Hälso- och sjukvårdslag 

(1982:763) med syftet att stärka barnperspektivet i hälso- och sjukvården för barn upp till 18 

år. Om ett barns förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 

oväntat avlider ska hälso- och sjukvården särskilt beakta barnets behov av information, råd 

och stöd. Dessa bestämmelser ska även gälla när barnets förälder eller någon annan vuxens 

död inte är oväntad (Patientsäkerhetslagen, 2010:659). Socialstyrelsens (2013) rapport påvisar 

en avsaknad av handlingsplaner och riktlinjer inom hälso- och sjukvård gällande bemötandet 

av barn och unga med en avliden nära anhörig. Resultatet i rapporten visar även att 

bemötandet är knutet till person snarare än organisation, det vill säga förhållningssätt och 

bemötande tycks inte vara förankrat i verksamheten.  

Utifrån förtydligandet i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) 2010 fick 

Sveriges landsting en förfrågan från Socialstyrelsen gällande att ta del av utvecklingsmedel 
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för pågående arbete och projekt kring barn som anhöriga inom hälso- och sjukvården. 

Landstinget Dalarna utformade en ansökan där de beskrev sitt pågående arbete kring barn 

som anhöriga, bland annat bestående av en arbetsgrupp med representanter från verksamheter 

inom sjukvården som arbetar med barn och unga. Denna arbetsgrupp hade tagit fram riktlinjer 

gällande barn som anhöriga inom Landstinget Dalarna. Dessutom hade Landstinget Dalarna 

vid detta tillfälle startat upp en stödgruppsverksamhet för barn i sorg inom cancervården. 

Socialstyrelsen valde sedan ut tre landsting som redan hade påbörjat ett arbete inom detta 

område där Landstinget Dalarna blev ett av de utvalda landstingen.   

Det råder ovisshet kring hur stödgrupper tillgodoser barn och ungas behov av stöd när 

de har en nära anhörig som avlidit (Dyregrov, 2007). Studier visar dock att många upplever 

att deltagandet i stödgrupper har hjälpt dem i sin sorgeprocess (Dyregrov, 2007; Henoch, Berg 

& Benkel, 2015; LaFreniere & Cain, 2015). Vår studie bidrar med ny och viktig kunskap då 

den belyser deltagarnas erfarenheter av att delta i stödgrupper för barn och unga med en 

avliden nära anhörig. Studien kan även bidra till att stödgruppsverksamheten utvecklas så att 

den tillgodoser deltagarnas behov på bästa sätt och genom detta motverkar senare psykisk 

ohälsa.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få ökad kunskap om barn och ungas erfarenheter av att delta i 

stödgrupper för barn och unga med en avliden nära anhörig. Utifrån syftet har följande 

frågeställningar framkommit: 

- Hur uppfattar deltagarna stödgruppens utformning och innehåll? 
- Har stödgruppen påverkat deltagarnas sorgeprocess, och i så fall på vilket sätt? 

1.2 Definitioner 

Här redovisas definitioner av relevanta begrepp som är återkommande i studien. 

1.2.1 Peer support 

Peer support handlar om att ge och få hjälp grundad på respekt, delat ansvar och gemensamt 

synsätt på vad som hjälper (Mead, Hilton & Curtis, 2001). Det handlar vidare om att förstå en 
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annan människas situation genom ett empatiskt förhållningssätt utifrån delad erfarenhet av 

känslomässig och psykisk smärta. När människor identifierar sig med andra som liknar dem 

själva känner de en kontakt (Mead, m.fl., 2001). Stödgruppsverksamhet är en form av peer 

support. 

1.2.2 Stödgrupp 

Stödgrupp är en form av peer support som syftar till att människor i liknande situationer ska 

kunna mötas för ett gemensamt utbyte av råd, stöd och hjälp.  

1.3 Disposition 

I denna studie finns sju kapitel där första kapitlet inleder med bakgrund, syfte och 

frågeställningar, definitioner samt disposition. Det andra kapitlet fokuserar på relevant 

tidigare forskning. Det tredje kapitlet redovisar relevanta teorier för studien såsom KASAM 

(känsla av sammanhang) och Cullbergs kristeori. I det fjärde kapitlet återfinns metod där det 

redogörs för design, urval och population, material, databearbetning och analys, tillförlitlighet 

och äkthet, metoddiskussion samt etiska överväganden. I kapitel fem presenteras studiens 

resultat. I sjätte kapitlet förs en diskussion om studien samt resultatet kopplat till teorier och 

tidigare forskning. I det sjunde och sista kapitlet lyfts studiens slutsatser och implikationer för 

framtiden. Därefter redovisas referenser och bilagor. Vi har gemensamt författat samtliga 

delar i studien. 

2. Tidigare forskning 

Här redovisas relevant forskning för studien gällande barn och unga med en avliden förälder.  

2.1 Risk- och skyddsfaktorer för den undersökta målgruppen 

Barn och ungas behov av stöd och information i samband med en förälders dödsfall varierar 

utifrån utveckling, mognad samt deras mottaglighet av metoder för stöd (Hjern & Manhica 

Helio, 2013). En stor andel av barn med en avliden förälder befinner sig, redan innan 

dödsfallet, i en mycket sårbar situation då föräldern har psykisk ohälsa, risk/missbruk av 

alkohol och narkotika och/eller långvarig fysisk sjukdom (Hjern & Manhica Helio, 2013). 
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Centre for Health Equity Studies  (CHESS), Stockholms universitet/Karolinska Institutet har i 

samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet skrivit tre rapporter 

i projektet ”Barn som anhöriga”. Rapporterna belyser olika teman som hur vanligt det är att 

barn har en avliden förälder, hur betyg och gymnasiebehörighet ser ut hos hos barn som 

förlorat en förälder i dödsfall samt hälsa och sociala livsvillkor (Hjern, Arat, Rostila, Berg & 

Vinnerljung, 2014). Förälders död påverkar ofta barns skolprestation i negativ riktning och 

exempelvis går drygt 50 procent av barnen med en avliden förälder ut grundskolan utan 

behörighet till gymnasiet (Hjern, Rostila, Berg & Vinnerljung, 2013). Dock visar samma 

författare att en skyddsfaktor kan vara om den kvarvarande föräldern har hög utbildningsnivå 

(Hjern, Rostila, m.fl., 2013). Några riskfaktorer för barn och unga med en förälder som avlidit 

är exempelvis minskat stöd i skolarbetet då den kvarvarande föräldern kan vara upptagen av 

sin egen sorgeprocess samt att familjens totala inkomst ofta försämras och/eller att de sociala 

förhållandena påverkas (Hjern, Rostila, m.fl., 2013). Det är av stor vikt att förstärka stödet för 

barn med en avliden förälder då förälders död har ett starkt samband med att barnen i vuxen 

ålder utvecklar psykisk ohälsa (Hjern, Arat, m.fl., 2014).  

Sammanfattningsvis visar denna rapportserie att det finns flera faktorer, så som 

genetiska faktorer och missgynnande miljöfaktorer (Hjern, Arat, m.fl., 2014), som kan 

förklara sambandet mellan att barn och unga med en förälder som plötsligt avlidit har en ökad 

risk för att senare i livet drabbas av psykisk ohälsa, för tidig död och missbruk. Förebyggande 

insatser är på både kort och lång sikt lönsamma för att minska ovan nämnda risker för den 

berörda gruppen (Hjern, Arat, m.fl., 2014). 

2.2 Stödgrupp som metod för barn och unga 

Lindsteins studie Barn i riskzon (Lindstein, 2008) är ett av de mest omfattande 

forskningsprojekt som har gjorts i Sverige gällande stödgruppsverksamhet för barn som växer 

upp i familjer med psykisk ohälsa, våld eller missbruk (Skerfving, 2012). Studien visar att 

barn och unga som växer upp i familjer med psykisk ohälsa, våld eller missbruk hade en 

positiv syn på stödgruppsverksamheten då de upplevde att de fått verktyg för att hantera 

vardagen, nya lärdomar och idéer samt tips på handlingsstrategier (Lindstein, 2008). Utifrån 

detta fann Lindstein att stödgruppsverksamheten bidrog till ett salutogent och hälsobringande 

sammanhang där barnen gavs det stöd de var i behov av för sin utveckling. En farhåga 
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Lindstein hade innan studien genomfördes var att stödgruppsverksamheten skulle leda till att 

barnen utvecklade en negativ identitet då de skulle identifiera sig som ”barn till missbrukare”, 

detta var inget hans studie kunde påvisa (Lindstein, 2008). En studie har dock påvisat att 

gruppverksamhet kan bidra till att ungdomar påverkar varandra i negativ riktning då de delar 

med sig av sina riskbeteenden till varandra och genom kompisgruppens starka påverkan 

förstärker problemen istället för att minska dem (Ferrer–Wreder, Stattin, Cass Lorente, 

Tubman & Adamson, 2005).  

