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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Varje dag tar i genomsnitt fyra personer sitt liv i Sverige, det blir nästan 1 500 

personer per år. Självmord är ett stort globalt problem som omfattar en miljon självmord per 

år. Alla dessa dödsfall lämnar ett stort antal sörjande anhöriga efter sig. Självmordet som 

begås kan ha olika utlösande faktorer, som till exempel vänners dödsfall, dålig självbild, 

psykisk störning, missbruk eller depression. 

Syfte: Att få kunskap om anhörigas upplevelser av att förlora en närstående i självmord. 

Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på sex stycken självbiografier. 

Resultat: De anhöriga känner stor sorg och lidande. De söker svar på varför den närstående 

tagit sitt liv. Resultatet visar att stöd från omgivning och vänner är viktigt för de anhöriga, 

men även stödgrupper är viktiga. Detta stöd kunde ibland utebli och resultera i svårigheter att 

gå vidare. De anhöriga fann välbefinnande i att hjälpa andra i samma eller liknande situation, 

genom att prata och föreläsa om det de varit med om. 

Slutsatser: Kunskapen om anhörigas upplevelser att förlora en närstående i självmord har 

ökat hos författarna. Anhöriga till en närstående som tagit sitt liv har gått igenom en stor 

förändring i sin livsvärld. Självmordet är ofattbart och genererar smärta, tomhet, sorg och 

lidande. Det skapar även många frågor som den anhöriga söker svar på. Ett sökande som 

kommer att ta stor plats i den anhörigas tankar. 
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INLEDNING 
Att få beskedet eller själv upptäcka att någon närstående har begått självmord, är en 

fruktansvärd upplevelse. Vi författarna, har inte själva någon personlig erfarenhet av detta, 

men finner det intressant för att dessa anhöriga lätt hamnar i skymundan dels av händelsen 

och för att det på något vis är svårare att bemöta det som inte syns och är greppbart, det är 

inget någon talar om. Det finns mycket forskning om självmord, men inte mycket med fokus 

på behoven hos de kvarvarande familjemedlemmarna. Författarna hoppas genom denna studie 

få kunskap och därmed öka vår kompetens i att möta dessa personer inom vården. 

 

För att underlätta läsningen, benämns den som tagit sitt liv för närstående. Den kvarvarande, 

alltså författaren till självbiografin, benämns för anhörig. 

 

BAKGRUND 
Självmord och självmordsprevention 

Självmord (suicid) är en avsiktlig självdestruktiv handling som leder till döden (Ottosson, 

2012). I vissa länder är självmord straffbart, i Sverige togs den lagen bort år 1864. Innan år 

1864 var det straffbart att både förbereda och försöka begå självmord (ibid). Varje dag tar i 

genomsnitt fyra personer sitt liv i Sverige, det blir nästan 1500 personer per år. Det är den 

vanligaste dödsorsaken hos män under 44 år och den näst vanligaste hos kvinnor under 44 år. 

Hos kvinnor är den vanligaste orsaken tumörsjukdomar. Jämfört med senare delen av 1900-

talet har nu generellt antalet procent självmord minskat med drygt 40 %, samtidigt ses en 

tendens till ökat antal hos unga kvinnor (Riksförbundet för suicid prevention och 

efterlevandes stöd, 2012). I världen dör årligen en miljon människor i självmord, detta innebär 

att det även är ett stort problem världen över. Omfattande program har därför utvecklats i 

flertalet länder för att förebygga självmord. Programmen innehåller utbildning, i bland annat 

att upptäcka och behandla depression och andra psykiska sjukdomar. Uppmärksamma 

alkohol- och drogmissbruk, behandla somatiska sjukdomar vilket innebär kroppslig sjukdom. 

Samt öka tillträde till psykiatrisk vård, förbättrade bedömningar för självmordsrisk, 

utbildningar av personal i krissituationer, telefonrådgivning/krislinje. Sammanfattningsvis ska 

programmen leda till att förbättra den mentala hälsan hos dem som försökt ta sitt liv 

(Matsubayashi & Ueda, 2011).  

 

Tidigare har ingen forskning gjorts på vilket utfall dessa förebyggande åtgärder har gett. 

Forskare har nu med hjälp av World Health Organization (WHO) kunnat samla in fakta och 

kommit fram till att programmen hjälper. Programmen hjälper framförallt hos den äldre 

åldersgruppen över 64 år och den yngre gruppen under 24 år. Det är män som påverkas mest 

av de förebyggande programmen. Åldersgruppen 24-64 år påverkas dessvärre inte avsevärt. I 

Sverige framkom det att självmordssiffran sjönk i genomsnitt med 140 dödsfall per år, efter 

att programmet infördes 1995 tills 2004 (ibid). Efter 2004 gick det enligt Statistiska 

centralbyråns (2010) uppgifter, avläsa en liten ökning av självmord i Sverige, en siffra som 

sedan har pendlat upp och ner. Enligt uppgifter från 2010 är siffran åter på väg ner. Takada 

och Shima (2009) skriver också att genom program om självmordsprevention minskar risken 

för självmord avsevärt, och för att nå dem som behöver hjälp måste informationen ut på 

arbetsplatser, skolor och vara lättillgänglig ute i samhället för att kunna fånga upp de som 

behöver hjälp. I studien av Ho et al. (2011) beskriver forskarna att antalet samtal till 

kris/hjälplinjen har ökat avsevärt sedan information och tillgänglighet har ökat, tack vare 

satsningar på de förebyggande programmen. I takt med att samtalen ökat har antalet 

självmordsförsök minskat. Det framkommer även att hos dem som får professionell hjälp efter 

självmordsförsök, minskar risken att individen gör ett nytt försök, jämfört med dem som inte 

får hjälp. Här är uppföljningen den avgörande faktorn (ibid). Ett suicidpreventionscenter i 
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Japan har förutom informationsmöte, telefonuppföljning och support, för att nå fram till dem 

med självmordstankar, satsat på snabb remiss till psykiatri- eller missbruksprogram. Det 

visade sig vara effektivt och resulterade i att det även här blev en signifikant minskning av 

självmordstankar, självmordsförsök och depressiva symtom efter att ha deltagit i någon av 

dessa satsningar (Takada & Shima, 2009). 

 

Orsaker till och risker för självmord 

Självmordet kan ha olika utlösande faktorer, som till exempel en stor krissituation eller en 

naturkatastrof, någon somatisk sjukdom, skilsmässa, arbetslöshet, övergrepp, dödsfall, dålig 

självbild, psykisk störning, missbruk eller depression. Depression ses som den största 

riskfaktorn och kan ha många symtom, så som tankar som hela tiden kretsar kring självmord 

och död, nedstämdhet, skuld, hopplöshet eller att inte ha något att leva för. Det går dock att 

behandla framgångsrikt. Missbruk i sig kan ytterligare förstärka redan starka känslor av 

misslyckande, vilket leder till att många missbrukare begår självmord (Hughes, Grigg, Fritsch 

& Calder 2007, Aflague & Ferszt, 2010). Davidson och Wingate (2011) beskriver att 

självmordsrisk även är en etnisk fråga då vissa folkgrupper är mer utsatta och har fler 

riskfaktorer för att ta sitt liv. Exempelvis på riskfaktorer är att vissa folkgrupper är utsatta för 

rasism och sämre ekonomisk status. Detta kan samtidigt vägas upp så att de trots allt väljer att 

leva. Den största orsaken till att ändå välja att leva beskrivs som hoppet och att individen har 

drömmar och mål (ibid).  

 

För de som en gång har försökt ta sitt liv, är risken större att nytt försök görs tills det lyckas 

(Hughes et al. 2007). Därför är det viktigt att ta självmordsförsök på största allvar och att 

bemöta det på rätt sätt utifrån den unika individen och bryta de destruktiva tankarna. Det är 

också viktigt att identifiera den utlösande faktorn, arbeta utifrån problemet och våga prata om 

det. Första prioriteringen är att se till att personen är i säkerhet, vilket innebär att de inte ska 

ha möjligheten att ta sitt liv (ibid). Detta kan innebära att ett vårdintyg skrivs och personen 

tvångsomhändertas, under lagen om psykiatrisk tvångsvård (Socialstyrelsen, 2012). Andra 

prioriteringar är att behandla eventuell psykisk eller somatisk sjukdom, samtala, starta 

psykoterapeutisk behandling och utarbeta en ny livssituation där ångesten kan bemötas genom 

att skriva ner känslor, ringa och prata med hjälplinjer eller vänner (Kallenberg, 2011). 

 

Normala krisreaktioner 

Alla människor har med sig olika erfarenheter som påverkar och är avgörande för hur 

traumatiska händelser hanteras (Sandberg, 2011). Gemensamt för alla är att det blir ett 

livslidande, hela människans livsvärld och existens ändras i och med ett traumatiskt besked, 

exempelvis när en närstående begår självmord. Det går inte säga att alla människor reagerar 

på ett och samma sätt, alla individer är unika och även deras reaktioner, men reaktionsfaserna 

är desamma för alla. En krisreaktion är en normal reaktion och visar sig vanligen i fyra faser 

enligt Cullberg (2006) och Sandberg (2011); chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen 

och nyorienteringsfasen.  

 

Chockfasen kan vara från ett kort ögonblick till en vecka. Här försöker individen hålla 

verkligheten ifrån sig och undvika den psykiska smärtan och ångesten. Det råder ofta ett kaos 

inombords och personen är inte redo att ta in någon information, utan ofta glöms det som 

sagts eller det som skett känns som i en dimma. Den andra fasen är reaktionsfasen och kan 

vara upp till ett år, här börjar personen förstå vad som hänt, ögonen öppnas för verkligheten. 

Sorgereaktionen varierar från person till person med ångest, rädsla, skuld, skam, sorg, varför-

frågor och tankar på hur det kunde vara. Den tredje fasen är bearbetningsfasen, denna fas 

infinner sig efter ett halvår till ett år efter krisen. Här börjar personen förstå vad som har hänt 
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och kan därmed börja återgå till gamla vanor och blicka framåt. Den fjärde fasen är 

nyorienteringsfasen. Här accepteras det som hänt, det blir en del av livet och inget som måste 

glömmas bort. Personen försonas med det som har hänt och har skapat nya erfarenheter och 

hopp finns. Det är inte alltid som faserna går direkt efter varandra utan ibland går de in i 

varandra och svänger lite fram och tillbaka (ibid). 

