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Abstract 

Background: Each year, over one million people around the world die as a result of suicide. 

About 1500 of those are in Sweden. In each case an estimated six kindred’s are to be affected. 

These people are in great need of support. Despite this, research shows that nurses experience 

difficulties to support the suicide survivors. Aim: The aim of this study was to describe kindred’s 

experiences after the loss of someone close as a result of suicide. Method: In order to capture the 

kindred’s experience of losing someone close as a result of suicide, a literature-based study were 

chosen, where nine scientific qualitative articles were analyzed. Results: The results are 

presented in four different themes, and eight subthemes, which all highlights kindred’s 

experience of losing someone close as a result of suicide. The themes where to feel an 

overwhelming grief; to feel judged by others and themselves; to feel the need of support; that life 

changes. Conclusion: Being related to someone who has died as a result of suicide causes great 

suffering and a changed life-world. The following study shows that most suicide survivors don’t 

get the support they need after the suicide. A better understanding of the suicide survivor’s 

experiences may lead to improved care and support. To prevent the suffering and to support the 

kindred’s health process this study shows that a caring science way of caring is required. Thus it 

applies to each nurse to be open and responsive to each individual’s life-world and its ambiguity. 
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Inledning 
 

Varje år tar cirka en miljon människor runt omkring i världen sitt liv (World Health Organization, 

2013). År 2012 uppskattades denna siffra till 1523 personer i Sverige (Socialstyrelsen, 2013). 

Enligt Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) är det den 

vanligaste dödsorsaken hos män i åldern 15-44 år och den näst vanligaste dödsorsaken hos kvinnor 

i samma åldersgrupp (NASP, 2009). Så många som 10-50% av de personer som genomfört ett 

suicidförsök uppskattas göra det igen. Upprepade suicidförsök är en stor riskfaktor för att en person 

till slut kommer att ta sitt liv (Holmstrand, Niméus & Träskman-Bendz, 2006). Enligt statistik 

gjord av American Association for Suicidology (2010) kommer minst sex andra personer att 

beröras vid varje suicid. Sannolikheten är därför stor att sjuksköterskan och annan vårdpersonal 

inom hälso- och sjukvården kommer att möta närstående till någon som valt att ta sitt liv. Enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), (SFS 1982: 763), 2d § är sjukvårdens uppgift att vid alla dödsfall 

visa respekt och omtanke mot de efterlevande. För att kunna uppnå detta krävs tillräcklig kunskap 

om suicid och de närståendes behov.  

 

 

Bakgrund 

 
Denna studie som är utifrån ett närståendeperspektiv inkluderar personer som står den avlidne nära 

och är oberoende av biologiska band. I bakgrunden klargörs begreppet suicid, det historiska 

perspektivet, suicidprocessen, vad det innebär att vara närstående och att hamna i en kris. Vidare 

redogörs för sjuksköterskans omvårdnadsansvar och det vårdvetenskapliga perspektivet.  

 

 

Suicid 

 
Ordet suicid kommer av grekiskans sui (sig själv) och caedes (mord) (Ottosson, 2009). Suicid är 

facktermen för självmord och definieras som en självdestruktiv handling som leder till död 

(Ottosson, 2013) och har som avsikt att göra det (Arlebrink, 1999). Människor som blivit berövad 

en nära person till följd av suicid upplever ofta termen självmord som negativ (Beskow, 2000a; 

Sjöström, 2011). De har ofta önskningar om och vill hellre att mer neutrala termer, som “suicid” 

och “att ta sitt liv”, skall användas. I forskning och klinisk praxis används mestadels termen suicid 

(Ferm, 2002; Sjöström, 2011). Ferm (2002) menar att för att undvika användandet av den negativa 

termen självmord är det viktigt att hälso- och sjukvården och andra organisationer tar sitt ansvar 

att konsekvent använda begreppet suicid.  

 

 

Historik 

 
Hur människor ser på suicid och suicidförsök härstammar från de normer och uppfattningar som 

funnits långt tillbaka i tiden (Ferm, 2002). Det är därför av betydelse att beskriva det historiska 

perspektivet. 

 

Suicid har historiskt sett ansetts som något skamligt och gör det till viss del det fortfarande i vårt 



2 

 

samhälle (Arlebrink, 1999). I det antika Grekland tilläts till exempel inte de som dött i suicid att 

begravas. Några av de filosofer som idag anses vara klassiker under antiken fördömde av olika 

anledningar självmord. Platon (427-347 f.Kr) ansåg att det var gudarnas uppgift att bestämma när 

människan skulle dö och inte människan själv. Aristoteles (384-322 f.Kr) ansåg att suicid var ett 

brott mot staten, eftersom staten berövades en människa när hon/han valde att ta sitt liv. Arlebrink 

(1999) beskriver att suicid alltid har varit fördömt inom den kristna kyrkan. Detta kommer 

ursprungligen från att de tidiga kristna ofta såg suicid som en möjlighet att kunna förenas med 

Kristus.  

 

Kyrkofadern Augustinius (354-430) fördömde suicid utifrån att det var en feg handling och ansåg 

det vara ett brott mot budordet att icke döda, vilket därmed gjorde suicidet till en dödssynd. År 

1240 bestämdes det inom den kristna kyrkan att personer som tagit sitt liv inte fick begravas. 

Undantag gjordes för människor som valt att ta sitt liv till följd av psykisk sjukdom och det var 

upp till prästen att avgöra om det hade förekommit eller inte. Både kyrkan och staten i det kristna 

Europa uppmuntrade och sanktionerade kränkning av den avlidne samt dess anhöriga då 

självmordet sågs som en synd som skulle straffas (Ferm, 2002). På många håll i Europa beslagtogs 

den dödes och dess anhörigas egendom och på grund av detta gjordes allt som gick för att dölja att 

någon i familjen begått suicid. 

 

År 1864 ändrades den svenska lagen och lagstadgan om fängelsepåföljd togs bort för personer som 

försökt ta sitt liv (Ferm, 2002). Dock fördömdes suicid fortfarande i stora delar av världen och den 

framstående filosofen Ludwig Wittgenstein (1889-1951) ansåg det vara den ”elementära synden” 

(Arlebrink, 1999). Det var också i början av 1900-talet som kyrkan tog bort alla särbestämmelser 

gällande begravning av personer som avlidit till följd av suicid (Ferm, 2002). Enligt Ferm (2002) 

så började forskningen på 50-talet intressera sig för de efterlevandes upplevelser och 1972 kom 

”Survivors of Suicide”, skriven av Albert Cain, vilken var den första boken som skrivits om de 

närståendes situation. Ännu på 2000-talet menar Ferm (2002) att de efterlevande kan få frågor 

inför begravningen gällande klockringning, om begravningen skall vara liten, bara för de allra 

närmaste, och om deras anhörige skall begravas i utkanten av kyrkogården.  

 

 

Suicidprocessen 

 
Enligt Socialstyrelsen (2003) handlar suicidprocessen om den process som sker hos en person från 

den första allvarliga tanken på suicid, eventuella suicidförsök och till att ett fullbordat suicid sker. 

Ordet tyder på att det är en process som tar tid och att det inte är något som inträffar utan att ha en 

historia.  

 

Nästan alla människor tänker någon gång på att ta sitt liv (Beskow, 2000a). Det avgörande ligger 

i om personen börjar se suicid som en möjlighet för sig själv. Processen sträcker sig vanligtvis 

över en lång tid i personens liv, ofta under månader till år och ibland under ett långt liv. Tankarna 

på att ta sitt liv kan vara helt borta, för att sedan snabbt komma tillbaka om personen möter 

påfrestningar i livet, som till exempel skov av psykisk sjukdom eller en kris av något annat slag. 

En människa som lider av psykisk ohälsa kan uppleva att livet förlorar sin mening och att lidandet 

blir större än själva livet, som därmed får en underordnad roll. Enligt Arlebrink (1999) kan 

människor utan psykisk ohälsa också uppleva att livet inte har någon mening och att lidandet som 



3 

 

de upplever av olika anledning får en större roll än livet. Ofta blir personens suicidala tankar mer 

intensiva inför en suicidhandling. Personen förlorar förmågan att se större sammanhang och blir 

ofta deprimerad, känner hopplöshet och desperation. Ibland blir han/hon också mer benägen att 

söka hjälp (Beskow, 2000a). Efter att det definitiva beslutet tagits uppfattar de närstående ofta ett 

lugn hos personen tiden fram till suicidhandlingen. Det kan lätt få omgivningen att tro att det som 

tidigare befarats inte längre är något att oroa sig för (Beskow, 2000a; Ferm, 2002). Suicid som 

utförs av äldre människor är sällan en handling som sker på impuls, till skillnad från ungdomars 

som ofta visar tecken på intensitet och att förloppet gått snabbt (Beskow, 2000a). Oavsett om 

förloppet går snabbt eller sträcker sig över en längre tid så är det depressiva tillståndet gemensamt. 

I detta tillstånd är dock personen sårbar och något som annars skulle ses som obetydligt kan vara 

avgörande för beslutet om att genomföra eller inte genomföra en suicidal handling. De närståendes 

reaktioner är enligt Beskow (2000a) därför av stor betydelse för hur den suicidala processen 

förlöper. Hur de reagerar på den suicidala personens antydningar om att de mår dåligt och tankarna 

på att ta sitt liv (om detta kommer fram) kan vara avgörande. Reaktioner och tankar som personen 

bär med sig från tidigare liknande situationer i livet och hur omgivningen då reagerat har också 

betydelse för om personen väljer att ta sitt liv eller inte. Enligt Kjellberg och Karlsson (2000) är 

den människa som väljer döden som utväg inte fri från dödsångest. Skillnaden är att dödsångesten 

inte är tillräckligt stark för att hindra suicidförsöket. 

 

I stort sett alla suicid som begås har föregåtts av psykisk sjukdom (Beskow, 2000b) och så många 

som 90-96% av de personer som har suiciderat har uppvisat tecken på psykisk ohälsa tiden innan 

suicidet (Socialstyrelsen, 2003). De diagnoser som vanligtvis föregår suicid är depression, 

personlighetsstörning, missbruk eller beroende, där största andelen finns bland människor med 

alkoholmissbruk. Beskow (2000b) beskriver att det också förekommer suicid som förorsakats av 

en akut krisreaktion eller allvarliga psykossjukdomar, så som exempelvis schizofreni. Ofta 

förekommer fler än en diagnos.  

 

 

Att vara närstående  

 
Patientens närmaste beskrivs med termer som anhöriga, närstående eller familj (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Socialstyrelsen (2004) definierar en anhörig som en person inom familjen eller 

bland de närmaste släktingarna och närstående som den eller de personer som den enskilde anser 

sig ha en nära relation till. En familj är enligt International Council of Nurses (ICN), (2007) en 

enhet bestående av människor som är relaterade till varandra genetiskt, emotionellt eller genom en 

laglig relation.  

