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Background: Suicide is defined as a deliberate and self-destructive act that leads to death. 
It’s considered as a extensive health problem and each year, nearly 800 000 people die as a 
result of suicide around the world. Six people in each case estimates to be affected about the 
suicide. Sufficient support is considered important for these people. Aim: The aim of this 
study was to illuminate relative’s experience of losing a family member as a result of suicide. 
Method: A literature-based study including qualitative studies was chosen, according to 
Friberg (2006), in order to illuminate the relative’s experience of losing a family member as a 
result of suicide. The results of a total of nine scientific articles were compiled. Results: The 
results are presented in four themes, and a total of eight subthemes. The presented themes 
where grief, to be judged by others and to judge themselves, need of support and to continue 
living. Conclusion: The relatives often experience great suffering, but the results in this study 
shows that most suicide survivors don’t receive sufficient support. The care of these survivors 
thus requires a big commitment from the nurses. A guidance to relevant support measures is 
therefore of great importance, because sufficient support relieve illness, suffering and 
depression. The nurse should have a reflective approach and a scientific base in the care of 
these suicide survivors.  
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Suicid är en avsiktlig, självdestruktiv handling som leder till döden. Varje år begås närmare 
800 000 suicid runt om i världen och av dessa uppskattas cirka 1100 suicid begås i Sverige. 
I genomsnitt sörjer sex personer för varje fullbordat suicid, vilket innebär att sjuksköterskor i 
stor utsträckning kommer att möta dessa anhöriga inom vården. Syftet med studien var 
således att belysa anhörigas upplevelser av att mista en familjemedlem till följd av suicid.  
 
Föreliggande studie är en litteraturbaserad studie baserat på kvalitativa artiklar. Studien 
behandlade begrepp som hälsa och lidande, vilket vidare relaterades till suicid och de 
efterlevandes upplevelser. En sammanställning av totalt nio vetenskapliga artiklar användes 
som grund i utformningen av resultatet. Resultatet redovisade att de efterlevande i hög 
omfattning upplevde känslor av skuld och skam, relaterat till att bli dömd av andra och att 
döma sig själv. Att bli dömd av omgivningen framgick bero på att denna sortens handling inte 
var accepterat i samhället, det beskrevs vara ett tabubelagt ämne. Stöd beskrevs upplevas som 
antingen tillfredsställt eller bristande. Att genomgå sorg innefattade ett känslomässigt kaos 
och de efterlevande hade ett stort behov av att få sörja. Att därefter gå vidare i livet gjordes 
med hjälp av olika metoder, bland annat ritualer för att bevara minnen av den avlidne men 
även att uppnå acceptans för att förmå att leva vidare.   
 
Dessa efterlevande upplevde ofta både psykiskt och fysiskt lidande, genomgående i kris- och 
sorgeprocessen. Det beskrevs att de efterlevande upplevde stort behov av stöd, men att 
flertalet inte erhöll tillgodosedda stödinsatser. Sjuksköterskors förmåga till utveckling av 
vårdkvaliteten för att förmå att minska lidande och förebygga ohälsa hos dessa anhöriga 
beskrevs därför som viktig. Sjuksköterskor bör således även ha en grund i vårdvetenskap för 
att kunna bidra till kunskapsutveckling inom detta område. 
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Inledning 
Varje år begår närmare 800 000 människor suicid runt om i världen (World Health 
Organization (WHO), 2014). Av dessa uppskattas cirka 1100 suicid begås i Sverige, det vill 
säga ungefär tre suicidfall om dagen (Socialstyrelsen, 2016a).  
Det finns beskrivet att män suiciderar oftare än kvinnor, trots att fler kvinnor uppges 
behandlas till följd av misslyckade suicidförsök. I genomsnitt sörjer sex personer för varje 
fullbordat suicid, vilket innebär att sjuksköterskor i stor utsträckning kommer att möta dessa 
anhöriga inom hälso- och sjukvården (Allgulander, 2014). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
1992:567) beskriver att sjukvården har till uppgift att visa respekt och omtanke för alla 
människors lika värde, så även till de efterlevande vid ett dödsfall. Tillräckligt med kunskap 
om suicid och de efterlevandes situation krävs således för att detta mål ska uppnås. I och med 
detta fokuserar vi på att belysa anhörigas upplevelser av att mista en familjemedlem till följd 
av suicid.  
 
Bakgrund 
 
Denna studie utgår ifrån de anhörigas perspektiv, vilket inkluderar personer med en nära 
relation och en biologisk anknytning till den person som begått suicid. I bakgrunden beskrivs 
suicid, den suicidala processen, begreppet och innebörden av att vara anhörig, kris och sorg, 
samt sjuksköterskans ansvar. Vidare beskrivs lidande och hälsa som de teoretiska 
utgångspunkterna för denna studie.  
 
Suicid 
 
Suicid definieras som en avsiktlig, självdestruktiv handling som leder till döden. Fram till år 
1864 var det enligt svensk lag förbjudet och straffbart med försök till att begå suicid 
(Nationalencyklopedin (NE), 2016). Under år 2015 begick totalt 1182 personer suicid i 
Sverige, varvid 851 av dessa var män och 331 var kvinnor. Bland kvinnor är det vanligast att 
begå suicid i åldrarna 15-44 år, medan det hos män är vanligare i åldrarna 45-65 år 
(Socialstyrelsen, 2016b).  
 
Den äldre människan beskrivs oftare kunna omvandla suicidala tankar till handling och 
därmed genomföra suicid. En inverkande faktor kan vara att dessa äldre upplever sig vara till 
besvär för andra, exempelvis sina barn (Cullberg, 2010).  
Metoderna för suicid varierar, men enligt svensk statistik är det mest vanligt genom 
förgiftning och hängning. Andra förekommande metoder kan till exempel vara dränkning, 
skjutning, hopp från hög höjd, användning av vassa föremål eller med hjälp av föremål i 
rörelse, som exempelvis fordon (Socialstyrelsen, 2015). 
 
Den suicidala processen 
 
Den suicidala processen innebär tiden från en persons suicidala tankar till en fullbordad 
handling som resulterar i suicidförsök eller fullbordat suicid (Beskow, 2000a). Processen 
beskrivs innefatta ett komplext samspel mellan bristande förtroende, bristande förståelse av 
eget värde samt utmattning (Benson, Gibson, Boden, & Owen, 2016). Det är därför av stor 
vikt att avgränsa suicidprocessens start då det finns mer eller mindre allvarliga tecken på 
suicidala tankar. Allvarligt blir det när personen upplever tankarna som en möjlighet för sig 
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själv (Beskow, 2000a). 
 
Suicidbenägenheten varierar från dag till dag och är ofta av olika intensitet. Hela 
suicidprocessen sträcker sig vanligen från månader till år, men kan för en del personer pågå 
hela livet. Man brukar säga att suicidbenägenheten är akut, kronisk eller latent. Utvecklingen 
av suicidbenägenheten sker inom personen själv men också i ett dolt samspel med andra 
människor och anhöriga. Den suicidbenägnes tankar gällande de anhörigas känslor beskrivs 
vara betydelsefulla för utvecklingen i den suicidala processen (Beskow, 2000a). 
 
Att vara anhörig  
 
En anhörig beskriver Socialstyrelsen (2014) som en person inom familjen eller släkten, men 
att det även kan vara en nära person inom vänskapskretsen. Anhörig är den som anser sig ha 
en nära relation till personen i fråga. En familj beskrivs vara en social enhet bestående av 
medlemmar med biologisk anknytning, emotionell eller laglig relation samt släktskap 
(International Council of Nurses, (ICN), 2014).  
 
Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) beskriver skyldighet att erbjuda olika former av stöd till 
anhöriga som hjälper eller vårdar en familjemedlem. Stödet ska vara relevant och anpassat, 
men kan variera mellan olika kommuner.  
 