 

Anhöriga 

Enligt Socialstyrelsen (2012) är anhörig en person inom familjen eller inom de närmaste 

släktingarna. Anhöriga benämns även närstående, det beskrivs som en person som den 

enskilde anser sig ha en nära relation till (ibid). Den person som utpekas av patienten som 

närstående samt accepterar och anser detta själv, räknas som närstående. Det kan vara både 

föräldrar, respektive, barn, annan släkting, vän eller granne (Dahlberg & Segesten, 2010). De 

anhöriga har ingen laglig rätt att ställa krav på vården, om det inte som förälder gäller deras 

minderåriga barn, samt när den sjuke inte har möjlighet att ta emot information. Det kan vara 

av stor betydelse att ta del av de anhörigas närvaro, framför allt vid långvarig sjukdom och 

palliativ vård. De anhöriga kan, med sin unika kunskap om patienten, hjälpa till att stärka 

hälsoprocessen hos patienten. Detta genom att lindra lidandet och främja välbefinnandet, då 

de ingår i den sjukas livsvärld. Detta är ingen professionell relation utan bygger på en 

mellanmänsklig relation. De närståendes perspektiv inkluderas också i patientens vårdande 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Det är viktigt att bekräfta den anhöriges upplevelse av det som 

hänt (Jahren, Kristoffersen, 2005). Då de anhörigas lidande kan vara minst lika viktigt som 

patientens lidande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Som anhörig 

kan de ibland känna att de får sätta sina egna behov åt sidan eller bli isolerad av patientens 

situation (Smedbye, 2005). 

 

En anhörig som förlorar en närstående i självmord utsätts för en stor sorg och förändring i sitt 

liv. En förändring som enligt Dahlberg et al (2003) även medför en förändring av tillgång till 

världen och till livet som påverkar anhörigas lidande och välbefinnande. Eftersom den 

subjektiva kroppen även är fylld av minnen, erfarenheter och upplevelser skapar detta smärta 

liksom som fysisk smärta (ibid). Enligt Gibson, Gallagher och Jenkins (2010) studie kan de 

anhöriga få psykiska symtom i form av, sömnsvårigheter, extrem trötthet, ångest, 

koncentrationssvårigheter och minnesproblem. Detta gör det svårt för de anhöriga att fungera 

på ett bra sätt i vardagen. Även många frågor om hur självmordet kunde hända, kommer upp 

(ibid). Enligt Forsberg-Wärleby (2010) är det viktigt att den anhörige blir bemött utifrån sin 

egen förståelse för vad som har hänt. Detta är en förutsättning för en bra kommunikation. 

 

Sjuksköterskans roll 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning ingår kompetens om det rent medicinska, 

undersökningar och behandling, vilket ses som det självklara. I kompetensbeskrivningen ingår 

även vikten av att ha förmåga att kommunicera med patienter, närstående, personal och andra 

på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Att kunna ge stöd, information, vägleda och 

skapa delaktighet på ett sätt anpassat för den enskilde individen, vid rätt tillfälle och samtidigt 

förvissa sig om att informationen har mottagits på ett korrekt vis (Socialstyrelsen, 2012). 

 

I Gibson et al. (2010) studie beskrivs symtom som de anhöriga kan drabbas av efter 

självmordet. Dessa symtom som anhöriga drabbas av, kan leda till att de själva söker sjukvård 

för att få hjälp med sina problem. Det är här viktigt att allmänsjuksköterskan uppmärksammar 

och lyssnar på patienten för att få del av tankar, känslor och individens unika livsvärld, men 

förutom det verbala ska sjuksköterskan ha kunskap om det icke verbala språket, samt ta del av 

anhörigas uppfattning för att skapa en helhet (Aflague & Ferszt, 2010). 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Gibson%20J%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Gallagher%20M%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Jenkins%20M%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Gibson%20J%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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Psykiatrisjuksköterskor spelar en viktig roll för att förebygga och minska antalet självmord. 

Medvetenhet och bedömning av riskfaktorer är avgörande för att förebygga och förhindra 

självmord (Sun, Long, Boorej & Tsao, 2006). Till hjälp finns det instrument för bedömningar; 

Scale for suicide ideation (SSI), suicid intention scale samt Columbia självmordsbenägenhet-

bedömningsskala (C-SSRS). Dessa är dock vägledande, de ska vara till hjälp men får inte 

ersätta den kliniska bedömningen (Michanek, 2012). Sjuksköterskan är inte ensam utan bör ta 

hjälp av hela teamet, där psykiatriker, psykologer, psykiatrisjuksköterskor, socionomer, och 

terapeuter ingår. Tillsammans jobbar de för att kunna möta patientens behov, få förståelse, 

skapa förtroende och planera vård och behandling. Här är dokumentationen viktig, skriver 

Sun et al. (2006). Detta styrks även av Ho et al. (2010), där vikten av samarbete med hela 

teamet poängteras. Enligt Sun et al. (2006) studie, framkommer vikten av ett korrekt 

förhållningssätt hos sjuksköterskan, vilket innebär ett icke dömande bemötande och att kunna 

känna och visa empati. Finns inte dessa egenskaper leder det till negativa konsekvenser för 

vården och återhämtningsprocessen blir betydligt längre och svårare (ibid). 

 

Om patienten redan har tagit sitt liv är det viktigt att tänka på bemötandet av de anhöriga. Det 

är viktigt att visa vördnad för den avlidne, på samma sätt som när någon avlidit av annan 

orsak, samt att ge de anhöriga utrymme att sörja. Även i dessa fall är det viktigt att tänka på 

kulturella och religiösa skillnader (Blum, 2006). Information om sorgegrupper, 

efterlevnadsgrupper, möjligheter till samtal med psykolog och praktisk information om 

sjukskrivning bör också ges (Michanek, 2012). Detta kan även läsas i allmänsjuksköterskans 

kompetensbeskrivning, där det står, att närstående ska ges stöd, individuellt eller i grupp, i 

syfte att främja hälsa och att förhindra ohälsa (Socialstyrelsen, 2012). 

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
Denna studie utgår från ett vårdvetenskapligt förhållningssätt, och utförs ur ett 

livsvärldsperspektiv. Med livsvärld menas verkligheten som vi ständigt lever i och tar för 

given. Det är genom livsvärlden som välbefinnande, hälsa, lidande och sjukdom visar sig. För 

att kunna ge den ultimata vården anpassad efter patientens behov, måste vårdaren ha kunskap 

och förmåga att se och förstå vad hälsa och välbefinnande är för just den individen 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Wiklund (2003) beskriver hälsa som något som de flesta inte reflekterar över förrän den 

hotas. Samtidigt är hälsa mer än bara frånvaro av sjukdom. Vad som anses som hälsa är 

individuellt och betydelsen kan variera hos samma individ vid olika tidpunkter. Hälsa är ett 

tillstånd som är förknippat till hela människan, en känsla av inre harmoni och balans. 

Välbefinnande utgår från individens livsvärld, den är subjektiv och unik. Motsatsen till 

välbefinnande kan ses i lidandet, det kan uppstå både fysiskt, psykiskt och andligt. Lidande 

beskrivs som en plåga individen upplever då hennes helhet hotas, det är en känsla av att mista 

kontrollen i sin egen livsvärld. Lidande delas upp i tre olika kategorier beroende på ursprunget 

till lidandet; sjukdoms-, vård- och livslidande. Sjukdomslidande uppstår av symtom från 

sjukdomen, både fysiska och psykiska symtom och dess hinder som skapas i vardagen. 

Vårdlidande är ett lidande som uppstår till följd av brister i behandling och vården, men det 

kan även vara ett lidande som uppstår under behandlingen och dess biverkningar. Livslidandet 

berör hela individens värld och verklighet (ibid). 

 

Även personer som lider av en långvarig sjukdom kan känna välbefinnande vissa stunder. 

Människans lidande måste få ta den tid det tar, det är viktigt att det ses och bekräftas 
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(Dahlberg & Segesten, 2010). Enligt Wiklund (2003) är kroppen vår väg till livet och världen.  

Det som lägger grunden för vår personlighet är upplevelsen av oss själva som levda kännande 

kroppar. Genom att använda oss av våra sinnen skapar vi en bild av oss själva och den värld 

vi lever i. Detta innebär också att om kroppen förändras på grund av sjukdom, förändras 

människans upplevelse av sig själv och även tillgången till världen (ibid). Enligt Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) är den subjektiva kroppen både psykisk, 

fysisk, existentiell och andlig samtidigt. Patienten ska alltid behandlas med respekt, värdighet 

och det är viktigt att tänka på patientens integritet (ibid). Vårdandet är till för att lindra lidande 

och främja välbefinnande (Wiklund, 2003). 

 

PROBLEMFORMULERING 
Varje dag tar cirka fyra personer sitt liv i Sverige, det blir därmed en av de vanligaste 

dödsorsakerna i landet, men det är även ett globalt problem (Riksförbundet för suicid 

prevention och efterlevandes stöd, 2012). Orsakerna till självmord är många, men baseras på 

individens livs- och sjukdomslidande (Hughes, Grigg, Fritsch & Calder, 2007, Aflague & 

Ferszt, 2010). För varje självmord som sker, lämnas förtvivlade anhöriga kvar, som alla har 

fått hela sin livssituation förändrad och därmed sin livsvärld. Att möta människor som 

drabbats av detta är därför vanligt förekommande inom sjukvården, då anhöriga själva kan 

söka med symtom som uppstår efter självmordet. Samt att anhöriga när som helst i livet kan 

behöva söka vård och bli inneliggande på en vårdavdelning. Hos allmänsjuksköterskor krävs 

därför kunskap för att kunna stötta och ge hjälp på rätt sätt för att de ska kunna återfå 

välbefinnande. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
- Vilka känslor och frågeställningar uppstår hos anhöriga efter att en närstående har 

begått självmord? 

- Hur upplever anhöriga det vardagliga livet efter att en närstående begått självmord? 

- Hur går en anhörig vidare efter att ha förlorat en närstående som begått självmord? 

 

SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelser av att ha förlorat en närstående i 

självmord. 
 

METOD 
Författarna har valt att göra en litteraturstudie genom att läsa självbiografier skrivna av 

anhöriga om deras upplevelser efter att ha förlorat en närstående i självmord. Detta för att få 

en ökad förståelse och kunskap om deras lidande, välbefinnande och livsvärld. Eftersom 

författarna utgick från anhörigas upplevelser, blev studien av kvalitativ ansats, då fokus lades 

på att förstå människors subjektiva och individuella upplevelser (Forsberg & Wengström, 

2008). 