 

Att vara närstående och leva tillsammans med en person som har tankar på att ta sitt liv innebär 

ofta stor oro (Ferm, 2002). Känslan av att vilja hjälpa den som inte längre vill leva kan ibland ta 

över hela de närståendes liv och de är ofta rädda att göra “fel” och påverka personen ytterligare i 

riktningen mot att ta sitt liv. Ibland kan det vara svårt att urskilja om den suicidala personen haft 

som avsikt att ta sitt liv eller om handlingen varit ett rop på hjälp, men som oavsiktligt lett till 

döden. Ottosson (2009) beskriver att genom att begå ett suicidförsök så försätter sig den suicidala 

personen i direkt livsfara för att problematiken skall bli synligt för omgivningen. En medvetenhet 

om upprepande suicidala handlingar upplevs som mycket påfrestande och gör att de närstående 

har ett stort behov av stöd och bekräftelse ifrån omgivningen (Ferm, 2002). Ferm (2002) beskriver 
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också hur viktigt det är att hälso- och sjukvården tar de närståendes rop på allvar och bekräftar 

deras oro. Närstående som vetat om att en person i deras närhet haft tankar på att ta sitt liv och om 

personen senare valt att ta sitt liv, kan uppleva det som ett stort misslyckande om de inte har lyckats 

förhindra det.  

 

 

Att hamna i en kris 

 
Suicid kan inträffa helt utan förvarning (Beskow, 2000c). Det finns forskning som visar att 

närstående som upplever ett plötsligt och oförutsägbart dödsfall av någon som stått dem nära 

tenderar att få en mer uttalad och utdragen krisreaktion än vid ett förväntat dödsfall. Enligt Rando 

(1994) handlar det om att de närstående inte kunnat förutse eller förbereda sig på dödsfallet.  

 

Att mista någon nära till följd av suicid innebär ofta att de närstående hamnar i kris (Cullberg, 

2006; Ferm, 2002). Begreppet kris kommer av grekiskans krisis och betyder enligt Cullberg (2006) 

ödesdiger rubbning, avgörande vändning och plötslig förändring. Begreppet används för att 

beskriva ett psykologiskt reaktionsmönster hos människor som upplevt eller kommer att stå inför 

inre och yttre problem och svårigheter. När en suicidal person valt att ta sitt liv uppfattas det ofta 

av de närstående som att en del av det egna livet ryckts bort från dem. Reaktionen på förlusten 

beror på hur stor del den avlidne spelat i de närståendes liv och hur mycket av deras liv som varit 

knutna till varandra. Den kris som de anhöriga drabbas av delar Cullberg (2006) in i fyra steg: 

chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen.  

 

Krisen inleds med chockfasen då den drabbades verklighet tas ifrån personen som ännu inte kan 

ta in det som skett och inte heller kunnat bearbeta det. Cullberg (2006) beskriver att denna fas kan 

pågå från bara någon minut upp till några dygn. Efter chockfasen följer reaktionsfasen som ofta 

pågår mellan fyra och sex veckor. Tillsammans med chockfasen utgör detta den akuta krisen där 

försvarsmekanismer uppkommer. De är till för att skydda personen och minska upplevelsen av 

och medvetande om hot för människans egen person. Försvarsmekanismer som ofta uppkommer 

är isolering och förnekelse. Cullberg (2006) förklarar vidare att personen nu börjar förstå vad som 

hänt till skillnad från i chockfasen då den drabbade inte har kunnat se och ta in verkligheten. När 

den akuta krisen börjar klinga av kommer den drabbade under ett normalt förlopp att komma in i 

bearbetningsfasen vilken pågår mellan sex månader och upp till ett år efter att händelsen inträffat. 

Tiden för bearbetningsfasen beror på hur mycket händelsen har påverkat det psykiska och fysiska 

hos människan. Personen börjar nu se framåt istället för att vara avstängd från verklighet som i 

tidigare skeden av krisen. Därefter vidtar nyorienteringsfasen. Denna fas har inget avslut utan 

pågår resten av den närståendes liv. Den avlidnes död blir nu en naturlig del av deras liv. Försoning 

sker med händelsen och personen kan börja bygga upp sin självkänsla igen.  

 

Enligt Ferm (2002) kan de närstående uppleva krisen efter suicidet som så påfrestande att det 

överordnas livet i övrigt. Flera av dem går igenom episoder med egna suicidtankar. En del väljer 

också att ta sitt liv då de ser detta som sin enda utväg ur krisen. 
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Sjuksköterskans omvårdnadsansvar och det vårdvetenskapliga perspektivet 

 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), (SFS 1982: 763) 2 § skall vården ges med respekt för 

den enskilda människan och i kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor beskrivs att 

sjuksköterskan skall utgå ifrån en värdegrund som vilar i en humanistisk människosyn 

(Socialstyrelsen, 2005). Detta innebär att alla människor är unika och har lika värde utifrån sin 

existens och inte bara sina funktioner (Wiklund, 2003). Till sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

hör också att vårda familjen (ICN, 2007) vilket enligt Socialstyrelsen (2005) handlar om att i dialog 

med patient och/eller dess närstående kunna ge vägledning och stöd. Sjuksköterskan skall arbeta 

för att uppmärksamma och möta patientens och dess närståendes lidande och upplevelse av 

sjukdom samt så långt som möjligt lindra detta genom relevanta åtgärder.  

 

Det vårdvetenskapliga perspektivet handlar enligt Wiklund (2003) om vårdande och vad det 

betyder för människor i deras livssituation och i relation till deras livsvärld, lidande, hälsa och 

välbefinnande. Begreppet livsvärld beskriver den unika värld som varje människa upplever och 

förstår sig själv och andra genom (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är också den värld där vi 

förstår och upplever omvärlden med hjälp av våra kroppar. Att förstå och vårda människan utifrån 

deras unika livsvärld betyder att sjuksköterskan måste se och bekräfta hela människan i dess 

lidande och inte bara den subjektiva kroppen där skada ofta lokaliseras.  

 

Lidandet handlar enligt Wiklund (2003) inte bara om synbara symtom utan om en upplevd inre 

process som är individuell för varje människa. Det finns flera typer av lidande inom vården. 

Eriksson (1994) beskriver de tre lidandena: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande, där 

sjukdomslidande inbegriper den upplevda kroppsliga, själsliga eller andliga smärtan som patienten 

kan uppleva vid sjukdom eller ohälsa. Den kroppsliga smärtan handlar om den smärta sjukdomen 

eller behandlingen för med sig fysiskt medan den själsliga och andliga smärtan inkluderar de 

upplevelser som är förankrade med patientens känsla av skam eller förnedring till sjukdomen. 

Vårdlidande är det lidandet som relateras till själva vårdsituationen och de brister den kan föra 

med sig i form av brister i behandling, utebliven vård, kränkning av patienten eller maktutövning 

av olika slag. Livslidandet upplevs i relation till hela människans liv och livssituation. Vid 

sjukdom, förlust eller hot om existensen kan människans livssituation förändras och påverkas så 

att ett lidande skapas.  

 

Enligt ICN (2007) skall sjuksköterskan främja hälsa, lindra lidande och motverka sjukdom. 

Hälsa är dock ett komplext fenomen som kan tolkas olika från person till person, beroende av 

tidigare erfarenheter och upplevelser. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver det som ett 

individuellt tillstånd där total jämnvikt mellan inre balans och yttre omständigheter råder. Hälsa 

handlar också om människans liv och speglar den totala och aktuella livssituationen och innebär 

så mycket mer än bara frånvaro av sjukdom. Det är av stor vikt att sjuksköterskan har en klar bild 

av vilket perspektiv och hälsa hon/han utgår ifrån eftersom det till stor del speglar vad som belyses 

hos patienten, vilka mål som sätts upp och hur den fortsatta vården kommer att bli (Wiklund, 

2003).  

 

Välbefinnande kan ses som ett begrepp som beskriver människans inre unika upplevelser och har 

med varje persons livsvärld att göra (Wiklund, 2003). Människan kan känna välbefinnande trots 

sjukdom. Ibland handlar det om att kunna acceptera en sjukdom eller som Eriksson (1994) 
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beskriver det, att som vårdare med enkla medel kunna hjälpa en patient att känna välbefinnande. 

Det kan bland annat ske genom att visa medlidande med ett vänligt ord, ett leende eller bara genom 

att bekräfta patienten. Viktigast är att patienten känner att tillvaron är meningsfull, trots pågående 

sjukdom eller lidande (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Eide & Eide (2009) beskriver vårdarens möte med närstående som en av de största utmaningarna 

en vårdgivare kan ställas inför. Att förlora en nära i suicid, till skillnad från en naturlig död, är i 

många aspekter annorlunda (Cvinar, 2005). Därför behövs en genomtänkt och fokuserad 

omvårdnad som tar sin utgångspunkt i det vårdvetenskapliga perspektivet. Det ställer krav på 

sjuksköterskan som såväl skall stötta de närstående i deras sorg i krisens olika faser som att hantera 

problem gällande fördomar och social oacceptans i samhället. En av grundpelarna i arbetet är att 

etablera en trygg och bra relation för att uppnå ett gott samarbete (Eide & Eide, 2009). Många 

sjuksköterskor känner dock att de inte har tillräcklig kunskap och utbildning för att handskas med 

närstående som förlorat någon nära till följd av suicid (Reid, McDowell & Hoskins, 2011). De har 

svårt att tillgodose deras behov och känner sig överväldigade av att möta deras oro. De är rädda 

för att inte kunna svara på de närståendes frågor, att de ska svara fel och inte kunna stötta dem på 

det sätt som de behöver.  

 

 

Problemformulering 

 
År 2012 fullbordades i Sverige cirka 1500 suicid och fler suicidförsök tros ha begåtts. Vid ett 

suicid är det många människor runt omkring som berörs, inte minst de närstående. Att förlora en 

nära person till följd av suicid kan för de närstående innebära både skuldkänslor och en krisreaktion 

som ofta är svårare och mer långdragen än vid andra dödsfall. Forskning visar att närstående som 

förlorat en nära person till följd av suicid har ett stort behov av stöd, men att sjuksköterskor och 

vårdpersonal ofta upplever svårigheter att bemöta dessa behov. 

 

 

Syfte 
 

Syftet är att belysa de närståendes upplevelser av en nära persons bortgång till följd av suicid.  

 

 

Metod 
 

Som metod valdes en litteraturbaserad studie vilken är baserad på nio kvalitativa artiklar. Denna 

typ av metod bygger på att sammanställa och analysera redan publicerat forskningsresultat och 

lämpar sig för studier där avsikten är att nå en djupare förståelse för hur patienters/närståendes 

förväntningar och behov skall mötas (Friberg, 2006). I studien används en beskrivande syntes som 

innebär att analysen skall ske med så lite omtolkning som möjligt. Det handlar alltså om att arbeta 

så nära texten som möjligt för att nå fram till resultatet. För att belysa upplevelser lämpar sig 

kvalitativa studier bäst då den ger utrymme för patienters/närståendes egna berättelser som grund 

för resultatet.  
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Datainsamling 

 
För att skapa en grund för arbetet inleddes datainsamlingen med en inledande litteratursökning 

(Östlundh, 2006). Den gav en förståelse för vilka sökvägar och databaser som var relevanta för att 

uppnå syftet och gav också möjlighet att se vilka avgränsningar som kunde göras och hur stort 

utbudet av artiklar var inom det valda fenomenet. Därefter påbörjades den egentliga 

litteratursökningen för att nå fram till det material som kunde användas i föreliggande studie. 

