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Sammanfattning 

Årligen tar cirka 1200 människor sina liv i Sverige varav ungefär hälften var kända 

inom psykiatrin. Tio personer beräknas bli efterlevande till varje person som tagit sitt 

liv. De efterlevande lider psykiskt, såväl som fysiskt, efter att en närstående tagit sitt liv. 

Psykiatrins roll är många gånger långt ifrån självklar i att stödja de efterlevande. Syftet 

med kommande studie är att belysa innebörder av de efterlevandes upplevelser, efter att 

en närstående med psykisk ohälsa tagit sitt liv. Genom att ta del av de efterlevandes 

livsvärld är vår förhoppning att studien ska kunna leda till ett bättre stöd, en ökad 

kunskap och förståelse för deras upplevelser. Studien kommer att genomföras med en 

fenomenologisk hermeneutisk forskningsansats. Datainsamling kommer att göras, 

genom ostrukturerade intervjuer, med efterlevande i sydöstra Sverige och planeras att 

starta hösten 2013 och vara avslutad under sommaren 2014. 

Nyckelord 

Efterlevande, fenomenologisk hermeneutik, livsvärld, psykisk ohälsa, suicid. 
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1 Inledning 
Att vara närstående till någon som lever med psykisk ohälsa innebär ofta oro och en 

känsla av att inte räcka till, vare sig för sig själv eller för den som lever med ohälsan. Av 

egna erfarenheter, såväl professionella som privata, kan det vara svårt att vara 

närstående till någon som lider av psykisk ohälsa. I de situationer när personen som 

lever med ohälsa tar sitt liv, är vi också medvetna om att den efterlevande har än mer 

känslor att hantera och bearbeta. Den efterlevande kan då också tyvärr missas att fångas 

upp och bli lämnad utan stöd och hjälp med att hantera sin förlust. 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Psykisk ohälsa som bakgrund till att en närstående tar sitt liv 
Att vara i relation till en person som lider av allvarlig psykisk ohälsa kan innebära 

mycket oro och ett upplevt stort ansvar, vilket kan vara mycket belastande. Känslor av 

skuld, oro, sorg och rädsla är inte ovanligt (Weimand, Hedelin, Sällström & Hall-Lord, 

2010; Östman, 2004). En mamma berättar hur svårt det är att få dottern att ta sin 

medicin och oron över att lämna henne ensam, av rädsla att hon ska ta sitt liv:  

“// I only went out to buy things for 10 minutes. She was ready to jump from the seventh 

floor in our apartment house as the ‘voices’ told her to die.//” 

                                                                  (Huang, Hung, Sun, Lin & Chen, 2009, s 876). 

En ökad belastning i form av inre stress och oro, ses särskilt hos de närstående som är 

medvetna om personen som lever med psykisk ohälsas benägenhet att ta sitt liv. Inte 

sällan kantas också relationen av konflikter (Lökensgard, 1997; Mc Donell, Short, Berry 

& Dyck, 2003; Weimand et al, 2010; Östman, 2004). I de situationer, när personen med 

psykisk ohälsa sedan tar sitt liv, är det vanligt att skulden med grund i upplevelsen av att 

inte gjort rätt och tillräckligt mycket, får ny kraft. Dessutom har de närstående också att 

hantera och bearbeta en sorg över att mist en person som varit dem nära. (Dyregrov, 

Plyhn & Dieserud, 2012; Herlofson & Ekselius, 2010; Lindqvist, Johansson & 

Karlsson, 2008; Östman, 2004). Sorgen är kopplad till förluster och förändringar som är 

oönskade, plågsamma och svåra att utstå (Lennéer Axelson, 2010). 

Enligt WHO (2011) tar årligen cirka en miljon människor livet av sig runt om i världen, 

i Sverige är siffran cirka 1200 personer (ibid.). Det förekommer flera olika benämningar 

på handlingen att ta sitt liv. Enligt Sjöström (2010) associeras begreppet självmord 

ibland till en kriminell handling som mord. Efterlevande föredrar att använda begreppen 
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att ta sitt liv eller suicid. Ordet suicid kan dock upplevas kliniskt och tabubelagt. I 

klinisk praxis och i forskningssammanhang används vanligen termen suicid (ibid.). Mot 

bakgrund av vårdvetenskapliga utgångspunkter har författarna i projektplanen valt att 

använda begreppet att ta sitt liv.  

Cirka 95 procent av alla som tar sina liv uppskattas vara drabbade av psykisk ohälsa och 

cirka 50 procent är kända inom den psykiatriska vården (Herlofsson & Ekselius, 2010). 

Risken att ta livet av sig är särskilt stor hos de som lider av allvarlig depression eller 

schizofreni. En förlust eller en kränkning av självkänslan är inte sällan utlösare för 

själva akten att ta sitt liv (Cullberg, 2003). Cirka 20 procent tar sina liv inom den 

psykiatriska heldygnsvården (Nationella rådet för självmordsprevention, NASP, 2013). 

När en person tar sitt liv inom eller i anslutning till psykiatrisk vård- och behandling 

utförs alltid en Lex Maria anmälan till socialstyrelsen (SFS 2010:659). Syftet med 

anmälan och den utredning som görs, är att förbättra vården och minska risk för skada i 

framtiden. Lex Maria anmälan görs även för att de efterlevande ska få klarhet i vad som 

hänt och varför (Landstinget i Kalmar Län, 2012). Enligt Dyregrov (2012) har 

uppskattningsvis varje person, som tagit sitt liv, tio efterlevande. De efterlevande kan 

till exempel vara familj, vänner och kollegor. 

 

2.2 Att vara efterlevande 

Första reaktionen på beskedet om att en närstående tagit sitt liv beskrivs ofta av de 

efterlevande som chock, skräck och kaos (Fielden, 2003). En mamma beskriver 

beskedet om att hennes 13-åriga son tagit sitt liv som att drunkna (Dyregrov, 2002). 

Andra efterlevande beskriver upplevelsen som att falla in i ett stort mörker, tomhet, att 

vara drogad eller som att vara omsluten av dimma (Fielden, 2003). En annan 

efterlevandes första tanke var att den närstående troligtvis kommer till helvetet 

(Vandecreek & Mottram, 2009). Det finns även en beskriven vrede, ångest, skuld, 

upplevelse av kränkning och rädsla för förakt från omgivningen. Många efterlevande 

frågar sig också varför personen valt att ta sitt liv (Cullberg, 2003; Lindqvist et al, 

2008). Tiden efter beskrivs som fylld av mardrömmar, koncentrationssvårigheter och en 

upplevd allmän försämring av hälsan (Dyregrov, 2009; Saarinen, Hintikka, Lehtonen, 

Lönnqvist & Viinamäki, 2002). Skuldkänslor gör att vissa efterlevande känner sig svaga 

och paralyserade (Fielden, 2003). Andra upplever en ökad sårbarhet, kontrollförlust, 

ensamhet och fysisk smärta, men kan också genom sin egen förlust få ökad medkänsla 

för andra (Douglas, 2004). För de efterlevande kan det vara en stark stressfaktor och ta 
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lång tid att bearbeta traumat efter att blivit lämnad av en person som tagit sitt liv 

(Aguirre & Slater, 2010; Mitchell, Kim, Prigerson & Mortimer- Stephens, 2004; 

Mitchell, Wesner, Brownson, Dysart- Gale, Grand & Havill, 2006; Saarinen et al, 2002; 

Sethi & Bhargava, 2003).  

