
 

 

 

Självständigt arbete, 15hp 

Att överleva sitt barn: 

Upplevelser av psykisk hälsa 

hos föräldrar vars barn 

genomfört suicid  

 

– ett systematiskt litteraturstudium 

 
 

Författare: Rakel Simonsson & 

Marcus Söderberg  

Termin: VT14 

Ämne: Vårdvetenskap 

Nivå: Kandidatnivå 

Kurskod: 2VÅ60E 



  
 

 

SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Enligt WHO begås årligen cirka 800 000 självmord av människor världen 

över. I Sverige år 2012 begick 1151 personer suicid. Att förlora ett barn kan medföra en 

försämrad psykisk hälsa som följd. Studien har vårdvetenskapen som teoretisk 

referensram med fokus på hälsa, lidande och människan både som individ och del av en 

helhet.  

 

Syfte: Syftet är att beskriva upplevelsen av psykisk hälsa hos föräldrar vars barn 

genomfört suicid.  

 

Metod: Systematisk litteraturstudium med latent innehållsanalys av sex kvalitativa och 

två kvantitativa artiklar. 

  
Resultat: Resultatet presenteras i tre teman: Den utlämnade människan, den lidande 

människan och den förnyande människan. Frekvent förekom känslor av skuld, 

maktlöshet, utanförskap och svårigheter att gå vidare i livet, självdestruktiva tankar och 

handlingar, ångest, depression och sorg. Även glimtar där föräldrar lyckats finna hopp, 

tröst och stöd återfinns i resultatet. 

 

Konklusion: Föräldrar som förlorat ett barn genom suicid upplever i stor utsträckning 

försämrad psykisk hälsa. Resultatet visade att över tid förbättrades den psykiska hälsan 

hos flera föräldrar. Somliga hjälps av att ha stöd av andra, andra av att ge stöd medan 

ytterligare andra behövde stillhet och avskildhet. Den stora variation som resultatet 

uppvisar indikerar att ett individbaserat bemötande behöver praktiseras. 

 

Nyckelord: Suicid, efterlevande, förälder, upplevelser.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack 
Ett stort tack till alla som har stöttat oss under och genom denna process.  



  
 

 

 

 

Innehåll 

SAMMANFATTNING 

1.0 INLEDNING _______________________________________________________ 1 

2.0 BAKGRUND _______________________________________________________ 1 
2.1 Definitioner ______________________________________________________ 2 

Suicid ___________________________________________________________ 2 

Psykisk hälsa _____________________________________________________ 3 

Förälder _________________________________________________________ 3 

Barn ____________________________________________________________ 3 

2.2 Teoretisk referensram ______________________________________________ 3 

3.0 PROBLEMFORMULERING _________________________________________ 4 

4.0 SYFTE ____________________________________________________________ 5 

5.0 METOD ___________________________________________________________ 5 
5.1 Litteratursökning _________________________________________________ 5 

5.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier ________________________________ 6 

5.1.2 Datainsamling ________________________________________________ 6 

5.2 Kvalitetsgranskning _______________________________________________ 8 

5.3 Analys __________________________________________________________ 8 

6.0 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN ____________________________ 9 

7.0 RESULTAT _______________________________________________________ 10 
7.1 Den utlämnade människan _________________________________________ 10 
7.2 Den lidande människan ___________________________________________ 12 
7.3 Den förnyande människan _________________________________________ 14 

8.0 DISKUSSION _____________________________________________________ 15 
8.1 Metoddiskussion _________________________________________________ 15 
8.2 Resultatdiskussion _______________________________________________ 17 
8.3 Förslag till vidare forskning ________________________________________ 21 
8.4 Konklusion _____________________________________________________ 21 

12.0 REFERENSER ___________________________________________________ 22 

BILAGOR 
Bilaga 1 – Databassökningar 
Bilaga 2 – Artikelmatris 
Bilaga 3 – Mall för kvalitetsgranskning av kvalitativa studier 
Bilaga 4 – Mall för kvalitetsgranskning av kvantitativa kvasi-experimentella studier 

 



  
 