Insamlingen av data gjordes både genom systematisk och osystematisk informationssökning. 

Metoderna kan enligt Östlundh (2006) användas parallellt då de fyller olika funktioner och ger ett 

mer fullständigt resultat. Den systematiska sökningen hjälper till att skapa struktur och bygger upp 

sökningen från brett till smalt vilket är en förutsättning för att kunna hantera den stora mängd 

information som erhålls. Kunskap som erhålls under vägen kan också tas tillvara. Den 

osystematiska sökningen kompletterar den systematiska sökningen och ger ofta inspiration och 

idéer.   

 

Den osystematiska sökningen inleddes på Högskolan Västs bibliotek och handlade till att börja 

med om ett planlöst sökande i olika databaser, genomgångar av tidigare uppsatser och 

uppföljningar av referenslistor från tidigare studier (Östlund, 2006). Den systematiska sökningen 

gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Cinahl är enligt Forsberg och Wengström 

(2003) en vetenskaplig databas som är inriktad på omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi och 

är lämplig att använda vid studier av sjuksköterskor (Polit & Beck, 2008). Cinahl blev också 

huvudsaklig källa för den systematiska sökningen (se Bilaga I). PubMed innehåller artiklar 

gällande medicin, omvårdnad och odontologi (Forsberg & Wengström, 2003). Då syftet hade en 

inriktning mot psykiatri och för att inte missa några artiklar med avseende på psykologisk 

forskning inom medicin och omvårdnad, gjordes även sökningar i databasen PsycInfo.  

 

Valen av sökord växte fram utifrån syftet, bakgrunden och olika nyckelbegrepp i tidigare studier 

inom angränsande områden. De sökorden som användes var suicide, family, relatives, “suicide 

survivors”, experience, experien*, lived experience, death, loss, support, grief. För att tillåta olika 

böjningar av ordet, så som experience, experiences, experienced, trunkerades (*) sökordet 

experiences i både Cinahl och PubMed (Östlundh, 2006). I Cinahl användes orden suicide och 

family som ämnesord. Ämnesord är specifika termer som beskriver innehållet av ett visst ämne 

eller fenomen och är specifika för varje databas. Sökning med ämnesord ger en mer precis sökning 

eftersom sökningen bara görs bland artiklar som blivit kodade på samma sätt. Inledningsvis 

användes vissa av sökorden enskilt för att sedan kombineras med hjälp av booelsk sökteknik. 

Denna teknik användes för att kunna precisera vilket samband de olika sökorden skulle ha till 

varandra. Vidare användes AND i denna studie för att koppla ihop de olika sökorden (se bilaga I).  

 

 

Urval  

 
Det första urvalet gjordes utifrån titeln på studien. Om titeln inte ansågs relevant lästes inte 

abstraktet. Totalt lästes 869 titlar, 100 abstrakt och 18 artiklar i sin helhet. Av dessa var det 17 

artiklar som kom från den systematiska sökningen och en som kom från den osystematiska. 

Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Fribergs (2006) modell för granskning av vetenskapliga 

artiklar. För att säkra artiklarnas kvalitet kontrollerades att ett tydligt problem fanns formulerat, 
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vad syftet var, om det var besvarat och om metoden fanns beskriven. 

 

Inklusionskriterierna för studien var att artiklarna skulle vara empiriska, ha en hög vetenskaplig 

kvalitet med en kvalitativ utgångspunkt och handla om närståendes upplevelser av att mista någon 

nära till följd av suicid. De skulle vara skrivna på engelska eller svenska och inte vara publicerade 

tidigare än 2000, samt vara genomförda i ett land vars kultur var applicerbart på den svenska. De 

närstående skulle vara minst 18 år gamla när suicidet inträffat. Exklusionskriterier för studien var 

artiklar som rörde närstående till personer som gjort suicidförsök eller var suicidala utan att ha 

fullgjort ett suicid. Även studier där dödsorsaken inte fastställts som ett rent suicid, såsom vid till 

exempel omedveten/medveten överdos av droger och trafikolyckor (Beskow, 2000b) valdes också 

bort.  

 

Efter att ha diskuterat artiklarna utifrån den vetenskapliga kvaliteten, nämnda inklusions- och 

exklusionskriterier och hur väl de svarade an mot syftet var det nio artiklar som exkluderades. Fyra 

av artiklarna valdes bort då de genomförts i ett land vars kultur inte var applicerbar på den svenska 

kulturen och de övriga fem uppnådde inte den vetenskapliga kvaliteten som eftersträvades. Nio 

artiklar kom slutligen att ingå i studien. Av dessa var det åtta som kom från den systematiska 

sökningen och en som kom från den osystematiska. Artiklarnas huvudsakliga innehåll redovisas i 

tabell över analyserad litteratur, Bilaga II. 

 

Analys 

 
Analysarbetet kan beskrivas som en rörelse från helhet, till delar och sedan åter till en ny helhet 

där analysen följer i fem steg. Friberg (2006) beskriver att analysprocessens första steg handlar om 

att läsa igenom de valda artiklarna ett flertal gånger för att skapa en överblick av huvudinnehållet 

i texten. I det andra steget identifieras framträdande fynd från varje artikels resultat som sedan 

sammanställas i ett tredje steg. Detta för att få en schematisk översikt av varje enskild studie. Det 

fjärde steget innebär att identifiera likheter och skillnader samt att skapa teman vilka symboliserar 

olika upplevelser som framkommer i artiklarna. I steg fem formuleras och presenteras en ny 

beskrivning som grund i de nya teman som framkommit.  

 

För att skapa en överblick av artiklarnas huvudsakliga innehåll lästes de valda artiklarna igenom 

enskilt och ett flertal gånger. Med syftet som utgångspunkt identifierades nyckelfynd d.v.s. 

textavsnitt i varje studies resultat. De textavsnitt som svarade på “att belysa närståendes 

upplevelser”, markerades och jämfördes med varandra för att finna likheter och skillnader. När 

likheter och skillnader identifierats skrevs dessa ner på post-it lappar. Varje fynd markerades med 

en siffra för att veta vilken artikel de ursprungligen kom ifrån. Fynden sorterades och 

strukturerades därefter utifrån likheter och skillnader och efter hand kunde textavsnitten 

sammanföras i olika grupper vilka skrevs ner i ett dokument på datorn. Dessa grupperingar av 

textmaterial lästes noggrant igenom flera gånger och enskilda meningar/textavsnitt kom därefter 

att förflyttas mellan grupperna. Efter denna bearbetning och utifrån beskrivande ord i texten växte 

så småningom rubriker fram vilka kom att bilda nio subteman. Efter ytterligare genomläsning 

framträdde fyra övergripande teman som på olika sätt beskriver de närståendes upplevelse av en 

nära persons bortgång i suicid.  
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Resultat 
 

Resultatet redovisas utifrån fyra teman med nio subteman vilka belyser de närståendes 

upplevelser av att förlora någon nära i suicid. Se figur 1.   

 

 

 

 
 

 

Figur 1. Presentation av teman och subteman grundade i analysen av datamaterialet.  

 

 

Att känna en överväldigande sorg 

 
Närståendes upplevelser av en nära persons bortgång i suicid handlar om att känna en 

överväldigande sorg. Den överväldigande sorgen tar sig uttryck i ett inre kaos av känslor och ett 

stort behov av att få sörja den avlidne. 

 

Ett inre kaos av känslor  
Flera av de närstående upplevde ett inre kaos av känslor den första tiden efter att ha förlorat en 

nära person till följd av suicid (Fielden, 2003; Maple, Plummer, Edwards & Minichiello, 2007; 

Maple, Edwards, Minichiello & Plummer, 2013; Miers, Abbott & Springer, 2012). Det inre kaoset 

kunde relateras till då de funnit den döda kroppen (Fielden, 2003), men också till den chock som 

flera av dem upplevde som naturligt efter suicidet (Maple et al., 2007). Några närstående beskrev 

chocken som förväntad, medan den för andra kom som en blixt från klar himmel (Lindqvist, 
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Johansson & Karlsson, 2008). Ett inre kaos handlade även om en massa känslor som pågick 

samtidigt inom dem, men som också kunde växla beroende på var i processen de befann sig. En 

av känslorna som dominerade den första tiden var sorgen och hur överväldigande den var (Maple 

et al., 2013). Sorgen drev flera av de närstående till känslan av hjälplöshet (Lindqvist et al., 2008) 

och förvirring (Miers et al., 2012). Det inre kaoset beskrevs även som att befinna sig i en slags 

dimma (Fielden, 2003; Miers et al., 2012) eller som att falla ned i ett stort hål och inte veta hur 

man skall komma ut. I studien av Fielden (2003) berättade en anhörig att det kändes som att det 

var en osynlig barriär mellan henne och omvärlden och liknade det vid att gå tillsammans med en 

massa människor men ändå känna sig isolerad och ensam 

 

Vidare kunde ett inre kaos beskrivas som att vara förlamad av sina känslor (Fielden, 2003). För 

några av de närstående handlade det om otillräcklig energi, utmattning (Gibson, Gallagher & 

Tracey, 2011; Vandecreek & Mottram, 2009) och desorientering under den första tiden efter 

suicidet (Maple et al., 2013). På grund av det inre kaoset upplevde många närstående ett ökat behov 

att få hjälp med att fatta beslut vid exempelvis begravning och andra praktiska saker den första 

tiden efter suicidet (Miers et al., 2012). Flera närstående upplevde också att de första månaderna 

var tumultartade i många avseenden. Efter att den första chocken lagt sig beskrev de närstående 

känslor som ilska över att den döde svikit dem (Lindqvist et al., 2008), men också 

overklighetskänslor, tomhet, ensamhet (Fielden, 2003) och att det fanns en vilja att ta sitt eget liv 

(Lindqvist et al., 2008). Det inre kaoset orsakade svårigheter med att hantera vardagen som till 

exempel att stötta varandra inom familjen, då de olika familjemedlemmarna ofta befann sig i olika 

skeden i sorgeprocessen (Begley & Quayle, 2007).  

 

Behov av att få sörja 
Upplevelsen av en överväldigande sorg handlade även om de närståendes stora behov av att få 

sörja och att få göra det själv (Fielden, 2003). Detta ledde till att flera av dem sjukskrev sig från 

sina arbeten och många undvek medvetet sociala sammanhang då de var rädda för att bryta ihop 

inför andra (Maple et al., 2010). Några närstående talade också om hur de undvek sin egen familj 

genom att dra sig undan och hur det blev ett sätt att få sörja själv (Fielden, 2003). Flera av dem 

beskrev begravningen som en viktig del i sorgen, då de såg den som en symbol för den stora och 

överväldigande sorg som de upplevde (Maple et al., 2013). Trots att de närstående hade ett behov 

av att få sörja så kände de sig ofta pressade av omgivningen att sörja snabbare och att komma till 

ett avslut i sin sorg (Lindqvist et al., 2008; Maple, Edwards, Plummer & Minichiello, 2010; Maple 

et al., 2013). 