Kris och sorg  

 
Kris betyder plötslig förändring, avgörande vändning samt ödesdiger rubbning och kommer 
från det grekiska ordet ”krisis”. Människors liv har sedan lång tid tillbaka handlat om att 
bearbeta och att ta sig igenom okontrollerbara händelser som död eller yttre katastrofer. En 
traumatisk kris hotar den sociala identiteten, tryggheten, den fysiska existensen och de 
grundläggande möjligheterna till att leva ett liv i tillfredställelse. En person som genomgår en 
kris har vanligtvis ingen kunskap om hur denne ska klara av situationen eftersom 
handlingsförmågan försämras eller helt försvinner (Cullberg, 2006). 
 
Den traumatiska krisen består vanligen av olika faser, vilka är chock-fas, reaktions-fas, 
bearbetnings-fas och nyorienterings-fas. Dessa faser visar sig olika för alla människor och kan 
innebära att någon eller några faser saknas i den enskilda människans krisförlopp. Chockfasen 
innebär vanligen att personen som genomgår detta har svårt att ta in det som hänt och att 
kunna bearbeta detta. Under denna tid kan beteendet variera från person till person, från att 
skrika eller bete sig förvirrat till att ligga tyst och paralyserad. Reaktionsfasen börjar när den 
drabbade sakta med säkert börjar förstå vad som har hänt. Många frågeställningar uppkommer 
vanligen i denna fas. Försvarsmekanismer som regression, förnekelse, rationalisering, 
isolering och förstärkning är dessutom vanligt förekommande. När bearbetningsfasen träder in 
riktas fokus mer framåt och en mer positiv syn på livet börjar infinna sig. När sedan 
nyorienteringsfasen börjar lever den drabbade med det förgångna som ett ärr utan att det 
hindrar personen från att leva. Den skadade självkänslan blir bättre, samtidigt som nya 
relationer och intressen växer fram (Cullberg, 2006).  
 
Sorg kan upplevas när en anhörig dör. Hur personen reagerar beror på vilken relation denne 
haft med den avlidne och på vilket sätt personen varit en del av dennes liv, då genom mening, 
trygghet och innehåll (Cullberg, 2006). Det finns även bevis för att suicidrisken ökar för de 
efterlevande inom de närmaste åren (Krysinska, 2003). En avgörande faktor till detta kan vara 
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tomhetsupplevelsen som kan uppträda, vilken sänker vitaliteten som påverkar 
motståndskraften för fysiska sjukdomar (Cullberg, 2006).  I studien av Burke, Neimeyer, 
Young, Piazza Bonin & Davis (2014) beskriver majoriteten av deltagarna som förlorat en 
familjemedlem till följd av suicid att deras sorgeprocess och symtom minskat inom ett till två 
år efter förlusten. 
 
Cullberg (2006) beskriver att en djup och lång sorg kan vara svår att ta sig ur om personen 
levt i ett ömsesidigt beroende av skydd från den avlidne som nu inte längre finns i livet. Livet 
kan kännas mindre meningsfullt. Deltagare från studien av Burke et al. (2014) berättar om hur 
deras sorg snabbt utvecklats till svårt psykiskt lidande. Sorgens innebörd varierar beroende på 
om det är ett barn, ett syskon, en förälder eller en annan släkting som dör. Olika känslor kan 
förekomma hos de sörjande efterlevande, där förtvivlan, dödslängtan, destruktivitet, 
aggressivitet, depressivt självförakt och känslor av övergivenhet ofta är dominerande 
(Cullberg, 2006). 
 
Lidande 
 
Lidandet som begrepp kan ha olika innebörd. Som verb kan att lida innebära att utstå smärta, 
att uthärda, tåla och bära, samt att vidkännas smärtsamma omständigheter. Lidandet som 
substantiv beskrivs som en mänsklig upplevelse, vilket innefattar synonymer som elände, 
plåga, pina, vånda och tålande. Precis som en kris utspelar sig lidandet i olika faser, 
innefattande förnekelse, insikt och kamp, där kampen beskrivs vara lindringen man vill uppnå 
(Arman, 2012). Lidandet beskrivs som ett ont infinnande, utan mening, men att människan 
genom att ta sig igenom denna fas kan skapa mening för sig själv och sitt egna liv. Lidandet 
innebär således en unik upplevelse för varje enskild individ och uppges formas av den lidande 
människan och dess omgivning (Eriksson, 2015). 
 
Hälsa 
 
Ordet hälsa betyder helhet samt helighet och handlar om människans individuella 
medvetenhet om sig själv, sitt liv och sitt ansvar som människa (Wärnå-Furu, 2012). WHO 
(1948) definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysisk, psykiskt och socialt 
välbefinnande. Definitionen av hälsa innebär således inte endast avsaknad av sjukdom eller 
funktionshinder. Hälsa är ett mångdimensionellt begrepp, det vill säga både objektivt och 
subjektivt, och kan relateras till många andra begrepp. Friskhet, sundhet och att känna 
välbefinnande är gemensamt kopplade till hälsobegreppet (Wärnå-Furu, 2012).  
 
Eriksson (1989) beskriver hälsa som en rörelse i tre dimensioner, det vill säga som vardande, 
varande och görande. Hälsa som vardande har som tanke och mål att uppleva frihet och 
livskraft, medan hälsa som varande innebär en strävan efter välbefinnande och inre balans. 
Hälsa som görande innebär att människan genom att leva hälsosamt strävar efter att 
åstadkomma hälsa och undvika sjukdom. Om livet saknar mening har hälsa inte någon 
betydelse. 
 
ICN (2014) beskriver att sjuksköterskan och allmänheten delar ansvaret att initiera och främja 
hälsa samt det sociala behovet hos en individ. Sjuksköterskan har också i uppgift att sköta sin 
egen hälsa så att förmågan att ge vård inte äventyras eller försämras. 
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Sjuksköterskans ansvar 
 
Sjuksköterskan har ett stort ansvar och det grundläggande ansvarsområdet är att främja hälsa, 
förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande. Att ha respekt och vara medveten 
om kulturella skillnader och att ge lika vård oberoende av ålder, kön, hudfärg, 
funktionsnedsättning eller social ställning. Även att visa omtanke, hänsyn och respekt för 
mänskliga rättigheter till anhöriga som förlorat någon som avlidit. Vården ska bedrivas i 
samråd med patienten och dennes önskemål. Sjuksköterskan ansvarar för att ge individuellt 
anpassad information, till såväl enskilda personer, som till familjer och anhöriga (ICN, 2014). 
Att som sjuksköterska vårda en anhörig innebär att dela dennes bördor och ansvar samt att 
lyssna på eventuella önskningar och att väcka den anhöriges hopp. En god relation mellan 
sjuksköterska och anhörig är således viktig (Söderlund, 2012).  
 
Som sjuksköterska är det vanligt att möta människor i kris. Det är viktigt att stödja den 
drabbades egna läknings-resurser så att utvecklingen sker naturligt genom hela krisen. Man 
ska inte försöka ge tillbaka det förlorade, utan istället stödja patienten i hanteringen av den 
nya situationen. Med en hoppfull attityd genomgås krisen enklare även om denne inte känner 
eller förstår det just då. Att lindra lidandet genom psykofarmaka eller att hjälpa till med 
sjukskrivningar kan vara värdefullt i krisförloppet. Viktigast är dock att blanda in familjen 
eller andra anhöriga som kan ge stöd och finnas med i processen tills dess att den drabbade 
känner sig tillfreds med livet igen (Cullberg, 2006). 
 
Wilson och Marshall (2010) påvisade i sin studie att 94 % av de nära sörjande behövde 
professionell hjälp, men att endast 44 % erhöll tillräcklig hjälp. I och med detta väcks frågor 
gällande sjuksköterskans kunskap kring vårdandet av dessa anhöriga som förlorat en 
familjemedlem till följd av suicid. 
 