1 
 

1.0 INLEDNING 
 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning lade vi i dokumentationsarbetet regelbundet 

märke till att det enda som stod dokumenterat under sökordet andligt/kulturellt var: u.a 

(utan anmärkning). Frågor som väcktes i förbindelse med detta var: - Är det så att 

patienten inte har några existentiella frågor? – Upplever det stora flertalet patienter 

meningsfullhet i livet eller kan det vara så att det finns en rädsla från sjuksköterskans 

sida att ta upp ämnet för samtal? Detta föranledde ett intresse att undersöka närmare om 

patienters upplevelse av psykisk hälsa, speciellt de patienter som erfarit traumatiska 

upplevelser av existentiell karaktär.  

 

Förlusten av en familjemedlem kan medföra ett paralyserande och chockartat tillstånd 

enligt riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd [SPES], (2014). Det 

kan upplevas som att hela världen och den egna tillvaron rasar. Det kan vara svårare att 

komma ur chocken och förlamningen än vid andra dödsfall och människan börjar söka 

efter svaret på frågan varför i syfte att förstå det obegripliga. Att samtala om suicid kan 

vara svårt även inom familjen. Omgivningen vet ofta inte hur de ska handla och detta 

kan medföra att de efterlevande lämnas ensamma. Hurtiga bemärkningar såsom ”livet 

går vidare” kan också efterlevande få möta. Att livet går vidare är sant, men det är inte 

detsamma som innan. Att glömma går inte oavsett hur lång tid som gått, men att finna 

nya vägar går och i gemenskap med andra kan tankar och stöd om smärta, sorg och 

saknad utbytas (SPES, 2014).  

2.0 BAKGRUND 

 

Denna studie är ett försök att skapa förståelse för den unika upplevelsen i syfte att 

kunna främja hälsa och lindra lidande som är sjuksköterskans uppgift (Socialstyrelsen, 

2005; International Council of Nurses [ICN], 2012). 

 

Enligt World Health Organization [WHO], (2014) tar varje år cirka 800 000 människor 

sitt liv runt om i världen. 
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Socialstyrelsen (2012) skriver att i Sverige år 2010 begick 1138 personer självmord. Det 

motsvarar i snitt tre personer per dag. Det kan jämföras med år 2012 där 1151 personer 

genomförde självmord, av dem var 403 st i en ålder upp till 44år (Socialstyrelsen, 

2013).  

Vissa dödsfall associeras med fler och långvarigare patologiska symtom än andra, bland 

dessa räknas plötsliga, våldsamma eller stigmatiserade dödsfall (exempelvis suicid), 

samt ett barns dödsfall (Mitchell & Everly, 1996; Bruce, Kim, Leaf & Jacobs, 1990; 

Groot, Keijser & Neeleman, 2006).  

En människa som hastigt mister en nära anhörig, kan drabbas av ett stort trauma och 

desto mer oväntad döden är desto svårare kan sorgereaktionen bli. Den som förlorat en 

person hastigt, befinner sig i riskzon att drabbas av psykisk- och/eller fysisk ohälsa 

(Mitchell, Kim, Prigerson & Mortimer-Stephens, 2004).  

Studier visar att efterlevande av suicid har en ökad prevalens av depression (Bolton et 

al., 2013). Men att förlora en anhörig genom suicid kan förutom depression också 

medföra oro, komplicerad sorg, stress och posttraumatiska stressymptom för de 

efterlevande (Mitchell, Sakraida, Kim, Bullian & Chiappetta, 2009). Studier indikerar 

även att efterlevande själva kan komma att genomföra suicid (Pompili et al., 2013; 

Harper, O’Conner, Dickson & O’Carroll, 2011).  

 

Förekomsten av medelsvår till svår depression hos föräldrar med barn som genomfört 

suicid är 18 % enligt en enkätstudie av Omerov, Steineck, Nyberg, Runeson och Nyberg 

(2013) vilket kan jämföras med 7 % hos föräldrar som inte förlorat ett barn genom 

suicid. Studien visade också att 25 % av föräldrarna använde antidepressiva läkemedel 

(ibid.). 