 

 

Att känna sig dömd av andra och sig själv 
 

Närståendes upplevelser av en nära persons bortgång i suicid handlar om att känna sig dömd av 

andra och sig själv. Upplevelsen innefattar känslor av skam och att skuldbelägga sig själv.  

 

Känslor av skam 
Efter att ha förlorat någon nära till följd av suicid upplevde de flesta närstående känslor av skam 

(Begley & Quayle, 2007; Fielden, 2003; Gibson et al., 2011; Lindqvist et al., 2008; Maple et al., 

2007; Maple et al., 2010; Maple et al., 2013; Miers et al., 2012; Vandecreek & Mottram, 2009). 

Känslorna av skam kunde relateras till olika fördomar gentemot suicid och berördes i studierna av 
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Begley och Quayle (2007), Gibson et al., (2011), Fielden (2003), Maple et al. (2007), Maple et al. 

(2010) och Vandecreek och Mottram (2009). Det handlade om att känna sig dömd av andra 

människor på grund av suicidet. Känslorna av skam kunde relateras till ändra människors 

uppfattningar om att det var något fel på de närståendes familj (Fielden, 2003), att de var dåliga 

föräldrar eller att sättet den nära personen dog på inte var accepterat i samhället (Begley & Quayle, 

2007; Fielden, 2003; Maple et al, 2010). I studien av Maple et al. (2010) berättade en närstående 

att det var fullt accepterat om någon nära dog av cancer, men att det inte var acceptabelt att dö till 

följd av suicid. Hon upplevde det som något skamfullt i samhället och kände brist på empati från 

omgivningen.  

 

Att känna sig dömd av andra inkluderade en känsla av skam som ledde till att många närstående 

var rädda för att berätta för andra om suicidet (Begley & Quayle, 2007; Fielden, 2003; Gibson et 

al., 2011; Maple et al., 2010; Maple et al., 2013; Vandecreek & Mottram, 2009). Det beskrevs av 

en närstående i studien av Maple et al. (2010) som ett ständigt sökande efter social acceptans och 

där en inre konflikt handlade om att vilja prata om den avlidne personen, men att inte ha tillåtelse 

av omgivningen att göra det. Många i denna studie kände sig även tvungna att ha tillåtelse för att 

få prata öppet om sitt barn, men när de inte fick det så blev de istället osäkra (Begley & Quayle, 

2007) och mer reserverade i sociala sammanhang (Maple et al., 2010; Vandecreek & Mottram, 

2009). Detta ledde i sin tur till att de undvek sociala sammanhang (Begley & Quayle, 2007; Maple 

et al., 2010; Vandecreek & Mottram, 2009) då de var rädda att andra skulle ankomma något om 

deras bakgrund (Vandecreek & Mottram, 2009) eller konfrontera dem gällande suicidet (Gibson 

et al., 2011). I studien av Begley och Quayle (2007) framkom att de var rädda för att känslorna 

skulle komma över dem i konversationer med andra människor och att hela tiden behöva ha 

kontroll över samtalsämnena för att inte närma sig suicidet. Dessa känslor av skam blev en av flera 

aspekter till varför de till slut undvek sociala sammanhang mer och mer. I studien av Fielden 

(2003) berättade en närstående att han upplevde en slags tystnad, både hos sig själv och från andra. 

Suicidet var någonting som han/hon inte fick, eller skulle prata om.  

 

Känslans av skam kunde också relateras till att flera närstående kände att människor, både nära 

men också bekanta, medvetet undvek dem (Fielden, 2003; Gibson et al., 2011). En del upplevde 

mobbning på sin arbetsplats och menade att kollegor undvek och inte heller pratade med dem 

(Gibson et al., 2011). I studien av Begley och Quayle (2007) berättade dock en närstående att det 

var mycket lättare att hantera fördomar och skam när hon hade fått information om att de förekom. 

Informationen hade hon fått från en granne som själv varit med om ett suicid. Hon menade att det 

blev till hjälp att hantera och möta fördomar.  

 

Känslor av skuld 
Att vara närstående till någon som tagit sitt liv handlade också om att känna skuld (Begley & 

Quayle, 2007; Fielden, 2003; Lindqvist et al., 2008; Maple et al., 2007). Känslan av skuld 

relaterades till att de själva inte kunnat förhindra suicidet (Begley & Quayle, 2007) och flera av 

dem skylde det som hänt på sig själva (Fielden, 2003). I studierna av Begley och Quayle (2007), 

Fielden (2003) och Maple et al. (2007) berättade de närstående att de kände skuld över att ha missat 

de tecken som föregått suicidet. Några kände sig otillräckliga som föräldrar (Maple et al., 2007) 

och en person upplevde att hon inte räckt till som lyssnare till personen som senare begått suicid 

(Begley & Quayle, 2007). De beskrev att de skuldbelagde sig själva och menade att om de hade 

handlat “rätt” så hade inte suicidet behövt ske. Känslan av skuld ställde också till problem i 
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familjelivet då några av de närstående kände sig beskyllda av andra familjemedlemmar (Fielden, 

2003). De berättade att de inte kunde dela med sig av känslor och/eller prata om den avlidne på 

grund av det som hänt och att de upplevde att det var deras fel (Begley & Quayle, 2007). Detta 

ledde till att flera av de närstående inte ville belasta andra genom dra ner dem i sin sorg (Lindqvist 

et al., 2008). 

 

 

Att ha behov av stöd 
 

Närståendes upplevelser av en nära persons bortgång i suicid handlar om deras behov av stöd och 

inbegriper att de både känner att de har stöd men också upplever bristande, eller otillräckligt stöd.  

 

Känner stöd 
Flera av de närstående talade om olika typer av stöd som de fått ifrån människor omkring dem 

efter att de förlorat någon nära till följd av suicid (Begley & Quayle, 2007; Fielden, 2003; Gibson 

et al., 2011; Lindqvist et al., 2008; Maple et al., 2013; Miers et al., 2012; Vandecreek & Mottram, 

2009). Känslan av stöd beskrevs olika, men upplevdes som stor oberoende vilken typ av stöd det 

handlade om. Stödet kom ifrån olika människor i de närståendes omgivning såsom familj och 

vänner (Lindqvist et al., 2008; Maple et al., 2013; Miers et al., 2012; Vandecreek & Mottram, 

2009). Det kunde också komma från andra människor som förlorat någon nära i suicid (Begley & 

Quayle, 2007; Maple et al., 2010; Miers et al., 2012; Vandecreek & Mottram, 2009), andra bekanta 

(Fielden, 2003), så som kollegor (Gibson et al., 2011), samhället (Begley & Quayle, 2007) eller 

från församlingen och församlingsmedlemmar (Lindqvist et al., 2008; Vandecreek & Mottram, 

2009). 

 

Känslan av att känna stöd handlade om varifrån det kom och i vilken del av sorgeprocessen som 

de närstående befann sig. Stödet ifrån nära vänner och familj beskrevs som viktigast i det tidiga 

skedet (Miers et al., 2012; Vandecreek & Mottram, 2009) och handlade bland annat om fysisk 

närhet (Miers et al., 2012) och att någon lyssnade på dem (Gibson et al., 2011; Miers et al., 2012). 

Många av de närstående upplevde även att praktisk hjälp av vänner och familj var av stor vikt 

(Vandecreek & Mottram, 2009). Det gällde bland annat matlagning och tvätt vilket framförallt var 

av betydelse i det tidiga skedet av sorgeprocessen då många beskrev att de kände sig orkeslösa 

(Gibson et al., 2011; Miers et al., 2012; Vandecreek & Mottram, 2009). Vid den tidpunkten 

berättade flera av dem att de hade svårt att be om hjälp men kände lättnad att familj och vänner 

gav stöd utan att de behövde be om det (Gibson et al., 20011; Vandecreek & Mottram, 2009).  

 

Flera närstående beskrev det stöd och den hjälp som de fått från människor vilka förlorat någon 

nära i suicid som mest värdefull efter det stöd de fått av familj och nära vänner (Gibson et al., 

2011; Fielden, 2003; Miers et al., 2010; Vandecreek & Mottram, 2009). Att känna stöd handlade 

om samhörighet (Fielden, 2003) och att känna sig mindre ensam tillsammans med andra överlevare 

än med andra människor som fanns runtomkring (Miers et al., 2012). De menade till exempel att 

människor i deras omgivning inte kunde förstå hur det kändes att förlora någon nära till följd av 

suicid (Begley & Quayle, 2007; Fielden, 2003; Gibson et al., 2011; Lindqvist et al., 2008; Maple 

et al., 2007; Maple et al., 2010; Maple et al., 2013; Miers et al., 2012; Vandecreek & Mottram, 

2009). I studien av Gibson et al. (2011) berättade de närstående om stödet att få prata med andra 

överlevare då de hade mer förståelse för det som hänt.  
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Stödet ifrån kollegor handlade mest om att få hjälp med praktiska saker på arbetsplatsen (Gibson 

et al., 2011). Det kunde vara att en kollega tog över en del av deras arbete vilket underlättade och 

upplevdes som ett sätt att bli bekräftad i sin sorg. Några av intervjupersonerna i studien av 

Vandecreek och Mottram (2009) menade att församlingen och församlingsmedlemmarna var ett 

stöd i sorgen och en hjälp till att gå vidare. De kände att församlingen stöttade genom förbön och 

de fann hopp genom sin tro. Att ha en tro på Gud var därför av stor betydelse och det var viktigt 

för dem att kunna delta i kyrkliga aktiviteter och få stöd genom församlingsmedlemmarna.  

 

Känslan av stöd handlade också om att få bekräftelse av andra i sörjandet av den avlidne (Fielden, 

2003; Maple et al., 2013; Vandecreek & Mottram, 2009). Att många kom på begravningen blev 

ett tecken på att det fanns fler som aktivt sörjde den avlidne personen (Maple et al., 2013; 

Vandecreek & Mottram, 2009). Detta gällde både nära anhöriga och övriga omgivningen (Maple 

et al., 2013). Att känna stöd i form av bekräftelse kunde även handla om förståelse och extra 

omtanke under högtider eller speciella minnesdagar då de under dessa dagar kände sig extra 

sårbara (Fielden, 2003; Miers et al., 2010).  

 

Brist på stöd 
Trots att det var många som kände stöd så var det också flera som upplevde motsatsen. I flera 

studier kände de närstående brist på stöd eller att stödet de fick inte var tillräckligt (Fielden, 2003; 

Gibson et al., 2011; Lindqvist et al., 2008; Maple et al., 2010; Miers et al., 2010; Vandecreek & 

Mottram, 2009). Flera berättade att nära vänner tog avstånd ifrån dem efter suicidet (Fielden, 2003; 

Vandecreek & Mottram, 2009) och i studien av Miers et al. (2010) upplevdes det professionella 

stödet bristfälligt på flera plan och några menade till och med att de inte fick tillräcklig hjälp. 