Komplexiteten i sorgen hos efterlevande till personer som levt med psykisk ohälsa och 

tagit sitt liv, kan medföra risker att utveckla såväl fysiska som psykiska problem. Även 

de efterlevande kan själva få tankar på att ta sitt liv (Aguirre & Slater, 2010; Lindqvist 

et al, 2008; Mitchell, et al, 2004; Mitchell et al, 2006; Sethi & Bhargava, 2003). Det 

finns även en förhöjd risk att faktiskt ta sitt liv hos efterlevande, särskilt om förtroendet 

för vården försämrats (Åkerberg, Samuelsson & Åsberg, 1994). Flera av de efterlevande 

upplever, att de vaggats in i en falsk trygghet då personen med psykisk ohälsa har varit i 

behandling inom psykiatrisk vård och ändå tagit sitt liv. Att vara närstående till någon 

som vårdas inom psykiatrisk vård innefattar vanligtvis en tilltro till att vården skyddar 

personen från att ta sitt liv. När personen sedan tar sitt liv kan de efterlevande uppleva 

ilska gentemot vården och ibland även självanklagelser över att inte själva ha gjort mer 

(Dyregrov et al, 2012). Under lång tid är det många av de efterlevande som upplever 

problem med stress samt har existentiella frågor som behöver lyftas till ytan och 

bearbetas (Dyregrov, 2011, Provini et al, 2001,Wilson & Marshall, 2010). Skuld och 

rädsla för upplevelsen av social stämpling, är ibland orsaker till att de efterlevande inte 

vill prata om händelsen eller söka stöd. Känslorna kan i sin tur leda till ytterligare 

upplevelse av ensamhet och utanförskap (Dyregrov, 2011; Fielden, 2003; Pietilä, 2002; 

Vandecreek & Mottram, 2009).  

 

2.3 Efterlevandes erfarenheter och behov av stöd 

Det finns få studier som belyser innebörder av att vara efterlevande efter att en 

närstående med psykisk ohälsa tagit sitt liv (Åkerberg et al, 1994). Det finns däremot ett 

flertal studier vilka beskriver upplevelsen av att vara efterlevande till någon som tagit 

sitt liv. I dessa studier framkommer att de efterlevande har erfarenheter av en generellt 

försämrad hälsa samt beskriver upplevt stöd efter händelsen. (Dyregrov, 2009; 

Dyregrov, 2011; Lindqvist et al., 2008; Miers, Abbott & Springer, 2010; Mitchell et al, 

2004; Sethi & Bhargava, 2003; Wilson & Marshall, 2010). Dyregrov (2011) skriver i 

sin studie, att stöd från olika instanser kan uppfylla olika behov, och att stödet inte 

enbart behöver komma från en och samma instans. Stödet är dock många gånger inte 
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självklart, oftast för att det inte erbjuds (Wilson & Marshall, 2010). Ibland beroende på 

att de efterlevande inte söker stöd (Pietilä, 2002).  

Upplevt stöd från personer tillhörande religiösa församlingar och anhörigföreningar 

finns beskrivet av flera efterlevande (Vandecreek & Mottram, 2009; Wilson & 

Marshall, 2010). Personer från olika anhörigföreningar upplevs ofta som särskilt 

stödjande i och med acceptans och förståelse för vad de efterlevande går igenom 

(Dyregrov, 2002; Dyregrov, 2011; Lindqvist et al, 2008; Miers et al, 2012).  

Att visa empati, tålamod och respekt för deras sorg är viktigt för de efterlevande 

(Dyregrov, 2011, Miers et al, 2012; Wilson & Marshall, 2010). Trots det visar en studie 

av Wilson och Marshall, (2010) på ett motsatt bemötande. En efterlevande fick följande 

kommentar av en allmänläkare efter att en närstående tagit sitt liv: 

” //Don´t start crying I don´t know how to help you.//” (s 632). 

 

Studier visar på att de efterlevande efterfrågar professionellt stöd för att bearbeta och 

hantera känslor och tankar efter dödsfallet (Dyregrov, 2011, Provini, Everett & Pfeffer 

2000, Sjöström,2010, Wilson & Marshall, 2010). Men alltför ofta väntar de efterlevande 

förgäves på stödet de upplever sig behöva (Dyregrov, 2002; Dyregrov, 2009; Dyregrov, 

2011; Lindqvist et al, 2008; Wilson & Marshall, 2010).  

De efterlevande efterfrågar att snabbt få en tid och uppföljning, med emotionellt, 

praktiskt och informativt stöd (Dyregrov, 2011, Provini et al, 2001,Wilson & Marshall, 

2010). Förslag finns från de efterlevande på en uppsökande verksamhet som är 

specialiserad på att stödja efterlevande. Tider bör enligt de efterlevande rutinmässigt ges 

för samtal med sjuksköterska och psykolog efter att en närstående tagit sitt liv 

(Dyregrov, 2009).  

Att de efterlevande ska ges stöd betonas också av Socialstyrelsen (2006). Trots det, är 

det inte en självklarhet att i Sverige erbjudas stöd som efterlevande efter att en 

närstående tagit sitt liv (ibid.). En ökad kunskap kring stödet för de efterlevande menar 

Samuelsson (2012) kan minska risken för att de efterlevande i framtiden kommer att 

lida av psykisk ohälsa. Den ökade risken att som efterlevande ta sitt liv (Åkerberg et al, 

1994) kanske också skulle minska genom ett väl utvecklat stöd. I 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård, finns beskrivet hur 

fördjupade kunskaper ökar förmågan att stödja anhöriga och närstående (SSF, 2008). En 

studie av Miers et al (2012) visar på betydelsen av att de efterlevande blir lyssnade till 
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genom att ta del av deras livsvärld. Precis som i studien av Pietilä (2002) upplever de att 

samtalet, med någon som lyssnar aktivt på deras berättelser, är det mest hjälpfulla 

stödet. 