 

2.1 Definitioner 

Suicid  

Vanligen används facktermen suicid inom hälso- och sjukvården istället för självmord. 

Suicid härstammar från latinets sui - sig själv och caedes – mord enligt 

Nationalencyklopedin (2014).  
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Psykisk hälsa 

Nationalencyklopedin (2014) skriver att ordet hälsa är släkt med hel och kommer ifrån 

fornsvenskans hælsa, hæl som betyder lycka. Psyke beskrivs som något som avser 

företeelser gällande upplevelser och beteenden (ibid.). 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver fenomenet hälsa som ett tillstånd vilket 

påverkar hela människan. Hälsa handlar om upplevelsen av emotionell balans gentemot 

andra människor och livet därutöver. Upplevelsen av att hälsa varierar eftersom inget 

fast värde på hälsa finns utan den är relativ och kan påverkas både av sjukdom och 

känsla av mening i livet. Hälsa är mer än frånvaro av sjukdom och på så sätt kan hälsa 

och lidande i viss mån samexistera.  

 

Förälder  

Med förälder i detta systematiska litteraturstudium avses inte endast biologiska föräldrar 

utan också vårdnadshavare utan biologisk koppling till barnet såsom styvförälder eller 

sambo.  

 

Barn 

Med barn i denna studie avsåg författarna personer upp till en ålder av 30 år.  

 

2.2 Teoretisk referensram  

Författarna valde att utgå från vårdvetenskapen som teoretisk referensram eftersom 

vårdvetenskapen syftar till att främja hälsa och lindra lidande genom att generera 

förståelse för individens behov av vård och bemötande (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003; Dahlberg & Segesten, 2010).  

Vårdvetenskapen beskriver människan som individ ur ett holistiskt perspektiv. Att 

människan är unik innebär att varje möte är unikt och varje person måste därför bemötas 

individuellt (Dahlberg & Segesten, 2010; Willman, 2009).  

Patienten, som betyder den lidande människan, har själv kunskap om sitt eget lidande, 

mående och livssituation (Dahlberg et al, 2003; Eriksson, 1994; Willman, 2009). Då 

anhöriga och närstående till patienten också kan uppleva lidande som en del av en större 

helhet kan de också definieras vara patienter enligt Dahlberg och Segesten (2010). 

Eriksson (1994) beskriver olika dimensioner av lidande, dels som något som plågar 
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människan, dels något som människan måste leva med, dels som kamp och dels som 

något meningsfullt. Orsaker till lidande kan vara exempelvis sjukdom, känna sig ensam 

i ensamheten eller ångest. Lidande har dock ingen absolut given grund utan kan ha 

många individuella orsaker. Vidare identifierar och definierar Eriksson (1994) tre 

former av lidande i vården: Sjukdomslidande är den upplevelse av lidande som orsakas 

av sjukdom och behandling och kan innefatta smärta såväl som förnedrings-, skam- och 

skuldkänslor. Vårdlidande är det lidande som erfars i samband med vårdsituationen 

exempelvis ensamhet, kränkning av patientens värdighet, bekymmer, rädsla för det 

okända och osäkerhet. Livslidandet kan upplevas i vars och ens liv och kan utgöras av 

såväl upplevda hot mot den egna existensen som att inte passa in, inte bli sedd och att 

inte klara av att medverka i sociala sammanhang. Livslidande kan också upplevas till 

följd av att identiteten hotas eller av leda över sig själv (Eriksson, 1994). 

Hälsa beskrivs av vårdvetenskapen som en process där hopp är en viktig förutsättning 

för upplevelse av hälsa (Willman, 2009). Hopp definieras av Willman (1999) som att 

inte ge upp och dess motsats är att uppleva att livet inte är värt att levas. Lidande står i 

motsats till lusten enligt Eriksson (1994) men hoppet beskrivs som en rörelse mot lusten 

mitt i livets lidande. Vidare beskriver också Eriksson (1994) att det finns ett samband 

mellan skuld och lidande. Skuld definierar Eriksson (1994) som en känsla människor 

bär på grund av att ha gjort något som denne känner sig ansvarig för och är medveten 

om att det var fel. Känslan av skuld försöker människan att gottgöra genom 

återbetalning på något sätt (Eriksson, 1994).  