Problemformulering 
 
Vad vi vet är att suicid definieras som en avsiktlig, självdestruktiv handling som leder till 
döden. Suicid är en vanlig dödsorsak runtom i världen och cirka sex personer beräknas sörja 
vid varje fullbordat suicid. Män är den dominerande gruppen som begår suicid. Vi vet även att 
anhöriga till en familjemedlem som begått suicid drabbas av sorg, påverkas psykiskt och ofta 
mår dåligt under en längre period efter dödsfallet. Det är således viktigt att sjuksköterskor 
uppmärksammar dessa anhöriga som en riskgrupp och ger anpassad vård till varje enskild 
individ. Eftersom sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad är detta deras uppgift, vilket 
många gånger kan vara en stor utmaning. Det vi inte vet gällande detta fenomen är de 
efterlevandes upplevelser samt vilket stöd de bör erhålla. Genom att få en bredare förståelse 
för anhörigas upplevelser av att mista en familjemedlem till följd av suicid får sjuksköterskor 
en fördjupad kunskap om hur dessa anhöriga behöver stöd till att klara av att leva vidare. 
Denna kunskap hoppas vi kunna tillföra med föreliggande studie. I och med den fördjupade 
kunskapen kan eventuellt sjuksköterskans förmåga att lindra de anhörigas lidande och att 
förebygga psykisk ohälsa öka.  
 
Syfte 
 
Syftet är att belysa anhörigas upplevelser av att mista en familjemedlem till följd av suicid.  
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Metod 
 
Som metod för denna studie valdes en litteraturbaserad studie baserad på kvalitativa studier. 
En litteraturbaserad studie bygger på att sammanställa samt analysera redan publicerad 
forskning och kan vara en bra metod då avsikten med studien är att nå en djupare förståelse 
kring upplevelser och erfarenheter (Friberg, 2006).  
 
Litteratursökning 
 
En inledande litteratursökning användes för att skapa en grund i denna studie, vilket gav en 
ökad förståelse för vilka tekniker som kan användas under datainsamlingen och vilka 
databaser som kan vara användbara för att uppnå syftet med studien. Detta resulterade i en 
ökad inblick av antalet artiklar och gav vägledning gällande begränsningar inom det valda 
området. Den egentliga litteratursökningen inleddes därefter för att få fram relevanta 
vetenskapliga artiklar som svarade på studiens syfte.  
 
Både systematisk och osystematisk informationssökning gjordes vid insamling av data, vilket 
beskrivs som två kompletterande metoder avsedda att användas i relation till varandra för att 
få ett bra resultat vid informationssökningen (Östlundh, 2006). 
På Högskolan Västs bibliotek påbörjades den osystematiska sökningen där en planlös sökning 
i databaserna gjordes, vilket hjälpte författarna till föreliggande studie vid uppläggningen av 
planeringsarbetet. Den systematiska informationssökningen utfördes i databaserna ProQuest 
och Cinahl. Polit och Beck (2016) beskriver Cinahl som en databas med inriktning på bland 
annat omvårdnad och arbetsterapi. Utifrån fenomenet suicid som beskrivs i denna studie 
valdes även databasen ProQuest då den inriktar sig på psykiatri. Detta är således lämpliga 
databaser vid studier utförda av sjuksköterskor. Tillvägagångssättet dokumenterades 
fortlöpande i sökprocessen. Östlundh (2006) beskriver den systematiska sökningen som en 
bärande del för att kunna genomföra relevanta val gällande litteratur som motsvarar behovet 
och syftet med den aktuella studien.  
 
I ProQuest användes sökorden ”suicide”, ”suicide survivors” och ”family”.  Sökningarna 
utfördes först separat, för att sedan kombineras i olika sökningar. De begränsningar som 
gjordes var peer-review, år 2006 - 2016 och att studierna skulle vara publicerade på engelska. 
I Cinahl användes ämnesordet ”suicide” och sökorden ”family experience”, ”suicide 
survivors” och ”experienc*”. Sökningarna utfördes först separat och sedan i kombination med 
varandra. De begränsningar som gjordes var full text, peer-review, år 2006 - 2016 och att 
studierna skulle vara publicerade på engelska (Bilaga I). 
 
De aktuella titlarna lästes och därefter lästes relevanta abstracts. De artiklar som fortfarande 
överensstämde med studiens syfte lästes och granskades därefter enligt Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2011) mall för kvalitetsbedömning (Bilaga III). Av dessa sökningar valdes 
slutligen nio stycken att inkluderas i studiens resultat, vilka redovisas matrisen (Bilaga II). 
Majoriteten av dessa uppfyllde kriterierna för hög kvalitet, vilket vidare diskuteras i 
metoddiskussionen.  
 
Urval 
 
Syftet var att belysa anhörigas upplevelser av att mista en familjemedlem till följd av suicid 
och av den anledningen valdes artiklar med kvalitativ ansats. Artikelsökningen genomfördes 
utifrån de valda inklusions- och exklusionskriterierna. Inklusionskriterierna var att artiklarna 
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skulle baseras på anhörigas egna berättelser och upplevelser av att mista en familjemedlem till 
följd av suicid. Artiklarna skulle vara av hög vetenskaplig kvalitet, vara skrivna på engelska 
och publicerade från år 2006. Hög vetenskaplig kvalitet innebar att artiklarna för denna studie 
skulle uppfylla kriterierna för grad 1 eller grad 2 utifrån granskningsmallen.  
 
Exklusionskriterierna för denna studie var artiklar som berörde anhöriga till personer som 
gjort suicidförsök utan att ha fullgjort suicid samt kvantitativa artiklar. Barn under 18 år 
exkluderades också från denna studie då deras sorgeprocess och hantering av bortgång 
varierar beroende på vilken ålder barnet har.  
 
Analys 
 
Analysarbetet kan beskrivas som en process som går från helhet, till delar och slutligen till en 
ny helhet. I denna beskrivning av analysen utgörs helheten av de valda artiklarna, delarna 
består av artiklarnas bärande begrepp i resultatet och den nya helheten skapas i och med 
sammanställningen av de bärande begreppen, det vill säga det nya resultatet. Analysen utförs i 
fem steg, där det första steget innebar att läsa igenom artiklarna flera gånger för att få en 
överskådlig bild av innehållet. I det andra steget identifieras nyckelfynden i artiklarnas 
resultat, vilket i steg tre sedan sammanställs för att få en överblick över vad som ska 
analyseras. I det fjärde steget identifieras likheter och skillnader mellan studiernas resultat och 
nya teman skapas, vilket symboliserar de framkomna fynden i artiklarna. I det femte och sista 
steget formuleras och presenteras en beskrivning utifrån de nya teman som skapats (Friberg, 
2006). 
 
Till en början skapade vi en överblick av innehållet genom att läsa de utvalda artiklarna 
enskilt och flera gånger. Artiklarna numrerades. Nyckelfynd och textavsnitt som svarade på 
syftet att belysa anhörigas upplevelser av att mista en familjemedlem till följd av suicid 
markerades med färgade pennor. Nyckelfynden jämfördes med varandra för att finna likheter 
och skillnader i innehållet. Fynden sorterades i olika grupper och därefter skapades studiens 
olika teman samt subteman. 
 
Resultat 
 
Baserat på de analyserade studierna framkom resultatet bestående av fyra teman med 
sammanlagt åtta subteman, vilket beskriver de anhörigas upplevelser av att mista en 
familjemedlem till följd av suicid. Se figur 1. 
 

Teman Subteman 
Att bli dömd av andra och att döma sig själv  Känslor av skuld 

 Känslor av skam 
Behov av stöd  Känner stöd 

 Brist på stöd 
Känner sorg  Känslomässigt kaos 

 Behov av att få sörja 
Att leva vidare  Ritualer viktiga för att bevara minnen 

 Att acceptera och gå vidare 
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Figur 1. Presentation av teman samt subteman. 
 
Att bli dömd av andra och att döma sig själv 
 
Anhörigas upplevelser av att mista en familjemedlem till följd av suicid uttryckte sig i att 
känna sig dömd av andra och att döma sig själv, vilket inkluderade känslor av skuld och 
skam. 
 