 

2.4 Vetenskaps- och kunskapsteoretiska reflektioner 

Vårdvetenskap kan svara på frågor om personers behov av vård, förståelse och 

bemötande, i syfte att främja hälsa och lindra lidande (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003; Dahlberg & Segesten, 2010). De gemensamma begreppen 

för vårdvetenskap är människa, hälsa, miljö och vårdande. Inom vårdvetenskap förstås 

vårdande och hälsa ur patientens perspektiv. Det är patienten själv som har kunskap om 

sitt lidande, välbefinnande och sin livssituation (Dahlberg et al, 2003). Begreppet 

patient betyder att vara en lidande människa. I och med att närstående och efterlevande 

till personer med psykisk ohälsa också kan vara lidande, kan de också kallas patienter 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Lidandet kan förstås som den subjektiva upplevelsen av 

att möta något ont som sjukdom, smärta och förlust. Patienter har behov att få uttrycka 

sitt lidande, då lidandet kan lindras genom berättelsen och ge det onda en mening 

(Arman, 2012). 

Patientperspektivet i sin tur kan förstås genom livsvärlden. Livsvärlden är ett begrepp 

som kan beskrivas som den verklighet personen upplever, tankemässigt, emotionellt, 

socialt, kulturellt, spirituellt och fysiskt (Dahlberg et al, 2003).  Den planerade studien 

förväntas ha en vetenskaplig och kunskapsteoretisk grund i vårdvetenskap och 

livsvärldsteori. Kunskap och förståelse för patientens livssituation kan erhållas genom 

att belysa livsvärlden. Vilket är särskilt viktigt att eftersträva för sjuksköterskor inom 

psykiatrisk vård, enligt en studie Biley och Galvin (2007). Det kan vara svårt att få 

förståelse för patientens livssituation utan kunskap om den. Vilket också kan skapa 

svårigheter att kunna erbjuda och ge det stöd som önskas och efterfrågas (ibid.). 

Dahlberg, Drew och Nyström (2001) menar att livsvärlden först brukar 

medvetandegöras när det sker en förändring i den, som vid sjukdom eller dödsfall. Att 

bli efterlevande till någon som tagit sitt liv, innebär stora förändringar. Det kan vara 

svårt att anpassa sig till den förändrade livsvärlden, och att samtidigt tampas med 

känslor av skuld och utsatthet (Fielden, 2003; Lindqvist et al, 2008).  Att i vården utgå 

från en livsvärldsansats innebär att vara öppen för människors erfarenheter. En öppenhet 

som ger möjlighet att förstå människans levda vardag så som den upplevs utan att 
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förminska den.  Livsvärlden är den vardagsvärld människor upplever vara verklig, unik 

och ofta oreflekterad (Dahlberg et al, 2001).  

Livsvärldsteorin kan vara en grund för att skapa mening, förstå de efterlevandes 

situation och för att kunna ge dem det stöd de behöver. De efterlevandes erfarenheter 

sätts i fokus och förståelse kan skapas för hans/hennes lidande. Utan att förminska 

upplevelsen, vare sig till tanke eller handling, kan livsvärlden förstås genom samtalet. 

Livsvärlden kan då ses som det sammansatta komplexa fenomen som visar sig för 

betraktaren (Biley & Galvin, 2007; Dahlberg, 1997; Dahlberg et al, 2003). 

 

2.5 Problemformulering 

I Sverige tar drygt 1200 personer varje år sitt liv (WHO, 2011), därmed beräknas cirka 

12 000 personer att bli efterlevande (NASP, 2012). Många som tar sitt liv uppskattas ha 

lidit av psykisk ohälsa innan och hälften av dem som tagit sitt liv har varit i behandling 

inom psykiatrisk vård (Herlofsson & Ekselius, 2010). Tiden före att de tagit sitt liv har 

ofta kantats av såväl fysisk som psykisk ohälsa hos närstående som upplevt stor 

belastning (Huang et al, 2009; Mc Donell et al, 2003; Weimand et al, 2010; Östman, 

2004). Efterlevande till personer, vilka tagit sitt liv, beskrivs i många artiklar ha en 

komplicerad sorg och en ökad risk för psykisk och fysisk ohälsa och tankar på att ta sina 

liv (Aguirre & Slater 2010; Mitchell et al, 2004; Mitchell et al, 2006; Sethi & Bhargava, 

2003). En förhöjd risk att ta sitt liv kan också ses hos de efterlevande, en risk som ökar 

ytterligare om de inte har förtroende för vården (Åkerberg et al, 1994). 

Den psykiatriska vården har inte en självklar roll i att bemöta och stödja de efterlevande 

även om den efterfrågas (Dyregrov, 2002; Dyregrov, 2011; Lindqvist et al, 2008; 

Wilson & Marshall, 2010). Genom att uppmärksamma de efterlevandes livsvärld ökar 

kunskaperna och förståelsen för deras unika erfarenheter (Dahlberg et al, 2001; SSF, 

2008). Socialstyrelsen(2006) påtalar vikten av ett professionellt stöd till efterlevande. 

De efterlevande beräknas vara många och utifrån vår litteratursökning upplever de ett 

stort lidande.  De efterlevandes livsvärld behöver medvetandegöras i hopp om att 

psykiatrisk vård ska få en självklar roll i att kunna bemöta och stödja de efterlevande. 

För att finna förståelse och kunskap, är det av stor vikt att belysa innebörden av att vara 

efterlevande. 
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3 Syfte 

Syftet är att belysa innebörder av att vara efterlevande till en person som lidit av psykisk 

ohälsa och tagit sitt liv under samtidig psykiatrisk vård. 

 

4 Metod 
 

4.1 Metodologisk ansats 
För att besvara studiens syfte planeras en kvalitativ studie med en fenomenologisk 

hermeneutisk forskningsansats att genomföras. Fenomenologin kan användas för att 

beskriva människors subjektiva upplevelser och föreställningar. Inom fenomenologin 

arbetar man med att försöka tygla förförståelsen och ge plats åt fenomenet som det visar 

sig. Essensen av det beskrivna med dess variationer framkommer i förklaringen (Giorgi, 

1997). Hermeneutik, som metod, kan användas för att genom tolkning förstå det som 

undersöks (Ricoeur, 1976). Gadamer (1989) beskriver att förståelsen pendlar mellan 

helheten och delarna av texten och att förståelsen av texten är under ständig utveckling 

(ibid.).  

Lindseth och Norberg (2004) har med inspiration av filosofen Ricoeur, utvecklat en 

blandning av fenomenologi och hermeneutik, för att kunna tolka och analysera texter. 

Den fenomenologisk hermeneutiska ansatsen kan med fördel användas för att nå den 

levda upplevelsen, skapa innebörd och mening åt fenomenet. Fenomenets kärna kan på 

så vis nås genom tolkning och kontinuerlig reflektion. Den har tre steg för att analysera 

texter vilka innehåller momenten naiv läsning, stukturanalys samt tolkad helhet som 

beskrivs i analysavsnittet (ibid.). 