Vidare beskrev några närstående i studierna av Lindqvist et al. (2008) och Miers et al. (2010) att 

de kände ett stort behov av att ha kontakt med en stödgrupp efter suicidet, men hur svårt det var 

då de själva fick ta kontakt med stödorganisationer för att få hjälp (Miers et al., 2010; Gibson et 

al., 2011). De hade önskat mer information och hjälp ifrån vården, då de kände att de inte fick det 

när de som bäst behövde det (Miers et al., 2010). Flera av dem kände därför sig ensamma med sin 

sorg (Maple et al., 2007; Lindqvist et al., 2008) och att förståelsen från många håll, både ifrån 

vänner och ifrån omgivningen, var bristfällig (Gibson et al, 2011; Lindqvist et al., 2008). Det 

bristfälliga stödet handlade till exempel handla om att vänner ville hjälpa till, men inte alltid gjorde 

det på det sätt som de närstående hade önskat (Miers et al., 2010; Vandecreek & Mottram, 2009), 

eller att chefen på arbetsplatsen saknade förståelse för vad som hänt (Gibson et al., 2011). Några 

menade att missförstånd bland vänner och bekanta kunde försvåra stödet (Miers et al., 2010) då de 

ville stötta men sa fel saker som lätt missuppfattades (Miers et al., 2012).  

 

 

Att livet förändras 
 

Närståendes upplevelser av en nära persons bortgång i suicid handlar om att livet förändras och 

inkluderar en process av att vilja förstå varför det hände, gå vidare i livet och att bevara minnet av 

den avlidne.  

 

Vill förstå varför 
Det framkom i flera av artiklarna att de närstående hade ett stort behov av och en vilja att förstå 
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varför suicidet skett (Fielden, 2003; Maple et al., 2007; Maple et al., 2010). De sökte därför efter 

mening i det val som den avlidne hade gjort (Begley & Quayle, 2007). “Varför?” var ofta den 

första frågan som många av de närstående ställde sig efter det att suicidet inträffat (Fielden, 2003; 

Lindqvist et al., 2008). Flera av dem såg suicidet som oväntat och menade att de inte kunnat förutse 

det, medan det för andra upplevdes som väntat, om än mer chockartat (Maple et al., 2007). Några 

av de närstående kände förvåning över att den person som stått dem så nära var kapabel att utföra 

ett suicid och såg det som en impulsiv handling. Flera kände en oförståelse inför varför suicidet 

hade begåtts (Lindqvist et al., 2008; Maple et al., 2007) och andra beskrev handlingen som onödigt, 

fel och att de hade svårigheter att acceptera att den person som stått dem nära valt att dö (Maple et 

al., 2007). I sökandet efter att förstå varför personen valt att ta sitt liv, såg några av de närstående 

den psykiska ohälsan som funnits i den avlidens liv som en förvarning (Maple et al., 2007) och en 

förklaring till suicidet (Begley & Quayle, 2007). De som varit medvetna om suicidprocessen 

beskrev att de gjort allt för att rädda personen men att hans/hennes dödslängtan blivit större än 

viljan att leva (Maple et al., 2007). Detta ledde till att flera av de närstående kände lättnad när de 

mottagit dödsbeskedet, att det som de befarat och fruktat under en lång tid nu skett och nu kunde 

ge dem ro att få sörja (Lindqvist et al., 2008; Maple et al., 2007). 

 

Att vilja förstå varför, handlade också om att konfronteras med olika tankar och några av de 

närstående var av uppfattningen att det var Guds mening (Vandecreek & Mottram, 2009). För 

andra var det när de insåg att de inte kunde ha påverkat den avlidnes val som de kom att acceptera 

suicidet (Fielden, 2003). Trots detta beskrev flera närstående att de hade känt eller fortfarande 

kände svårigheter med att acceptera det val den avlidne hade gjort (Maple et al., 2010), att det tagit 

lång tid och att det varit svårt att finna förståelse för händelsen (Begley & Quayle, 2007; Maple et 

al., 2007). En förälder menade att hon trott att de prövningar och psykiska påfrestningar som 

hennes tonårsbarn gått igenom bara varit en del av hur det är att växa upp (Maple et al., 2007). 

Likaså talade ytterligare en närstående i samma studie om hur svårt det var att ta den psykiska 

ohälsan på allvar. Allvaret uppdagades i och med det fullbordade suicidet. Flera av dem menade 

dock att de kände tacksamhet över att den person som stått dem nära nu inte behövde lida mer.  

 

Gå vidare  
Flera av de närstående beskrev svårigheter med att gå vidare i sorgeprocessen (Fielden, 2003; 

Lindqvist et al., 2008; Maple et al., 2013), speciellt om den avlidne varit deras enda barn (Lindqvist 

et al., 2008). Vad som var avgörande för att gå vidare i sorgen, var om de närstående kunnat förutse 

döden på något sätt. Att drömma om den avlidne och att säga farväl i drömmarna (Fielden, 2003) 

liksom att få se den dödes kropp hjälpte några av de närstående att gå vidare (Fielden, 2003; Maple 

et al, 2013; Miers et al., 2012). De beskrev det som ett sätt att kunna förstå att suicidet var på riktigt 

(Maple et al., 2013) och att ta farväl av den döda kroppen (Fielden, 2003; Miers et al., 2012) vilket 

också underlättade sorgearbetet (Fielden, 2003; Maple et al, 2013; Miers et al, 2012). 

 

Flera faktorer påverkade hur de närstående klarade av att gå vidare. Skillnader fanns beroende på 

vilken relation den närstående haft till den avlidne (Lindqvist et al., 2008). För några av dem 

handlade det om hur påfrestande det var att höra om andras barn när ens eget barn dött till följd av 

suicid (Gibson et al., 2011). I studien av Lindqvist et al. (2008) beskrev de närstående att de 

ständigt hade tankar på den döde den första tiden efter suicidet och att de blev påminda om den 

avlidne på olika sätt (Miers et al., 2012). Det försvårade både vardagen och möjligheten att kunna 

gå vidare i livet (Lindqvist et al., 2008; Miers et al., 2012).  
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En del i att gå vidare i sorgearbetet handlade för några av dem att återgå till sina arbeten (Gibson 

et al., 2011) medan det för andra var nödvändigt att byta arbetsplats (Fielden, 2003). Förståelsen 

av att de börjat gå vidare var när de kom på sig själva med att de inte tänkte på den avlidne lika 

ofta, när det gått en hel dag sedan de tänkt på personen eller när de inte kände närvaron av personen 

i hemmet längre. Trots att flera av de närstående kämpade med att gå vidare i livet så fanns också 

de som beskrev att de varken önskade eller hade ett behov av att göra det (Begley & Quayle, 2007). 

 

Flera av de som intervjuades i studierna upplevde att det aldrig skulle bli som det tidigare hade 

varit och att deras liv förändrades efter suicidet (Begley & Quayle, 2007; Lindqvist et al., 2008; 

Maple et al., 2007; Vandecreek & Mottram, 2009). Vissa kände rädsla över att andra 

familjemedlemmar också skulle begå suicid (Fielden, 2003; Begley & Quayle, 2007) medan andra 

inte längre intresserade sig för saker som tidigare varit viktiga för dem (Begley & Quayle, 2007). 

Trots att suicidet varit påfrestande fann flera av dem också nya och positiva perspektiv. Ett flertal 

av de närstående som intervjuades till artikeln av Vandecreek och Mottram (2009) beskrev att de 

fick ett spirituellt uppvaknande eller att deras befintliga tro blivit starkare efter att någon nära tagit 

sitt liv. En tid efter suicidet beskrev några av dem att de kände sig stärkta av erfarenheterna (Maple 

et al., 2013) och att de gärna ville ge tillbaka och hjälpa andra som gått igenom samma sak som de 

själva gjort (Maple et al., 2013; Miers et al., 2012; Vandecreek & Mottram, 2009). Många av de 

närstående upplevde också förändringar i sina relationer. Det blev bland annat viktigare att vårda 

sina kärleksrelationer och finna stöd i varandra (Vandecreek & Mottram, 2009). Några kände efter 

en tid en längtan efter att få tillbaka det liv som de hade innan den nära personen valt att ta sitt liv 

(Fielden, 2003).   

 

Bevara minnet 
Behovet av att bevara minnet av den som tagit sitt liv var av stor vikt för de närstående och en del 

i deras förändrade liv (Lindqvist et al., 2008; Maple et al., 2010; Maple et al., 2013). Det handlade 

om att behålla en plats för den som gått bort i sina hjärtan. För några av dem var det viktigt att 

begravningen planerades precis så som den avlidne skulle ha velat ha den (Maple et al., 2013). I 

studien av Maple et al. (2010) berättade flera av de närstående att de kände ett stort behov att tala 

om den avlidne och använda hans/hennes namn. Genom att göra detta kunde de som gått bort 

fortfarande vara en del av de närståendes liv. Ett annat sätt att bevara minnet av den avlidne var 

att skapa en minnesplats (Fielden, 2003; Maple et al., 2013).  

 

I artiklarna av Fielden (2003), Maple et al. (2013) och Miers et al. (2012) beskrev de närstående 

att minnesdagar och ritualer var viktigt för att bevara minnet och uppmärksamma den avlidne. Att 

prata högt med den avlidne var något som flera av de närstående gjorde (Maple et al., 2013) och 

ännu fler hade behov av att fortsätta ha ett band eller anknytning till den nära personen som 

suiciderat (Begley & Quayle, 2007; Maple et al., 2013). I det förändrade livet fanns också rädslan 

för att andra i omgivningen skulle glömma bort personen (Fielden, 2003) och de närstående 

uppskattade när andra i omgivningen visade att de fortfarande bevarade minnet av den avlidne 

(Miers et al., 2012). 
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Diskussion 

 
Metoddiskussion 
 

Syftet med studien var att studera de närståendes upplevelser av att förlora en nära person till följd 

av suicid. Med grund i syftet, att belysa upplevelser, valdes materialet som skulle studeras utifrån 

studier med en kvalitativ ansats. Detta ansågs lämpligt då materialet är utforskande, lämnar plats 

för människors upplevelser och egna ord (Friberg, 2006) samt har som avsikt att skapa förståelse 

för individen (Segesten, 2006). En alternativ ansats hade varit att studera självbiografier, bloggar 

eller intervjuat närstående om deras upplevelse, men detta sågs inte som ett alternativ då tiden för 

studien var begränsad.  

 

Vid den inledande litteratursökningen upptäcktes att materialet inom området var begränsat. De 

flesta studierna berörde suicidförsök och ett fåtal artiklar pekade på de närståendes upplevelser vid 

suicid. I syfte att nå ett trovärdigt resultat utökades därför tidsspannet i sökningarna att omfatta 

tretton år i stället för tio år. Ett utökat tidsspann visade sig dock inte resultera i fler intressanta 

artiklar och i slutändan inkluderades endast artiklar från 2003-2013. Det begränsade materialet kan 

peka på att det inte fanns tillräckligt med forskning inom området. Utifrån att samhället ständigt 

utvecklas och att vetenskapligt material är färskvara (Östlundh, 2006) skall alltid hänsyn tas till 

tillförlitligheten i äldre artiklar. Forskning bör av den orsaken vara så ny att den ger en rättvis bild 

av resultatet. Tidsspannet i föreliggande studie bedömdes både vara aktuellt och tillämpligt för att 

nå ett trovärdigt resultat. Artiklarna söktes i databaserna Cinahl, Pubmed och Psycinfo då de 

betraktades som relevanta i förhållande till syftet. Ingen databas är heltäckande och det krävs ofta 

flera olika databaser för att nå fram till ett trovärdigt resultat (Östlundh, 2006).  