3.0 PROBLEMFORMULERING 

 

Det är svårt att tänka sig vad det innebär att förlora ett barn för en förälder och kanske 

speciellt när det sker genom suicid. Socialstyrelsen (2006) lyfter att varje suicid medför 

en tragedi med omfattande konsekvenser för anhöriga och en förlust för samhället. 

Enligt Dyregrov, Plyhn och Dieserud (2012) antas varje person, som genomfört suicid, 

ha omkring tio efterlevande, då inbegrips dock såväl familj och vänner som 

arbetskamrater.  

 

Vi anser att det är viktigt att skapa en förståelse för förälderns behov för att kunna ge en 

individbaserad och god vård. Därför vill vi undersöka hur upplevelsen av att överleva 



  
 

5 

 

sitt barn påverkar den psykiska hälsan. Bär föräldern på skuldkänslor efter händelsen? 

Upplever föräldern ett lidande? Vi anser att det är viktigt att studera detta för att kunna 

skapa en djupare förståelse i syfte att kunna hjälpa och lindra lidande hos föräldern efter 

deras barns suicid. Med tanke på att suicid är en av de tre vanligaste dödsorsakerna 

bland 15–44-åringar i ett flertal länder enligt WHO (2014) kan sjuksköterskan förväntas 

att i den kliniska verksamheten, oavsett arbetsplats, komma att träffa på föräldrar vars 

barn har genomfört suicid.  

4.0 SYFTE 

 

Syftet är att beskriva upplevelsen av psykisk hälsa hos föräldrar vars barn genomfört 

suicid.  

5.0 METOD 

 

Den metod som användes i denna studie var ett systematiskt litteraturstudium. Detta 

innebär att göra systematiska sökningar utifrån ett specifikt område av relevant 

forskning och vetenskapliga artiklar, samt att kritiskt granska materialet för att sedan 

sammanställa detta till en ny helhet (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

5.1 Litteratursökning 

Urvalsprocessen följde Forsberg och Wengströms (2013) systematik. Utifrån 

problemområdet upplevelsen av psykisk hälsa hos föräldrar vars barn genomfört suicid 

formulerades med hjälp av en erfaren bibliotekarie samt SvenskMeSH (Medical Subject 

Headings) sökorden: suicide, parents, family-relations, family attitudes, life experience, 

emotions, suicide survivors, interpersonal relations och adolescent psychology. Ett 

antal provsökningar gjordes innan den systematiska litteratursökningen för att 

identifiera de sökord som respektive databas använde för indexering av artiklar inom 

ämnet. Vidare genomfördes en sökning i Google efter Omerov, P suicid efter att via 

radio P1 den 28 februari 2014 hört att denna forskare presenterat en ny svensk studie 

inom ämnet. Sökningen gav tre relevanta titlar. Detta renderade i en sökning på 

Omerov, P i Pubmed där två titlar återfanns som dubbletter. Databassökningen i sin 

helhet återfinns i Bilaga 1. 
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5.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier  

Utifrån studiens betygskriterium eftersträvades att inkludera både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar som svarade mot studiens syfte och frågeställningar.  

De valda artiklarna hade samtliga peer-reviewed som krav. Peer-review innebär enligt 

Östlundh (2012) att artiklarna har genomgått en granskning innan de publiceras i en 

vetenskaplig tidskrift. I de databaser som inte hade peer-review som valbart kriterium 

användes Ulrichsweb för att kontrollera om en sådan granskning sedvanligen utförs i 

den aktuella tidsskriften. Artiklar som saknade denna granskning exkluderades.  

Begränsning av publiceringsår till 2004-2014 gjordes för att fånga den mest aktuella 

forskningen inom området. I databasen Cinalh användes även inklusionskriteriet all 

childs. Med hänsyn till författarnas språkkunskaper var ett annat kriterium att artiklarna 

skulle vara skrivna på antingen, svenska, danska, norska eller engelska, ett förfarande 

som stöds av Forsberg och Wengström (2013).  