 

4.2 Urval 

För att finna efterlevande till personer, vilka tagit sina liv under samtidig psykiatrisk 

vård, kommer kontakt tas med tidigare behandlare till personen som tagit sitt liv. Vi 

planerar att kontaktakta behandlare på psykiatriska öppenvårdsmottagningar samt 

heldygns- vårdavdelningar för både vuxna, barn och ungdomar. Urvalet kommer att 

eftersökas på små och medelstora orter i sydöstra Sverige. Verksamhetscheferna på de 

olika avdelningarna/mottagningarna får ge sitt godkännande till studien. Via 

telefonkontakt med 1:a linjens chefer i öppen- och heldygns- verksamheter planeras 

första kontakten att tas, för att undersöka intresset för studien i den valda verksamheten 

och möjligheter att kunna hjälpa till att genomföra studien. I steg två blir behandlare av 
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olika professioner tillfrågade via brev, om de skulle kunna tänka sig att informera 

efterlevande och efterfråga deltagande. I steg tre är det tänkt att behandlaren tillfrågar de 

efterlevande de kommer i kontakt med. Vid intresse att delta har de efterlevande 

möjlighet att ringa upp, alternativt bli uppringda av forskarna. Deltagandet är frivilligt 

och det ska finnas möjlighet att när som helst under studiens gång kunna avbryta sitt 

deltagande. Urvalets mängd påverkas av såväl tid som kvaliteten i intervjuerna. Vi anser 

med stöd av Kvale och Brinkmann (2009) samt Polit och Beck (2012) att ett lagom 

urval för en studie som vår bör vara cirka 12 informanter. Inklusionskriterier: 

Efterlevande till personer som vårdats för psykisk ohälsa inom ett år i anslutning till att 

de närstående tagit sina liv. Dödsfallet ska kunnat fastställas som att personen tagit sitt 

liv, inga specifika sjukdomsgrupper har valts ut. Minst sex månader bör passerats sedan 

personen tagit sitt liv. De efterlevande innefattar familj(förälder, barn, syskon och/ eller 

partner). Om den som tagit sitt liv inte har någon vad vi betecknar som familjemedlem 

så ska i studien även en nära vän eller släkting kunna definieras som en efterlevande. De 

efterlevande ska vara18 år eller äldre och ge både skriftligt och muntligt godkännande.  

 

4.3 Datainsamling 
 

Datainsamlingen ska göras genom ostrukturerade intervjuer med ett 

livsvärldsperspektiv på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Början av intervjuerna 

planeras ske med en öppen fråga kring själva upplevelsen av att en närstående tagit sitt 

liv, följt av frågor kring tankar, känslor och erfarenheter. Till sist ska det finnas 

möjlighet för tillägg eller frågor från vederbörande till oss. Det ska finnas möjlighet till 

följdfrågor och reflektioner under hela intervjun. Reflektionerna ska kunna vara 

meningsskapande och det ska även finnas utrymme för reflektioner under genomgången 

av texten som ska transkriberas. För att vara väl förberedda och skapa god kvalité på 

intervjuerna planeras en eller två pilotintervjuer. En pilotintervju kan användas för att 

kunna pröva och eventuellt justera upplägget av intervjuerna (Patel & Davidsson, 2009). 

Avsatt tid för intervjuerna planeras vara mellan 60-90 minuter. De efterlevande bör få 

ytterligare en möjlighet att träffa forskarna för att gå igenom transkriptionerna. Vid 

mötet ska det även ges möjlighet att ventilera tankar och känslor som uppkommit i 

samband med studien. Deltagarna kan vid uppföljningen få hjälp till kontakt med 

psykiatrisk vård, anhörigföreningar eller präst och liknande vid behov av fortsatt stöd. 

Kvale och Brinkman (2009) menar att intervjuer med ett livsvärldsperspektiv delvis är 

inspirerad från fenomenologin och definieras som en intervju där målet är att erhålla 
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beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att få ta del av informanternas 

specifika upplevelser och erfarenheter. Enligt Dahlberg (1997) utgår ostrukturerade 

intervjuer från öppna frågor, vilka kan bygga på teman och förslag till frågor. De 

tematiserade frågorna bifogas vid ansökan till den etiska kommittén.  

 

4.4 Analys 

Analysförfarandet planeras enligt Lindseth och Norbergs (2004) analysmetod. Under 

hela processen kommer tid att finnas för självreflektion och gemensamma reflektioner. 

Förförståelsen och tolkning av mening och innebörd diskuteras och ventileras forskarna 

emellan. Förförståelsen definieras som hur vi i förväg uppfattar världen baserat på 

tidigare kunskaper, upplevelser och erfarenheter (Granskär & Höglund- Nielsen, 2012). 

Forskarna kommer gemensamt reflektera över den förförståelse vi har såväl privat som 

professionellt. Vår förförståelse berör såväl fenomenet att ta sitt liv, vara efterlevande 

och att vara vårdpersonal i sammanhanget. 

4.4.1 Naiv läsning 

Den naiva läsningen är en första hypotes som bekräftas eller förkastas i 

strukturanalysen. I den naiva läsningen läses texterna flera gånger för att förstå 

innebörden av helheten. För att fånga innebörden av fenomen som visar sig i texten 

läses den med öppenhet och följsamhet gentemot fenomenet. Syftet är att synliggöra det 

som döljer sig. Den naiva förståelsen följer hela analysprocessen. Tillsammans 

diskuterar och reflekterar vi över den naiva förståelsen. Förståelsen som framkommer i 

den naiva läsningen tänker vi skriva ner för att sedan jämföras med den strukturella 

analysen (Lindseth & Norberg, 2004). 

4.4.2 Strukturell analys 

En strukturanalys används för att tolka texten, söka efter delar av mening och innebörd. 

Meningsenheter som upplevs mest centrala i texten samt svarar an på studiens syfte, 

markeras och plockas ut enskilt. De meningsbärande enheterna kan bestå av meningar, 

delar av meningar eller hela stycken. Vi ska i denna fas se texten kritiskt, så som den 

visar sig, vilket ger mer distans än vid den naiva läsningen. Genom en skiftande 

förståelse av helheten och delarna reflekterar, tolkar och urskiljer vi tillsammans 

skillnader och olikheter av de enskilt uttagna meningsenheterna för att komma fram till 

val av meningsenheter. Meningsenheterna kondenseras därefter i relation till den naiva 

förståelsen, det vill säga essensen plockas ut och skapar meningskoder. Likheter i 

meningskoderna bildar teman och vid behov plockas även subteman ut. Den naiva 

förståelsen jämförs med den strukturella analysen. Om teman från den strukturella 
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analysen inte kan styrkas av den naiva tolkningen kan vi upprepa processen tills 

förståelsen överensstämmer (Lindseth & Norberg, 2004). 