Känslor av skuld 
Skuld beskrevs som en vanligt förekommande känsla hos de efterlevande som förlorat en 
familjemedlem till följd av suicid. Flertalet upplevde skuld över att inte ha kunnat förhindra 
suicidet då de ansåg sig ansvariga för det som hänt (Peters, Cunningham, Murphy & Jackson, 
2016; Hoffmann, Myburgh & Poggenpoel, 2010). Flertalet deltagare beskrev skuld över att de 
missat viktiga tecken hos den avlidne före suicidet. Deltagarna berättade att de i efterhand 
upplevde varningstecknen som tydliga och uppenbara, men att de i den stunden inte insåg 
allvaret i personens mående (Begley & Quayle, 2007). Dessa tankar tenderade till att inbringa 
känslor av misslyckande och svek gällande den avlidne (Supiano, 2012). Ånger, en negativ 
bild av sig själv och sitt handlande, samt känslor av att man bör sona för sina misstag 
dominerade också anledningen till den skuld deltagarna upplevde (Hoffmann et al., 2010).   
 
Ett mönster av skuldkänslor följde ofta förlusten av relationer, vilket beskrevs som en 
självdestruktiv process där den skuldbelagda ansåg sig förtjäna ett straff. Tankar om att själv 
vilja begå suicid var ofta närvarande, då deras önskan var att återförenas med den avlidne 
(Supiano, 2012). De personer som tiden innan suicidet hade en sämre relation med den 
avlidne beskrevs uppleva känslan av skuld som mer omfattande än de personer som under den 
tiden hade en god relation till den avlidne. Att inse att känslor som misslyckande samt skuld 
är en falsk anklagelse mot sig själv var svårt då den avlidne inte kunde bekräfta om dessa 
smärtsamma efterlevnadskänslor var berättigade eller inte. Deltagarna uppgav att de endast 
kunde spekulera i detta och fortsätta känna sig skyldiga (Hoffmann et al., 2010).  
 
Att lägga över ansvaret och skulden på någon annan eller på Gud beskrev en deltagare som en 
avsiktlig handling för att frigöra sig själv och den döde från bördan. Detta sätt att hantera sina 
känslor bidrog till förskjutning av ilska och frustration, som sedan kom att skada tilliten och 
kommunikationen i andra relationer (Hoffmann et al., 2010). Att skuldbelägga sig själv eller 
någon annan uppgavs vara hämmande och bidragande till en mer långvarig och komplicerad 
läkningsprocess (Begley et al., 2007). 
 
Känslor av skam 
Infinnandet av skam beskrevs uppkomma relaterat till olika fördomar och uppfattningar 
gällande suicid, då detta inte ansågs vara en accepterad handling (Peters et al., 2016; 
Hoffmann et al., 2010; McKinnon & Chonody, 2014). På grund av omgivningens reaktioner 
och respons valde deltagarna därför att inte berätta sanningen om hur deras anhörige dog 
(Begley et al., 2007). 
 
Att känna sig dömd av omgivningen resulterade i en känsla av skam, vilket ledde till att 
flertalet personer, såväl medvetet som omedvetet, blev ensam. De anhöriga upplevde att 
omgivningen undvek kontakt och att de visade på bristande medkänsla och respekt för deras 
känslor och behov av att få sörja. Många deltagare valde därför att isolera sig själv och sina 
känslor (Begley et al., 2007; Hoffmann et al., 2010; Peters et al., 2016). Två deltagare 
berättade även om att känna sig dömd då de blev igenkända av främmande människor i sin 
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omgivning på grund av suicidet (Peters et al., 2016).  
 
I studien av McKinnon et al. (2014) berättade en deltagare om tystnaden som infann sig när 
denne gick in i ett rum med personer som var medvetna om händelsen. Suicid betraktades 
som en äcklig handling och deltagare berättade om ett ständigt sökande efter acceptans från 
omgivningen samt deras behov av tillåtelse att öppet få tala om suicidet. Detta medförde att 
deltagare valde att isolera sig och slutligen även helt avstå från att delta i sociala tillställningar 
(Begley et al., 2007). 
 
Känslan och infinnande av skam varierade dock mellan olika kulturer. I en studie som 
genomfördes i Taiwan beskrevs suicid som en straffbar och skamlig handling. Den som 
suiciderat fick heller ingen traditionell begravning då familjen blev tvungen att dölja 
dödsorsaken för omgivningen. Äldre personer och barn uteslöts att delta under begravningen 
av någon som begått suicid eftersom denna handling associerades med olycka. De ville i och 
med detta undvika att överföra sådant dåligt beteende till barnen. Dödsplatsen blev förbannad 
och den avlidne personen uteslöts från familjen (Tzeng, Su, Tzeng, Yeh, Chen & Chen, 
2010). 
 
Behov av stöd 
 
Anhörigas upplevelser av att mista en familjemedlem till följd av suicid handlade om behovet 
av stöd, vilket kunde beskrivas som tillräckligt stöd eller brist på stöd.  
 
Känner stöd  
Anhöriga som förlorat en familjemedlem till följd av suicid mötte under den första tiden efter 
bortgången vanligen en mängd olika yrkesgrupper (McKinnon et al., 2014). Flertalet 
deltagare uppgav att de fått tillfredsställt stöd för att hantera situationen genom att samtala 
med människor med liknande erfarenheter. Detta gjordes över internet men även genom 
samtal i stödgrupper, vilket bidrog till känsla av gemenskap samt delad förståelse, och de 
anhöriga blev inspirerade av att höra hur andra hanterade situationen (Powell & Matthys., 
2013; McKinnon et al., 2014). Syftet med terapeutiska stödgrupper var att de som var i behov 
av hjälp fick stöd, samtidigt som dessa hade möjlighet att stödja andra (Supiano., 2012; 
Peters, et al., 2016). Det kunde finnas behov av vägledning till vart man hittade dessa 
stödgrupper då många inte visste vart man kunde vända sig. Det kunde dessutom ta lång tid 
att finna tillfredsställande stöd (McKinnon et al., 2014).  
 
Att känna stöd från andra med infinnande av empati var inte självklart för alla deltagare. Det 
krävdes ibland initiativtagande att på egen hand söka stöd av andra. En deltagare som fått 
erfara suicid inom familjen berättade om hur denne fått stöttning av chefen på jobbet. Chefen 
lyssnade och engagerade sig i samtalet och det var först i efterhand hon förstått hur mycket 
det har betytt, trots att de inte hade en nära relation för övrigt (Supiano, 2012). Andra delade 
även med sig av goda erfarenheter där vårdpersonal visade medlidande, stöttning, empati och 
förståelse (McKinnon et al., 2014). Deltagare berättade att det tiden efter bortgången varit 
svårt att visa sig ledsen och skör inför barnen, men att de när sorgen väl avslöjats kände en 
lättnad över att öppet kunna tala om det (Supiano, 2012). 
 
Stöd kunde erhållas genom olika strategier och andra människor behövde inte alltid 
involveras. Några deltagare som förlorat en familjemedlem till följd av suicid berättade om 
hur de skrivit ner känslor och tankar på papper och att de på så sätt bearbetat sorgen. Andra 
läste böcker som förmedlade stöd eller inspiration (Supiano, 2012).  
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Brist på stöd 
De flesta deltagare berättade om negativa erfarenheter från den första tiden efter det begångna 
suicidet, då gällande bemötandet av professionella vårdgivare eller annan personal. De 
uppgavs uppleva brist på medkänsla och respekt samt att de blev dömda och inte lyssnade på 
(McKinnon et al., 2014) 

Anhöriga berättade om hur de isolerade sig samt upplevde känslor av att avvisas av sina 
närmaste. De människor som istället engagerade sig var personer de inte haft någon nära 
relation med tidigare (Peters et al., 2016; Begley et al., 2007). En deltagare berättade om tiden 
kring sitt barns suicid, då dennes gode vän kommit på begravningen utan att hälsa eller visa 
sin medkänsla. En tid senare ringde denna vän och bad om ursäkt att hon inte hört av sig då 
hon inte visste vad hon skulle säga. Deltagaren menade att det inte är vad man säger som 
spelar någon roll, utan att man säger något (Peters et al., 2016). Andra deltagare upplevde 
även att de vårdande yrkesgrupperna inte förmedlade tillräcklig hjälp eller stöttning i 
sorgeprocessen. Stödgrupper var många gånger en bra hjälp, men trots detta uppgav flertalet 
deltagare att det tilldelade stödet inte hjälpte dem i hanteringen av sorgen (McKinnon et al., 
2014; Supiano, 2012). 