Barn som genomfört suicid i en ålder över 30 år exkluderades ur studien. 

 

5.1.2 Datainsamling 

De tre mest relevanta databaser som identifierades utifrån Forsberg och Wengström 

(2013) för forskningsområdet och det valda syftet var följande: PubMed, Cinahl samt 

PsycInfo. PubMed innefattar områdena medicin och omvårdnad. PsycInfo inkluderar 

förutom medicin och omvårdnad de psykologiska aspekterna. Cinahl sträcker sig över 

områdena omvårdnad, sjukgymnastik samt arbetsterapi. 

Se Bilaga 1 för komplett databassökning i sökmatrisen. Samtliga sökningar 

genomfördes mellan 2014-03-07 och 2014-04-10.  

 

Tabell 1. Sammanfattning av den systematiska litteratursökningen i Pubmed, Cinahl, 

PsycInfo, Google samt manuell sökning.  

Databas Cinahl PsycInfo PubMed Google Manuell 

sökning 
 

Sökord: 

-Suicide 

-Parents 

-Family-

relations 

-Family 

attitudes 

-Life 

experience 

-Suicide 

-Parents 

-Family-

relations 

-Life 

experience 

-Emotions 

 

-Suicide 

-Interpersonal 

relations 

-Adolescent 

psychology 

-“Omerov P” 

 

-P. Omerov 

suicid 
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-Emotions 

-“suicide 

survivors” 

Lästa abstract: 73 57 100 3 46 
Lästa fulltext: 7 3 20 3 1 
Kvalitetsgranskade: 3 2 2 0 1 

 

Den booleska operatören AND innebär att referenser innehållandes både A och B (A 

AND B) hittas, vilket ger ett snävare resultat. OR innebär att referenser innehållandes A 

eller B (A OR B) hittas, vilket innebär ett vidare resultat (Forsberg & Wengström, 

2013).  

 

Det är av vikt att läsa relevanta titlar och abstracts för att sortera fram träffar enligt 

Forsberg och Wengström (2013). Efter att ha granskat sökträffarna exkluderades de 

titlar som inte svarar mot vårt syfte. De övriga sökträffarnas abstract lästes för att inte 

riskera att missa en artikel där titeln inte var helt i överensstämmelse med innehållet. 

Efter läsning av de 279 abstracten exkluderades de artiklar som inte överensstämde med 

denna studies syfte. De abstracts som föreföll i enlighet med vårt syfte lästes i fulltext. 

De artiklar vars fulltext svarade mot syftet granskas i sin tur i sin helhet och 

kvalitetsvärderades. 

  

Sammanlagt hittades 34 artiklar för läsning i fulltext. Efter fulltextläsningen 

exkluderades 26 artiklar som inte svarade mot denna studies syfte samt de artiklar där 

den önskvärda målgruppen inte kunde särskiljas från övriga informanter eller 

respondenter.  De kvarstående åtta relevanta artiklarna genomgick sedan en 

kvalitetsgranskning innan samtliga kunde inkluderas i denna systematiska 

litteraturstudie. Av dessa utgick sex från en kvalitativ ansats och två med kvantitativ 

ansats.  

 

Forsberg och Wengström (2013) lyfter att om en intressant artikel hittats bör 

referenslistan genomgås för att finna andra artiklar rörande ämnet. En sådan manuell 

sökning utifrån de relevanta artiklarnas referenslistor gav 46 intressanta titlar. En av de 

exkluderade titlarna befanns vara en litteraturstudie. 44 artiklar var inte i linje med 

denna studies syfte. Efter läsning av referenslistorna hittades sålunda ytterligare en 

relevant artikel. Den hade dock redan funnits i den systematiska sökningen.   
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5.2 Kvalitetsgranskning  

Kvalitetsgranskningen genomfördes genom att författarna inledningsvis granskade tre 

artiklar med olika metod gemensamt för att uppnå konsensus angående poängsättningen 

och användning av granskningsmallarna. Därefter granskade författarna individuellt tills 

två artiklar återstod. Dessa två granskades återigen tillsammans för att säkerställa att 

bedömningen genomförts på liknande sätt. Förekom tveksamheter om bedömningen 

diskuterades detta i grupp till konsensus uppnåtts (Tidström & Nyberg, 2012; Polit & 

Beck, 2012). 