4.4.3 Tolkad helhet 

För att få fram den tolkade helheten sammanförs teman och eventuella subteman som 

framkommit i strukturanalysen. Texten läses återigen i sin helhet, i delar och den nya 

helheten med ett kritiskt reflekterande förhållningssätt i relation till studiens syfte, vår 

förförståelse, den nedskrivna naiva förståelsen och den strukturella analysen. Processen 

i den tolkade helheten är en rörelse genom hela analysen. Från den första förståelsen för 

helheten till delarna och därefter åter till en helhet. För att ytterligare fördjupa vår 

förståelse kan stöd hämtas från studier och litteratur. Genom hela analysen ska 

författarna medvetandegöra sin förförståelse, reflektera över den, samt försöka ha ett 

öppet sinne för att finna förklaring och förståelse för berättelsen (Lindseth & Norberg, 

2004).  

 

4.5 Trovärdighet och nytta 
Den fenomenologiskt hermeneutiska ansatsen anses, som den bäst passande, då den 

både ger beskrivning och tolkning av berättelsen.  Att förhålla sig till sin förförståelse 

kan vara svårt. Enligt Lindseth och Norberg(2004) bör förförståelsen under processens 

gång tyglas. Särskilt de förutfattade meningarna är viktigt att lyfta, vrida och vändas på 

med öppenhet för att kunna vidga sitt perspektiv. Vi tror dock det är möjligt med hjälp 

av självreflektion och reflektioner tillsammans, att kunna medvetandegöra och tygla vår 

förförståelse. Att vi är två kan här vara till fördel, men för det krävs en nyfikenhet och 

öppenhet för den andres livsvärld och för möjligheten till ett förändrat och eventuellt 

vidgat synsätt (Dahlberg et al., 2003; Lindseth & Norberg, 2004).  

Även fenomenet ska analyseras, problematiseras och reflekteras över både för sig självt 

och i relation till förförståelsen (Dahlberg, 1997). Enligt Olsson och Sörensen (2011) 

ska vi dock vara medvetna om, att vi kan minska trovärdigheten genom att föra över 

våra reflektioner till intervjupersonen. Vilket vi har för avsikt att undvika. 

Samtal med efterlevande om deras upplevelser kring att en närstående tagit sitt liv kan 

vara känsligt, det kan upplevas utlämnande och hindrande att berätta om svåra 

upplevelser, ansikte mot ansikte med oss i en ovan och otrygg miljö. Det skulle kunna 

vara lättare både känslo- och tidsmässigt för informanterna att samtala med oss via dator 

eller telefon, vilket också skulle kunna bredda urvalet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Informanterna kan också uppfatta situationen som skrämmande, att inte veta vilka 
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frågor som kan komma, reaktioner både från eget håll och från vårt kan verka 

avskräckande till att dela med sig av sina upplevelser. Trots det finner vi det mest 

fördelaktigt att möta informanterna i verkliga livet. Ett bra bemötande kan öka viljan att 

dela med sig. Att uppmuntra informanterna, informera och medvetandegöra vad som 

sker, kan inge trygghet. Att visa hänsyn och följsamhet kan få informanterna att slappna 

av i både miljö och sällskap (Dahlberg, 1997). Vi kan även se fördelar av att kunna 

känna av stämningen i det intersubjektiva mötet, ta del av kroppsspråket och nyanser i 

tonläget, vilket kan ha betydelse för att förstå upplevelsen. I sökandet efter ny kunskap 

och förståelse är forskaren ett reflekterande subjekt enligt Granskär och Höglund- 

Nielsen (2012) vilket i sin tur kan påverka trovärdigheten i en studie. Det är därför av 

stor vikt att medvetandegöra reflektionerna och att tolkningar diskuteras under hela 

processen, likaväl som relationen mellan det verbala och kroppsspråket.  

Granskär och Höglund-Nielsen (2012) beskriver en risk att tolkningen i dataanalysen 

anpassas till författarnas sätt att uttrycka sig. För att stärka trovärdigheten kan citat från 

intervjuer användas så att läsarens möjlighet att bedöma den tolkning som gjorts ökar. 

Kvalitén på forskningen kommer visa sig i resultatet som framkommer, alltså hur 

meningsfull och användbar studien visar sig vara (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).  

Genom att få ta del av de efterlevandes berättelser, tror vi att den kommande studien 

kan bidra till ökad kunskap och förståelse hos vårdgivare. Den kunskapen och 

förståelsen kan ha betydelse för att efterlevande till personer med psykisk ohälsa 

erhåller ett bättre stöd och bemötande.  

 

5 Tänkt tidsplan 
Svar på ansökan till etiska kommittén får avgöra när datainsamlingen kan påbörjas. 

Planeringen för datainsamlingen tros påbörjas under hösten 2013 då deltagande till 

urvalet kommer att eftersökas på berörda psykiatriska heldygnsvårds- avdelningar samt 

mottagningar. Datainsamlingen genom halvstrukturerade intervjuer beräknas komma 

igång under våren 2014. Analysarbetet förväntas starta under våren 2014, resultat, 

diskussion, metoddiskussion och konklusioner beräknas klart under sommaren 2014 

 

6 Forskningsetiska reflektioner 
En intervjustudie innehåller flera etiska frågor att reflektera över. Inom human- och 

samhällsvetenskaplig forskning har vetenskapsrådet ett övergripande ansvar för frågor 

om etiska krav på forskning formulerat fyra etiska regler för att säkerställa att 
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informanterna inte kommer till skada, fysiskt såväl som psykiskt, eller utsätts för 

kränkning av värdighet och integritet. Kraven gäller information, samtycke och 

konfidentialitet vilket innebär upplysning om studiens syfte, frivillighet till medverkan, 

att när som få avbryta sin medverkan samt att personuppgifter ska förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Uppgifterna ska endast få användas för 

forskningsändamål. Information ska ges om eventuella risker och fördelar med att 

medverka (Patel & Davidsson, 2011). En intervjustudie ska kunna visa på förväntade 

vinster i ökad kunskap och förståelse som ska vara av så pass stor betydelse för att vara 

etiskt försvarbar att utföras (Olsson & Sörensen, 2011). Intervjuaren ska ur ett etiskt 

perspektiv vara väl förberedd, dels om ämnet, men också om sin egen roll, vilken 

påverkar kvalitén på studien såväl som relationen till informanten. Genom intervjuer 

kan intervjuaren och informanten komma varandra nära, relationen kan utvecklas att bli 

terapeutisk, vilket inte är syftet och bör undvikas. Intervjuaren bör också vara medveten 