När det gäller stödgruppsverksamhet för barn och unga med en avliden förälder visar 

studier att stödgrupper kan vara till stor hjälp då de kan hjälpa barnen att uttrycka ledsamhet 

och sorg (Henoch, m.fl., 2015; LaFreniere & Cain, 2015). Att prata om känslor kan hjälpa till 

att normalisera hur sorg upplevs, vilket kan medföra att det blir lättare att prata om sorg i 

familjen då barnen får lära sig hur man uttrycker känslor genom att delta i en stödgrupp 

(Henoch, m.fl., 2015). Genom att barnen får träffa andra barn och unga i liknande situationer 

får de stöd i sin sorgeprocess vilket kan bidra till ett bättre självförtroende och reducerad 

psykisk ohälsa (Henoch, m.fl., 2015). Deltagande i en stödgrupp kan innebära att barnet 

känner lättnad över att kunna berätta om sina erfarenheter utan att någon djupare förklaring 

behövs då deltagarna känner igen varandras berättelser (Henoch, m.fl, 2015). Resultatet 

antyder att känslan av ensamhet kan minska genom deltagande i stödgrupper. LaFreniere och 

Cain (2015) pekar på flera faktorer som påverkar hur effektivt det sociala stödet blir: 

kvaliteten på stödet som erbjuds, hur varaktigt det sociala stödet är, hur öppen personen är om 

sin situation, omgivningens förmåga att stödja samt vilken kultur personen befinner sig i då 

synen på vilket stöd som är bäst vid en krissituation kan skilja sig åt.  

Att ta emot och ge stöd till personer i liknande situationer är en form av peer support 

som kan vara en gynnsam faktor för återhämtning från psykisk ohälsa (Mead, m.fl., 2001). 

Vidare menar Mead m.fl. (2001) att peer support grundar sig i ömsesidigt ansvar, respekt för 

varandra och att man delar erfarenheter kring känslomässig och psykisk smärta. Enligt samma 

författare är peer support inte baserat på psykologiska modeller eller diagnostiska kriterier 

utan bygger på kontakten med andra i liknande situationer. Coatsworth-Puspoky, Forchuk och 

Ward-Griffin (2006) menar att peer support bidrar till känsla av att ha återfått sina sociala 

färdigheter och tagit kontroll över livet igen. Genom peer support kan den drabbade gå ifrån 

”sjukrollen” till att bli mer av en hjälpare i gruppen (Coatsworth-Puspoky, m.fl., 2006; Mead, 
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m.fl., 2001). Schön, Denhov och Topor (2009) påvisar begränsad tillgång till peer support-

grupper gällande psykisk ohälsa i Sverige, trots att det finns ett stort behov av att träffa andra 

människor i liknande situationer för att lyckas med sin återhämtning. 

2.3 Barns behov av lek vid sorg 

Barn har ett behov av att leka med andra barn i sorg (Dyregrov, 2007). En studie visar att den 

fysiska leken bland barn kan öka deras KASAM (känsla av sammanhang), detta på grund av 

att barnen känner en ökad begriplighet och hanterbarhet då leken bidrar till att skingra de 

negativa tankarna och öka känslan av välbefinnande (Løndal, 2010). Vidare visar studien att 

barn som utesluts från fysisk lek med andra barn får en mindre känsla av hanterbarhet och 

begriplighet, därmed en minskad KASAM. Vänskap är en viktig faktor i barn och ungas liv 

för att inte känna ensamhet (Margalit, 2010). Kortvarig ensamhet är vanligt förekommande 

och inte något som kan leda till negativa konsekvenser i framtiden, dock kan långvarig 

ensamhet vara en riskfaktor för barn och ungas utveckling och framtid (Margalit, 2010). 

3. Teori 

Nedan kommer en redogörelse för teoretiska perspektiv relevanta vid sorg, kris och 

bearbetning. 

3.1 KASAM  

Känsla av sammanhang (KASAM), en översättning av det engelska begreppet sense of 

coherence, utgår från det salutogena perspektivet och har visat sig ha en stor betydelse i 

människors sätt att hantera kriser (Antonovsky, 2005). KASAM är ett salutogent perspektiv, 

som syftar till att framhäva det friska och det som fungerar hos en människa. KASAM gäller 

för människan generellt oavsett ålder, dock finns specifik forskning där man kopplar KASAM 

till barn och unga vilket tidigare beskrivits i studiens avsnitt om tidigare forskning. KASAM 

innefattar tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet (Antonovsky, 

2005). Begriplighet innebär att man upplever inre och yttre skeenden som förnuftsmässigt 

gripbara, tydliga och strukturerade. Detta kan beskrivas som att en människa förstår/ser visst 

sammanhang i det som sker och att det därmed även finns någon slags förutsägbarhet. Den 
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andra komponenten, hanterbarhet, handlar om i vilken grad man upplever att man har resurser 

för att möta och hantera ovan nämnda skeenden. Detta kan betyda att man som människa 

upplever att man förmår klara av/hantera det som sker. Den tredje komponenten är 

meningsfullhet vilket handlar om graden av upplevd delaktighet, engagemang samt 

känslomässig investering. Enligt Antonovsky (2005) har en individs KASAM avgörande 

betydelse för hur denne uppfattar och hanterar svåra situationer, såsom förlust och kris.  

3.2 Cullbergs kristeori 

Cullbergs kristeori beskriver inte specifikt barn och unga i kris men är ändå relevant utifrån 

sin beskrivning om olika krisfaser. Cullberg (2006) beskriver i sin kristeori fyra olika faser 

som han menar att en människa genomgår under en kris. Den första fasen kallas chockfasen, 

denna fas varar mellan ett kort ögonblick till några dagar. I chockfasen har den drabbade svårt 

att ta in verkligheten, personen kan till synes verka lugn och kontrollerad men i själva verket 

råder ett kaos inombords kring vad som inträffat. I denna fas är det svårt att ta in och komma 

ihåg information då minnets funktion sviktar. Den andra fasen är reaktionsfasen och den 

bildar tillsammans med chockfasen den akuta fasen. När den drabbade börjar inse vad som 

hänt sker en häftig omställning och personen försöker att hantera krisen genom olika 

försvarsmekanismer, detta sker i reaktionsfasen. Efter den akuta fasen inträffar 

bearbetningsfasen som oftast pågår från sex månader till ett år efter den traumatiska 

händelsen. Här börjar den drabbade att kunna se till framtiden och samtidigt kunna distansera 

sig mer än tidigare från traumat. Försvarsmekanismerna blir här mindre påtagliga och 

personen börjar återuppta tidigare intressen samt bli mer mottaglig för nya erfarenheter. Den 

sista fasen benämns som nyorienteringsfasen, i denna fas har den drabbade bearbetat och 

accepterat det som skett för att kunna fortsätta livet. Den drabbade har inte glömt det som 

hänt men har anpassat sig till det nya livet för att orka fortsätta leva. Det är viktigt att påpeka 

att de olika krisfaserna går in i varandra och att man kan pendla fram och tillbaka mellan de 

olika faserna samt att olika faser kan vara olika framträdande hos olika individer (Cullberg, 

2006). 
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4. Metod  

I metodavsnittet presenteras vilka vetenskapsteoretiska ställningstaganden studien utgår från 

och vilken undersökningsdesign som ansetts mest lämplig i förhållande till studiens syfte.  

Även urval och population redovisas nedan liksom metod för datainsamling och analys. Med 

ett kritiskt resonemang redogörs för studiens tillförlitlighet och äkthet. Därefter förs en 

metoddiskussion där studiens styrkor och svagheter diskuteras. Avslutningsvis kommer en 

redogörelse för studiens etiska överväganden. 

4.1 Design 

Detta är en kvalitativ studie där enkäter med öppna frågor (Bilaga 4, 5, 6) har analyserats med 

kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2011). Studien är deskriptiv då det redan finns viss 

kunskap om stödgruppsverksamhet och i denna studie klassificeras, kategoriseras och 

beskrivs deltagares erfarenheter (jmf. Grinnell & Unrau, 2014). Vår studie har en induktiv 

ansats, då den inte utgår från några förutbestämda hypoteser om hur barn och unga med en 

avliden nära anhörig beskriver stödgruppsverksamhet.  