 

Datainsamling och urvalsförfarande 

Litteraturstudien bygger på självbiografier skrivna av anhöriga. För att hitta de slutligen 

utvalda självbiografierna, sökte studiens författare via databasen LIBRIS, som är en nationell 

bibliotekskatalog, sökningen avgränsades med sökordet självmord och Lz, vilket genererar till 

att självbiografier på det valda ämnet söktes. Sammanfattningar på samtliga sökresultat söktes 

upp och lästes igenom. De som verkade svara på studiens syfte beställdes hem för läsning och 

de som fanns på Linnéuniversitetets bibliotek eller Växjö stadsbibliotek, lånades hem direkt. 

Inklusionskriterierna för självbiografierna som valdes ut är att självbiografierna skulle vara 
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skrivna av svenska författare, på svenska. Detta för att minimera riskerna för språkliga 

missförstånd och för att fokus ville läggas på svenska människors upplevelser. Författare av 

båda könen inkluderades i studien. Självbiografierna fick vara skrivna av föräldrar, respektive 

partner eller deras barn. Studiens författare satte ingen tidsram för när självbiografierna skulle 

vara skrivna, då studien undersöker anhörigas upplevelser, vilket studiens författare inte tror 

förändras över tid. 

 

Exklusionskriterier för självbiografierna var att inga bakomliggande somatiska sjukdomar, så 

som exempelvis cancer, fick förekomma hos dem som begått självmord. Då studiens 

författare genom sin förförståelse anser att detta skulle påverka studiens resultat i fel riktning. 

Självbiografierna fick inte vara skrivna av barn under 17 år, men om de skrivits retrospektivt i 

vuxen ålder kunde de inkluderas. 

 

Efter läsning exkluderades de böcker som inte svarade på studiens syfte, fem böcker återstod. 

För sökresultatet, se bilaga 1. Ytterligare sökningar gjordes på Linnéuniversitetets bibliotek 

och författarna fann boken Människa i sjukdom och kris av Jönsson och Selander (2008). 

Boken består av korta kommentarer om olika självbiografier och fackböcker där den enskilda 

människan står i centrum. Där lästes samtliga sammanfattningar igenom som rörde vid ämnet 

självmord. Därefter valdes de självbiografier ut som verkade svara på studiens syfte, dessa 

lästes igenom och de som inte svarade på studiens syfte exkluderades. Vilket slutligen 

resulterade i att en bok valdes ut. Därefter lästes de sex utvalda självbiografierna igenom 

noggrant. För sammanfattning och kvalitetsbedömning av självbiografierna, se bilaga 3. 

 

Dataanalys 

När urvalet av självbiografierna var klart, lästes de igenom grundligt av båda studiens 

författare samtidigt som anteckningar gjordes, för att skapa en helhetsbild av innehållet. 

Analysen av självbiografierna fokuserade på de djupgående upplevelserna. Detta är en så 

kallad kvalitativ innehållsanalys, som beskriver det som direkt uttrycks i texten. Avsikten är 

att innehållet inte ändras. Innehållet analyserades genom att meningsbärande enheter så som 

delar av texten, ord och meningar som svarade på syftet, plockades ut var för sig av 

författarna. Därefter sammanställde studiens författare tillsammans respektive anteckningar 

och enheterna kondenserades, vilket innebär att texten görs kortare samtidigt som det centrala 

i innehållet bevaras. Kondenserade meningar bildar sedan koder genom att huvudinnehållet 

kortfattat beskrivs. Koder med liknande innehåll samlades ihop och bildade en underkategori. 

Underkategorier lades samman och bildade kategorier. I dessa kategorier kommer helheten 

och studiens resultat fram (Graneheim & Lundmans, 2004). Exempel på kondensering finns i 

bilaga 2. Slutligen sammanfattades det som framkommit till en löpande text. 

 

När kvalitet av självbiografierna bedöms är det viktigt att tänka på vad som är syftet med 

boken, varför boken skrevs och vem som skrivit den. Är det flera som har skrivit boken kan 

det leda till att personerna påverkar varandra vilket kan vara negativt. Det är även viktigt att 

tänka på när boken skrevs, är den skriven direkt efter händelsen, i detta fall självmordet, eller 

en tid efter självmordet. Har lång tid gått emellan kan författaren ha glömt händelser i 

samband med självmordet, medan vissa säger att minnet förstärks vid traumatiska 

upplevelser.  Något som också är viktigt att tänka på är om boken är skriven för att läsarna ska 

få mer kunskap och förståelse av boken eller enbart för att tjäna pengar på den (Thurén, 

2005). 
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Forskningsetiska aspekter 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2008), innebär att samtycke till studien ska finnas, 

deltagandet ska vara frivilligt och kunna avbrytas när som helst utan att behöva lämna någon 

orsak. Uppgifterna som lämnas behandlas konfidentiellt och deltagarna ska alltid få vara 

anonyma. I studien har författarna till självbiografierna själva valt att skriva om sina liv, 

upplevelser, tankar och publicerat det (ibid). Därmed har de tagit ett etiskt ställningstagande 

om vad de vill dela med sig till andra och därför anser författarna att kraven på 

Helsingforsdeklarationen är uppfyllda. I den här studien är författarna noga med att inta ett 

vårdvetenskapligt förhållningssätt för att studiens resultat inte ska förvanskas. Det är viktigt 

att inte förvränga texterna och att citaten skrivs ner ordagrant för att inte riskera felaktiga 

slutsatser eller missbruka de anhörigas upplevelser och känslor. 

 

RESULTAT 
Resultatet resulterade i tre kategorier: Förändrad livsvärld hos de anhöriga, Omgivningens 

förändrade bemötande och Att gå vidare i livet. Två av kategorierna innehåller även 

underkategorier. 

 

Förändrad livsvärld hos de anhöriga 

Smärta, tomhet och sorg 

Det som kom fram hos alla anhöriga i självbiografierna när de fick beskedet att en närstående 

tagit sitt liv, var att informationen kom som en chock för dem även om de flesta visste att den 

närstående mått dåligt en längre tid och att de förmodligen hade tagit sitt liv förr eller senare 

(Henriksson, 1999; Holm, 2006; Johansson, 1975; Petersson, 2007; Gyllenswärd & Polfeldt, 

2001).  Många av de anhöriga gjorde verkligen allt som stod i deras makt för att kunna hjälpa 

sin närstående, genom att till exempel be eller tvinga dem att söka hjälp eller att försöka prata 

om sina problem (Hagman, 2007; Henriksson, 1999; Holm, 2006; Johansson, 1975; 

Petersson, 2007). Samtliga anhöriga kände sig alldeles tomma inombords precis när de fått 

reda på att den närstående tagit sitt liv, hela deras värld vändes upp och ner (Hagman, 2007; 

Henriksson, 1999; Holm, 2006; Johansson, 1975; Petersson, 2007; Gyllenswärd & Polfeldt, 

2001). 

 

En anhörig beskrev det så här: 

 

När pappa tog livet av sig så blev det tomt inuti mig, ett sorts känslomässigt 

vakuum som varade i ett år. Verkligen! Jag var helt väck och var nog inte alls 

långt ifrån att själv bli psykiskt sjuk. (Gyllenswärd & Polfeldt 2001, s.75) 

 

Förutom tomhet hos de anhöriga, beskrev samtliga att de upplevde en oerhörd smärta, 

förtvivlan och saknad efter sin närstående (Hagman, 2007; Henriksson, 1999; Holm, 2006; 

Johansson, 1975; Petersson, 2007; Gyllenswärd & Polfeldt, 2001).  En av de anhöriga skrev 

att hon hade svårt att fokusera på olika saker när hennes son precis tagit sitt liv och även en tid 

efteråt var det svårt (Petersson, 2007) En anhörig beskrev det som att vara apatisk i flera 

månader (Hagman, 2007). Två av de anhöriga engagerade sig i andras sorg genom att försöka 

rädda andra, istället för att bara lägga fokus på sin egen sorg (Hagman, 2007; Henriksson, 

1999) En annan anhörig skrev att hon inte klarade av att ta hand om sorgen, utan sköt den 

framför sig hela tiden. Men hon visste att en dag kommer sorgen att komma ifatt henne 

(Henriksson, 1999). En anhörig beskrev att hon blev helt förstummad, men ändå full av 

känslor. Hon låg bara på sängen och orkade inte göra någonting. Ilska fanns över att ha blivit 

lämnad och för att hon inte fick någon förvarning om vad som skulle hända (Gyllenswärd & 

Polfeldt, 2001). 
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Ältandet fram och tillbaka av det som har hänt är en viktig del i sorgeprocessen. Den som har 

sörjt och tillåtit sig att känna sorgen fullt ut, kommer förmodligen att kunna acceptera sin 

förlust tidigare (Hagman, 2007). Några av de anhöriga grät i flera månader och tyckte att det 

fungerade bra för att bearbeta sin sorg och smärta som de bar på inombords. De kände att de 

ville och behövde gråta för att minska på sin smärta (Johansson, 1975; Henriksson, 1999). En 

anhörig beskrev hur hon återupplevde scenen när hon hittade sin dotter i dödsögonblicket om 

och om igen i huvudet. Detta beskrevs i boken som plågsamt (Henriksson, 1999). 

 

Att söka svar 

Den anhörige hade många frågor och undrade vad som hade hänt. Vad hade förvandlat en 

glad, intelligent, vacker och intensivt levande människa till en djupt olycklig individ som inte 

orkade leva längre. Den anhörige kunde inte förstå varför frun ville ta sitt liv, de var så 

lyckliga tillsammans.  Den första frågan som den anhörige undrade över, var om han hade 

gjort något fel. Därefter uppstod tankar om deras äktenskap inte var lyckligt och om han 

kunnat göra något för att förhindra att hon skulle begå självmord. Han ansåg sig ha haft tur, 

eftersom hans fru hade skrivit avskedsbrev till honom. Detta underlättade senare när han 

skulle bearbeta sin sorg. I brevet berättade frun varför hon inte ville leva längre, hon skrev att 

det inte var hans fel att hon tagit sitt liv, han hade gjort allt för henne. Frun kände ändå att hon 

inte orkade leva längre, hon orkade inte med sig själv och ville inte längre vara en börda för 

sin man. Hon ansåg att han hade stått ut med henne så länge, därför var självmord det enda 

rätta, nu kunde han gå vidare. Vidare beskrev den anhörige om sina tankar om han kunde ha 

gjort mer (Johansson, 1975): 

 

Vi kunde ha gjort mera! Där har vi den igen. Den ständigt återkommande 

anteckningen i min dagbok. Vaddå ”mera”? Vi skulle ha sökt flera läkare. 