Litteratursökningen genomfördes med olika sökordskombinationer fram tills att inga nya artiklar 

framkom. En styrka var att samma artiklar återkom i de olika databaserna och även inom de 

enskilda databaserna, vilket kan ses som att området var väl genomsökt när litteratursökningen 

avslutades. Syftet inbegriper begreppet närstående och sökorden som användes var suicide 

survivors, family och relatives då de gav mest relevanta träffar. Innan den egentliga 

litteratursökningen startade testades andra sökord såsom; next of kin, close friends, kindred och 

related. Men då dessa sökord inte utökade träffarna valdes dessa bort. Möjligen hade en utökad 

sökning med andra sökord gett ett mer heltäckande resultat, men också utgjort en risk för att 

sökningen hade innefattat mer än bara närstående. Det booelska sökordet AND användes för att 

inkludera samtliga sökord (Östlundh, 2006) och kan ha påverkat det resultat som framkom i 

samband med sökningen. Det har dock funnits en medvetenhet om den inverkan det kan ha haft 

på urvalet av artiklarna i denna studie. 

Vid studier som gäller suicidologi bör etiken noggrant övervägas. Forskning inom området bör 

göras med stor försiktighet och överväganden av vilka studier som är lämpliga, då personer som 

ingår i studien ofta har jobbiga upplevelser inom området. Närstående som mist någon i suicid 

löper själva stor risk för suicidala tankar och handlingar och det är därför av betydelse att studierna 

ses som meningsfulla och till nytta för suicidologin. 

 

Studien inkluderar endast artiklar i fulltext via de valda databaserna, vilket kan ses som en nackdel 

och kan ha lett till att andra relevanta artiklar missats. Att begränsa sig till artiklar i fulltext kan ge 
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felaktigt resultat då informationen väljs ut genom formen istället för innehållet i forskningen 

(Östlundh, 2006). Denna avgränsning var ändå nödvändig, då tiden för studien var begränsad och 

det erhållna fulltextmaterialet ansågs som substansrikt och trovärdigt. De inkluderade artiklarna 

bedömdes ha en hög kvalitet då samtliga granskats enligt Fribergs (2006) mall för kvalitativa 

studier, samt är Peer Reviewed.(Östlundh, 2006). Samtliga studier har även blivit granskade av en 

etiska kommitté.  

 

Artiklarna som kom att ingå i analysen är ifrån Australien (3), Irland (2), USA (2), Nya Zeeland 

(1) och Sverige (1). Urvalet kan motiveras utifrån att dessa länders kultur liknar den europeiska 

kulturen Intervjupersonernas trosuppfattning eller kulturella bakgrund beskrevs dock sparsamt 

eller inte alls i studierna men var heller inte föremål för det som fokuserades i föreliggande studie. 

Även om resultatet inte kan generaliseras, bidrar det ändå till förståelse för vad närstående upplever 

i samband med ett suicid inom de länder som studien omfattar. Det är dock möjligt att resultatet 

sett annorlunda ut om andra länder och kulturer hade inkluderats. Närstående under 18 år har 

exkluderats då barns upplevelse av en nära persons död påverkas av hur gammalt barnet är när 

dödsfallet inträffar (Eriksson, 1999). Ett barns upplevelse är också styrd av vuxna i dess närhet 

och vilken information de valt att delge dem gällande dödsfallet. Barn kan i vetskapen kring ett 

dödsfall fylla tomrum med fantasier och skuldbelägga sig själva. Detta gör att forskning som 

studerar barns upplevelser måste grundas i denna vetskap. Då syftet inte var att belysa en viss 

ålderskategori, utan att få ett så brett perspektiv som möjligt gjordes inga ytterligare begränsningar 

med avseende på ålder. 

 

Att gå vidare efter en nära persons bortgång är en process som sträcker sig över tid och därför 

valdes medvetet artiklar som belyste olika tidsspann efter att suicidet skett. Övervägande del av 

artiklarna (6) handlar om närstående som förlorat en tonåring eller ett ungt vuxet barn till följd av 

suicid. Detta kan ha påverkat resultatet då de närstående varit föräldrar. Att förlora ett barn är i 

flera aspekter annorlunda än att förlora någon annan person som står den närstående nära 

(Eriksson, 1999). 

 

Artiklarna analyserades först enskilt vilket ökar trovärdigheten i studien. När två personer läser en 

text kan olika saker i texten upptäckas och en gemensam diskussion av artiklarnas innehåll leder 

till en mer heltäckande granskning. Samtliga artiklar lästes ett flertal gånger, då väl bearbetade 

artiklar ökar förståelsen för artiklarnas innebörd (Friberg, 2006). För att inte missa något steg i 

processen utfördes analysen systematiskt enligt Fribergs (2006) fem steg. Egna fördomar och 

tidigare kunskap angående suicid kan ha påverkat analysarbetet, men har medvetet försökts att 

läggas åt sidan. Texterna har också läst med öppenhet för att kunna utforska och analysera 

resultatet på ett så objektivt sätt som möjligt. Genom två personer undviks personliga åsikter och 

tidigare kunskaper som kan påverka analysen. Reservation finns för eventuella översättningsfel då 

samtliga artiklar var skrivna på engelska. En ökad validitet har eftersträvats genom att författarna 

arbetat tillsammans med kvalitetsgranskning av artiklarna och genom hela analysprocessen.  

 

I denna studie har artiklarna har granskats förutsättningslöst. Båda författarna har gemensamt 

diskuterat resultatet och kommit fram till fyra teman som ansågs svara an på studiens syfte. 

Resultatet av studien är vår uppfattning av de närståendes upplevelser. Det är upp till läsaren själv 

att bedöma om resultatet är överförbart till andra situationer 
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Resultatdiskussion 
 

Upplevelsen av en nära persons bortgång i suicid kommer att diskuteras utifrån de fyra teman som 

framkommit ur analysen: Att känna en överväldigande sorg, Att känna sig dömd av andra och sig 

själv, Att ha behov av stöd, och Att livet förändras.  

 

Att känna en överväldigande sorg 
Att förlora någon nära person till följd av suicid leder till ett stort lidande för de närstående. Det 

sätter dem utan förvarning i en situation kantad av att sorg, förlust och att hantera de fördomar som 

mer eller mindre förekommer i samhället. Resultatet av denna studie visar att de närstående 

upplever en stor sorg efter suicidiet, fylld med överväldigande känslor av kaos och behov av att 

sörja. De närstående kan både vara förberedda på suicidet eller vara helt oförberedda. Oavsett 

innebär förlusten av en nära person en kris, där sorgen kan upplevas som att en delar av det egna 

livet rycks bort (Cullberg, 2006). En kris innebär ett stort lidande för de närstående. Wiklund 

(2003) beskriver att den gemensamma nämnaren för allt lidande är att människan på ett eller annat 

sätt är avskuren från sig själv. Alltså ett tillstånd där människans upplevelse av helhet hotas eller 

håller på att lösas upp. Att förlora någon nära person kan relateras till det livslidande som Eriksson 

(1994) beskriver och här berörs hela människans liv (Wiklund, 2003). Även om det för de 

närstående kan upplevas som ett statiskt tillstånd i den chock de befinner sig i, så är lidandet en 

rörelse där de hela tiden får kämpa mellan lust och lidande.  

 

Cullberg (2006) beskrivning av krisens två första steg, chockfasen och reaktionsfasen, kan 

relateras till de närståendes känslor. De berättar om förvirring och att det känns som att befinna 

sig i en dimma den första tiden efter suicidet. Ferm (2002) beskriver att människor som befinner 

sig i en chockfas gör allt för att stöta ifrån sig den fruktansvärda händelsen som skett och håller 

därmed en fasad av yttre kontroll. I detta stadie av chocken är stödet till de närstående av central 

betydelse. Det kan handla om både psykiskt och fysiskt stöd, som till exempel en hand att hålla i, 

vilket kan betyda mer än stöd i verbal form (Eide & Eide, 2009). I reaktionsfasen skulle det för 

sjuksköterskan innebära att inta en lyssnande och tröstande roll men också att ge stöd genom 

information. De närstående ges därmed möjlighet till bättre emotionell kontroll. Det kan vara svårt 

att fånga upp de närstående i denna fas av krisen, men genom att förhålla sig öppen och följsam 

till de närståendes livsvärld och med god kommunikation förstå och bekräfta dem så kan deras 

unika lidande stå i fokus (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Det är därför 

av stor vikt att sjuksköterskan ser kommunikationen som så mycket mer än bara av verbal form. 

Att låta den drabbade få avreagera sig och acceptera det som hänt är också av stor betydelse menar 

Eide och Eide (2009). Ilskan kan då vändas både mot den som valt att ta sitt liv, men också mot 

sjuksköterskan och kan bli ett problem med svårigheter att hantera (Ferm, 2002; Eide & Eide, 

2009). Att klara av att möta ångest, ilska, skam, skuld och förhålla sig både öppen och distanserad 

inför dessa känslor är inte alltid lätt. Det innebär att komma nära en annan människas förtvivlan 

och livskris och samtidigt bemöta den drabbade med förståelse, utan att sätta upp ett eget försvar. 

Detta bekräftas också av tidigare forskning där sjuksköterskor säger sig ha svårigheter att stötta 

och ta hand om de närstående vid ett dödsfall (Reid et alt., 2011) men visar också på deras behov 

av stöd och handledning i vården av människor i kris.  

 

Att få sörja efter en förlust kan ses som en självklar del av sorgearbetet. Detta visade sig dock i 

denna studie inte vara lika självklart för de närstående. Många vittnar om att de känner sig pressade 
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av omgivningen att sörja snabbare och att komma till ett avslut i sin sorg. Även Ferm (2002) 

beskriver kränkande uppmuntrande tilltal som “ryck upp dig!”, “det blir inte lättare av att du gräver 

ner dig”. Det är viktigt för sjuksköterskan att bli medveten om att sorgearbetet som väntar efter en 

nära pesons suicid är stort och måste få ta tid, framförallt inom hälso- och sjukvården (Hultén, 

2000). För att kunna bidra till förändringar av de fördomar som visat sig finnas i samhället, så 

måste sjukvården ha stor förståelse och kunskap om dessa människors sorg. Det är av stor 

betydelse att sjuksköterskan i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), (SFS 1982: 763) 2§ 

visa respekt för de närståendes sorgearbete och att vården ges med respekt för den enskilda 

människan lika värde och värdighet.  