Deltagarna berättade även om hur de nekades möjlighet till att prata om sin sorg med sina 
nära eller andra familjemedlemmar, på grund av stigma. Det var på grund av oförmågan och 
ovilja till att lyssna eller prata om det känsliga ämnet. En deltagare berättade om hur hon fick 
hantera sorgen ensam då både hennes syskon och föräldrar undvek att tala om det känsliga 
ämnet. Inte endast familjen och andra nära personer undvek dessa sörjande, utan en deltagare 
berättade även om hur dennes grannar, som de haft en bra relation med, flyttat utan att säga 
något. Detta bidrog till känsla av att känna sig förrådd (Peters et al., 2016). 

Nära relationer visade sig ändras i samband med en familjemedlems bortgång i suicid, genom 
att många gånger bli ytliga och undvikande. Deltagare beskrev också hur engagemanget i 
flera relationer minskade då de kände rädsla för att nyetablerade relationer också skulle 
försvinna (Hoffmann et al., 2010). 
 
Kulturella skillnader beskrevs även påtagliga gällande synen på suicid och hanteringen av 
situationen. I en studie som genomfördes i Taiwan beskrevs hur deltagarna undvek att tala om 
förlusten, såväl inom familjen och med omgivningen. Rädsla för att åter påminna varandra om 
sorgen och smärtan sågs vara anledningen till detta, vilket då resulterade i bristande stöd 
(Tzeng et al., 2010). 
 
Känner sorg 
 
Anhörigas upplevelser av att mista en familjemedlem till följd av suicid handlade om ett 
känslomässigt kaos och att ha behov av att få sörja.  
 
Känslomässigt kaos 
Sorgen samt den första tiden efter beskedet om vad som inträffat upplevdes som 
överväldigande och ett känslomässigt kaos (Hoffmann et al., 2010; Supiano, 2012; Maple, 
Edwards, Minichiello & Plummer, 2013; Powell et al., 2013; Peters, Murphy, & Jackson, 
2013). Känslor som chock, ilska och förnekelse dominerade den första tiden efter suicidet och 
vissa deltagare upplevde såväl fysisk som psykisk smärta (Hoffmann et al.,2010; Supiano, 
2012; Begley et al., 2007). 
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Omfattningen av det känslomässiga kaoset kunde relateras till huruvida de anhöriga hade 
påträffat den avlidne vid platsen för suicid eller inte. Även om anhöriga sett kroppen eller inte 
var av betydelse, vilket var beroende på metod för det begångna suicidet och hur den avlidnes 
kropp såg ut (Hoffmann et al., 2010; Maple et al., 2013). För majoriteten av deltagarna sågs 
händelsen som något oförutsägbart, medan det för vissa anhöriga beskrevs som förväntat då 
den som suiciderat kämpat mot psykisk ohälsa en längre tid (Hoffmann et al., 2010; Supiano, 
2012).  
 
Sorgen var överväldigande och beskrevs variera i grad från dag till dag (Hoffmann et al., 
2010; Supiano, 2012; Maple et al., 2013; Tzeng et al., 2010; Peters et al., 2016; Peters et al., 
2013). Detta bidrog i sin tur till känslor som hjälplöshet, hopplöshet och desorientering. 
Flertalet deltagare beskrev att de i samband med detta drabbades av depression och att det i 
sin tur bidrog till isolering och dåliga vanor, som att röka eller bruka alkohol i stora mängder 
för att dämpa sina känslor. Vissa anhöriga blev handlingsförlamade och orkeslösa. Sorgen 
drev även flera av de anhöriga till känslan av förvirring och desorientering, vilket kunde 
liknas som en osynlig barriär mellan individen och omvärlden (Hoffmann et al., 2010; 
Supiano, 2012).   
 
Deltagare berättade om känslor av tomhet och ensamhet efter att den tidiga chocken lagt sig, 
vilket för flertalet bidrog till dödslängtan. De ville återförenas med den avlidne och få klarhet 
i de fortfarande obesvarade frågorna. Vissa upplevde endast suicidala tankar, medan andra 
hade gjort suicidförsök, utan framgång (Hoffmann et al., 2010; Supiano, 2012). 
 
Behov av att få sörja 
Sorgeprocessen var individuell och hanterades olika av alla människor som genomgick sorg. 
Trots att flertalet efterlevande kände ett starkt behov av att få sörja upplevde de press utifrån 
av att gå vidare i livet och att sörja färdigt redan tidigt i sorgeprocessen (Supiano, 2012; 
Maple et al., 2013). Deltagare berättade om hanteringen av sorg och menade att tiden för att få 
sörja var avgörande i utvecklingen av det känslomässiga kaoset och den överväldigande 
sorgen (Supiano, 2012). Flertalet deltagare berättade om behovet av att få sörja ensam (Maple 
et al., 2013), vilket bidrog till att de undvek sociala tillställningar för att inte behöva tala om 
den avlidne med omgivningen (Hoffmann et al., 2010). 

Av rädsla för att bryta det emotionella bandet med den avlidne beskrev deltagarna att de inte 
ville slutföra sorgeprocessen. Då de anhöriga gavs tid lärde de sig i varierande grad att hantera 
sorgen. Tiden för att finna rätt metoder i hanteringen av sorg beskrevs variera från några 
dagar till några veckor (Supiano, 2012; Maple et al., 2013).  
Ritualer, som exempelvis begravning, beskrevs som en betydande del i hanteringen av sorgen 
eftersom det var ett tillfälle till att öppet visa sig ledsen och sårbar. Deltagarna hoppades att 
sorgen och smärtan skulle begravas samtidigt som den avlidne (Maple et al., 2013). 
 
Att leva vidare 
 
Anhörigas upplevelser av att mista en familjemedlem till följd av suicid handlade om att leva 
vidare, vilket kunde beskrivas som ritualer för att bevara minnen samt förmågan att acceptera 
och gå vidare. 
 
Ritualer viktiga för att bevara minnen 
Att mista en familjemedlem till följd av suicid var för många en svår händelse, vilket beskrevs 
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hanteras på olika sätt då sorgeprocessen var individuell och hanteringen skedde på olika sätt, 
och med hjälp av olika strategier. Flera deltagare berättade om olika ritualer som utfördes för 
att bevara den avlidne som en del av familjen. Begravningen sågs som den första ritualen och 
även det första steget till att ta farväl, medan resterande ritualer utfördes för att bevara den 
avlidne i det vardagliga livet. Begravningen var viktig för att visa att man sörjde bortgången, 
där det då var av stor vikt att ta hänsyn till hur man trodde att den avlidne ville ha det. Att 
många anhöriga deltog för att sörja vid begravningen visade på att den avlidne var speciell 
och betydelsefull, vilket resulterade i fina minnen (Maple et al., 2013; Supiano, 2012) 
 
Bevarande av minnen visade sig vara viktigt. Deltagare berättade om hur de planterade 
trädgården som en symbol för den avlidne eller att de hade foton och ljus hemma. Några 
deltagare uppgav att de isolerade sig på platser där de hade bevarade minnen med den avlidne. 
Detta sågs som en tillflyktszoon där deltagarna upplevde kontakt med den avlidne. Förutom 
att bevara sina egna minnen var det även viktigt att dela dessa med andra utomstående, vilket 
visade på att dennes liv varit meningsfullt (Maple et al., 2013; Powell et al., 2013). 
 