Som utgångspunkt för vår granskning använde vi Forsberg och Wengströms (2013) 

mallar för antingen kvalitativa eller kvantitativa studier beroende på artikelns metod.  

Poängsättningen redovisas i Bilaga 3 och Bilaga 4.  

Ett tillägg till mallarna gjordes: 1p erhölls om artikeln hade intern logik. Intern logik 

beskriver Forsberg och Wengström (2013) som att delarna harmoniserar med helheten. 

Artiklarna värderades enligt nedan: 

 Checklista för kvalitativa artiklar (Bilaga 3);  

  Bedömning av kvalitet: 0-14 = låg, 15-20 = medel, 21-26 = hög. 

 Checklista för kvantitativa artiklar kvasi-experimentella studier (Bilaga 4);  

  Bedömning av kvalitet: 0-13 = låg, 14-16 = medel, 17-22= hög. 

Enbart artiklar av hög eller medelkvalitet användes i detta systematiska litteraturstudium 

vilket rekommenderas av Forsberg och Wengström (2013). Dock behövde inga 

relevanta artiklar exkluderas relaterat till låg kvalitet.  

 

5.3 Analys 

Analysförfarandet utgick ifrån den metodik som beskrivs av Friberg (2012a) genom att 

identifiera nyckelfynd i artiklarnas resultat och analysera skillnader och likheter fynden 

emellan. Därefter skapas en ny helhet genom abstrahering av koderna till kategorier och 

sedan till teman.  

 

Författarna arbetade inledningsvis individuellt och induktivt genom att söka efter 

nyckelfynden i resultatet som svarade mot denna studies syfte. Materialet bearbetades 

därefter inom gruppen tills konsensus hade uppnåtts gällande subkategorier, kategorier 

och teman. 
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Kvantitativ data omvandlades till text enligt Forsberg och Wengström (2013) för att 

därefter kunna jämföras med avseende på skillnader och likheter tillsammans med 

kvalitativ data i arbetet med att formulera kategorier och teman. Exempel på 

analysförfarande anges i tabell 2.  

 

 

Tabell 2. Exempel på analysförfarande.  

 

Artikelnr  Kod  Subkategori Kategori  Tema 

2 Maktlöshet, att inte bli involverad  Vi blev inte 
delaktiga 

Känsla av 

utanförskap 

Den 

utlämnade 

människan 7 Fick inte saker förklarade 

7 Fick inte veta vilken hjälp som erbjuds  

3 Dåliga relationer med dem som vill få dem att 

glömma och gå vidare 

Splittrade 

relationer 

4 Andra var rädda att tala med mig  

6 Distans mellan familjemedlemmar 

3 Ensam med sorgen Socialt 

utanförskap 
4 Svårt att vara social 

6 Vänner gömmer sig 

6 Vänner vänder ryggen till  

6 Vänner vill inte se oss 

6 Ingen medkänsla (eftersom det var självmord) 

6 Svårt att inte kunna samtala om honom  

6 Saknade någon att tala med 

6 Stängd kommunikation.  

7 Vill att någon ser mig  

7 Omgivningen vill väl, men skapar oro  Blir inte 
förstådd  

7 Du vet inte vad jag går igenom  

7 Hjälpen hjälper inte 

6.0 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN  

 

Samtliga artiklar ingående i detta systematiska litteraturstudium har erhållit 

godkännande från en etisk kommitté. Alla artiklar som ingår i denna litteraturstudie har 

redovisats och dessa arkiveras på säkert sätt i minst 10 år. Författarna har inte 

undanhållit resultat som strider mot författarnas egna åsikter utan presenterat det resultat 

som hittats. Vidare har författarna inte uppsåtligen förvrängt eller plagierat data, fuskat 
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eller farit ohederligt fram utan förhållit sig till de forsknings- och forskaretiska aspekter 

som Vetenskapsrådet (2011) samt Forsberg och Wengström (2013) presenterar.  