4.2 Urval och population 

Vårt urval är kvalitativa enkäter insamlade från deltagare i stödgrupper för barn och unga med 

en avliden nära anhörig i Dalarnas län sedan starten år 2009 till våren 2015. Det är totalt 32 

kvalitativa enkäter som inhämtats från barn och unga som deltagit i stödgruppsverksamheten 

inom Dalarnas län. Under samma period har ca 100 barn och unga deltagit i 

stödgruppsverksamheten, men då ingen rutin tidigare funnits om, och i så fall hur, enkäter ska 

samlas in har enbart vissa gruppledare samlat in enkäter. Stödgrupperna är ett 

samverkansprojekt mellan Landstinget Dalarna, Röda Korset, Svenska kyrkan samt 

Sjukhuskyrkan och dess upplägg och innehåll beskrivs nedan. Åldern på deltagarna har varit 

mellan 4-22 år, men de flesta har varit mellan 10-16 år. Då vi har fått en förfrågan från 

Landstinget Dalarna att sammanställa och analysera dessa insamlade enkäter kan detta anses 

vara ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). 
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4.3 Material 

Innan denna studie påbörjats har enkäter utformade med öppna frågor (Bilaga 4, 5, 6), där 

informanterna själva givits möjlighet att utforma svaren, delats ut till deltagarna av 

gruppledarna under sista grupptillfället. Några av de insamlade enkäterna har en något annan 

utformning, dock med samma frågeområden som den som återfinns i bilaga 4. Enkäterna har 

alltså delats ut av stödgruppsledarna med syfte att inhämta deltagarnas synpunkter om 

stödgruppsverksamheten i Dalarnas län. Nedan beskrivs den stödgruppsverksamhet barnen 

och unga deltagit i som fyllt i enkäter. 

4.3.1 Stödgruppsverksamheten där aktuella enkäter samlats in 

Stödgrupperna i Dalarnas län har utvecklats sedan år 2008 och är i dagsläget utformade i 

barn- respektive tonårsgrupper där barngrupperna är för barn mellan 4-12 år och 

tonårsgrupperna är för unga i åldern 13-22 år. Antalet deltagare varierar beroende på 

efterfrågan men det ultimata antalet deltagare är mellan fem till åtta deltagare. Gruppledarna 

är utbildade stödgruppsledare genom en uppdragsutbildning på Ersta & Sköndal Högskola 

(7,5 hp). Då det finns många olika familjekonstellationer i dagens samhälle behöver inte den 

avlidne vara biologisk familjemedlem.  

För att nå ut med information till barn och unga med en avliden förälder har 

stödgruppsverksamheten annonserat på platser där barn och unga vistats. Även 

yrkesverksamma inom Dalarnas län som har kontakt med barn och föräldrar har informerat 

om stödgruppsverksamheten. Kuratorsenheten på Falu Lasarett tar emot förfrågningar om att 

delta i stödgrupperna, dels från barn och unga, men även från deras anhöriga. För att 

säkerställa om det i dagsläget bedöms vara en lämplig insats för den drabbade genomförs en 

informationsträff med barnet/den unge samt vårdnadshavaren där den professionella ger 

information om stödgruppen och samtidigt tar reda på om första krisperioden har lagt sig. För 

att få delta i stödgrupperna bör det ha gått minst sex månader efter dödsfallet då det annars 

bedöms vara för tidigt i sorgeprocessen.  

Stödgrupperna träffas åtta gånger per termin (en gång/vecka) två timmar per tillfälle 

med uppehåll vid lov. Stödgruppsverksamheten utgår från en stödgruppsmodell som Svenska 

Kyrkan och Rädda Barnen har arbetat fram i samband med den flodvåg som inträffade i 
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Sydostasien år 2004. Orsaken till framväxten av stödgruppsmaterialet berodde på den stora 

mängd barn och unga som drabbades av att en nära anhörig avled i och med flodvågen, vilket 

ledde till sorg och trauma hos de drabbade barnen. Stödgruppsmodellen som 

stödgruppsverksamheten arbetar utifrån grundar sig i olika teman, där ledaren har en mer 

tillbakadragen roll för att skapa möjlighet för deltagarna att dela sina erfarenheter med 

varandra. Under stödgruppstillfällena har ett tema i taget berörts. De teman som behandlas är: 

1. Inledning: Deltagarna får här berätta om sina upplevelser och berätta om vem som har 

avlidit. Syftet är att skapa trygghet i gruppen och inse att man inte är ensam i sin sorg. 

2. Händelsen: Här ges deltagarna tillfälle att dela med sig om vad som hände och varför den 

nära anhöriga avled. De får även tillfälle att berätta mer om den avlidna. 

3. Begravning: Deltagarna får berätta om tankar och känslor kring begravningen.  

4. Minnen: Här får deltagarna dela med sig av både roliga och smärtsamma minnen kring 

den avlidna. 

5. Känslor: Här pratar gruppen om olika känslor och det förmedlas att det är okej att känna 

känslor så som exempelvis ilska och rädsla. 

6. Nätverk: Här kartläggs hur deltagarnas nätverk ser ut vilket ger en möjlighet till att 

stärka upp ett eventuellt bristande nätverk. 

7. Existentiella frågor: Här ges deltagarna utrymme att diskutera existentiella frågor, 

exempelvis vad som har blivit annorlunda sen den nära anhöriga avled, vad som händer 

efter döden och hur deltagarna ser på framtiden. 

8. Avslut: Det sista tillfället handlar om att sammanfatta det stödgruppen har berört under 

träffarna. Om behov finns av ytterligare stöd ges möjlighet till detta. Gruppledarna delar 

ut enkäter till deltagarna där de får beskriva vad de anser om stödgruppsverksamheten och 

informerar om att en återträff kommer att erbjudas efter ett halvår för att se vart de då 

befinner sig i livet. 

Strukturen på träffarna är lika varje gång för att skapa en trygghet hos deltagarna då de vet 

vad som komma skall. Träffarna inleds med fika för att ge deltagarna en trygg atmosfär, 

därefter berör man det aktuella temat med paus för lek och pyssel. Träffarna avslutas alltid 

med olika aktiviteter för att hjälpa deltagarna att ”komma tillbaka till vardagen” och inte 
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fastna i det som behandlats i gruppen. Deltagarna får även reda på nästa veckas tema för att 

kunna förbereda sig.  

4.4 Databearbetning och analys 

Data från enkäterna sammanställdes först till en text. Utifrån den sammanställda texten 

analyserades materialet genom kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Bryman som menar att 

man genom en innehållsanalys kodar materialet för att undersöka om det finns centrala teman 

eller kategorier (Bryman, 2011). Nedan redovisas analysförfarandet stegvis där båda 

författarna deltog i processen:  

1. Svaren i enkäterna sammanställdes till en text. 

2. De meningsbärande enheterna valdes ut. 

3. De meningsbärande enheterna kondenserades, det vill säga relevant text ”silades” ut ur de 

meningsbärande enheterna. 

4. De kondenserade textenheterna kodades. 

Utifrån koderna bildades sedan subkategorier som grupperades och därefter identifierades 

kategorier. För att få en helhet av materialet och kontrollera att subkategorier och kategorier 

var konsekventa och väl baserade i deltagarnas utsagor skrevs analysschemat ut och varje svar 

klipptes ut för sig och grupperades. Svaren delades in i reviderade subkategorier och 

kategorier då nya framträdande mönster blev upptäckta under detta arbete. Processen 

återupprepades ytterligare en gång för att se att svaren var fördelade i lämplig subkategori och 

kategori. Ett talande exempel (dvs. citat som senare omarbetats något för att garantera 

anonymitet) valdes ut från varje subkategori. 

4.5 Tillförlitlighet och äkthet 

Inom kvantitativ forskning används begreppen validitet och reliabilitet för att diskutera 

kvalitet i studien, där validitet syftar till att beskriva huruvida man mäter det man avser att 

mäta och reliabilitet huruvida man mäter det på ett tillförlitligt sätt (Bryman, 2011). Huruvida 

dessa begrepp kan appliceras inom kvalitativ forskning råder det delade meningar om 

(Bryman, 2011). I denna studie tillämpas de motsvarande begreppen till validitet och 

reliabilitet så som tillförlitlighet och äkthet, som oftast används inom kvalitativa studier. 
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Tillförlitlighet innefattar trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka 

och konfirmera (Bryman, 2011). Begreppet intern validitet är jämförbart med trovärdighet, 

och handlar då om huruvida forskaren får svar på det hen faktiskt ämnat undersöka (Sohlberg 

& Sohlberg, 2013). Trovärdigheten kan säkerställas i vår studie genom att alla informanter har 

erfarenheter av att en nära anhörig avlidit, vilket innebär att möjligheten för att informanterna 

kunnat ge relevanta svar på enkätens frågor ökar. Överförbarhet av denna studie till en annan 

kontext, studiens externa validitet, avgörs av hur pass täta beskrivningar som producerats i 

studien (Bryman, 2011). Då denna studies syfte har varit att undersöka hur 

stödgruppsverksamheten beskrivits av deltagarna har vi inte ämnat uttala oss om några andra 

än studiens informanter. Dock har informanterna en mängd erfarenheter efter sitt deltagande i 

stödgruppen vilket ökar möjligheten att även andra barn och unga i liknande situation skulle 

uppfatta deltagande i stödgruppsverksamhet på någorlunda liknande sätt som våra informanter 

gjort.  