Specialister av olika slag. Vi borde ha kämpat längre tillsammans, kopplat in 

vänner och andra förstående medmänniskor. Vad hade vi vunnit? Vi kunde ha 

vunnit ytterligare tid. Några månader, några år, några årtionde? Vi kunde ha 

vunnit tid av lycka. Eller tid av olycka! Jag står där igen. Står där med mina 

obesvarade frågor.  (Johansson, 1975, s. 108-109) 

 

De första frågorna som kom upp hos samtliga anhöriga var varför tog de sitt liv? Vidare 

uppkom tankar om de själva som anhöriga gjort något fel, om de kunde ha gjort något 

annorlunda samt om de gjorde tillräckligt för sin närstående. Känslor av orättvisa växte när de 

anhöriga frågade sig själva hur kunde detta hända dem (Hagman, 2007; Henriksson, 1999; 

Holm, 2006; Johansson, 1975; Petersson, 2007; Gyllenswärd & Polfeldt, 2001). 

 

Trots att jag vet att jag gjorde mycket för dig, så hjälps det inte att jag ändå 

tänker: Gjorde jag tillräckligt? Varför sa jag så och varför gjorde jag så? 

(Henriksson 1999, s. 37) 

 

Förutom dessa frågor kände de flesta av de anhöriga stor skuld. En anhörig beskrev att när 

hans dotter tog sitt liv kände han stor skuld, för han hade lärt henne mönstret av att känna 

skuld (Holm, 2006). En annan anhörig vars närstående tagit sitt liv, beskrev dock att hon inte 

kände någon skuld: 

 

Alla har skuldkänslor, säger de. Ibland undrar jag ju om vi inte kunde ha gjort 

någonting för att förhindra det som skedde. Men jag känner också att jag var 

bara hans barn. Det var min pappa och även att jag var 18 år så hade vi en 
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pappa-barn-relation. Jag kunde inte ta ansvar för min pappas välmående och jag 

gjorde ingenting för att förvärra för honom så att han skulle må sämre. Så känner 

jag. Jag känner ingen skuld. Det var inte mitt fel. (Gyllenswärd & Polfeldt, 2001, 

s.11-12) 

 

En av de anhöriga skrev att hon innerst inne visste att hon inte kunde förhindra att hennes son 

en dag skulle ta sitt liv. Han hade kämpat i flera år med sina psykiska sjukdomar och även sitt 

drogmissbruk. Den anhörige kände sig så fruktansvärt hjälplös att inte kunna göra någonting 

för sin älskade son. Även om hon hade kämpat så hårt och gjort allt för att han skulle bli frisk, 

så hade han bestämt sig för att han inte orkade leva längre, han ville inte vara en börda för sin 

mamma mer (Petersson, 2007). 

 

Några av de anhöriga skrev att de insåg att det inte fanns något att göra när deras närstående 

mådde så dåligt att de ville ta sitt liv. Viljan är så stark att det inte går att göra något, har 

någon bestämt sig för att ta sitt liv, kommer det antagligen en dag att inträffa (Gyllenswärd & 

Polfeldt, 2001; Henriksson, 1999; Holm, 2006;  Petersson, 2007). En anhörig skrev så här: 

 

Ibland när jag är ledsen, tänker jag att jag kanske kunde ha gjort nåt så att 

mamma inte tagit sitt liv. Men jag vet ju innerst inne att det inte finns nåt som jag 

skulle ha kunnat göra. Det var hennes val och jag tror att hennes vilja att göra det 

var så stark att det inte fanns någon som kunde ha hindrat henne. (Gyllenswärd & 

Polfeldt, 2001, s.42-43) 

 

Den ständiga frågan varför den närstående tog sitt liv kommer att följa med samtliga anhöriga 

genom livet (Hagman, 2007; Henriksson, 1999; Holm, 2006; Johansson, 1975; Petersson, 

2007; Gyllenswärd & Polfeldt, 2001). En anhörig som förlorat sin pappa i självmord beskrev 

det så här: 

 

Vi som lämnas kvar måste lära oss att hantera ilska och skuld och de ständiga 

varför?, tänk om…och gjorde jag något fel? (Hagman, 2007, s. 69) 

 

Särskilt i en av självbiografierna beskrev en anhörig hur han sökte svar på vem som bär det 

yttersta ansvaret för sin dotters självmord. Han beskrev sitt missnöje med den svenska vården 

och uppger att bristerna inom psykiatrin, socialtjänsten, politiken och samhällets ekonomiska 

resurser, ledde till dotterns död (Holm, 2006). Ytterligare en anhörig beskrev sitt missnöje 

med hur svårt det är att få vård och att hennes son blev omkringflyttad i systemet (landstinget, 

kommunen, socialtjänsten), där ingen ville ta det yttersta ansvaret för honom (Petersson, 

2007). 

 

Framförallt var det en fullkomlig chock att möta psykiatri- och missbruksvården 

de sista åren som min son levde. Jag hade ditintills levt ett helt liv i tron att 

människor som sökte sig till sådana yrken skulle kunna möta hjälpbehövande på 

ett medmänskligt sätt. (Petersson, 2007 s.263) 

 

Den anhörige ställde sig själv frågan om hennes son fortfarande hade varit i livet, om 

systemet fungerat bättre (Petersson, 2007), medan en annan anhörig söker svar och orsak till 

sin frus död genom samtal med hennes familj, vänner, arbetskamrater, läkare och 

obduktionsprotokoll för att hitta fysiologiska förklaringar som kunde jämföras med litteratur 

(Johansson, 1975). 
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Anhörigas lidande efter sin förlust 

De anhöriga beskrev ett oerhört lidande efter sin förlust av den närstående (Hagman, 2007; 

Henriksson, 1999; Holm, 2006; Johansson, 1975; Petersson, 2007; Gyllenswärd & Polfeldt, 

2001). En anhörig beskrev att hon blev så trött på livet utan sin dotter, att hon själv funderade 

på att ta sitt liv (Henriksson, 2007). 

 

Mitt liv hur det är utan mitt älskade barn, min vän, mitt allt. Det är fortfarande en 

kamp, en kamp för mitt liv, men ännu så klart Sus´ kamp. Min kamp, att känna 

motivation att leva, leva ett drägligt liv. (Henriksson, 2007 s. 25) 

 

Samtliga anhöriga skrev inte bara om upplevelser av psykiska symtom, som tomhet och sorg, 

utan även om fysiska symtom. Sömnbrist var vanligt, ändrad aptit, då några av anhöriga hade 

svårt att äta medan några hade stor aptit och tröståt. Alla kände sig trötta, hade ingen ork och 

hade även humörsvängningar. Särskilt stort livslidande upplevdes vid högtider, så som 

födelsedagar, första julen, första fars dag och andra traditioner som familjerna hade 

tillsammans (Hagman, 2007; Henriksson, 1999; Holm, 2006; Johansson, 1975; Petersson, 

2007; Gyllenswärd & Polfeldt, 2001). 

 

En anhörig som förlorade sin syster i självmord upplevde ett stort lidande. Hela hennes familj 

rasade samman efter självmordet. Istället för att få sörja sin systers död var hon tvungen att ta 

ansvar och ta hand om sin mamma som blev helt paralyserad av självmordet. Den anhörige 

blev mamma till sin egen mamma. Hon kände att den största sorgen inte bara var att sörja sin 

syster utan hon sörjde för att hon förlorat sin mamma också. Hon ville att hennes mamma 

skulle ta hand om henne, men det blev precis tvärtom. Detta skapade också ett stort lidande. 

Det tog nästan sex år för den anhörige att förstå att hennes syster gått bort och det var först då 

hon insåg att hon började leva igen (Gyllenswärd & Polfeldt, 2001). 

 

Omgivningens förändrade bemötande 

Samtliga anhöriga beskrev att det blev en förändring i hur de blev bemötta av omgivning och 

vänner efter att de förlorat någon närstående i självmord. De beskrev allt från att vänner 

övergav dem mitt i sitt livs stora sorg, omgivningen flyr, till att folk ser snett på dem på stan. 

Detta påverkade inte bara de anhöriga känslomässigt utan även socialt (Hagman, 2007; 

Henriksson, 1999; Holm, 2006; Johansson, 1975; Petersson, 2007; Gyllenswärd & Polfeldt, 

2001). Så här beskrev en av de anhöriga det: ”Jag antar att folk är rädda och ingen vet vad de 

ska säga, men det är inte det man säger som är viktigt utan känslan av att någon bryr sig.” 

(Hagman, 2007, s. 93) 

 

Omgivningens rädsla återkommer i alla studiens självbiografier, omgivningen är rädda för att 

säga fel saker, så istället väljer de att inte säga någonting alls. Detta har en negativ effekt på 

de anhöriga som alla är överens om att de behövde stöttning och någon att tala med, för att 

kunna bearbeta sin förlust. Samtidigt orkade och ville de inte behöva förklara att de inte alls 

blir störda, utan att sällskapet och känslan av att bara ha någon där, hjälper. Detta borde vara 

självklart för vännerna, men så är inte fallet (Hagman, 2007; Henriksson, 1999; Holm, 2006; 

Johansson, 1975; Petersson, 2007; Gyllenswärd & Polfeldt, 2001). En av de anhörigas vänner 

sa: vi vill inte störa, medan den anhörige beskrev, ”Jag ville bli störd. Jag behövde någon 

som lyssnade.” (Hagman, 2007, s. 10) 

 

De anhöriga beskrev även att de blev dömda av sin omgivning om de försökte fungera 

någorlunda i vardagen, de kämpade sig igenom dagarna och de vardagliga bestyren för att 

”man måste” (Hagman, 2007; Henriksson, 1999; Holm, 2006; Johansson, 1975; Petersson, 
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2007; Gyllenswärd & Polfeldt, 2001). En anhörig skrev om en middag med vänner och 

bekanta till vännerna: 

 

Vi bara skrattade och skrattade, dels för att jag, som kallas för ”Pigan”, var med, 

och dels för att de tyckte det var skönt att höra när jag skrattar. Sen när jag 

berättade att jag mist dig, då undrade de hur jag kunde skratta och vara ”sån 

här”. Ja vad ska jag svara på det? (Henriksson, 1999 s.87) 

 

En anhörig kände att de dömde henne, istället för att stötta henne. Hon beskrev att hon måste 

leva vidare, även fast hon inte kommer att glömma sin dotter. Samma anhörig har fått frågan 

och antydningar hur hon kunde vara så stark och positiv, när hennes dotter är död. Detta 

väckte fler frågor hos henne. Den anhörige beskrev även att hon inte alltid var så stark som 

det verkade, men att hon måste gå vidare (Henriksson, 1999). 