om eventuella svårigheter som kan uppstå genom att få känslig information, till exempel 

om barn som far illa, missbruk och felbehandling (Kvale & Brinkmann, 2009). Om det 

framkommer att något grovt brott planeras eller har begåtts, samt om barn far illa eller 

har gjort, kommer sekretessen brytas och en anmälan göras. Informanterna kommer 

innan intervjun påbörjas att informeras om eventuellt behov av att bryta sekretessen 

med stöd av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

I vår kommande studie har vi för avsikt att följa etiska riktlinjer och principer för att 

säkerställa kvalitet och minimera risker för kränkning. Ansökan kommer att skickas till 

etiska kommittén för godkännande innan studien påbörjas. Alla informanter ska 

informeras skriftligt om syftet med studien, processen och hur resultatet ska redovisas 

samt behov av att eventuellt bryta sekretessen. Intervjumaterialet kommer att förvaras 

inlåst (Granskär & Höglund- Nielsen, 2012). 
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”Assistance 

from local 

authorities 

versus 

survivors 

need for 

support after 

suicide” 

Beskriva vilken 

hjälp de 

efterlevande får 

och önskar av 

samhället samt 

vad de 

erbjuder. 

Rekommendati

oner för att 

förbättra denna 

typ av vård. 

Kvalitativ/k

vantitativ. 

Frågeformul

är som 

analyserades 

med Chi-två 

test och t-

test. Öppna 

frågor och 

”på djupet” 

intervjuer 

analyserades 

genom 

Kvale´s 

kvalitativa 

analys. 

320 st 

svarade på 

frågeformu

lär. 128 st 

var 

efterleva-

ned 

föräldrar. 

Av dem 

deltog 41 

st föräldrar 

i ”på 

djupet” 

intervjuer. 

197 st var 

personer 

från 

myndig-

heter vilka 

svarade på 

frågeformu

läret. 

Önskemål om 

professionell 

hjälp efter 

självmordet. 

Trots önskemål 

var det svårt för 

myndigheter och 

organisationer 

att organisera 

och möta upp de 

efterlevande.  

Medel 

 

Dyregro

v, K. 

 

2009 

”The 

important 

role of the 

school 

Utforska 

efterlevande 

ungdomars 

upplevelse och 

Kvalitativ/ 

kvantitativ. 

Frågeformul

är samt 

32 

ungdomar 

deltog som 

varierat 

Ungdomarna 

hade svårt med 

konventration 

och att lära sig 

Hög 
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Norge 

following 

suicide in 

Norway. 

What support 

do young 

people wish 

that school 

could 

provide?” 

önskningar om 

hjälp från 

skolan(lärare 

och 

skolsköterska)e

fter ett 

självmord. 

gruppintervj

uer med 

fenomenolo

giskt 

livsvärlds 

perspektiv.  

förlorat 

familjemed

lemmar, 

släktingar 

eller 

vänner i 

självmord. 

nya saker. 

Många var 

nöjda med 

hjälpen de fått 

från skolan, men 

de önskade mer 

hjälp och stöd 

under längre tid. 

Dyregro

v, K. 

 

2011 

 

Norge 

”What do we 

know about 

needs for 

help after 

suicide in 

different 

parts of the 

world?” 

Utforska vad vi 

vet om hur 

hjälp uppfattas 

för de 

efterlevande 

efter ett 

självmord i 

olika delar av 

världen 

Fenomenolo

gisk 

Beskrivande

. 

Artiklar/ 

Review. 

Lite forskning 

finns om de 

efterlevandes 

behov av hjälp 

och alla studier 

som gjorts är 

från västvärlden. 

Det som 

framkom till 

trots, att alla 

efterlevande ska 

erbjudas 

professionell 

hjälp och stöd 

och att man 

aktivt måste 

motarbeta 

stigma runt 

självmord för att 

få fler 

efterlevande att 

Svårbedö

md. 

Review- 

hög. 

Artikel- 

medel/lå

g. 
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våga ta emot 

hjälp. 

Fielden, 

J.M 

 

2003 

 

Nya 

Zeland 

 

”Grief as a 

transformativ

e experience: 

Weaving 

through 

different 

lifeworlds 

after a loved 

one has 

completed 

suicide” 

Utforska och 

tolka de levda 

upplevelserna 

av 

familjemedlem

mar efter att de 

förlorat en nära 

familjemedlem 

i självmord 

Kvalitativ. 

Hermeneutis

k 

fenomenolo

gi. 

”På djupet” 

intervjuer. 

Sex 

personer 

deltog. 

Fem var 

föräldrar 

Och en var 

syster till 

den som 

begått 

självmord. 

Resultatet gav 

fyra kategorier: 

*Första 

reaktionen på 

självmordet 

*Uppleva sorg 

*Bearbeta sorg 

*Skapa mening i 

framtidens 

tillvaro 

*Milstolpar som 

signaler att gå 

vidare 

De efterlevande 

”nyorienterade” 

sig i tillvaron. 

Hög 

Huang, 

X-Y., 

Hung, B- 

J., Sun, 

F- K., 

Lin, J- 

D. & 

Chen, C- 

C 

 

2009 

 

“The 

experience of 

carers in 

Taiwanese 

culture who 

have long-

term 

schizophrenia 

in their 

families: a 

phenomenolo

gical study” 

Att undersöka 

erfarenheter 

hos vårdare 

som lever med 

någon med 

långvarig 

schizofreni 

inom kulturella 

sammanhang i 

Taiwan. 

(Vårdarna var 

nära släkt och 

Kvalitativ 

fenomenolo

gisk 

10 

personer 

intervju-

Addes. 

Tre teman och 

åtta subteman 

framkom i 

resultatet. 

Börda att kunna 

hjälpa 

vårdtagaren, 

brist på 

professionellt 

stöd och kontakt 

med familjen. 

En känslomässig 

Hög 
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Taiwan 

 

hade levt med 

vårdtagarna och 

levt med dem 

minst 1 år). 

börda av oro, 

rädsla och sorg. 

Lindqvis

t, P., 

Johansso

n, L. & 

Karlsson, 

U. 

 

2008 

 

Sverige 

”In the 

aftermath of 

teenage 

suicide: A 

qualitative 

study of the 

psychosocial 

consequences 

for the 

surviving 

family 

members” 

Undersöka de 

kvalitativa 

aspekterna av 

att vara 

familjemedlem 

till en tonåring 

som begått 

självmord. I 

syfte att utöka 

förståelse för 

att 

professionella 

ska kunna ge 

det stöd och 

den hjälp i 

sorgeprocessen. 

Kvalitativ. 

Ostrukturera

de 

intervjuer. 

Materialet 

analyserades 

genom 

”Grounded 

theory”. 

Tio 

familjer 

deltog. 