 

7.0 RESULTAT 
 

Resultatet av föräldrarnas upplevelse av psykisk hälsa visar sig i form av tre teman och 

tretton kategorier enligt tabell 3 nedan:  

 

Tabell 3. Kategorier och teman. 

Kategorier  Teman 

Känsla av utanförskap 

Känsla av maktlöshet 

Ökat behov av stöd 

Svårt att gå vidare i livet 

Den utlämnade människan  

 

Självdestruktivitet 

Upplever sig som offer 

Ångest, oro och rädsla 

Nedstämdhet och sorg 

Kroppen lider med själen 

Den lidande människan  

 

Tiden läker såren 

Tröstas genom att arbeta och umgås 

Hjälpt av ensamheten 

Vidgade perspektiv 

Den förnyande människan  

 

 

7.1 Den utlämnade människan  

Känsla av utanförskap 

Miers, Abbott och Springer (2012) lyfter att föräldrarna upplever ett behov av att någon 

ser dem men Bell, Stanley, Mallon och Manthorpe (2012) beskriver att föräldrar 

upplevde att de var utlämnade åt sig själva. Föräldrar upplevde också att andra 

människor var rädda att tala med dem (Gibson, Gallagher & Jenkins, 2010). Vännerna 

gömde sig för dem och vände ryggen åt dem. Föräldrarna beskriver att de omkring inte 

heller visar någon medkänsla med dem och anledningen till det återges som att barnet 

dog genom suicid (Bell et al., 2012). Vidare tar Bell et al. (2012) upp att det upplevs 

som tungt att inte kunna ha någon att samtala med om den avlidne. Även Lindqvist, 
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Johansson och Karlsson (2008) beskriver att föräldrarna upplever att de lämnats 

ensamma med sorgen.  

 

Lindqvist, et al. (2008) återger att det uppstår dåliga relationer till dem som vill få 

föräldrarna att glömma och gå vidare. Miers et al. (2012) uttrycker också att 

omgivningen kan vilja väl, men istället för att bli hjälpta kände föräldern sig inte 

förstådd eller bättre till mods utan tvärtom. Att säga: - Jag vet vad du går igenom, utan 

att själv ha upplevt samma sak beskrivs som det sista föräldrarna ville höra. Istället 

önskade dessa föräldrar stöd av sådana som själv gått igenom liknande händelser (Miers 

et al., 2012). Familjemedlemmar upplevde även dåliga relationer sig emellan samt 

utanförskap då de inte kunde tala om det som skett (ibid.). 

 

Känsla av maktlöshet 

Törnblom, Werbart och Rydelius (2013) ger en bild av att inte få tala om det som skett 

bidrog till känslan av maktlöshet. Även Owens, Lambert, Lloyd och Donovan (2008) 

beskriver känslan av maktlöshet hos föräldern som kände att de gjorde vad de kunde, 

men ändå så blev resultatet så tragiskt. 

 

Om det i dag skulle gå att finna en lösning på hur barnets suicid kunde ha blivit avhjälpt 

så beskrev föräldrarna det som försent att använda dagens kunskap på gårdagens 

händelser hur gärna de än önskade att det skulle gå (Miers et al., 2012). Men ovetskapen 

om att i förväg se vad som var på väg att hända bidrog till egen förebråelse och känsla 

av maktlöshet, och ett ofta återkommande uttryck var: - Hur skulle vi kunna ha vetat? 

(Lindqvist et al. (2008).   

 

Känslan av maktlöshet kunde också komma på grund av otillräckliga insatser från 

samhället. Miers et al. (2012) beskriver att föräldern inte fick eller ens visste vilken 

hjälp som erbjöds utan blev utlämnad att på egen hand söka reda på detta. Owens et al. 

(2008) beskriver också upplevelsen av att systemet sviker föräldern.  