 

Det är inte bara de närmsta vännerna som ändrade beteende utan även övriga omgivningen. 

En anhörig beskrev det som att: 

 

Det kändes att folk tittade på mig och tänkte stackars henne. Fast det var inte så 

många som sa nånting. Va fan, kom fram och säg nånting! Fråga hur jag mår! 

Eller nånting! Det var så man önskade. (Gyllenswärd & Polfeldt, 2001, s. 40) 

 

En annan anhörig beskrev det som att: ”Det känns som att den allmänna inställningen idag är 

att självmord är nånting man ska skämmas för, ingenting man talar om, nånting fult.” 

(Gyllenswärd & Polfeldt, 2001, s.13). De anhöriga beskrev också att ifall de själva skulle ta 

upp självmordet så bytte folk ofta ämne, det märktes så väl att de inte ville tala om det 

(Hagman, 2007; Henriksson, 1999; Holm, 2006; Johansson, 1975; Petersson, 2007; 

Gyllenswärd & Polfeldt, 2001). En anhörig beskrev det som att det är ett slags tabu i 

samhället och omgivningen flyr samt att omgivningen inte hade någon förståelse för sorgen 

över att förlorat en närstående i självmord. Den anhörige upplevde att hon måste skona 

samhället från information om självmordet, då de inte ville veta eller lyssna. Hon upplevde 

dock att samhället inte skonade henne tillbaka, utan dömde situationen (Henriksson, 1999). 

En annan anhörig beskrev begreppet skona omvänt, att omgivningen inte pratade om 

självmordet för att skona honom.  Medan han egentligen hellre än något annat, ville tala om 

det (Johansson, 1975). En annan fick till och med känslan av att hon fick skylla sig själv, att 

det inte var tillåtet att sörja när det är självmord och därför inte hade samma rättigheter att 

vara ledsna (Gyllenswärd & Polfeldt, 2001). 

 

Vissa familjer blev övergivna och svikna av sina närmaste, men det finns de som blev bra 

bemötta och fick mycket stöd och utbyte av sina familjer och vänner (Hagman, 2007; 

Henriksson, 1999; Holm, 2006; Johansson, 1975; Petersson, 2007; Gyllenswärd & Polfeldt, 

2001). 

 

 

Att gå vidare i livet 

Samtliga anhöriga beskrev det som en lång process att kunna gå vidare efter sin förlust av den 

närstående. Det är inget som sker över en dag, utan snarare beskrevs det som att man får ta en 

dag i taget, ingenting är omöjligt och det dyker upp bakslag på vägen som gör att man får 

backa ett steg tillbaka igen (Hagman, 2007; Henriksson, 1999; Holm, 2006; Johansson, 1975; 

Petersson, 2007; Gyllenswärd & Polfeldt, 2001). En anhörig beskrev det så här: 
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Man glömmer aldrig, man kommer inte över det. Men man lär sig att leva med 

det, och i bästa fall lär man sig att leva gott med det. (Petersson, 2007, s. 271) 

 

Detta är något som återkom i samtliga självbiografier, det går inte att komma över det, utan 

något de anhöriga får lära sig att leva med (Hagman, 2007; Henriksson, 1999; Holm, 2006; 

Johansson, 1975; Petersson, 2007; Gyllenswärd & Polfeldt, 2001). En anhörig skrev om hur 

det var att gå vidare: 

 

Svaret är självklart: Det kan man inte. Svaret är självklart: Man måste. Solen går 

upp- dig förutan, Amanda. (Holm, 2006, s.110) 

 

Den anhörige som förlorat sin dotter i självmord beskrev att han måste fortsätta sin vardag, 

det går inte att ligga kvar i sängen för då får han ont i ryggen, han måste äta för annars får han 

ont i magen, syskonen finns kvar och de måste tas om hand, jobbet finns och dit går han för 

att få annat att tänka på. Han som många andra beskrev detta som ett måste i början, ett måste 

att klara sig igenom dagen, för att det senare över tid kommer att bli lättare och glädjeämnen 

kommer att dyka upp igen (Holm, 2006). Hos många anhöriga hade beskedet om dödsfallet, 

eller om de själva hade hittat sin närstående död, etsat sig fast och det blev lätt mycket 

negativa tankar som cirkulerade (Hagman, 2007; Henriksson, 1999; Holm, 2006; Johansson, 

1975; Petersson, 2007; Gyllenswärd & Polfeldt, 2001). En anhörig sa därför att det var viktigt 

att ta fram de goda sidorna i individen som tagit sitt liv, för att ha något positivt och bra att se 

tillbaka på, trots att många anhöriga gått igenom många svåra stunder med deras närstående, 

som kantats av depressioner. En anhörig beskrev en del i sin process: 

 

Den första tiden besökte jag alla miljöer där vi hade något gemensamt. Dels för 

att återuppleva och dels för att göra ett avslut. Det gav mig möjligheten att känna 

alla känslor igen, med facit i handen, och det gjorde det lättare för mig att 

acceptera. (Petersson, 2007 s. 268-269) 

 

Detta var hon inte ensam om, även andra anhöriga beskrev liknande situationer, där de åkte 

runt för att återuppleva minnen och få ett avslut (Henriksson, 1999; Johansson, 1975; 

Petersson, 2007). Samtidigt som det kunde generera i smärtsamma minnen, då de 

återupplevdes. Till exempel beskrev en anhörig om när hon var i mataffären. Där blev hon 

ständigt påmind om sin förlust av dottern, eftersom hon nu bara handlade åt sig själv, och 

dotterns favoritvaror inte längre plockades ner i kundvagnen (Henriksson, 1999). En anhörig 

sa att först måste en acceptans finnas, ”vem är jag att döma att han valde bort sitt liv.” 

(Petersson, 2007 s. 270) Efter det menade hon att det är lättare att gå vidare. 

 

Samtidigt som en del kom framåt i sin process var det en anhörig som utmärkte sig mycket, 

den anhörige sa att han utarbetat ett starkt försvar mot alla känslor som tanken på döden 

väckte, för att kunna överleva. Han ville inte prata om det och ville inte ens besöka sin dotters 

grav (Holm, 2006). 

 

Betydelsen av stöd för att kunna leva vidare 

Samtliga anhöriga upplevde att de behövde prata med någon om sina svåra upplevelser för att 

kunna gå vidare. Till viss del hjälpte det att få ventilera med sina vänner men de flesta ville 

prata med någon professionell (Hagman, 2007; Henriksson, 1999; Holm, 2006; Johansson, 

1975; Petersson, 2007; Gyllenswärd & Polfeldt, 2001). Majoriteten gick därför och pratade 

med psykolog för att få stöd. En anhörig beskrev det dock som att hon behövde stöd från 

någon som kunde förstå henne på riktigt, som delade samma erfarenheter: 
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Jag saknade andra att prata med som talade samma språk. Av den anledningen 

gick jag med i SPES [Riksförbundet för suicid prevention och efterlevandes stöd]. 

Där kan jag prata med likasinnade och få perspektiv på det som hänt. (Petersson, 

2007, s. 269-270) 

 

SPES där de anhöriga fick träffa andra i samma situation. För även om vissa vänner ville 

hjälpa till, vara ett stöd, prata och ventilera, så hade de inte kunskapen eller erfarenheten. Det 

gick inte att sätta sig in i situationen hur det kändes att bli lämnad av någon som begått 

självmord (Gyllenswärd & Polfeldt, 2001; Henriksson, 1999; Petersson, 2007). 

 

Några anhöriga sökte stöd i vården där den närstående hade kontakt, exempelvis en anhörig 

har även efter dotterns död, kontinuerlig kontakt med BUP-personalen som vårdade dottern 

flera gånger. Det stödet betydde mycket för den anhörige, de har varit med hela resan och 

kunde sätta sig in i situationen på ett adekvat sätt, samtidigt som de kunde bekräfta att hon 

gjorde allt hon kunde för sin dotter (Henriksson, 1999). En annan anhörig upplevde att de 

anhöriga inte erbjöds någon hjälp alls (Hagman, 2007). 

 

Hjälpa andra 

Många anhöriga upplevde det läkande att kunna hjälpa andra, dels de som var i samma 

situation, men även de som hade andra hinder i livet. Att hjälpa andra i samma situation, 

exempelvis gå med i SPES, hjälpte inte bara den enskilde, utan även alla andra som deltog vid 

mötena. En anhörig åkte runt på skolor och föreläste om sina upplevelser, delade med sig av 

sin historia för att uppmärksamma att självmord existerar, men mest för att folk ska få 

kunskap, så att självmord kan förebyggas. Finns kunskapen om tecken på psykisk ohälsa, 

vetskap om vart individen ska söka sig för att få hjälp och stöd, så finns det mycket att vinna. 

Den anhörige har även varit och föreläst hos ambulanspersonal, för att ge dem samma 

kunskap. Samma anhörig har känt att hon ville ge mer tillbaka till samhället för att 

kompensera sin förlust av dottern. Detta genom att hjälpa andra barn. Hon beslutade sig för att 

vara stödfamilj åt en pojke som hade det besvärligt i livet, detta både för pojkens och 

föräldrarnas skull. Senare kom hon även att arbeta med barn på en skola (Henriksson, 1999) 

En annan anhörig som mist sin pappa skriver: 

 

Jag ser det nästan som mitt största mål i livet, att få andra människor att förstå 

att de inte är ensamma, att det finns människor som känner likadant och som bryr 

sig. Även om det inte alltid känns så, så finns det alltid någon. (Gyllenswärd & 

Polfeldt, 2001, s. 80) 

 

Det samtliga anhöriga hade gemensamt förutom att förlora en närstående i självmord var att 

händelsen genererade i var sin bok (Hagman, 2007; Henriksson, 1999; Holm, 2006; 

Johansson, 1975; Petersson, 2007; Gyllenswärd & Polfeldt, 2001) En anhörig skrev att hon 

letade efter litteratur om hur det kändes för andra som var i samma situation och hade förlorat 

en förälder i självmord. Hon hittade ingen litteratur i ämnet. Därför började hon skriva en bok 

själv, för att i sin tur kunna hjälpa andra (Hagman, 2007). Några har skrivit dagbok för att 

kunna få ordning på sina tankar, som de sedan valt att dela med sig av till andra. Detta för att 

kunna hjälpa och skapa förståelse och uppmärksamma att självmord faktiskt händer och att 

det händer ofta (Henriksson, 1999; Johansson, 1975; Petersson, 2007). 