För att säkerställa studiens pålitlighet har ett kodningsschema skapats gemensamt av 

studieförfattarna. Intern reliabilitet sker då ett forskarlag gemensamt kommer överens om den 

tolkningsram de ska använda sig av (Bryman, 2011). Då båda studieförfattarna kodat samma 

material kan interkodarreliabiliteten säkerställas och genom att materialet kodats flera gånger 

kan intrakodarreliabiliteten säkerställas. Kodningsschemat går även att använda på nytt vilket 

kan möjliggöra framtida sammanställningar och eventuella jämförelser inom 

stödgruppsverksamheten. I vår studie bidrar transparens i kodningsschemat till äkthet. Enligt 

Bryman (2011) bör ett antal kriterier uppfyllas för att nå äkthet; att studien ger ett rättvist 

resultat av de synpunkter som samlats in i studien (dvs. att resultat är väl förankrat i 

deltagarnas utsagor). I vår studie är resultatet textnära och väl grundat i deltagarnas utsagor 

och kan därför anses bidra till studiens äkthet.  

4.6 Metoddiskussion 

En styrka med vår studie är att enkäterna har utformats kvalitativt, vilket bidrar till en djupare 

förståelse av deltagarnas erfarenheter av stödgruppsverksamheten än om de utformats med en 

kvantitativ ansats (med t.ex. strukturerade frågor) där deltagarna inte kunnat uttrycka sig fritt. 

Dock hade intervjuer, individuellt eller i form av fokusgrupp, troligtvis varit mer gynnsamt då 

intervjuer möjliggör följdfrågor och genom det en ännu djupare förståelse. Hade intervjuer 
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genomförts istället för kvalitativa enkäter hade det även varit lättare att anpassa frågorna till 

barnets mognad och utifrån detta kunna få mer utförliga svar av de yngre barnen. Att 

genomföra intervjuer kontinuerligt i stödgruppsverksamheten skulle dock innebära vissa 

svårigheter då detta är tidskrävande och dessutom kräver personal (andra än gruppledarna) 

som är kvalificerade att intervjua. En stor nackdel med enkäter, kvalitativa eller kvantitativa, 

är att enkäter riskerar att medföra ett visst bortfall då man oftast skickar enkäter per post och 

inte möter informanten personligen.  

En annan nackdel med denna studie är att stödgruppsverksamheten inte sparat någon 

dokumentation över vilka som deltagit i stödgrupperna, vilket gör att det är svårt att uttala sig 

om exakt hur många och vilka som deltagit genom åren. En brist i materialet är att det är 

relativt få som har svarat på enkäten i stödgruppsverksamheten (ca 32%). Dessutom råder  

oklarhet kring hur många av stödgrupperna som har fått möjlighet att svara på enkäten då den 

inte varit till fullo implementerad i verksamheten. Hypotetiskt sett skulle det kunna vara så att 

enkäten endast har delats ut till de grupper som varit ”lyckade” utifrån stödgruppsledarnas 

perspektiv och/eller att endast de deltagare som varit nöjda med stödgruppen har svarat på 

enkäten. Detta är inte något som vi kan uttala oss om men vi är medvetna om att det kan ha 

påverkat vårt resultat då vi inte vet vilka som svarat samt inte svarat på enkäten.  

Enkäten har dessutom varit frivillig att fylla i under grupptillfället och deltagarna har 

även kunnat välja att ta med den hem och fylla i den tillsammans med sin vårdnadshavare. 

Utifrån detta kan vi inte uttala oss om bortfallet beror på att deltagarna inte fått enkäten eller 

om de själva valt att inte svara på den. Vid vår sammanställning av materialet upptäcktes det 

att flertalet enkäter saknar ålder på informanten och/eller årtal då enkäten fyllts i. Detta har 

medfört att ingen jämförelsestudie gått att genomföra. Vidare upptäcktes det att enkäterna som 

delats ut har olika frågeställningar vilket försvårat en sammanställning. Dock berör frågorna 

liknande ämnen. Genom att vissa frågor i enkäten tenderar att vara akademiskt formulerade 

kan en risk vara att informanterna har svårt att svara utförligt.  

Att vi som studieförfattare inte själva samlat in materialet samt att olika 

stödgruppsledare har delat ut enkäten har gjort att det varit omöjligt att påverka hur enkäterna 

utformats och hur materialinsamlingen gått till. Studien är kvalitativ med få deltagare utförd i  

en svensk kontext och det är därför inte möjligt att generalisera studiens resultat till andra 

sammanhang som exempelvis andra stödgrupper, landsting eller länder. Det är upp till läsaren 
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att bedöma huruvida resultatet är överförbart till just deras specifika kulturella kontext. En 

stor fördel med studien är att den bygger på samverkan med social praktik där syftet arbetats 

fram i samarbete med praktiker inom socialt arbete. Denna studie kan därför  anses vara ett 

konkret bidrag till att höja graden av evidensbaserad praktik. Evidensbaserad praktik är aldrig 

definitiv utan under ständig process då kontextuella faktorer förändras (t.ex. medarbetare 

kommer och går, nya chefer tillträder etc.) liksom att ny kunskap produceras. Denna studie 

utgör en liten, men viktig del i denna process, vilket visar på ännu ett skäl att genomföra 

denna studie. 

4.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) nämner fyra allmänna huvudkrav som finns på forskningen för att 

skydda individen mot att utsättas för kränkning, psykisk eller fysisk skada, och/eller 

förödmjukelse. De fyra kraven som vetenskapsrådet nämner är informationskravet, 

samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet har tagits i 

beaktande genom att deltagarna och deras vårdnadshavare har blivit informerade om 

frivillighet samt anonymitet i samband med ifyllande av enkäten. Samtyckeskravet har 

tillgodosetts genom att deltagarnas vårdnadshavare lämnat muntligt samtycke att deltagarna 

får lämna ut sina synpunkter på stödgruppsverksamheten. Konfidentialitetskravet uppfylls 

genom den rådande sekretessen då materialet är avidentifierat, vilket innebär att enkäterna 

inte kan härledas till en enskild deltagare. Nyttjandekravet har tillgodosetts genom att 

materialet endast kommer att användas till sammanställningen och inte överlåtas vidare utan 

förstöras efter studien avslutats. Landstingsjuristen är tillfrågad om att vi som studenter utför 

denna sammanställning och ser inga problem i detta då deltagarnas anonymitet garanteras och 

enkäterna inte går att koppla till någon enskild individ.  

Utifrån de forskningsetiska principer och krav, som gäller vid Högskolan Dalarna, 

fylldes blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor i 

(Bilaga 1). Då det framkom i egengranskningen att det fanns vissa etiska risker med att 

genomföra studien skickades en ansökan till Forskningsetiska nämnden på Högskolan 

Dalarna (Bilaga 2). Ansökan blev godkänd den 28 oktober 2015 (Bilaga 3). Även om det varit 

frivilligt och anonymt att fylla i enkäten kan frivilligheten ifrågasättas eftersom informanterna 

inte fått information om att sammanställningen kommer att genomföras i form av en c-uppsats 
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av studenter på Högskolan Dalarna. För att inte deltagarna ska kunna identifiera sina egna 

svar från enkäterna så har citat ej använts i c-uppsatsen utan redovisning av resultat och 

analys har presenterats i form av modifierad kondenserad text, kod, subkategorier och 

kategorier. Utsagorna är därmed något redigerade för att inte vara identifierbara, dock kvarstår 

innebörden av ursprungsmeningarna. 