Att acceptera och gå vidare 
För att kunna leva vidare var många sörjande tvungna att göra mening av händelsen, och 
därmed aktivt söka efter anledningar till varför den döde valt att begå suicid (Begley et al., 
2007; Supiano., 2012; Peters et al., 2016; Powell et al., 2013). Orsaker kunde exempelvis vara 
att personen led av depression, eller att denne mött en stor motgång i livet. Deltagarna sökte 
vanligen efter anledningar för att få en ökad förståelse eller en tro på ödet. De flesta 
deltagarna trodde att anledningen var en impuls där den avlidne inte ansåg sig ha något annat 
val än att avsluta sitt liv, att känslorna blev för överväldigande. Vissa trodde att de hade med 
personligheten att göra, medan andra trodde att det berodde på flera olika faktorer eller att det 
var ett resultat av livet. Det vill säga något som var oundvikligt (Begley et al., 2007; Supiano, 
2012). 
 
Vid förståelse om anledningen beskrevs processen att acceptera och att gå vidare med sina liv 
gå snabbare. Flertalet deltagare uppgav att deras liv, trots sorg och saknad, till en viss del 
blivit bättre efter att de förlorat en anhörig. Då genom att omprioritera och skaffa sig en ny, 
positiv syn på livet. De hade funnit en annan förståelse av meningen med livet. De 
efterlevande menade också att förlusten bidragit till en större målmedvetenhet (Begley et al., 
2007).  
 
Anhöriga berättade om hur de kunnat leva vidare genom upplevelsen att fortfarande ha 
kontakt med den döde. En deltagare berättade om hur hon ibland talade med den avlidne, 
samtidigt som hon uppfattade svar och genom detta fick vägledning i livet, vilket uppgavs 
bidra till ett ökat mod att testa på nya saker. Anhöriga upplevde kontakten med den avlidne 
som levande (Maple et al., 2013). 
 
Deltagare berättade om att de börjat utföra sina vanliga rutiner på ett nytt sätt eller funnit nya 
aktiviteter för att undvika de jobbiga tankarna. Att erbjuda andra personer stöd beskrevs som 
en givande handling i sorgeprocessen (Supiano, 2012; Maple et al., 2013). 
De anhöriga insåg till slut att de var tvungna att acceptera det som hänt för att kunna gå vidare 
med sina liv, då de istället började se på den avlidne med tacksamhet för den tid de delade 
tillsammans. Tid beskrevs som en viktig del i infinnande av acceptans (Powell et al., 2013). 
Deltagarna berättade om hur de genom att acceptera och förstå bakgrunden till den anhöriges 
suicid gått från att aktivt sörja till att istället aktivt minnas (Maple et al., 2013). 
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Syftet med denna studie var att belysa anhörigas upplevelser av att mista en familjemedlem 
till följd av suicid. Metoden för studien, som var en litteraturbaserad studie, ansågs adekvat då 
författarna ville uppnå en djupare förståelse inom det valda fenomenet (Friberg, 2006). 
Studier med kvalitativ ansats valdes, vilket är en bra modell då upplevelser, förväntningar och 
behov ska beskrivas (Segesten, 2006). Analys av självbiografier, dagböcker, memoarer eller 
genom att utföra intervjuer är andra kvalitativa metoder (Dahlborg Lyckhage, 2006), men 
möjlighet till detta ansågs inte finnas på grund av tidsbrist i utförandet. 
 
Studierna söktes i databaserna ProQuest och Cinahl då dessa ansågs användbara i förhållande 
till informationsbehovet. Många gånger är dessa databaser indelade i olika ämnesområden 
(Östlundh, 2006). För att täcka ett större område valdes därför två databaser vid den egentliga 
litteratursökningen, vilket även ökade trovärdigheten i studiens resultat. Något som kunde 
utförts annorlunda och som kan ha inverkat på studiens resultat är att andra databaser 
uteslutits. 
 
Begränsad mängd material gällande det valda fenomenet framkom vid den inledande 
litteratursökningen, då flertalet av de framkomna studierna endast berörde suicidförsök och 
tiden innan utfört suicid. Till en början valdes ett tidsintervall av studier publicerade de 
senaste fem åren, vilket vi senare valde att utöka till tio år. Det utökade tidsintervallet 
resulterade i fler relevanta studier, trots att material och forskning kring detta område är 
begränsat. Detta bidrog till ökad trovärdighet och datamättnad uppstod då samtliga sökningar 
till slut resulterade i samma studier. Med tanke på att vetenskap och dess material ständigt 
förnyas och nya rön uppkommer bör hänsyn tas till äldre studiers tillförlitlighet (Östlundh, 
2006). I detta fall ansågs tidsintervallet vara aktuellt då både äldre som nyare studier gav 
liknande resultat. 
 
I den inledande sökningen testades sökorden ”grief”, ”loss”, ”life” och ”relatives”, men dessa 
valdes bort då de inte tillförde något i sökningarna. I den egentliga litteratursökningen 
användes sök- och ämnesorden ”suicide”, ”suicide survivors”, ”family”, ”family members”, 
”experienc*”, ”suicide” och ”family experience” då detta resulterade i flest relevanta träffar, 
baserat på studiens syfte. Sökningarna utfördes först separat, för att sedan kombineras i olika 
sökningar. Boolesk sökteknik med operatorn AND användes för att koppla ihop sökorden. 
Trunkering användes även för att söka upp studier som började med den utvalda ordstammen 
(Östlundh, 2006). Beaktande togs gällande att detta kunnat inverka på resultatet av 
framkomna studier.  
 
Vid litteratursökningen användes fulltext som begränsning i databasen Cinahl. Genom att 
välja fulltext prioriteras utformningen av studien före innehållet. Detta ses inte som någon bra 
metod och bör endast betraktas som en förenkling i sökandet (Östlundh, 2006), men på grund 
av tidsbrist ansåg vi denna begränsning som nödvändig. Den valda litteraturens kvalitet 
granskades enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) mall för kvalitetsbedömning. De 
flesta studier uppfyllde kriterierna för grad 1, medan en studie uppfyllde kriterierna för grad 2. 
Denna valdes ändå att inkluderades då den ansågs tillföra meningsfull och relevant 
information i resultatet. 
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Analysarbetet genomfördes systematiskt enligt Fribergs (2006) fem steg. Först lästes 
studierna enskilt flera gånger för att sedan diskuteras mellan författarna för att uppnå 
konsensus. Detta gjorde att viktiga delar inte förbisågs. Att författarna genom hela analysen 
arbetade tillsammans och diskuterade med varandra gjorde att egna värderingar och tidigare 
kunskaper undveks att inverka på studien. Detta bidrog till en ökad trovärdighet (Friberg, 
2006). 
 
Samtliga studier var publicerade på engelska, vilket ansågs kunna resultera i feltolkningar 
eller översättningsfel vid analysen. För att i största mån försöka undvika detta diskuterades 
texterna fortlöpande genom studien. Olika översättningsmotorer användes även, dock med ett 
kritiskt förhållningssätt till eventuella brister.  
Barns upplevelser av att mista en familjemedlem till följd av suicid valdes att exkluderas då 
deras sorgeprocess samt hantering av bortgång varierar beroende på ålder. Samtliga studier 
var även Peer Reviewed, vilket ökar trovärdigheten i de analyserade studierna.  
 
Studierna som användes i resultatet var ifrån Australien (4), USA (2), Irland (1), Sydafrika (1) 
och Taiwan (1). Detta urval var inte planerat då vi påbörjade studien med öppna sinnen. 
Slutligen valdes studier från olika länder med olika kulturella aspekter och religioner. Detta 
motiveras genom att författarna ville bidra till en ökad förståelse gällande de anhörigas 
upplevelser. Trots att resultatet i denna studie inte kan generaliseras, presenteras ändå de 
anhörigas upplevelser. Att studierna har en geografisk utspridning anser vi vara en styrka då 
det inkluderar en större omfattning av material och omfamnar en bredare målgrupp. Om 
författarna till föreliggande studie istället valt studier som utformats i andra länder eller i 
andra kulturer skulle resultatet kunnat se annorlunda ut.  
 