 

 

 



14 
 

Att återfå välbefinnande 

Det framgick tydligt att de anhöriga i början hade stor avsaknad av välbefinnande. Lidandet 

tog den största delen av livet. En anhörig beskrev att helt plötsligt kom hon på sig själv med 

att tänka på något annat för en stund. Hon såg en glimt av ljuset i allt mörker (Petersson, 

2007). Några av de anhöriga beskrev att de hade fått med sig något gott av självmordet, de har 

fått en annan syn på livet som inte fanns där innan. Att ta vara på tiden och leva i nuet, 

beskrev en anhörig som ett nytt ledmotiv. Nya glädjeämnen hittas, en ny inspiration i livet, 

möjligheter som de tvivlat på innan tar de vara på nu (Hagman, 2007; Gyllenswärd & 

Polfeldt, 2001). 

 

Jag tror att jag har lärt mig att man inte ska haka fast vid det som hänt utan 

fortsätta att leva. För om man hakade fast vid det, skulle det inte hända nånting 

alls, man skulle inte ta för sig heller. Man skulle bara stå och stampa på en punkt. 

(Gyllenswärd & Polfeldt, 2001, s. 24) 

 

För andra fanns det mer konkreta saker som ökat deras välbefinnande, särskilt hos två 

anhöriga som hade börjat träna. Då har de fått annat att tänka på, fokus blir i nuet, samtidigt 

som kroppen får jobba fysiskt. Det har alltså varit positivt både för kropp och själ 

(Gyllenswärd & Polfeldt, 2001; Petersson, 2007). Vänner som ställde upp i alla lägen var 

också en stor bidragande källa till välbefinnande hos de anhöriga (Hagman, 2007; Henriksson, 

1999; Johansson, 1975; Petersson, 2007; Gyllenswärd & Polfeldt, 2001). Någon valde att 

skapa en minneslåda över sin döda son, där fanns fotografier och andra minnen som påminde 

om honom. På det sättet visste hon att han alltid finna kvar och kommer att vara med henne, 

vilket skapade ett lugn som ledde till välbefinnande (Petersson, 2007). 

 

DISKUSSION 
För att missuppfattningar i diskussionen inte ska ske, benämns studiens författare för enbart 

författarna, medan självbiografiernas författare benämns anhöriga. 
 

Syftet med studien är att beskriva anhörigas upplevelser av att ha förlorat en närstående i 

självmord. Resultatet visar att de anhöriga i början kände en stor smärta och sorg. De kände 

även en tomhetskänsla inombords, ett slags vakuum som gjorde att de inte hade någon ork. 

Detta gjorde att den första tiden efter självmordet blev som i en dimma, med sviktande minne. 

Samtidigt som de söker svar på varför de närstående tagit sitt liv och om de själva kunde gjort 

något för att förhindra självmordet. Många anhöriga upplever att omgivningen och vänner 

under denna tid svek dem, eftersom omgivningen saknar förståelse för sorgen efter självmord. 

Samt att omgivningen bemöter dem annorlunda. Anhöriga känner att de blir dömda och att 

omgivningen inte vet vad de ska säga. Detta resulterar till att omgivningen undviker dem. 

Samtliga anhöriga beskriver att det är svårt att gå vidare, men finner det stärkande att kunna 

hjälpa andra människor. 

 

Metoddiskussion 

Författarna till denna studie har valt att göra en litteraturstudie med kvalitativ ansats, då fokus 

läggs på att förstå människors subjektiva och individuella upplevelser (Forsberg & 

Wengström, 2008). Metoden anses lämplig då det kan svara på studiens syfte, att beskriva 

anhörigas upplevelser av att ha förlorat en närstående i självmord. Datainsamlingen gjordes 

genom att läsa sex självbiografier. Denna metod valdes för att författarna söker efter de 

anhörigas subjektiva upplevelser. En litteraturstudie baserad på artiklar skulle kunna svara på 

studiens syfte. Dock går den informationen inte in lika djupt, då utvalda delar publicerade 

efter artikelns författares forskningssyfte. Vilket gör att viktig information för författarnas 
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studie kan falla bort (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Alltså till skillnad från 

självbiografier där samtliga känslor beskrivs och inte bara utvalda delar. En intervjustudie 

skulle också kunna genomföras för att svara på studiens syfte, dock anser författarna att det är 

ett känsligt ämne och att kompetens saknas för att hålla intervjuer då mycket smärtsamma 

minnen kommer upp. Att läsa självbiografier är därför ett lämpligt val för att komma fram till 

liknande information och mindre känsligt. Enligt Dahlberg (1997) utgör självbiografier ett bra 

material för att analysera i syfte att beskriva hur människor upplever världen, det vill säga en 

kvalitativ studie. Det kan dock finnas nackdelar med att basera resultatet på självbiografier, då 

läsaren inte vet sanningshalten i boken, eller om något har utelämnats som kunde påverka 

resultatet (Segesten, 2006). Samtliga självbiografier lästes igenom av båda författarna, detta är 

enligt Polit och Beck (2009) en styrka för studien. Citat används i resultatet, detta för att 

styrka resultatets innehåll och för att ge läsaren en inblick i anhörigas upplevelser (ibid).  

 

Sex självbiografier som stämmer överens med studiens inklusionskriterier valdes ut. Fler 

kunde ha valts ut, men författarna ansåg att resultatet var mättat, då liknade information 

framkom ur samtliga självbiografier. En äldre självbiografi, skriven -75, inkluderades som en 

av de sex självbiografierna i studien. Författarna har valt att inte ha en tidsram då författarna 

inte tror resultatet påverkas under tid. Samtidigt anser författarna det nödvändigt att ändå 

diskutera detta val, eftersom samtliga andra böcker faller inom ramen av 13 år och detta kan 

skapa frågor hos läsaren. Författarna var noga med att överväga om en äldre bok kunde ha en 

negativ inverkan på studiens resultat och göra den mindre trovärdig. Efter noga genomläsning 

av självbiografierna och analysarbete, fann författarna att samma fynd framkom i den som i 

de övriga. Detta trots att sjukvården har förändrats och förebyggande program har startat. 

Detta har diskuterats författarna emellan och författarna har tillsammans kommit fram till att 

detta tros bero på att studien baseras på anhörigas upplevelser. Författarna tror själva att det 

inte ändras över tid, känslorna är desamma. Hade studiens syfte däremot varit utifrån 

sjukvårdens perspektiv, hade resultatet antagligen sett annorlunda ut över tid, men detta är 

bara något författarna spekulerar i. När det framkommer i resultatet att samtliga eller flera 

anhöriga säger samma sak, ger detta styrka till studien (Polit och Beck, 2009). 

 

I studien väljer författarna att inte ha några exklusionskriterier för vilken anhörig som ska ha 

skrivit självbiografierna. Detta val görs för att det annars skulle bli svårt att hitta tillräckligt 

med material som stämde överens med övriga inklusionskriterier, men i och med valet blir 

studiens resultat bredare. I självbiografierna finns även en skillnad hos de anhöriga relaterat 

till om de närstående mått dåligt en längre tid innan självmordet eller om det kom plötsligt. 

Författarnas förförståelse var att känslorna skulle skilja sig beroende på att de anhöriga som 

länge haft en närstående som mått dåligt, skulle vara mera förberedda och redan påbörjat sin 

bearbetning och på så vis påverka resultatet. Efter innehållsanalysen framkom samma resultat 

oavsett bakgrunden. Alla utvalda självbiografier bidrog till resultatet, vilket ökar studiens 

trovärdighet. Författaren anser även att tillförlitligheten av studien är hög, då författarna utgått 

från Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys, resultatet blir därmed inte 

slumpmässigt, utan noga genomarbetat. Se bilaga 2. Även om det handlar om den enskildes 

subjektiva upplevelser, vilket innebär att den unika människan bär med sig minnen, 

erfarenheter och upplevelser som påverkar upplevelsen (Dahlberg et al, 2003). Författarna tror 

ändå att resultatet kan vara överförbart till andra anhöriga i liknande situationer. Det kan även 

vara till nytta för andra anhöriga som förlorat en närstående i självmord, för att de ska se att 

de inte är ensamma. 
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Resultatdiskussion 

Det framkommer i studien att händelserna kring självmordet känns som i en dimma (Hagman, 

2007; Henriksson, 1999; Holm, 2006; Johansson, 1975; Petersson, 2007; Gyllenswärd & 

Polfeldt, 2001). Detta stöds av Miers, Abbott och Springer (2012) som skriver att i början är 

allt i oskärpa, minnesluckor från första tiden förekommer. De skriver att anhöriga därför 

behöver stöd med att hitta riktlinjer. Det framkommer även att de anhöriga tycker att det hade 

varit bra om de i tidigt stadie fått hjälp till stödgrupper. Dels för att få reda på vilka 

svårigheter de kommer att stöta på, exempelvis när man går till affären och där stöter på 

barnens/förälderns/partnerns favoritmat och dels för att ha någon att prata med. Att gå i 

affären kan annars tyckas vara ett enkelt vardagsbestyr, men detta framkommer även i 

resultatet, där en anhörig beskrev att smärtsamma minnen dök upp när hon var och handlade 

(Henriksson, 1999). De anhörigas livsvärld har drastiskt förändrats och enligt Chan et al 

(2008) studie, som utgår från sjuksköterskornas professionella upplevelser, framkommer det 

även här att sorg/rådgivningsgrupper är mycket bra för anhöriga som förlorat ett barn. De 

borde bli stöttade i processen och med att fatta beslut som kan komma upp. Samtidigt är det 

viktigt att anhöriga får den tid de behöver för att sörja och att de ska behandlas med respekt 

och värdighet (ibid). 