Eventuell skada är om några synpunkter i denna sammanställning skulle kunna 

identifieras och anonymitet därmed inte skulle kunna garanteras för de barn och unga som 

svarat på enkäten. Detta kommer särskilt beaktas vid analys och sammanställning. Dock är 

risken för detta försvinnande liten då inga namn eller känsliga situationer finns beskrivna i 

svaren. Anonymitet kommer att beaktas med största varsamhet. Det är av största vikt att 

verksamheter, även ”känsliga” verksamheter såsom denna, regelbundet följs upp och 

utvärderas utifrån deltagarnas perspektiv och att de etiska aspekterna då beaktas med största 

allvar. Studieförfattarna är medvetna om att barn med en avliden nära anhörig är en utsatt 

grupp vilket kan medföra att en sådan enkät kan riva upp mycket känslor för deltagarna. Dock 

rör frågorna deltagandet i stödgruppen och inte deltagarnas personliga erfarenhet av förlust. 

Det vore oetiskt att inte genomföra denna sammanställning då deltagarnas synpunkter är av 

största vikt men självklart ska studien genomföras utifrån etiska överväganden för att undvika 

att någon kan komma till skada. Nyttan, att utveckla stödet till denna grupp individer, kan 

därför anses väga upp den eventuella skadan som detta ämne kan medföra.  

Utifrån detta är det viktigt att ta reda på hur metoden stödgruppsverksamhet uppfattas 

av deltagarna och är därför en viktig verksamhet att följa och utvärdera, inte minst utifrån 

deltagarnas perspektiv. Detta är också viktigt för att professionella ska kunna förbättra 

metoder. En stor nytta med detta projekt är att ge de professionella en bild av vad det är som 

fungerar och vad det är som skulle kunna förbättras inom ramen för stödgruppsverksamheten 

för att kunna erbjuda framtida deltagare en mer anpassad metod utifrån deras behov.  

5. Resultat 

Här presenteras studiens empiriska material. Resultatet redovisas utifrån kategorierna 

Gemenskap, Bearbetning, och Strukturens betydelse som övergripande rubriker med dess 

tillhörande subkategorier (Tabell 1) som underrubriker. I varje subkategori har ett talande 
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exempel genom ett modifierat citat med tillhörande kod valts ut, för att exemplifiera de 

utsagor som ligger till grund för kategorin. Till varje subkategori hör flertalet koder.  

  

Tabell 1: Kategorier och subkategorier 

5.1 Gemenskap  

Många av deltagarna beskriver att de uppskattat att få träffa andra i liknande situation och att 

de känt sig välkomna i gruppen. Deltagarna beskriver vidare en känsla av gemenskap i att få 

träffa andra i liknande situation av sorg. Kategorin gemenskap bygger på två subkategorier; 

Delad erfarenhet och Acceptans i gruppen. Nedan beskrivs varje subkategori. 

5.1.1 Delad erfarenhet 

Ett återkommande mönster har varit att deltagarna beskrivit att det varit givande att träffa och 

lära känna andra som varit med om att en nära anhörig avlidit. En av deltagarna beskriver att 

det har varit bra att få höra andras berättelser och genom detta få råd och idéer på hur barn 

och unga kan hantera sorgen. Deltagarna beskriver en förståelse från de övriga i gruppen som 

de inte upplevt tidigare, då deltagarna har liknande erfarenheter avseende att en nära anhörig 

avlidit. Deltagandet i stödgruppen har även skapat en förståelse av att inte vara ensam i sin 

sorg. En av deltagarna beskriver att hen har fått en förbättrad självkänsla och ökad energi 

genom att delta i gruppen och träffa andra med liknande erfarenheter. I tabellen nedan visas 

ett exempel på hur materialet ser ut och hur det har kodats in i schemat.  

Kategori Subkategori

Gemenskap Delad erfarenhet 
Acceptans i gruppen

Bearbetning Framtiden 
Lärdomar 
Uttrycka känslor 
Påverkan  
Samtal

Strukturens betydelse Tid 
Avbrott 
Önskad fortsättning 
Användbara övningar 
Användbara teman
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Tabell 2: Delad erfarenhet  

5.1.2 Acceptans i gruppen 

Deltagarna beskrev att de känt sig välkomna vilket de uttrycker har skapat en känsla av 

trygghet. De beskriver också att de kunnat vara sig själva då gruppen inte ställt några krav på 

deltagarna. En av deltagarna beskriver också att hen blivit bemött med öppenhet och 

förståelse i gruppen.  

Tabell 3: Acceptans i gruppen 

5.2 Bearbetning 

Denna kategori bygger på deltagarnas beskrivningar av olika strategier att bearbeta sorgen när 

en nära anhörig avlidit. Att uttrycka känslor och få samtala kring den avlidna på olika sätt har 

beskrivits som betydelsefullt i deltagarnas sätt att hantera sin situation. Deltagandet i 

stödgruppen beskrivs som givande. Deltagarna har beskrivit hur deras syn på framtiden har 

förändrats efter deltagandet i gruppen och vad de fått för lärdomar. Genom att deltagarna har 

beskrivit hur de hanterar sin situation och sin sorg på olika sätt har flertalet subkategorier 

framträtt: framtiden, uttrycka känslor, lärdomar, påverkan samt samtal. Nedan presenteras 

varje subkategori mer ingående.  

Modifierad och kondenserad 
text 

Kod Subkategori Kategori

Att dela med mig av mina 
innersta tankar skapade en 
känsla av samhörighet då jag 
inte kände mig ensam om mina 
tankar. Känslan av samhörighet 
kan jag tänka tillbaka till när 
jag mår som sämst och känner 
mig ensam.

Att inte vara ensam Delad erfarenhet Gemenskap

Modifierad och kondenserad 
text 

Kod Subkategori Kategori

Gruppen har bidragit till en 
känsla av trygghet och att man 
får vara precis som man är

Att vara kravlöst 
välkommen/accepterad 
ger trygghet

Acceptans i 
gruppen

Gemenskap
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5.2.1 Framtiden 

Deltagarna beskriver både rädsla och hopp inför framtiden. Flertalet av deltagarna beskriver 

att de ser ljusare på framtiden och att det kommer att lösa sig för dem på ett eller annat sätt 

men att de samtidigt känner rädsla inför den. Utifrån rädslan för framtiden beskriver 

deltagarna att den kan komma att bli svår, speciellt vid betydelsefulla händelser i livet då den 

nära anhörige saknas och inte kan vara delaktig. Det framkommer även att deltagarna har 

olika planer inför framtiden.  

Tabell 4: Framtiden 

5.2.2 Uttrycka känslor 

Flertalet av deltagarna beskriver att det har blivit lättare att prata om sorgen och att det varit 

betydelsefullt att få uttrycka sina känslor. Deltagarna har även beskrivit att de känner en 

ledsamhet men att det ändå har varit bra att prata om den avlidna och känslorna omkring. 

Tabell 5: Uttrycka känslor 

5.2.3 Lärdomar 

Flertalet av deltagarna beskriver att de har lärt sig mycket genom sitt deltagande i gruppen. 

De uttrycker att de kan se positivt på livet trots allt det jobbiga som hänt och att de själva 

måste våga gå vidare i livet. Deltagarna beskriver att de vet vad de kan göra om de känner 

ledsamhet eller ilska och även vem de kan vända sig till i sitt nätverk. En av deltagarna 

beskriver att hen har fått insikt i att sorgen har sina toppar och dalar trots att det har gått lång 

tid samt att ingen sorg är den andra lik. Deltagarna beskriver även att det har varit lärorikt att 

Modifierad och kondenserad 
text 

Kod Subkategori Kategori

Jag är rädd för framtiden men 
efter deltagandet i gruppen 
kan jag se att det går att leva 
trots allt. 

Att ha framtidstro Framtiden Bearbetning

Modifierad och kondenserad 
text 

Kod Subkategori Kategori

Det har blivit lättare att prata 
om sorgen.

Att uttrycka känslor Uttrycka känslor Bearbetning
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få kunskap om sorgens olika faser. 

Tabell 6: Lärdomar 

5.2.4 Påverkan 

Flertalet av deltagarna beskriver att deltagandet i stödgruppen har bidragit till att de inte 

känner lika stor saknad när de tänker på den avlidna. En av deltagarna berättar att deltagandet 

har påverkat hen på så sätt att hen skulle rekommendera gruppen till andra barn och unga i 

liknande situation. Flertalet deltagare menar att det har varit tufft och jobbigt att delta i 

stödgruppsverksamheten men att det samtidigt varit välbehövligt.  

Tabell 7: Påverkan

5.2.5 Samtal 

Under stödgruppens andra träff får deltagarna möjlighet att samtala kring vad som hände och 

varför den nära anhöriga avled samt tillfälle att berätta mer om den avlidna. Deltagarna 

uttrycker att det varit betydelsefullt att få prata om den avlidna då de genom detta fått hjälp att 

hantera samtal kring den avlidna. Deltagarna uttrycker vidare att det genom samtalen i 

stödgruppen har blivit lättare att prata om den avlidna. En av deltagarna uttrycker dock ett 

kvarstående behov av att prata mer om den som avlidit.  