I valet av studier inkluderades endast de som var etiskt godkända, där beaktande av att den 
personliga integriteten bevarades och där deltagande var frivilligt. Etiken bör vid sådan 
forskning noggrant övervägas då det anses vara ett känslofyllt ämne. Anhöriga är vanligen 
sköra då de samtidigt löper risk för bland annat depression och suicidala tankar. Således bör 
försiktighet och hänsyn tas gällande forskning inom detta område.  
Andra etiska överväganden gentemot författarna och deltagarna i de analyserade studierna var 
att vi genomgående diskuterade med varandra för att undvika feltolkningar och för att undvika 
att viktiga delar förbisågs. Fokus var att förstå helheten och att tolka detaljer i deltagarnas 
uttalanden. I och med dessa etiska överväganden erhöll författarna till föreliggande studie ett 
etiskt förhållningssätt mot såväl författare och deltagare.  
 
Författarna till föreliggande studie tog stor hänsyn gällande säkerställande av studiens 
trovärdighet. Som tidigare nämnt togs hänsyn till äldre studiers tillförlitlighet och endast 
studier som representerade nutid användes. Två olika databaser användes vid sökningen av 
studier och de valda studierna kvalitetsgranskades för att endast inkludera studier med 
tillförlitliga resultat. Att tänka kritiskt kring översättning och tolkning av studier samt att 
författarna i största mån försökte undvika inverkan av förförståelse när det nya resultatet 
skapades bidrog till en högre trovärdighet. Polit och Beck (2016) beskriver trovärdighet 
genom två aspekter. Detta innefattade förtroende och sanning i material genom att 
information inhämtas från säkra källor, samt att tolkning av resultaten utförs korrekt. Genom 
en fortlöpande diskussion mellan författarna till föreliggande studie gällande tolkning av 
studiernas resultat, till dess att koncensus uppnåtts, stärker trovärdigheten.   
Överförbarhet handlar om hur trovärdigt ett resultat är, baserat på hur andra kan använda sig 
av resultatet. Huruvida resultatet är överförbart till andra situationer är upp till läsaren själv att 
avgöra (Lundman & Hällgren Graneheim, 2016). 
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Resultatdiskussion 
 
Resultatet diskuteras utifrån de fyra teman som framkommit gällande anhörigas upplevelser 
av att mista en familjemedlem till följd av suicid. 
 
Att bli dömd av andra och att döma sig själv 
I resultatet presenteras känslor av att bli dömd av andra och att döma sig själv, vilket 
inkluderar känslor av skuld och skam. Dessa känslor är inverkande faktorer till att 
efterlevande relaterat till suicid mår sämre än efterlevande som förlorat en familjemedlem på 
annat sätt (Botha, Guilfoyle & Botha, 2009).  
Infinnande av känslor som skuld och skam kan uppträda med olika intensitet. Med denna 
kunskap kan vi som sjuksköterskor utveckla en fördjupad förståelse om dessa känslor, och 
därmed bättre möta dessa patienter och anhöriga med målet att lindra deras lidande. 
 
Deltagarna berättar om den upplevda skulden för det som hänt och att de känner ansvar för 
händelsen. Sjögren (2012) beskriver att när känslor av skuld i samband med ansvar 
uppkommer längtar många efter en förklaring av vad ansvar innebär i olika situationer. Detta 
kan upplevas påtagligare då det handlar om en annan människas liv. Skuldkänslor beskrivs i 
föreliggande studie som en självdestruktiv process där den skuldbelagda anser sig förtjäna ett 
straff. Ilska och aggression beskrivs som vanligt förekommande gentemot den avlidne. Om 
denna ilska och aggression inte får ge sig i uttryck beskrivs skulden istället riktas mot sig 
själv. 
 
Skam kan ofta förknippas med lidande och rädsla att avvisas av samhället och omgivningen. 
Dessa känslor kan vara en bidragande orsak till förvirring och splittring. Människan fylls då 
med ängslan och oro, vilket bidrar till förlust av förtröstan och hopp (Malm, 2012). Att dela 
de anhörigas bördor och att väcka deras hopp är således en viktig del i sjuksköterskans ansvar 
(Söderlund, 2012). Suicid kan ses som ett resultat av personligt lidande, vilket sedan överförs 
till de efterlevande. Lidande visar sig i olika faser, då genom förnekelse, insikt samt kamp. 
Sjuksköterskans mål bör således vara att lindra lidandet i dessa faser genom att begränsa svåra 
upplevelser (Arman, 2012).  
 
Behov av stöd 
Resultatet presenterar hur anhöriga som förlorat en familjemedlem till följd av suicid upplever 
stöd på olika sätt, från tillräckligt till bristande eller otillräckligt stöd. Stöd finns tillgängligt i 
olika former, som exempelvis genom stödgrupper, stöd från familjen eller andra personer, 
oberoende av relation. Att skriva, läsa inspirerande böcker eller att gå till kyrkan är andra 
metoder. Flertalet anhöriga i föreliggande studie säger sig ha erhållit tillfredsställande stöd 
genom att samtala med personer med liknande erfarenheter. En vägledning om vart man kan 
vända sig är även av stor vikt då det inte är en självklarhet för alla. Sjuksköterskor kan således 
använda denna kunskap till en förbättrad vägledning till patienterna gällande tillfredsställande 
stöd. 
 
I föreliggande studie upplever anhöriga hur de avvisas samt undviks av sina nära på grund av 
otillräcklig kunskap gällande hanteringen av situationen. Det är således viktigt att 
omgivningen stannar kvar och visar engagemang så att den efterlevande kan känna tillräckligt 
stöd. Den efterlevande tros ofta förlåta avvikande eller ovanliga beteenden och klumpiga 
uttalanden så länge stödet och medkänslan är uppenbar för dem. Spino, Kameg, Cline, 
Terhorst & Mitchell (2016) styrker detta i sin studie då de beskriver att en ökad tillgång till 
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stöd kan minska symtom samt uppkomst av depression. För sörjande efterlevande är 
sammanhang och meningen en avgörande faktor till ett tillfredsställt liv (Beskow, 2000a). 
 
Resultatet visar att efterlevande upplever känslor av att avvisas av sina närmaste och att det 
istället är personer utifrån som engagerar sig i situationen och deras mående. Detta upplever 
författarna till denna studie som oväntat, då författarna tänker att nära anhöriga känner 
personen bättre och därmed kan ge bättre, individanpassat stöd, men resultatet visar på 
motsatsen gällande våra antaganden.  
Av resultatet medtas därför betydelsen av stöd från omgivningen, oberoende av relation till de 
efterlevande. Alla goda handlingar anses betydelsefulla för de sörjande.  
 
I resultatet framkommer det att otillräckligt stöd leder till ohälsa och lidande. Gällande 
sjuksköterskans kompetensbeskrivning innefattas förmågan att ge stöd och vägledning till 
samtliga anhöriga (Socialstyrelsen, 2014). Det är därmed en förutsättning att finna tecken på 
lidande för att vårdandet ska nå fram till patienten (Arman, 2012). 
 
Känner sorg 
Anhörigas upplevelser av att mista en familjemedlem till följd av suicid handlar om att känna 
sorg och att ha behov av att få sörja. Gemensamt för alla dessa efterlevande som upplever 
sorg är att krisen tar över, vilket orsakar osäkerhet över hur de ska hantera situationen. 
Studien visar på att efterlevande upplever starka känslor av bland annat chock, ilska, 
förnekelse, hjälplöshet och hopplöshet, vilket även beskrivs ingå i Cullbergs (2006) olika 
krisfaser.  
 
Det är också vanligt att drabbas av depression samt att börja med dåliga vanor som att röka 
eller ta till alkohol för att lindra lidandet. Känslor varierar med tiden, vilket även gäller våra 
starkare känslor. Med detta menas att även den djupare sorgen tillslut övergår till att inte 
längre hindra glädjen, kärleken och hoppet över att få leva. Som sjuksköterska kan denna 
kunskap bidra till djupare engagemang och inlevelse i den efterlevandes situation, och väcka 
eventuellt hopp (Cullberg, 2006; Söderlund, 2012). 