 

När de anhöriga börjar förstå vad som har hänt framkommer det i studiens resultat i form av 

smärta, tomhet, sorg, skuld, sökandet efter svar på varför-frågor och lidande (Hagman, 2007; 

Henriksson, 1999; Holm, 2006; Johansson, 1975; Petersson, 2007; Gyllenswärd & Polfeldt, 

2001). Gibson, Gallagher och Jenkins (2010), beskriver i sin studie reaktionen som psykiska 

symtom i form av, sömnsvårigheter, extrem trötthet, ångest, koncentrationssvårigheter och 

minnesproblem som uppstår hos de anhöriga. Detta gör det svårt för anhöriga att fungera bra. 

Forskningen stödjer det som framträdde i författarnas resultat, där sömnbrist, trötthet och 

humörsvängningar nämndes som en vanlig följd efter den närståendes självmord. 

 

Miers, Abbott och Springer (2012) skriver att det är bra att anhöriga har ett behov att få hjälp 

med att minnas den som begått självmord. Detta genom foton och böcker för att sedan 

underlätta födelsedagar och storhelger då känslan av att den som begått självmord inte blir 

bortglömd, har en positiv effekt. Detta framträder även i författarnas resultat, där en anhörig 

skapar en minneslåda i just detta syfte (Petersson, 2007). Samtidigt menar Gibson, Gallagher  

och Jenkins (2010) att anhöriga är oroliga för att omgivningen ska döma för att de väljer att gå 

vidare, men poängterar att vad har de egentligen för val. I deras studie framgår även att 

anhöriga är oroliga att omgivningen inte ska veta vad de ska säga och att de kommer att 

undvika dem (ibid). Denna oro är ett fenomen som besannas och tydligt framkommer i 

författarnas resultat. Där det beskrivs att omgivningen flyr, dömer och har svårt att prata, 

eftersom de inte vet vad de ska säga. Viktigt är att komma ihåg att det självklart finns vänner 

som också stödjer sina anhöriga (Hagman, 2007; Henriksson, 1999; Holm, 2006; Johansson, 

1975; Petersson, 2007; Gyllenswärd & Polfeldt, 2001). 

 

Ett centralt fynd i författarnas resultat är att samtliga anhöriga upplever att de behöver prata 

med någon om sina svåra upplevelser, för att kunna gå vidare (Hagman, 2007; Henriksson, 

1999; Holm, 2006; Johansson, 1975; Petersson, 2007; Gyllenswärd & Polfeldt, 2001). Maple, 

Edwards, Plummer och Minichiello (2009) skriver att de föräldrar som förlorat sitt barn i 

självmord, har mycket svårt att prata med andra om självmordet och sin förlust. Föräldrarna 

vill inte lägga bördan på någon annan, även om de skulle behöva prata om det för att bearbeta 

sin sorg. Samtidigt framkommer det att föräldrarna även känner sig mycket obekväma att 

prata öppet om sitt barns självmord då de upplever att samhället anser att det är mer 

acceptabelt att dö i cancer än att dö i självmord. Liknande fynd ses i författarnas resultat, där 
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samtliga anhöriga känner sig övergivna av vänner och/eller omgivningen (Hagman, 2007; 

Henriksson, 1999; Holm, 2006; Johansson, 1975; Petersson, 2007; Gyllenswärd & Polfeldt, 

2001). Som sagt upplevde samtliga anhöriga att de behövde prata med någon om sina svåra 

upplevelser för att kunna gå vidare. Till viss del hjälpte det att få ventilera med sina vänner 

men de flesta ville prata med någon professionell (Hagman, 2007; Henriksson, 1999; Holm, 

2006; Johansson, 1975; Petersson, 2007; Gyllenswärd & Polfeldt, 2001). Dels för de har 

erfarenhet och kunskapen, men också för att de inte vill belasta sina närmaste. Därför vänder 

sig de anhöriga till vården. Enligt Dahlberg et al (2003) ska patienten alltid behandlas med 

respekt, värdighet och det är viktigt att tänka på patientens integritet för att skapa förtroende 

(ibid). Samtidigt som sjuksköterskan även kan möta de anhöriga när de söker för  kroppsliga 

besvär som nämns tidigare. Här gäller det för sjuksköterskan att visa en öppenhet för 

livsvärlden, att kunna lindra lidande och främja välbefinnande. Välbefinnande utgår från 

individens livsvärld, den är subjektiv och unik (Wiklund, 2003). Människans lidande måste 

enligt Dahlberg och Segesten (2010) få ta den tid det tar, det är viktigt att det ses och 

bekräftas.  

 

Maple et al. (2009) menar att föräldrar som talar om sitt barn som begått självmord, mår 

bättre då det känns som barnet hålls vid liv. Miers, Abbott och Springer (2012) beskriver 

också att anhöriga har stort behov av att få stöd genom att någon lyssnar och samtalar. Allt 

från att vänner ringer, tittar in med mat, till att bara vara där som sällskap för att de ska slippa 

vara ensamma. Det behöver inte bara vara vänner utan kan även vara syskon till den som 

begått självmord eller personal inom vården. Men i studien av Chan et al (2008) visas att 

allmänsjuksköterskor känner att de själva måste känna sig bekväma och veta sina 

begränsningar när det handlar om sorg. De känner att utbildning och träning om sorg och 

sjukvård, är mycket viktigt för att på ett bra sätt kunna stödja anhöriga som förlorat ett barn 

genom självmord. De anser sig vara i behov av att utrusta sig med relevant kunskap, 

färdigheter och förståelse för att kunna stödja föräldrarna som bär på en sorg (ibid). 

 

I författarnas resultat säger en anhörig att det inte spelar någon roll vad som sägs, bara att 

någonting sägs (Hagman, 2007). Detta motsäger vad som framkommer i Miers, Abbott och 

Springers (2012) studie, där en anhörig säger att hon menar att det finns de som säger saker 

som definitivt inte hjälper. Exempelvis har hon fått höra av omgivningen att de förstår, men 

det kan de inte göra om personen själv inte varit med om ett självmord. Vissa i omgivningen 

säger att de inte förstår hur vi klarar av det, hade det varit jag hade det aldrig gått. Precis som 

det finns ett val (ibid). I författarnas resultat framkommer det därför att det är lättare att prata 

med människor med liknande erfarenheter som mist någon i självmord (Gyllenswärd & 

Polfeldt, 2001; Hagman, 2007; Henriksson, 1999; Petersson, 2007). Detta styrks av både 

Miers, Abbott och Springer (2012) och Chapple och Zieblands (2011) studie. Där 

framkommer det att stöd från andra anhöriga med liknande upplevelser är det ultimata. De har 

förståelsen och acceptansen, vilket hjälper mest. De känner sig mindre ensamma när det finns 

någon att dela erfarenheterna med. Det kan vara skönt att prata med en professionell 

rådgivare, men det är bättre att prata med andra familjer då psykologerna inte har egna 

erfarenheter utan bara utgår från böcker och inte känslor. När det kommer till att hitta 

personer i samma situation att samtala med menar Chapple och Ziebland (2011) att Internet 

har många positiva sidor, eftersom det går att ta kontakt dygnet runt och på så vis få stöd 

snabbt. De poängterar dock att det finns negativa konsekvenser som att det kan vara 

deprimerande att bara läsa och prata om andras traumatiska upplevelser och att det finns sidor 

som uppmuntrar till självmord. 

 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Miers%2C%20David%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Miers%2C%20David%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Springer%2C%20Paul%20R%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Miers%2C%20David%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Miers%2C%20David%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Springer%2C%20Paul%20R%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Miers%2C%20David%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Miers%2C%20David%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Springer%2C%20Paul%20R%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');


18 
 

Som en del i sin bearbetningsprocess framkommer i författarnas studie att de anhöriga vill 

hjälpa andra (Hagman, 2007; Henriksson, 1999; Holm, 2006; Johansson, 1975; Petersson, 

2007; Gyllenswärd & Polfeldt, 2001). Miers, Abbott och Springer (2012) skriver också om att 

de anhöriga har ett behov av stöd för att kunna ge tillbaka till samhället genom att vara 

stödfamiljer, delta i sorggrupper och hålla föreläsningar. Detta stödjer författarnas resultat att 

en del anhöriga vill ge tillbaka till samhället, en anhörig uttrycker till och med det som sin 

största uppgift i livet (Gyllenswärd & Polfeldt, 2001). Medan en annan anhörig både är 

stödfamilj och föreläser om självmord i skolor (Henriksson, 1999). 

 

Några anhöriga i författarnas studie nämner aspekter som missnöje med vården, att när de 

närstående var vid liv var det svårt att få adekvat hjälp till dem, det var ingen som ville ha det 

övergripande ansvaret (Holm, 2006; Petersson, 2007). Paralleller kan dras med Kjølseth, 

Ekeberg och Steihaugs (2010) studie, där det framkommer att majoriteten av de äldre som inte 

mådde bra, uttryckte en allmän misstro mot hälso- och sjukvården då de sökte vård, innan de 

begått självmord. De trodde inte att de skulle få någon tillfredsställande hjälp när de verkligen 

behövde det.  De har även talat mycket om sin rädsla för att bli institutionaliserad, de blev 

rädda av att bara tänka på det (ibid). Det känns skrämmande att förtroende för vården saknas 

från både de som behöver den och från deras anhöriga. För att kunna ge den ultimata vården 

anpassad efter patientens behov, måste sjuksköterskan ha kunskap och förmåga att se och 

förstå vad hälsa och välbefinnande är för just den individen (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Förslag till vidare forskning är att ta reda på omgivningens upplevelse av att en anhörig 

förlorar en närstående i självmord. Då författarna finner det intresseväckande att så många 

anhöriga känner sig övergivna. Studiens författare anser det även intressant men skrämmande 

att trots det höga antalet självmord som begås i Sverige, jämfört med trafikens dödsoffer som 

bara motsvarar 1/5 av summan av självmordsoffer, så hörs och uppmärksammas trafikoffer 

betydligt mer. Det pågår hela tiden förbättringsområden för att skapa tryggare vägar för att 

minska olyckor och dödsfall i trafiken, men vad gör samhället för att uppmärksamma 

självmord? Detta är inte något som framkommer i resultatet, men vi tycker ändå det är viktigt 

att ta upp för att skapa en tankeställare. Är trafikoffer mer värda att uppmärksammas än 

självmordsoffer? Detta kan också vara ett ämne för vidare forskning, att öka medvetenheten 

bland allmänheten. 