Tonårssuicid är 

ett tungt trauma 

för familjen, 

social och 

psykosocial 

isolering, 

svårigheter att 

förstå och 

förklara varför 

självmordet 

skett.  Alla 

familjer var 

fortfarande 

emotionellt 

påverkade av 

självmordet men 

hade återgått till 

ett ”normalt” 

liv. Stöd efter 

självmordet 

upplevdes inte 

särskilt 

effektivt. 

Hög 

McDonel

l, M.G., 

Short, 

“Burden in 

Schizophreni

a Caregivers: 

 Att undersöka 

relationen av 

börda mellan 

Kvantitativ 90 (varav 

ett bortfall) 

öppenvård

Resultatet 

visade att unga 

patienter, svaga 

Medel 
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R.A., 

Berry, 

C.M. & 

Dyck, 

D.G. 

2003  

Impact of 

Family 

Psychoeducat

ion and 

Awareness of 

Patient 

Suicidality”. 

vårdgivare och 

patienter med 

schizofreni och 

i samband 

mellan 

missbruk, 

depressiva 

symtom och 

suicidalitet. Att 

formulera en 

modell för 

familjens 

börda. 

spatienter i 

åldrar 

mellan 28 

– 58 år, 

med 

schizofreni 

samt 84 av 

patienterna

s 

vårdgivare. 

resurser i 

familjen, och 

medvetenhet om 

patienters 

självmordtankar 

var betydande 

faktorer för 

upplevelse av 

familjens börda. 

 
 
 
 
 

Miers, 

D.,  

Abbott, 

D. & 

Springer, 

P.R. 

 

2012 

 

USA 

”A 

phenomenolo

gical study of 

family needs 

following the 

suicide of a 

teenager” 

Utifrån ett 

föräldraperspek

tiv utforska 

behoven av 

stöd/hjälp som 

följer efter en 

tonårings 

självmord.  

Kvalitativ. 

Fenomenolo

giskstudie. 

Intervjuer 

med öppna 

frågor efter 

en särskild 

modell. 

Materialet 

transkribera

des. Data 

triangulerad

es. En 

innehållsana

lys gav 

teman. 

Åtta 

stycken 

föräldrar 

deltog. 

*Stöd genom 

lyssna och ge 

respons. 

*Stöd från andra 

efterlevande. 

*Stöd i att finna 

en riktning. 

*Stöd i att visa 

sin avlidna 

tonåring. 

*Stöd i att 

minnas sin 

tonåring. 

*Stöd i att som 

förälder ge 

tillbaka till 

Hög 



  
 

23 

samhället. 

Mitchell, 

M.A,. 

Wesner, 

S,.  

Brownso

n,. L, 

Dysart-

Gale, D , 

Garand, 

L & 

Allyson 

H 

 

2006 

 

USA 

“Effective 

”Communica

tion With                                      

Bereaved 

Child 

Survivors of 

Suicide”                                                                           

                                                                                

Granska 

litteraturen och 

presentera en 

sammanfattnin

g av de 

psykosociala 

resultaten av 

barn vilka 

överlevt 

självmord och 

hur man kan 

kommunicera 

med barn om 

frågor som 

uppstår efter ett 

självmord. 

 

Litteraturstu

die 

Studier 

som tar 

upp barns 

som 

efterlevand

e och 

kommunik

ationens 

betydelse 

för 

förmågan 

att sörja. 

Att samtal med 

barn ska vara 

realistiska och 

ärliga. Det 

hindrar 

processen att 

sörja och barn 

inte förstått 

innebörden i 

orden.  

 

Medel 

Mitchell,

A.,Yook

yung, K., 

Prigerso

n 

H G., 

& 

Mortime

r-

Stephens 

M.K. 

 

”Complicated 

Grief 

in Survivors 

of Suicide” 

Bidra med 

kunskap av 

efterlevandes 

nivåer av sorg 

efter 

närståendes 

suicid. 

Kvantitativ 

pilotstudie. 

Tvärsnittsde

sign 

60 

efterlevand

e deltog i 

studien. 

De efterlevande 

vilka med en 

nära relation till 

den närstående 

hade 

högre nivåer av 

komplicerad 

sorg och kan 

vara i riskzonen 

för att utveckla 

fysiska och/eller 

psykiska 

Medel 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mitchell%20AM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wesner%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wesner%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brownson%20L%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brownson%20L%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dysart-Gale%20D%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dysart-Gale%20D%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garand%20L%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Havill%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Havill%20A%5Bauth%5D
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2004 

 

USA 

problem, 

inklusive 

självmordstanka

r, 

i framtiden. 

 

Cronbachs α var 

0,94). 

Test-retest 

reliabilitet var 

0,80 

Pietilä, 

M. 

 

2002 

 

Finland 

“Support 

groups: a 

psychological 

or social 

device for 

suicide 

bereavement” 

Utforska 

efterlevandes 

stödgrupper 

och sättet 

människor talar 

om dessa 

grupper efter en 

familjemedlem 

tagit sitt liv. 

Kvalitativ. 

Etnometodol

ogisk studie, 

meningsanal

ys genom 

kategoriserin

g. 

16 st 

föräldrar 

och barn 

som 

förlorat en 

familjemed

lem i 

suicid. 

*Rättigheter och 

skyldigheter 

gentemot andra- 

att dela med sig, 

att äga 

upplevelsen, att 

skämmas för 

suicidet. 

* Att prata med 

en stöd grupp. 

Hög 

Provini, 

C., 

Everett, 

J.R. & 

Pfeffer, 

C.R. 

 

2000 

 

”Adult 

mourning 

suicide, self- 

reported 

concerns 

about 

bereavement, 

needs for 

assistance, 

Genom att 

samla 

information, 

utöka den 

begränsade 

kunskapen om 

de 

efterlevandes 

funktion och 

Kvantitativ. 

Telefoninter

vjuer med 

strukturerad

e frågor. 

Empirisk 

studie 

227 st 

tillfrågades

, av dessa 

deltog 144 

st 

efterlevand

e anhöriga. 

De anhöriga 

upplevde olika 

psykiatriska 

symtom, stigma, 

stress och 

relationssvårigh

eter efter 

självmordet. 

Professionell 

Medel 
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USA and help-

seeking 

behavior” 

behov av hjälp 

samt deras 

hjälp-sökande 

beteende, 

orsaker till 

varför de inte 

önskar hjälp 

och barriärer av 

att motta 

önskad hjälp. 

intervention var 

mest 

efterfrågade 

behovet. Hjälp 

och stöd hade de 

anhöriga fått 

från familjen, 

vänner samt från 

professionella.  

Saarinen, 

P.I., 

Hintikka, 

J., 

Lehtonen

, J., 

Lönnqvis

t, K. & 

Viinamä

ki, H. 