Modifierad och kondenserad 
text 

Kod Subkategori Kategori

Efter att ha deltagit i gruppen 
har jag börjat förstå 
känslomässigt också, det tar 
lång tid att verkligen förstå 
men gruppen har hjälpt mig 
med detta.

Att få lärdomar av det som 
hänt

Lärdomar Bearbetning

Modifierad och kondenserad 
text 

Kod Subkategori Kategori

Det har varit både tungt och 
jobbigt men det är extremt 
välbehövligt.

Jobbigt men välbehövligt Påverkan Bearbetning
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Tabell 8: Samtal 

5.3 Strukturens betydelse 

Deltagarna har haft olika synpunkter på tidpunkten och tidsomfattningen av stödgrupperna. 

Flertalet har beskrivit sina synpunkter på upplägget i stödgruppsverksamheten. En fortsättning 

av stödgrupperna är något som efterfrågas. I kategorin Strukturens betydelse ingår följande 

subkategorier; Tid, Användbara övningar, Användbara teman, Avbrott samt Önskad 

fortsättning.  

5.3.1 Tid 

Flertalet av deltagarna önskar att gruppträffarna skulle vara längre då de bland annat inte hann 

med sitt pyssel och att samtala kring de övningar och teman som bearbetats. En deltagare 

uttrycker att mer tid hade varit bra på grund av att det tar tid innan deltagarna vågar öppna sig 

för varandra. Några av deltagarna menar att tidpunkten för gruppträffarna skulle kunna 

förändras, antingen genom att ha gruppträffarna lite tidigare eller lite senare på dagen. Några 

andra deltagare beskriver att det varit långt att åka och att det skulle varit bättre om resorna 

till stödgruppsverksamheten var kortare. De uttrycker trots detta att de långa resorna ändå 

varit värt det. 

Tabell 9: Tid 

5.3.2 Användbara övningar 

Deltagarna beskriver att de har uppskattat de övningar de fått göra och att det har hjälpt dem 

att hantera sina känslor. De övningar som deltagarna framför har varit givande är bland annat 

när de fick bearbeta sina minnen med hjälp av att göra ett minnesarmband, släppa ut en 

Modifierad och kondenserad 
text 

Kod Subkategori Kategori

Det har hjälpt att prata om 
pappa.

Att prata om den avlidna Samtal Bearbetning

Modifierad och kondenserad 
text 

Kod Subkategori Kategori

Tiden lät mycket, men det har 
gått för fort. Det tar lite tid 
innan alla börjar öppna sig.

Tidsomfattning Tid Strukturens betydelse
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luftlykta för att skänka en tanke till den avlidna samt att kasta tallrikar för att få reda på att det 

är acceptabelt att visa ilska.  

Tabell 10: Användbara övningar

5.3.3 Användbara teman 

Deltagarna beskrev att uppdelningen av teman varit bra då det möjliggjorde att de fick prata 

om många olika delar i sorgen. Flertalet deltagare beskrev att användningen av teman gjorde 

det lättare att tala och lyssna då det blev lättare att fokusera. Genom att deltagarna fick veta i 

förväg vilket tema som skulle behandlas vid nästkommande träff bidrog det till att deltagarna 

kunde förbereda sig vilket de uppskattade.   

Tabell 11: Användbara teman 

5.3.4 Avbrott 

Flertalet deltagare beskriver att variationen av aktiviteter var bra i stödgruppen då det kändes 

skönt att göra avbrott med något annat från de ”allvarliga” samtalen. De avbrott som 

beskrivits som uppskattade enligt deltagarna har varit fikat, pysslet och lekarna då deltagarna  

beskriver att avbrotten givit dem möjligheten att fokusera på någonting mer ”lättsamt”.  

Tabell 12: Avbrott 

Modifierad och kondenserad 
text 

Kod Subkategori Kategori

Att kasta tallrikar visade att 
det inte är dåligt att vara arg 
och att skicka upp hälsningar 
var fint.

Bra med övningar Användbara 
övningar

Strukturens betydelse

Modifierad och kondenserad 
text 

Kod Subkategori Kategori

Det var bra med olika teman då 
man fick chansen att prata om 
många olika delar av sorgen.

Bra med uppdelning av 
teman

Användbara teman Strukturens betydelse

Modifierad och kondenserad 
text 

Kod Subkategori Kategori

Det är bra att bryta av med 
något annat.

Bra med avbrott Avbrott Strukturens betydelse
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5.3.5 Önskad fortsättning 

Deltagarna beskrev att de gärna skulle se att det blev någon form av fortsättning på 

stödgrupperna, speciellt då de kände att de nyss lärt känna varandra när gruppen var slut. 

Flertalet av deltagarna önskade utifrån detta ett erbjudande att få delta i en fortsättningsgrupp. 

En av deltagarna beskriver en önskan om att ses flera gånger i veckan och efterfrågar ett läger.  

Tabell 13: Önskad fortsättning 

6. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att beskriva deltagarnas erfarenheter av att delta i stödgrupp 

för barn och unga med en avliden nära anhörig. Studien genomfördes med hjälp av ett redan 

insamlat material i form av kvalitativa enkäter som delats ut av stödgruppsledarna vid sista 

stödgruppstillfället. Materialet har bearbetats utifrån en kvalitativ innehållsanalys där tre 

kategorier och växt fram. Resultatet diskuteras nedan i förhållande till teorier och relevant 

forskning.  

6.1 Betydelsen av gemenskap 

Deltagarnas beskrivningar visar att de har uppskattat att få träffa andra med liknande 

erfarenheter och upplevelser och att de har känt sig välkomna och accepterade i stödgruppen 

som då bidragit till en känsla av gemenskap som tycks ha haft betydelse i deras sorgeprocess. 

Detta går att koppla till hur Mead m.fl. (2001) definierar peer support som något som handlar 

om hur stöd kan erhållas från kontakten med andra i liknande situationer. Att delta i stödgrupp 

kan eventuellt innebära en risk att ungdomars problem förstärks genom delandet av negativa 

erfarenheter (Ferrer–Wreder, m.fl., 2005). Vår studie visar dock motsatt resultat då 

deltagarnas beskrivningar påvisar positiva upplevelser av deltagandet i gruppen och att de, 

genom exempelvis gemensamma diskussioner om svåra situationer, har fått verktyg till att 

Modifierad och kondenserad 
text 

Kod Subkategori Kategori

Fler träffar hade varit bra då 
man precis hade hunnit lära 
känna varandra när gruppen 
var slut.

Att det inte blir någon 
fortsättning

Önskad 
fortsättning

Strukturens betydelse
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hantera sin sorg. Coatsworth-Puspoky m.fl. (2006) menar att en känsla av samhörighet kan 

uppstå när personer med liknande erfarenheter får en kontakt med varandra. Att träffa andra 

med liknande erfarenheter kan också medföra en känsla av lättnad då barnen förstår varandra 

utan att någon djupare förklaring behövs (Henoch, m.fl., 2015). Detta går att koppla till vår 

studie där deltagarna beskrev en lättnad över att de inte var ensamma i sin situation.  

Deltagarna upplevde att de andra barnen i stödgruppen hade en djupare förståelse för 

hur det är att ha en nära anhörig som avlidit, än andra människor utan liknande erfarenheter. 

Henoch m.fl. (2015) menar att barn kan få ett bättre självförtroende och reducerad psykisk 

ohälsa genom att träffa andra med liknande erfarenheter då de får stöd i sin sorgeprocess, 

både inom gruppen och familjen. Detta har även visat sig i vår studie då en av deltagarna 

beskriver att deltagandet i stödgruppen har givit deltagaren mer energi och bättre självkänsla. 

Detta understryker betydelsen av att erbjuda stödgrupper för i barn som går igenom 

sorgeprocess. Margalit (2010) menar att långvarig ensamhet är en riskfaktor för psykisk 

ohälsa och att man genom att motverka ensamhet förebygger risken för framtida psykisk 

ohälsa. Detta innebär enligt oss att stödgrupper även skulle kunna ses som en del i ett 

förebyggande arbete för att motverka framtida psykisk ohälsa hos barn och unga med en 

avliden nära anhörig. 