 

SLUTSATSER 
De anhöriga går igenom en stor förändring i sin livsvärld. Självmordet är ofattbart, genererar 

smärta, tomhet, sorg och lidande. Det skapar även många frågor som de anhöriga söker svar 

på. Ett sökande som kommer att ta en stor del av de anhörigas tankar. Trots att omgivningen 

och vänners bemötande kan generera mer smärta, finns det även de anhöriga som har vänner 

som ställer upp och hjälper till i processen att gå vidare. Anhöriga upplevde att de behövde 

prata med någon om sina svåra upplevelser för att kunna gå vidare. Till viss del hjälpte det att 

få ventilera med sina vänner men de flesta ville prata med någon professionell. Detta gör att 

de anhöriga söker sig till vården. Anhöriga kan även söka sig till vården för att få hjälp för 

sina psykiska symtom som uppkommmer. Här har sjuksköterskan en viktig roll för att kunna 

främja hälsa och lindra lidnade. 
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Databas Datum Sökord Antal träffar Utvalda 

LIBRIS 12-02-14 Självmord 1170  

 12-02-14 Självmord, Lz 32 7 * 

 12-02-14 Självmord 

Självbiografi 

3  

 

*Varav två senare exkluderades 

 



 

Exempel på innehållsanalys, enligt Graneheim och Lundmans (2004) modell  Bilaga 2 
 

Meningsbärande enheter Kondenserande enheter Koder Underkategorier Kategorier 

”Vad var det som hade hänt? Vad hade 

förvandlat en glad, intelligent, vacker och 

intensivt levande människa till en djupt olycklig 

individ som inte orkade leva längre. Som valde 

att dö- 29 år gammal?” (Johansson, 1975 s. 47). 

Vad hade förvandlas en 

intensivt levande människa 

till en djupt olycklig individ, 

som valde att dö? 

Letar efter svaren Att söka svar Förändrad 

livsvärld hos de 

anhöriga 

”När pappa tog livet av sig så blev det tomt inuti 

mig, ett sorts känslomässigt vakuum som varade 

i ett år. Verkligen! Jag var helt väck och var nog 

inte alls långt ifrån att själv bli psykiskt sjuk.” 

(Gyllenswärd & Polfeldt 2001 s.75). 

När pappa tog sitt liv blev 

det tomt inuti mig. Inte långt 

ifrån att själv bli psykiskt 

sjuk. 

Tomhet, 

känslomässigt borta 

Smärta, tomhet 

och sorg 

Förändrad 

livsvärld hos de 

anhöriga 

”Vi bara skrattade och skrattade, dels för att 

jag, som kallas för ”Pigan”, var med, och dels 

för att de tyckte det var skönt att höra när jag 

skrattar. Sen när jag berättade att jag mist dig, 

då undrade de hur jag kunde skratta och vara 

”sån här”. Ja vad ska jag svara på det? 

(Henriksson, 1999 s.87) 

När jag berättat att jag mist 

dig, då undrade de hur jag 

kunde skratta. 

Oförståelse från 

omgivningen 

 Omgivningens 

förändrade 

bemötande 

 

”Den första tiden besökte jag alla miljöer där vi 

hade något gemensamt. Dels för att återuppleva 

och dels för att göra ett avslut. Det gav mig 

möjligheta att känna alla känslor igen, men facit 

i handen, och det gjorde det lättare för mig att 

acceptera.” (Petersson, 2007 s. 268-269). 

Besökte platser där vi hade 

något gemensamt. 

Återuppleva och göra ett 

avslut. Det gjorde det lättare 

att acceptera. 

Bearbeta sin sorg  Att gå vidare i 

livet 
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Pappa tog sitt liv: om att gå vidare när det ofattbara händer av Sanna Hagman (2007) 

Boken handlar om Sanna, hennes pappa tar sitt liv och hennes värld vänds upp och ner, syftet 

med boken är att försöka beskriva hur det är att förlora sin pappa vid ung ålder och hur det 

påverkar vardagslivet och hur den som förlorat sin pappa ska kunna gå vidare. Känslor av 

sorg, skuld och av att aldrig räcka till blev hennes vardag i flera år.  

 

Hon beskriver sin situation ur ett personligt perspektiv, hennes egna upplevelser i samband 

med hennes pappas självmord. Men hon har även talat och intervjuat 25 andra i samma 

livssituation, om deras sorg i samband med att deras pappa också tagit sitt liv. Hon har skrivit 

ner och delat med sig av deras tankar och känslor. Boken anses vara trovärdig eftersom hon 

berättar om sina egna upplevelser, vilket utgör en primärkälla. De delarna i boken som 

handlar om de andra som förlorat sin pappa i självmord, är citat och text kopplad till citaten. 

Trots att det är en sekundärkälla anser vi innehållet trovärdigt. Eftersom citaten måste skrivas 

ordagrant, kan inte innehållet ändras. 

 

Min älskade dotter Susanne av Solveig Henriksson (1999) 

Självbiografin är skriven av Solveig som förlorat sin dotter Susanne i självmord då hon är 19 

år gammal, efter tidigare misslyckade försök och en lång tids depression. I boken får vi läsa 

om Solveigs kamp med livet och att möta sorgen, bearbeta och gå vidare.  

 

Självbiografin bygger på dagboksanteckningar som hon för kontinuerligt under tidens gång, 

främst efter Susannes död. Eftersom anteckningarna har förts kontinuerligt, känns de 

trovärdiga då det är saker och känslor som kommer upp just då och är skrivna av Solveig 

själv, samt att Solveig är primärkällan. Självbiografin är skriven i syfte att bearbeta och få 

ordning på sina känslor, inte för att kunna ge ut en bok i ett vinnande syfte. 

 

Den onödigaste döden och konsten att älska av Stefan L Holm (2006) 

Boken handlar om Stefan, som berättar sin historia om sin dotters självmord och tiden innan 

hon tog sitt liv. Stefans dotter Amanda tar sitt liv efter en lång tids kamp av psykisk sjukdom. 

Han skriver om sin kärlek till dottern, brister i den svenska psykvården, skuld, skam och om 

sitt liv efteråt.  

 

Vi anser att boken är trovärdig eftersom Stefan utgör primärkällan, samt att han skriver innan 

och efter dotterns självmord, vilket gör att pappan har allt som händer färskt i minnet och 

glömmer inte bort något under tiden som han skriver boken. I boken finns även dikter och 

brev som Amanda själv har skrivit, detta har vi varit noga med att inte ta med i vårt resultat, 

då det ska utgå från den anhörigas känslor efter självmordet. 

 

Försök förstå: en personlig bok om självmord av Lage Johansson (1975) 

Syftet med denna bok var att försöka förstå hur det är att leva med en människa som mår 

psykiskt dåligt under perioder och sedan väljer att begå självmord, leva med frågan om man 

kunde ha gjort något annorlunda. Lage skriver om sin upplevelse av att förlora sin fru Annita 

som begick självmord vid 29 års ålder. Hon begår självmord på grund av depression. Lage 

söker intensivt för att hitta svar på varför och om han kunde ha gjort något för att förhindra 

självmordet. Läsaren får följa hans kamp med sorg och saknad efter sin fru och om hur det är 

att gå vidare efter att något tragiskt har hänt.  
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I boken beskriver en psykiatrier som träffat Lages fru innan hon dog, hur svårt det är att förstå 

en som är psykiskt sjuk. Forskare och psykiatriker letar ständigt efter förklaringar, men detta 

utesluter inte förståelse. Även att detta var ett intressant avsnitt i boken, har vi inte tagit med 

det i resultatet, eftersom psykiatrikern är en sekundärkälla och hans tankar är inte av intresse 

för studiens syfte. Vi anser att boken är trovärdig då Lage är primärkällan. 

 

Din värld är inte min värld av Monica Petersson (2007) 

Boken handlar om Monica, hon skriver om sitt och sin sons hela livsvärld från födsel tills han 

slutligen lyckas begå självmord. Sonen, Mikael, blev 27 år. Hans liv har kantats av 

ouppklarad diagnos av ADHD, personlighetsstörning och depression, som ledde till stor 

självmedicinering, som i sin tur ledde till starkt drogmissbruk. När Mikael har begått 

självmord får läsaren en inblick i hennes vardag och kamp med ilskan över att ha blivit 

lämnad och saknaden av sin son.  

 

Självbiografin är baserad på Monicas dagboksanteckningar. Vi anser att boken är trovärdig 

eftersom Monica har beskrivit sina innersta tankar, känslor och upplevelser om hur det är att 

uppfostra en son som har kämpat med psykiska problem i stort sett hela sitt liv. Hon utgör 

primärkällan och självbiografin som baserats på hennes dagboksinlägg förs kontinuerligt så 

känslor och tankar glöms inte bort. Monica har även haft kontakt med en läkare som beskriver 

sina reflektioner kring hennes son, detta är inte medtaget i resultatet så läkarens reflektioner 

inte svarar på studiens syfte. 

 

Aldrig i livet av Göran Gyllenswärd och Lotta Polfeldt (2001) 

Denna bok är skriven av psykologen Göran Gyllenswärd och socionomen Lotta Polfeldt som 

arbetar på Rädda Barnen där de i sitt arbete träffat ett stort antal barn och ungdomar som 

förlorat en nära anhörig. Syftet med denna bok är att hjälpa barn och ungdomar som förlorat 

någon förälder eller syskon i självmord. Genom att denna bok finns kan det hjälpa barn och 

ungdomar att hantera sin sorg och saknad efter den som tagit sitt liv. Boken handlar om sex 

ungdomar som har förlorat en förälder eller syskon i självmord. Alla ungdomar som deltar i 

boken får var sitt eget avsnitt i boken, där beskriver de sina innersta tankar och känslor kring 

det tragiska som hänt inom deras familj. Boken skildrar allt som händer kring vardagsliv efter 

att en nära anhörig tagit sitt liv.  

 

Flera av händelserna i boken hände för flera år sedan, detta kan ha påverkat innehållet då 

ungdomarna kan ha glömt bort direkta känslor och tankar. Dock anser vi materialet trovärdigt, 

då berättelserna är primärkällor samt att de trots att några år har gått fortfarande kan beskriva 

detaljerade känslor och tankar. Emellan ungdomarnas skildringar finns text skriven av Göran 

och Lotta, dessa avsnitt har vi varit noga med att inte ta in i studiens resultat, då det skulle bli 

missvisande. 