 

Att känna sig dömd av andra och sig själv 
I resultatet framkommer att de närstående upplever att andra människor i deras omgivning dömer 

dem men också att de dömer sig själva. Detta leder till skuld- och skamkänslor. Ordet självmord 

eller suicid väcker i sig stor uppmärksamhet, – både fascination och avståndstagande (Beskow, 

2000c). Är suicid något som är en feg handling eller är det högsta nivå av kontroll över sitt egna 

liv? Att människor bär på fördomar och felaktiga uppfattningar gällande suicid och 

suicidprocessen är inte en slump utan en konsekvens av dess historia (Arlebrink, 1999; Ferm, 

2002). Trots att suicid och suicidala handlingar avkriminaliserades i Sverige år 1864 och den sista 

kristna sanktionerna gällande begravning togs bort 1908 lever fortfarande begrepp som “begravd 

i stillhet” kvar (Beskow, 2000d; Ferm, 2002). Detta visar att personer som avlidit till följd av suicid 

fortfarande (och antas komma att) särbehandlas vilket också bekräftas i flera av de inkluderade 

artiklarna (Ferm, 2002). De närstående berättar specifikt att suicid och att dö till följd av suicid 

inte är socialt accepterat och ett resultat av de fördomar som förekommer bland närstående till 

personer som suiciderat. 

 

Skammen beskrivs av Wiklund (2003) som en upplevelse som mer eller mindre genomsyrar en 

människas lidande. Känslan av skam är ofta en konsekvens av en kränkt värdighet och resulterar i 

att de närstående känner behov av att dölja sin historia vilket leder till ytterligare skamkänslor. 

Ofta erfar människor lindring genom att undfly sin skam. Här spelar sjuksköterskan en viktig roll 

genom att vara tillgänglig och närvarande, ge utrymme och bekräfta men också ställa frågor i syfte 

att de närstående, i samspel med andra, kan utforska sig själva och sina möjligheter. Ferm (2002) 

menar att det är av stor betydelse att få hjälp att acceptera döden och sorgen som en naturlig del 

av livet för att kunna bearbeta förlusten.  

 

Cullberg (2006) beskriver att många närstående kan uttrycka aggressiva handlingar under 

reaktionsfasen till följd av en oväntad svår kris. Det kan exempelvis känna ilska över att personen 

som stått dem så nära valt att ta sitt liv (Ferm, 2002). När de närstående inte tillåts, varken av sig 

själva eller sin omgivning, att visa ilska eller vara arga på den avlidne leder det ofta till att de 

istället vänder ilskan mot sig själva. I föreliggande studie beskrivs just detta då några av dem 

känner sig svikna och arga på personen som suiciderat och samtidigt bär på skuld inför detta 

faktum. Ilska som vänds mot det egna jaget leder till skuld menar Ferm (2002). Att känna skuld 

inför att inte ha kunnat förhindra suicid är inte ovanligt och sorgen går ofta hand i hand med starka 

skamkänslor (Beskow, 2000c; Ferm, 2002). Holmstrand et al. (2006) menar att de närstående 

känner mer skuld i samband suicid än med andra dödsfall vilket också bekräftas av Ferm (2002) 

och av resultatet i denna studie.  
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Att ha behov av stöd 
Att förlora en nära i suicid, till skillnad från en naturlig död, är utifrån många aspekter annorlunda 

och resultatet visar att de närstående har ett stort behov av stöd. Flera upplever att stödet är 

tillfredställande, medan andra menar att det är otillräckligt. Resultatet visar att det både finns de 

som upplever avsaknad av stöd medan andra har en positiv syn på det stöd de erhållit. Att känna 

fysisk närhet, att ha någon som lyssnar och att finnas där för de närstående om de vill prata 

framställs av Eide och Eide (2009) som sjuksköterskans plikt. Att kommunicera menar Ferm 

(2002) är ett sätt att bearbeta sina känslor och av stor vikt för att kunna gå vidare. Av resultatet 

framgår att även stödet från andra personer än familjen är av betydelse. I Sverige och i många 

andra länder finns stödgrupper för personer som mist någon nära i suicid (Beskow, 2000e). Stöd 

från stödgrupper och personer med liknande erfarenhet är extra viktigt för de närstående, vilket 

sjuksköterskor i såväl kommunal som länssjukvård bör vara medvetna om. 

 

De närstående ställs till följd av ett suicid även inför flera utmaningar som kan handla om att hitta 

en förklaring till suicidet, att hantera eventuell depression, egna suicidtankar och sorgebearbetning 

(Hultén, 2000). Att ha behov av stöd men inte få det, innebär ett stort lidande. I denna studie 

handlade det dels om att de närstående upplevde att vänner tog avstånd efter suicidet och dels om 

att inte få den information de behövde ifrån vården. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) skapas 

en smärta inombords av ensamhet som uppstår när ingen bryr sig om eller tänker på en. Såväl 

närstående som patienter kan känna ensamhet i den utsatthet som uppstår av att inte blir sedd, eller 

då de upplever att vårdarna inte vill se. Även om det gått lång tid efter suicidet kan sorgen finnas 

kvar och väckas till liv i samband med nya händelser och i kontakter med sjukvården. Det ställs 

därmed krav på såväl ambulanssjuksköterskors, sjuksköterskor på akutmottagningens, 

sjuksköterskor inom psykiatrins, skolsköterskors och distriktsjuksköterskors förmåga att varsamt 

bemöta de närstående utifrån olika skeenden i sorgeprocessen och samtidigt handskas med 

komplexa problem som fördomar och social oacceptans i samhället (Cvinar, 2005).  

 

För att ett professionellt stöd skall kunna erbjudas behöver sjuksköterska en god kunskap 

runtomkring den specifika situationen. För att få en uppfattning av vad stödet skall bestå av krävs 

planerade vårdkontakter (Eide & Eide, 2009). Det ligger i sjuksköterskans ansvar att stötta de 

närstående. I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) 

beskrivs att sjuksköterskan skall ha förmåga att ge stöd och vägledning till de närstående. Tidigare 

forskning visar dock att sjuksköterskor upplever det svårt och att de har behov av såväl 

handledning och kompetensutveckling inom område (Reid et al, 2011). Det är i det 

mellanmänskliga samspelet som vi utvecklas som människor menar Wiklund (2003) och det är i 

en vårdande relation som de närstående kan ges möjlighet att uttrycka såväl begär som behov och 

problem. För att kunna vara närvarande och stödjande i mötet av såväl patient som närstående 

behöver sjuksköterskan ges möjlighet att reflektera över sitt eget handlande och det 

vårdvetenskapliga perspektivet (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Att livet förändras 
Med ett förändrat liv förändras också livsvärlden för de närstående, vilket handlar om en process 

som sträcker sig över tid. Resultatet visar hur viktigt de är för de närstående att förstå varför det 

skedde för att kunna gå vidare och bevara minnet av den nära person som avlidit. Viljan att förstå 

varför, kan relateras till reaktionsfasen och handlar här om att finna mening i den kaotiska situation 

som de befinner sig i (Cullberg, 2006). Längtan efter mening och sammanhang menar Dahlberg 
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och Segesten (2010) är djupt sammanflätad med hälsa och lidande. En människa som inte upplever 

sammanhang och där livet inte känns meningsfullt kan ofta inte erfara hälsa. Att hjälpa den 

närstående att återupprätta mening är en kommunikativ utmaning för sjuksköterskan (Eide & Eide, 

2009). I en god relation och genom goda samtal med en annan människa menar Dahlberg och 

Segesten (2010) att man lättare kan se sig själv och sin egen existens. De närstående kan därmed 

ha lättare att se meningen, det meningsfulla och det meningslösa. Det är vårdgivarens uppgift att 

ge den närstående en möjlighet att berätta, även om personen inte vill. Om sjuksköterskan är lugn 

och förstående kommer även personen i kris lättare kunna förstå sin situation och acceptera den.  

 

Ett förändrat liv innebär också för de närstående att komma till insikt och acceptera suicidet som 

en del av det nya livet. Ferm (2002) menar att en anpassning till den nya livssituationen endast kan 

ske gradvis och att bearbetning av krisen är en stor del av både acceptans och anpassning av livet 

som komma skall. De närstående måste nu acceptera det nya livet, utan den avlidne, men med 

minnena av honom/henne. Sorgen blir en del av de närståendes liv och kan liknas vid Cullbergs 

(2006) beskrivning av nyorienteringsfasen, som beskrivs pågå resten av de närståendes liv. För att 

finna välbefinnande, trots det lidande som sorgen för med sig, är det av stor betydelse att försonas 

med händelsen. Här är de närstående i stort behov av att få tala om och bearbeta den avlidnes död 

(Ferm, 2002). I resultatet framkommer att flera av dem hade ett stort behov av att bevara minnet 

av den avlidne och påtagligt var att just får tala om personen. Det kan vara av stor vikt att ha 

kontakt med någon utomstående för att få hjälp med fortsatt bearbetning, fördelaktigt är att ha 

någon med professionell erfarenhet. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att det åligger 

sjuksköterskan att stödja och stärka i processen mot hälsa och välbefinnande. Dock kan detta inte 

ske utan patientens egen vilja och delaktighet. Hur lång tid förändringen tar handlar om de 

närståendes eget arbete men kan underlättas med hjälp och stöd från omgivningen (Ferm, 2002). 

Ferm (2002) beskriver att döden för många är en separation, men också en början till förvandling 

för de efterlevande.  

 

I vårdandets mål ligger i huvudsak att lindra lidande och att skapa så goda förutsättningar för hälsa 

och välbefinnande som möjligt (Eriksson, 1994; Dalberg et al., 2003). Dahlberg och Segesten 

(2010) menar att en människa kan uppleva hälsa och välbefinnande trots förekomst av lidande. 

Resultatet i denna studie visar att de närstående kan omvärdera och finna positiva aspekter av 

suicidet, vilket hjälper till att acceptera det som hänt och gör det lättare att gå vidare. Wiklund 

(2003) menar att genom upplevelse av mening kan det bli lättare att handskas med lidandet som 

blir en del av de närståendes liv. En del i att finna mening i suicidet kan enligt Ferm (2002) vara 

att känna sig behövd och hjälpa andra som går igenom liknande upplevelser. Något som också 

bekräftas i föreliggande studie. Flera av de närstående hade ett behov och ville ge tillbaka för att 

hjälpa andra Detta kan enligt Dahlberg och Segesten (2010) vara ett exempel på hur livskraften 

och livskänslan vaknar till liv och att vara till för någon annan, framhålls som en viktig källa till 

välbefinnande. Trots ett fruktansvärt lidande visar resultatet att de närstående också kan gå stärkta 

ur händelsen. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är varje persons livskraft avgörande för 

möjligheten att finna välbefinnande och strävan efter det liv de önskar. Det gäller också i en 

förändrad livssituation. Här behöver sjuksköterskan uppmärksamma och minimera de hinder som 

stör livskraften hos individen. Ett sätt är att vara en god lyssnare och stötta individen att själv finna 

styrka någonstans  
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Konklusion 
 

Närståendes upplevelser av en nära persons bortgång i suicid handlar om att känna en 

överväldigande sorg, att känna sig dömd av andra och sig själv, att ha behov av stöd och att livet 

förändras. Den överväldigande sorgen inbegriper ett inre kaos av känslor och ett stort behov av att 

få sörja den avlidne. Upplevelsen av att känna sig dömd av andra och sig själv innefattar känslor 

av skam och att skuldbelägga sig själv. Behovet av stöd handlar både om att känna stöd men också 

uppleva bristande stöd och förändringarna i livet inkluderar en process av att vilja förstå varför det 

hände, gå vidare och bevara minnet av den avlidne. Att vara närstående till någon nära person som 

avlidit till följd av suicid ger upphov till ett stort lidande och en förändrad livsvärld. För att kunna 

lindra lidandet och stödja de närståendes hälsoprocess behövs ett vårdande som tar sin 

utgångspunkt i medvetet vårdvetenskapligt perspektiv. Det gäller således för varje sjuksköterska 

att vara öppen och följsam för varje individs livsvärld och att använda sin förmåga att reflektera 

över dess mångtydigheter. 