KASAM, känsla av sammanhang, kan appliceras på känslan av gemenskap som 

deltagarna i vår studie beskrivit. Att inte vara ensam i sin situation och att ha en förståelse för 

varandras upplevelser och erfarenheter går att koppla till komponenten begriplighet, som är 

en av de tre komponenterna i KASAM. Enligt Antonovsky (2005) handlar begriplighet om att 

ha en förståelse för vad som hänt och att kunna strukturera upp det svåra så att det blir 

begripligt. Deltagarna i vår studie uttrycker att de har fått en djupare förståelse då de har 

träffat andra i liknande situation vilket kan påvisa att deltagarnas begriplighet kring dödsfallet 

har ökat genom deltagandet i stödgruppen. Genom att utbyta erfarenheter med andra i 

liknande situationer har deltagarna beskrivit att de har fått tips och idéer på hur de ska kunna 

hantera sin sorg. Detta kan visa på att deltagarna har uppnått en grad av hanterbarhet. 

Hanterbarhet, som är den andra komponenten i KASAM, handlar om vilka resurser en 

människa har till sitt förfogande för att kunna möta och hantera svårigheter i sitt liv 

(Antonovsky, 2005). Då deltagarna har uppnått en grad av hanterbarhet kan det visa på att 

deltagandet i stödgruppen har givit dem resurser och verktyg till att hantera deras sorg. Den 
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tredje komponenten i KASAM är enligt Antonovsky (2005) meningsfullhet som handlar om 

hur en människa hittar känslomässig mening vid svåra händelser i livet och genom detta får 

drivkraft att fortsätta kämpa igenom svårigheter i livet. Flertalet av deltagarna i vår studie har 

beskrivit att de har blivit stärkta av att träffa andra och genom detta känt en delaktighet. Detta 

kan ha lett till att deltagarna har känt meningsfullhet att fortsätta sitt sorgearbete. Vårt 

empiriska material antyder till att deltagandet i stödgruppen kan ha bidragit till att öka 

deltagarnas KASAM.  

6.2 Möjlighet till bearbetning 

Flertalet av deltagarnas beskrivningar antyder att de fått en ökad KASAM genom deltagandet 

i stödgruppsverksamheten. Deltagarna i vår studie beskrev det som betydelsefullt att få 

uttrycka känslor och prata om den avlidna med de andra deltagarna. Flera studier har kommit 

fram till att barns situation i stor utsträckning påverkas av att deras förälder avlider och att 

stödgrupper är ett bra stöd för att hjälpa barnen att uttrycka sina känslor och sorg över det som 

hänt (Hjern, Arat, m.fl., 2015; LaFreniere, & Cain, 2015). Begriplighet, som är en komponent 

inom KASAM, handlar om att se sammanhang i det som sker (Antonovsky, 2005). Genom att 

deltagarna får prata om den avlidna och uttrycka sina känslor kan deltagarna få en förståelse 

för sin sorg och därmed öka sin begriplighet kring det som skett. Att prata om känslor i 

stödgrupp kan hjälpa barnen att normalisera upplevelsen av sorg och genom detta kan barnen 

få kunskap om hur de kan uttrycka känslor i andra situationer, exempelvis inom familjen 

(Henoch, m.fl., 2015).  

Deltagarna i vår studie beskrev även att deras framtidssyn hade förändrats efter 

deltagandet i gruppen. De beskrev vidare rädsla inför framtiden, men att den var hanterbar. 

Flertalet deltagare beskriver just detta, att stödgruppsverksamheten givit dem lärdomar i hur 

de ska hantera sin sorg vilket stärker tidigare studier som visar att peer support (kontakt med 

andra i liknande situationer) kan möjliggöra att personer återfår sina sociala färdigheter så att 

de kan ta kontroll över sina liv igen (Coatsworth-Puspoky, m.fl., 2006). Detta 

överensstämmer med deltagarnas beskrivningar i vår studie då de beskriver att deltagandet i 

stödgruppen ibland har varit påfrestande, men att det har lett till att de inte fastnat i det som 

varit ledsamt utan istället kunnat gå vidare i sin sorgeprocess. Att deltagarna beskrev en 

ljusare syn på framtiden och att de fått verktyg till att hantera ett liv utan den avlidna skulle 
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kunna påvisa att deltagarnas KASAM ökat både genom hanterbarhet och meningsfullhet efter 

deltagandet i stödgruppen.  

Flertalet av deltagarna beskriver att det varit tufft att delta i stödgruppen men att det 

varit välbehövligt vilket visar på behovet av stödgrupper för barn och unga med en avliden 

nära anhörig. Dock är utbudet av peer-support grupper i Sverige begränsat trots att det finns 

ett stort behov av att träffa andra människor med liknande erfarenheter för att lyckas med sin 

återhämtning (Schön, m.fl., 2009). 

6.3 Stödgruppens struktur 

Flertalet av deltagarna beskrev hur de skulle vilja att stödgruppens struktur och upplägg skulle 

kunna förbättras. Deltagarna gav olika synpunkter gällande tidpunkt för stödgruppen samt hur 

lång tid träffarna ska vara. Tidpunkten för stödgruppen är av större vikt än man kan tro då 

barn med en avliden förälder befinner sig i en riskgrupp för senare psykisk ohälsa där även 

skolprestationerna är i riskzonen. Hjern och Rostila m.fl. (2014) skriver att barns 

skolprestationer påverkas i negativ riktning vid död hos föräldrar. Vidare menar de att drygt 

50 procent av dessa barn går ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Hjern och Arat 

m.fl. (2014) lyfter fram vikten av att stärka stödet i och runt skolgången för barn med en 

avliden förälder. Utifrån detta är det av stor vikt att stödgruppsverksamheten inte pågår under 

eller nära inpå skoltiden eftersom barnen inte bör frånvara från skolundervisningen.  

Flertalet deltagare har beskrivit att de tyckt att stödgruppen skulle kunna vara tidigare 

eller senare då de inte hade tid för fritid eller lek efter skolan. Lek kan ha stor betydelse för 

barns KASAM då leken ofta är begriplig och hanterbar (Løndal, 2010). Dock finns tid avsatt 

för lek även i stödgruppsverksamheten. Flertalet av deltagarna beskrev att de uppskattat de 

avbrott som funnits för lek, fika och andra aktiviteter i stödgrupperna. Lek kan fungera 

avlastande för barn och Hjern och Manhica Helio (2013) skriver att barn och ungas behov av 

information och stöd vid en förälders dödsfall kan variera då utveckling, mognad samt deras 

mottaglighet av metoder för stöd skiljer sig åt. Detta bekräftas i vår studie då flertalet 

deltagare beskrev vikten av lek och att få avbrott från de svåra samtalen och istället bara få 

vara barn för en stund. Løndal (2010) har visat att fysisk lek bland barn bidrar till att skingra 

de negativa tankarna och ökar känslan av välbefinnande och KASAM. Detta kan kopplas till 

deltagarnas beskrivningar om vikten av att få leka med andra barn. Detta kan tänkas vara 
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extra viktigt för dessa barn då graden av deras KASAM är avgörande för hur väl de kan 

hantera sin sorg. Hjern och Manhica Helio (2013) betonar vikten av att att stödgrupperna är 

anpassade utifrån ålder och mognad då barn och ungas mognadsgrad och utveckling för 

mottaglighet varierar. Då de allra minsta barnen ännu troligtvis inte uppnått hög mognadsgrad 

eller utveckling, och därmed inte är så mottagliga för samtal, kan leken vara mer avgörande i 

deras sorgeprocess och att stärka deras KASAM.  

Deltagarna uttryckte att de har uppskattat att träffarna har utgått från relevanta teman då 

det gjorde det som kom fram mer hanterbart. För att deltagarna ska kunna tillgodogöra sig vad 

som kommer fram i stödgruppsverksamheten samt att deltagandet inte ska påverka dem 

negativt gör stödgruppsledarna en bedömning. Bedömningen handlar om att ”kontrollera” om 

barnet eller den unge har passerat den första krisperioden (den akuta fasen) som vanligen 

pågår i cirka 6 månader. Under den akuta fasen kan den personen ha svårt att ta in information 

då minnesfunktionen brister och försöker att hantera krisen genom olika försvarsmekanismer 

(Cullberg, 2006). Detta påvisar vikten av att en bedömning görs innan stödgruppsledarna 

beslutar huruvida barnet eller den unge får delta i stödgruppsverksamheten. Efter den akuta 

fasen hamnar personen, i detta fall barnet, i bearbetningsfasen vilket leder till att personen kan 

distansera sig mer än tidigare från traumat och se till framtiden. Försvarsmekanismerna som 

uppstod i den akuta fasen börjar bli mindre påtagliga och personen börjar bli mottaglig för 

nya erfarenheter. När en person befinner sig i bearbetningsfasen kan det anses vara lämpligt 

att delta i stödgruppsverksamhet då nya kunskaper kan inhämtas samt att distanseringen från 

traumat gör det möjligt att börja bearbeta det inträffade. Nyorienteringsfasen är den sista fasen 

i Cullbergs kristeori (2006) och handlar om att bearbeta det som skett för att kunna fortsätta 

framåt i livet och därmed inte längre befinna sig i en kris. Utifrån vad som framgår i 

nyorienteringsfasen kan deltagandet i stödgruppsverksamhet hjälpa personen att inte fastna i 

sorgebearbetningen och därmed kunna anpassa sig till ett liv där sorgen av den avlidna är 

hanterbar.  