(2002).  

Finland 

Mental health 

and Social 

Isolation 

Among 

Survivors ten 

years later 

after a 

suicide in the 

family: A 

case- Control 

Study. 

Syftet med 

denna studie 

var att 

undersöka den 

psykiska hälsan 

och den sociala 

isolering i 

överlevande 

familjemedlem

mar 10 år efter 

ett självmord 

jämfört med 

kön och ålder 

matchade 

allmänna 

befolkningen. 

Kvantitativ (n = 56) Att ha får 

vänner, svagt 

socialt stöd samt 

dålig ekonomi 

associeras till en 

betydande högre 

risk att för att 

utveckla psykisk 

ohälsa för 

efterlevande till 

personer som 

begått suicid. 

Medel 

Sethi, S. 

& 

Bhargav

a, S.C. 

Child and 

Adolescent 

Survivors and 

Suicide. 

Undersöka 

psykiatrisk 

sjuklighet och 

psykosocial 

Kvantitativ 20 barn 

med 

erfarenhet 

av 

Barn som 

överlevt 

självmord hade 

förhöjd 

Medel 
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(2003).  

Indien 

anpassning hos 

barn 

som upplevt 

suicid 

självmord 

jämfördes 

med en 

kontrollgru

pp med 26 

barn. 

andel psykiska 

störningar, 

däribland 

egentlig 

depression, 

posttraumatiskt 

stressyndrom, 

med kontroll-

personer. 

Vandecr

eek, L. & 

Mottram, 

K. 

 

2009 

 

USA 

”The 

religious life 

during 

suicide 

bereavement: 

A 

description” 

Syftet var att 

genom en 

utforskande 

studie ge ett 

ökat perspektiv 

av det religiösa 

livet efter att ett 

självmord 

begåtts av en 

närstående. 

Kvalitativ 

metod, 

beskrivande 

analys som 

gav huvud- 

och 

underteman. 

Tio 

stycken 

efterlevand

e kvinnor. 

En viss rädsla 

över att den 

avlidne inte 

skulle hamna i 

himlen, bli 

reinkarnerad 

osv. Trots det 

fann många en 

ökad spirituell 

anda, vara 

närmre Gud och 

tröst i 

religionen. Fann 

stöd av kyrkan, 

vänner och 

släktingar. 

Hög/Me

del 

Weiman

d, M. B, 

Hedelin, 

B., 

Sällströ

“Burden and 

Health in 

Relatives of 

Persons with 

Severe 

Att beskriva 

och undersöka 

bördan och 

hälsan hos 

närstående till 

Kvantitativ 

Frågeformul

är med 69 

frågor 

2330 

medlemma

r från 

Norges 

Riksförbun

Försämrad hälsa 

kunde relateras 

till stor upplevd 

börda hos de 

närstående.  

Hög 
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m, C. & 

Hall-

Lord, M-

L.  

 

2010  

 

Norge 

Mental 

Illness: A 

Norwegian 

Cross- 

Sectional 

Study”. 

personer med 

svåra psykiska 

sjukdom med 

utgångspunkt i 

vardagen och 

med 

och känsla av 

sammanhang. 

 

det för 

familjer 

med 

psykiskt 

Sjuka 

(NNAFMI

P.) 

Kvinnor 

upplevde större 

belastning. 

För anhöriga 

som levde 

ensamma var 

bördan större, 

hälsan och 

ekonomiska 

resurser svagare. 

Wilson, 

A. & 

Marshall, 

A. 

 

2010 

 

Australie

n 

“The support 

needs and 

experiences 

of suicidally 

bereaved 

family and 

friends” 

Efterlevande 

personer till 

den som 

suiciderat, 

deras 

perspektiv på 

önskemål om 

och mottaget 

stöd och hjälp i 

förhållande till 

behov. 

Kvantitativ. 

Retrospektiv 

studie. 

Demografisk 

enkät med 

slutna och 

öppna frågor 

skickades ut. 

Enkäter 

skickades 

ut till 353 

st där 172 

st enkäter 

blev 

besvarade. 

Av dem 

inkluderad

es 166 

st(47%). 

Stort gap mellan 

önskan av stöd 

och mottaget 

stöd från 

professionellt 

håll. 95% 

önskade 

professionellt 

stöd medans 

endast 44% 

mottog något 

sådant. De 

vanligaste 

efterfrågade var, 

stödgrupper för 

efterlevande, 

rådgivning, 

kristeam och 

psykiatrin.  

Hög 

Åkerberg “Suicide in Syftet var att Kvantitativ Undersökn Resultatet Medel/ 
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, H., 

Samuelss

on, M & 

Åsberg, 

M. 1994 

Sverige 

psychiatric 

care as seen 

by the 

survivors”. 

undersöka de 

anhörigas 

uppfattning av 

hur deras 

närstående och 

de själva 

bemöttes i den 

psykiatriska 

vårdapparaten, 

före och efter 

självmordet. 

och 

kvalitativ 

Enkät samt 

djupintervju

er 

Hermeneutis

k metod 

ingens 

centrala 

del bestod 

av 

djupintervj

uer med 15 

SPES-

medlemma

r, 

metodik. 

visade att 

informanterna 

upplevde 

mycket negativt 

i kontakten med 

psykiatrin efter 

en närståendes 

självmord. Det 

handlade om 

bemötande, 

kompetens, 

vårdmiljö och 

närståendes 

möjligheter till 

delaktighet. 

Hög 

Östman.

M 

2004 

Sverige 

“Family 

burden and 

participation 

in care: 

differences 

between 

relatives of 

patients 

admitted to 

psychiatric 

care for the 

first time 

and relatives 

of re-

admitted 

Att undersöka 

om det fanns 

någon skillnad i 

avseende på 

börda för 

familjen och 

delaktighet i 

vården 

beroende på om 

patienterna 

varit inlagda en 

eller flera 

gånger samt om 

demografiska 

faktorer  hade 

Kvalitativ/K

vantitativ 

196 

patienter 

valdes 

utifrån ett 

konsekutiv

t urval. 

Dessa fick 

förfrågan 

att be deras 

närstående 

delta i 

studien, en 

del 

patienter 

valde att 

Inga skillnader 

mellan 

närstående till 

patienter som 

var inlagda 

första gången 

mot dem som 

var inlagda 

upprepade 

gånger i 

avseende på 

delaktighet och 

börda. 

Flertalet 

närstående 

Hög 



  
 

29 

patients” någon 

påverkan. 

 

göra sin 

närstående 

delaktig i 

studien. 

254 

närstående 

deltog. 

uppgav att de 

hade egna 

psykiska 

bekymmer och 

kände oro för att 

deras anhörig 

skulle försöka 

begå självmord 

eller skada sig. 
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