I resultatet framkommer det att genomgå sorg är att lida. Detta styrks i studien av Gustafsson, 
Wiklund-Gustin & Lindström (2011) som beskriver sorg som en nära, bitande och ständig 
smärta. Lidande upplevs som ett onaturligt mörker, och för att komma ifrån detta bör de 
drabbade försonas med sig själva för att kunna ta kontroll över sitt liv och börja må bra igen. 
Att för sjuksköterskan förstå denna försoningsprocess bidrar ur ett vårdvetenskapligt synsätt 
till en professionell vård.  
Som tidigare nämnt är sjuksköterskans uppgift att återställa hälsa och att lindra lidande (ICN, 
2014). 

Att få tid till att sörja som anhörig är för många en naturlig och självklar del i sorgeprocessen. 
Ändå framkommer det i studien att de efterlevande upplever press utifrån att redan tidigt i 
sorgeprocessen sörja färdigt. Cullberg (2006) beskriver att kris och sorg är en individuell 
process och att det uppträder olika för alla. Efterlevande bör således ges tid till att hantera 
sorgen, med fördel med hjälp av olika stödinsatser.  
 
Att leva vidare 
I resultatet framgår det att anhöriga som förlorat en familjemedlem till följd av suicid går 
vidare i livet och accepterar händelsen genom olika strategier. De flesta efterlevande visar sig 
utföra ritualer, som exempelvis begravningar, för att bevara den döde i livet. Att olika 
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metoder används för att uppnå lindring av lidande samt att människan besitter en 
självreglerande och självhelande förmåga att utveckla sitt lidande över tid styrks även av 
Arman (2012).   
 
Att gå vidare och på nytt hitta sig själv och finna sin plats i den nya verkligheten sker inte på 
en dag. Cullberg (2010) beskriver att nyorienteringsfasen efter en kris inte har något avslut, 
utan att det vanligen är en pågående process genom hela livet. Med tiden får istället händelser 
nya betydelser och det blir lättare att leva med det förflutna. Vid genomgångna kriser då ingen 
tillgodosedd hjälp erhållits för stunden beskrivs patienten omedvetet motarbeta 
återhämtningen, vilket innebär att denne inte längre är mottaglig för stöttande moment.  Det är 
således viktigt för sjuksköterskan att se personens symtom i krisen, som en del i en pågående 
process och att då erbjuda adekvata insatser samt behandlingar då behov finns. 
 
Enligt Cullberg (2010) finns det hos alla människor ångest gällande katastrofala händelser. 
Att möta människor i kris kräver inlevelse och identifikation för ett bra vårdande, och en 
rädsla av att själv hamna i patientens situation uppkommer vanligen omedvetet. Detta kan 
leda till känslor av obehag, och eftersom man vill komma ifrån dessa känslor träder ofta 
förnekelse in för att istället uppfatta positiva känslor som samhörighet, meningsupplevelse 
och självkänsla. Sjuksköterskans identifikation med patientens kris avgörs också av dennes 
personliga livssituation. Upplever denne liknande känslor kan inlevelsen i patientens mående 
försvåras. 
 
I studien av Mitchell, Sakraida, Kim, Bullian, & Chiappetta (2009) undersöks de 
efterlevandes hälsa, relaterat till en familjemedlems suicid. Det framkommer då att 
närbesläktade anhöriga i högre grad drabbas av depression och psykisk ohälsa i samband med 
en anhörigs suicid. Det framkommer dock ingen skillnad på den fysiska hälsan gällande dessa 
grupper. Makar visar sig oftare drabbas av svåra depressioner, medan ångest visar sig 
förekommande hos både makar och barn. Detta resultat visar på att relationen till den avlidne 
påverkar möjligheten till att leva vidare, och att sorgeprocessen tar längre tid för de närmaste 
anhöriga.  
 
Det är känt sedan tidigare samt framkommer i föreliggande studie att efterlevande har en ökad 
risk att begå suicid, men att suicid även kan medföra ett betydande hälsoproblem för 
sjuksköterskor och andra inblandade. Då främst gällande den psykiska hälsan. Samtliga 
berörda och inblandade bör således erbjudas suicidprevention och stöd i bearbetningen 
(Beskow, 2000b). 
 
Slutsatser 
 
Resultatet i föreliggande studie presenteras genom fyra teman, vilka är att bli dömd av andra 
och att döma sig själv, behov av stöd, sorg samt att leva vidare. Att bli dömd av andra och att 
döma sig själv innefattar känslor av skuld och skam. Behov av stöd handlar om att deltagarna 
upplever tillfredsställande stöd, men även brist på stöd. Vidare upplevs sorg som ett 
känslomässigt kaos innefattande överväldigande känslor och ett behov av att få sörja. Att leva 
vidare handlar om olika ritualer för att bevara minnen av den döde samt att uppnå acceptans 
för att kunna gå vidare. Anhöriga till en familjemedlem som begått suicid upplever ofta ett 
stort lidande. Att som sjuksköterska vårda dessa efterlevande kräver öppenhet och ett stort 
engagemang. Följsamhet och en vägledning till relevanta stödinsatser är av stor vikt, eftersom 
tillfredsställande stöd förebygger eller lindrar ohälsa, lidande och depression. Sjuksköterskan 
bör ha ett reflekterande förhållningssätt och en vårdvetenskaplig grund i omhändertagandet av 
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dessa anhöriga. Eftersom händelsen är en individuell upplevelse som inte kan generaliseras 
krävs även individanpassad vård, således finns ingen manual för hur sjuksköterskan på bästa 
sätt bör vårda dessa efterlevande. 
 
Praktiska implikationer 
 
Föreliggande studie belyser anhörigas upplevelser av att mista en familjemedlem till följd av 
suicid. Denna studie kan bidra till en ökad kunskap och förståelse för sjuksköterskor gällande 
de anhörigas upplevelser och lidande. Då vården bör bli bättre på att stödja dessa efterlevande 
kan denna studie användas som underlag för vidare utvecklingsarbeten gällande 
vårdkvaliteten för denna patientgrupp. Resultatet kan ge en ökad förståelse för vikten av 
relevanta vårdinsatser och vad som är viktigt i mötet med denna patientgrupp. Att 
uppmärksamma detta tabubelagda ämne kan på sikt bidra till mindre känslor av skuld och 
skam gentemot de anhöriga och därmed bidra till ett minskat lidande. När kunskapen generellt 
blir bredare och samhället får en större förståelse kring suicid och de efterlevandes 
upplevelser bidrar detta till tillfredställande stöd. En vägledning till vart de efterlevande kan 
finna tillgodosedd hjälp blir även lättare. Vid adekvata insatser och resurser underlättas de 
anhörigas upplevelser, och krishanteringen samt sorgeprocessen hanteras lättare. Vänner, 
familj, vårdgivare och andra som möter dessa efterlevande kan dessutom stödja på ett mer 
givande sätt och därmed förbättra kvaliteten i vårdandet. Detta minskar förhoppningsvis 
omfattningen av ohälsa, lidande samt följande eventuella depressioner för de sörjande 
efterlevande.  
 
Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 
kompetensområde 
 
Med grund i att det finns begränsat med material inom området behövs ytterligare forskning 
gällande de anhörigas upplevelser av att mista en familjemedlem till följd av suicid. Det 
skulle vara givande och av intresse att belysa sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av 
mötet med samt vården av dessa efterlevande, vilket kan bidra till lärdom gällande både bra 
och mindre bra vårdmoment. Vidare kunskapsutveckling kan även fås genom studier som 
belyser olika fördomar relaterat till suicid, vilket kan bidra till minskad tabu och ökad 
kunskap om hur egna värderingar gällande suicid utesluts i vården av dessa anhöriga. Detta 
anser författarna till denna studie skulle vara givande för utvecklingen av sjuksköterskans 
kompetensområde. 
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	Inledning
	Varje år begår närmare 800 000 människor suicid runt om i världen (World Health Organization (WHO), 2014). Av dessa uppskattas cirka 1100 suicid begås i Sverige, det vill säga ungefär tre suicidfall om dagen (Socialstyrelsen, 2016a).  Det finns beskri...
	Figur 1. Presentation av teman samt subteman.  Att bli dömd av andra och att döma sig själv