Något som efterfrågades av deltagarna var en fortsättningsgrupp. Detta kan tolkas på 

flera olika sätt. Utifrån KASAM skulle man kunna anta att deltagarna inte nått tillräckligt hög 

hanterbarhet genom sitt deltagande i stödgruppen och därmed känner en oro över huruvida de 

kommer att klara att hantera och bearbeta sin sorg på egen hand efter stödgruppens avslut. 

Antonovsky (2005) benämner hanterbarhet som en förmåga att kunna hantera prövningar i 
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livet. En annan orsak till varför deltagarna önskar en fortsättningsgrupp skulle kunna vara att 

de har identifierat sig med de andra deltagarna i stödgruppsverksamheten och har svårt att se 

sig själv i andra sammanhang där de andra deltagarna inte längre finns med. Detta kan bero på 

det givande utbytet av erfarenheter som skett mellan deltagarna i gruppen. 

7. Slutsatser för studien 

Studien visar att barn och unga med en avliden nära anhörig kan bearbeta och finna sätt att 

hantera sorgen genom den undersökta stödgruppsverksamheten. Deltagandet i 

stödgruppsverksamheten kan vara ett sätt för barn och unga att bearbeta sorgen på då de får 

träffa andra barn och unga i liknande situationer och därmed få en gemenskap med andra. 

Stödgruppsverksamheten är en form av peer support och kan leda till en ökad KASAM hos 

deltagarna och på så sätt bidra till att hantera och bearbeta deras sorgeprocess.  

7.1 Förslag till utveckling i praktik 

Studiens resultat pekar på att det finns ett behov av fortsättningsgrupper inom 

stödgruppsverksamheten då flertalet barn och unga beskrev att de ville fortsätta att gå i 

stödgruppen. Några deltagare uttryckte att det var långt att åka och att det tog mycket tid från 

deras fritid vilket pekar på att det finns behov av att öka tillgängligheten av 

stödgruppsverksamheten i länet. Möjligheten till att delta i stödgruppsverksamheten bör inte 

bero på vart man är bosatt i länet utan borde snarare bero på behov. En tanke som uppstått 

under studiens gång är huruvida stödgruppsverksamheten skulle kunna samverka med skolor 

runtom i länet då det skulle kunna öka tillgängligheten, speciellt på de orter som ligger långt 

bort från Falun där stödgrupperna finns förlagda i nuläget. Detta medför självfallet att behovet 

av stödgruppsledare förändras beroende på hur man utformar stödgruppsverksamheten. 

Förslagsvis skulle stödgruppsledarna kunna åka ut till skolorna istället för att barnen ska 

komma till stödgruppsverksamheten. Nackdelen med detta skulle kunna vara att barn och 

unga som inte vill vara öppna med sitt deltagande i stödgruppsverksamheten för andra barn 

väljer att inte delta om stödgruppsverksamheten är förlagd i skolan. En fördel skulle däremot 

kunna vara att det blir lättare för de barn och unga som går i samma skola att fortsätta att hålla 

kontakten efter stödgruppens avslut.  
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En annan förbättringsåtgärd i ledet mot att utveckla stödgruppsverksamheten skulle 

kunna vara genom andra sätt att inhämta deltagarnas synpunkter. För att kunna få en djupare 

förståelse samt kunna ställa följdfrågor vid oklarheter skulle kvalitativa intervjuer kunna vara 

en lämplig metod. Dock är kvalitativa intervjuer tidskrävande, utifrån detta finns en tanke om 

att man bör fortsätta samla in kvalitativa enkäter men komplettera med några kvalitativa 

intervjuer för att få ett mer fylligt material. Ett annat förslag till förbättring kan vara att 

involvera deltagarna i författandet av enkätfrågor för att säkerställa att frågorna är anpassade 

till målgruppen. Stödgruppsverksamheten skulle även kunna undersöka om det finns 

hjälpmedel som är anpassade för barn och unga vid samtal eller skriftlig ifyllnad av enkäter. 

Kanske skulle stödgruppsverksamheten kunna ta hjälp av andra professioner för att ta reda på 

om det finns lämpliga hjälpmedel. Att använda hjälpmedel som är anpassade till barn och 

unga skulle kunna vara till hjälp då det kan tänkas vara svårt för dem att fylla i enkäter samt 

att reflektera över det som efterfrågas i enkäten. 

7.2 Förslag till ytterligare forskning 

Det finns behov av ytterligare kunskap gällande likheter och skillnader mellan ålder, kön och 

kulturell tillhörighet i förhållande till att delta i stödgrupp för barn och unga med en avliden 

nära anhörig. Det är även viktigt att undersöka om det är just deltagandet i 

stödgruppsverksamheten som har lett till den positiva utvecklingen för barn och unga i 

studien eller om det är ett naturligt led i sorgeprocessen. Förslagsvis kan detta undersökas 

genom randomiserade interventioner, där man låter en grupp delta i stödgrupp och en annan 

grupp motta någon annan form av insats, t.ex. enskilda samtal. Att inte erbjuda någon form av 

insats alls skulle vara oetiskt. För att kunna utföra interventionsstudier är det av stor vikt att 

ha två insatser som antas vara gynnsamma för de presumtiva deltagarna. 
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Bilagor 

Nedan har vi bifogat sju bilagor där bilaga 1 är blanketten för etisk egengranskning av 
studentprojekt som involverar människor, bilaga 2 är vår ansökan till Forskningsetiska 
nämnden, bilaga 3 är vårt godkännande från Forskningsetiska nämnden, bilaga 4, 5 och 6 
innehåller enkäterna som delats ut i stödgrupperna, bilaga 7 är informationsfoldern om 
stödgrupperna. 

Bilaga 1: Blankett från forskningsetiska nämnden (FEN) 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 
människor  

Projekttitel: Barn i sorg 
Student/studenter: Carolina Persson och Josefine Norström 
Handledare: Camilla Udo      

Ja Tveksamt Nej

1 Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 
innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 
förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 
personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 
studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 
elever)? 

X

2 Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 
kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 
inte att få full information om undersökningen och/eller 
möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?  

X

3 Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna?  
 

X

4 Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 
eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)?

X

5 Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov)?

X
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6 Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 
eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 
register)?  

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 
Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 
sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening

X

7 Avser du att behandla personuppgifter som avser 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i 
en struktur (till exempel ett register)? 
 

X
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Bilaga 2: Ansökan till forskningsetiska nämnden (FEN) 
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Bilaga 3: Godkännande från forskningsetiska nämnden (FEN) 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Bilaga 4: Enkät som delats ut i stödgrupperna 

Årlig sammanställning utvärdering barn i sorg grupper 

Bilaga A (deltagare) 

1. Hur har det fungerat med dag, tid, plats och fika?  
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Vad tycker du om formen (samtal i grupp, skriva, aktiviteterna, pyssel)? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Vad tycker du om innehåll (det vi pratat om, olika teman)?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Det här har varit bra! 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

5. Det här kan bli bättre! 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6. Så här har det påverkat mig att delta i gruppen… 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7. Jag vet vart jag ska vända mig om jag känner mig ensam med min sorg. 
(Ringa in ditt svar, ge gärna kommentar) 

JA     NEJ 

___________________________________________________________________ 

8. Så här ser jag på framtiden…  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Bilaga 5: Enkät som delats ut i stödgrupperna 

Vad tycker du om gruppen? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Vad har varit bra? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Vad har varit mindre bra? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Vad saknade du? T.ex antal grupp-medlemmar, ämnen… 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Vad borde vi gruppledare tänka på? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Bilaga 6: Enkät som delats ut i stödgrupperna 

Hur har det fungerat med dag, tid, plats och fika? Kommentera gärna. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Vad tycker du om formen (samtal i grupp, skriva, aktiviteterna, pyssel)? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Vad tycker du om innehåll (det vi pratat om, olika teman)? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Det här har varit bra! 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Det här kunde bli bättre! 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Det här har jag lärt mig och förstått! 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Om du vill skriva mer så använd gärna baksidan av pappret. 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Bilaga 7: Informationsfolder
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