 

Praktiska implikationer  
 

Denna studie belyser de närståendes upplevelse av att förlora en nära person till följd av suicid. 

Resultatet kan bidra till en ökad kunskap och medvetenhet om vad de närstående faktiskt upplever 

och den livskris de måste genomgå. Med hjälp av resultatet kan sjuksköterskan öka sin förståelse 

för det lidande dessa personer upplever och vad som är viktigt i mötet med denna patientgrupp. 

Då såväl den öppna som slutna vården borde bli bättre på att stödja dessa personer, kan detta arbete 

användas som diskussionsunderlag och vara utgångspunkt för vidare kvalitets- och 

utvecklingsarbete inom olika lokala enheter. Den kvalitativa forskningen inom området är 

begränsad och ytterligare forskning behövs. Av intresse vore att belysa vad sjuksköterskor 

upplever i mötet med de närstående eller att belysa fördomar i relation till suicid och hur vanligt 

förekommande dessa är. Att belysa vilka fördomar som förekommer vid suicid kan också vara en 

alternativ vinkling på problemet. Det skulle med all säkerhet kunna vara till hjälp för 

sjuksköterskor i vården av närstående som förlorat någon nära person till följd av suicid.  
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#3 Relatives 358595         

#4 #1 AND #2 

AND #3 
427     



 

 

#5  Support 3288798         

#6 #4 AND #5 286 286 9 2 1 

Begränsningar: Full text 

available, engelska eller svenska 

artiklar, puplicerade mellan 

2000-2013 

            

Datum - 131113             

#1  Suicide 20436     

#2 Family 349625     

#3 Loss 287601     

#4 #1 AND #2 

AND #3 
117 117 19 3 1 

Begränsningar: Full text 

available, engelska eller svenska 

artiklar, puplicerade mellan 

2000-2013 

      

Datum - 131121       

Databas - PsycInfo             

#1 Suicide 4773         

#2 Family 25708         

#3 #1 AND #2 3009         

#4 Lived 

experience 
4930         

#5 #3 AND #4 687         

#6 Grief 1438         

#7 #5 AND #6 108 108 13 4 1 

Begränsingar: Full text 

available, engelska eller svenska 

artiklar, publicerade mellan 

2000-2013 

            

Datum - 131113             

* Osystematisk sökning i artiklar gav ytterligare en artikel och presenteras i bilaga II.  



 

 

 

Bilaga II 

Tabell över analyserad litteratur 

 

Författare, årtal 

och land 

Problem och syfte Ansats/metod Urval/studiegrupp Huvudsakligt resultat  

Maple, M., 

Edwards, H., 

Plummer, D. & 

Minichiello, V., 

2009, Australien. 
 

Att utforska 

föräldrars 

upplevelser efter att 

ha förlorat sitt unga 

vuxna barn i suicid.  

Kvalitativ 

explorativ studie. 

Med en narrativ 

undersökande 

utgångspunkt. 

Baserad på face-to-

face intervjuer, 

samt en 

telefonintervju. 
 

22 (16 mammor och 

6 pappor) föräldrar 

från 18 

australiensistka 

familjer som förlorat 

ett ungt vuxet barn 

(17-30 år) i suicid. 6 

månader - 26 år efter 

suicidet.  

Ett narrativt tema lyftes 

fram ifrån 

intervjudatan.   

“Föräldrar som förlorat 

ett barn i suicid kände 

att de inte kunde prata 

om sitt barns liv och 

död, deras upplevelser 

av suicid och sin 

förlust”.  

Begley, M. & 

Quayle, E., 2007, 

Irland.  
 

 

Att beskriva de 

vuxnas upplevelser 

av att ha förlorat 

någon närstående i 

suicid och att 

utforska utmaningar 

i coping efter 

förlusten.   

Kvalitativ metod. 

Face-to-face 

intervjuer med 

öppna frågor 

användes för att få 

en öppenhet i de 

olika historierna 

om förlusten.  

8 deltagare (5 

kvinnor och 3 män) 

som förlorat en nära 

anhörig  i suicid. 4 

av deltagarna var 

föräldrar och 4 var 

syskon. 3-5 år efter 

suicidet. 

Fyra huvudteman 

dominerade de 

anhörigas sorg.  

“Kontrollera effekterna 

av dödsfallet”, “skapa 

mening av döden”,  

“social oro” och 

“målmedvetenhet”.   

Fielden, J., 2003, 

Nya Zeeland.  
 

 

Syfte: Att beskriva 

de levda 

upplevelserna av 

familjemedlemmar 

sedan de förlorat en 

nära familjemedlem 

i suicid.  

Kvalitativ studie 

med hermeneutisk 

fenomenologisk 

ansats.  

6 närstående varav 5 

föräldrar (4 

mammor och 2 

pappor) samt en 

syster som förlorat 

en nära anhörig i 

suicid. 2-9 år efter 

förlusten.  

5 paradigm 

identifierades. “Första 

insikten av den 

närståendes suicid”, 

“upplevelsen av sorg”, 

“att hantera sorgen”, 

“att skapa mening i 

händelser längre fram” 

och “milstolpar som 

tecken på att ha gått 

vidare”.  

Miers, D., Abbott, 

D. & Springer, P., 

2012, USA.  

 

Att utveckla en 

förståelse för 

föräldrarnas behov 

efter att  ha förlorat 

en tonåring i suicid.  

Kvalitativ studie. 

Datainsamlingen 

var baserad på  

intervjuer med 

öppna frågor. 

Varav en av 

intervjuerna var 

telefonintervju och 

resterande face-to-

face intervjuer.  

6 föräldrapar med 

totalt 8 föräldrar (5 

mammor, 1 

styvmamma och 8 

pappor) som förlorat 

en tonåring (16-19 

år) i suicid.  

6 huvudteman 

identifierades. “ Stöd 

genom att lyssna och 

bekräfta”, “ stöd från en 

annan som också varit 

med om suicid”, “stöd i 

att finna riktning”, 

“stöd i att få se den 

berövade tonåringen”, 

“stöd i att komma ihåg 

tonåringen” samt “stöd 

i att ge tillbaka till 

andra i samma 

situation” 



 

 

 

*Maple, M., 

Edwards, H., 

Minichiello, V. & 

Plummer, D., 2013, 

Australien. 

Syfte: Att utforska  

de vägar som 

föräldrarna 

använder för att 

kunna leva vidare 

efter att ha blivit  

fråntagen sitt barn  i 

suicid.  

Kvalitativ studie 

baserad på en 

explorativ narrativ 

ansats. Alla 

intervjuer var face-

to-face 

djupintervjuer 

bortsett från en 

telefonintervju.   

22 föräldrar från 18 

familjer som förlorat 

ett ungt vuxet barn 

(17-31år) i suicid.  

Ett nyckelfynd 

identifierades. “Minnet 

av barnet inom familjen 

efter döden och det 

pågående bandet som 

formas mellan 

föräldrarna och barnets 

död”. Samt fyra 

kategorier.  “Ritualer”, 

“minnesstunder”,  

“fortsätta ha ett band” 

och “fortfarande en del 

av familjen”.  

Vandecreek, L.  & 

Mottram, K., 2009, 

USA.  
 

Att beskriva det 

religiösa livet efter 

suicid och utforska 

hur det fungerar i tre 

dimensioner 

gällande funktionen 

av den sörjandes 

personliga religion,  

av det religiösa 

stödet från familj 

och vänner samt av 

att etablera religiös 

gemenskap.  

Kvalitativ metod 

med face-to-face 

intervjuer.  

10 kvinnor (8 

mammor och 2 

änkor) som förlorat 

en nära anhörig i 

suicid. 2 - 11 år 

efter suicidet.  

10 teman identifierades. 

“Livet efter döden  av 

den nära anhöriga”, “ett 

mer spirituellt 

perspektiv”, “påverkan 

på religiösa 

övertygelser”, “stöd 

från familj och vänner”, 

“långsiktigt och 

djupgående spirituellt 

stöd”, “religiöst stöd 

från församlingen”, 

“prästerna i 

församlingen”, 

“begravningsservice” 

och “att återgå till 

arbetet”.  

Gibson, J, 

Gallagher, M.  & 

Tracey, A., 2011, 

Irland.  
 

 

Att beskriva de 

sörjandes 

upplevelser av att 

komma tillbaka till 

arbetet efter att ha 

förlorat ett barn i 

suicid.  

Kvalitativ metod 

med explorativ 

ansats. 

Semistrukturerade 

djupgående 

intervjuer. 

11 föräldrar (6 

mammor och 5 

pappor) som förlorat 

ett barn (15-27 år)  i 

suicid. 2-6 år efter 

förlusten. 

5 kategorier 

identifierades. “Vad var 

hjälpfullt”, “vad var 

mindre hjälpfullt”, 

“stöd på arbetsplatsen”, 

“vad behövdes” och 

“rekommendationer”.  

Lindqvist, P., 

Johansson, L.  & 

Karlsson, U., 2008, 

Sverige.  
 

Syfte: Att öka 

förståelsen av 

omständigheterna 

de familjerna som 

har förlorat en 

tonåring i suicid 

lever med.  

Kvalitativ metod 

med grounded 

theory modell. 

Intervjuerna var 

baserade på 

ostrukturerade 

frågor.  

14 föräldrar med 6 

föräldrapar (6 

mammor, 4 pappor 

och 2 styvpappor), 

samt två intervjuer 

med bara en förälder 

genomfördes (1 

mamma och 1 

pappa) som förlorat 

en tonåring i suicid. 

15-25 månader efter 

suicidet. 

 

2 teman identifierades.   

“Sökandet efter varför” 

och “påverkan på det 

dagliga livet”.  



 

 

 

 

 

  

Maple, M., 

Plummer, D., 

Edwards, H. & 

Minichiello, V., 

2007, Australien. 
 

 

Att få en förståelse 

över upplevelserna 

av att vara 

förberedd på 

dödsfallet till följd 

av suicid av ett ungt 

vuxet barn.  

Kvalitativ studie. 

Narrativ analys.  
22 föräldrar från 18 

familjer (16 

biologiska mammor 

och 4 biologiska 

pappor, en  

styvpappa och en 

fosterpappa) som 

förlorat ett ungt 

vuxet barn (17-31 

år) i suicid. 6 

månader-26 år efter 

suicidet. 

Ett nyckelfynd 

presenteras.  

“Beredskap av 

dödsfallet till följd av 

suicidet”. Och tre 

kategorier. “Att leva 

med ett suicidalt barn: 

en turbulent lättnad”, 

“vi trodde aldrig att 

suicid skulle hända oss: 

tragik” och “jag förstod 

inte tecknen: en 

reflektion”.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 