 

Ökat behov av stöd  

Lindqvist et al. (2008) tar upp att föräldrar uttryckte behov av hjälp att arbeta igenom 

krisen. Meiers et al. (2012) lyfter att föräldrar behöver människor omkring sig och 

önskar stöd i att gå vidare, fatta korrekta beslut samt att klara vardagen.  
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Föräldrar uttryckte också ett starkt behov av att få samtala och ventilera tankar om 

barnets suicid (Gibson et al., 2010; Miers et al., 2012). Dock skildrar Bell et al. (2012) 

upplevelsen hos föräldrar att de inte fick någon hjälp.  

 

Svårt att gå vidare i livet 

Det fanns också beskrivningar av att i kölvattnet av barnets suicid följde ett förstört liv: 

- Framtiden kommer alltid att ses på med sorgsna färger (Gibson, et al., 2010). Konkret 

kunde vardagsting som att gå och handla och se barnets favoritmat väcka smärtsamma 

minnen (Miers, et al., 2012). 

 

Gibson et al. (2010) beskriver att det är svårt att fortsätta ett normalt liv eftersom 

minnena ständigt tränger sig på. Speciellt upplevs årsdagar som extra smärtsamma, men 

känslan av skuld och ångest påverkar förmågan att klara av vardagen då minnena ofta 

gör sig påminda. Barnets suicid påverkar hela det dagliga livet och föräldrar beskriver 

det som omöjligt att fortsätta det dagliga livet som normalt (Feigelman, Jordan & 

Gorman, 2008; Lindqvist et al., 2008). Miers et al. (2012) beskriver en förälders 

upplevelse att denne inte vet vad som är upp eller ner och föräldern behöver därför stöd 

i att kunna fortsätta och Owens et al. (2008) beskriver känslan av att ha utnyttjats, 

åsamkats lidande och oändlig sorg genom barnets handlande såväl i livet som i döden.  

 

7.2 Den lidande människan    

Självdestruktivitet 

Gibson et al. (2010) skildrar föräldrars oförmåga att glädjas samt att de inte tillåter sig 

att vara glada. Bell et al. (2012) påvisar även att föräldrar förnekar sina egna känslor 

och plågar sig själv för det som hänt exempelvis genom att inte sova så mycket som de 

skulle behöva. 

 

Flera studier visade också att suicidtankar förekommer hos föräldrarna själva (Lindqvist 

et al., 2008; Törnblom et al., 2013; Feigelman et al., 2008). Anledningen till att 

föräldern inte själv genomfört suicid beskriver Lindqvist et al. (2008) som att de själva 

erfarit de svåra konsekvenser som suicid medför för de efterlevande.  

 

Föräldrar upplever tankar om att de var delaktiga i barnets suicid genom den uppfostran 
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som de gav barnet (Owens et al., 2008; Gibson et al., 2010). Flertalet studier påvisar att 

föräldrar bär på skuldkänslor och dömer sig själv för barnets suicid (Owens et al., 2008; 

Lindqvist et al., 2008; Bell et al., 2012; Törnblom et al., 2013; Gibson et al., 2010).   

 

Upplever sig som offer  

Bell et al. (2012) beskriver upplevelsen av alienerande tankar om att det som skedde 

inte kunde vara en förälders ansvar. Även Owens et al. (2008) påvisar förekomst av 

tankar om att barnet inte kunde ärvt anlag till suicid från dem och somliga lägger 

skulden på Skapelsen att den gjorde ett misstag och att föräldern inte kunde upprätta 

dess misstag. Andra föräldrar upplevde dock det motsatta och tog själva på sig skulden 

för det som skett att de inte såg, förstod eller ingrep i tid (Törnblom, et al., 2013; Miers, 

et al., 2012). 

 

Ångest, oro och rädsla 

Lindqvist et al. (2008) skildrar upplevelser av outhärdlig ångest samt ångest och vånda 

lång tid efter barnets suicid. Föräldrar upplevde också enligt Gibson et al. (2010) oro 

och rädsla för vad andra ska tycka och osäkerhet i hur de skulle kunna hantera att tala 

om barnets suicid eftersom de var osäkra på hur de känslomässigt skulle reagera. Det 

framkom också att det förekom upplevelser av osäkerhet inför framtiden (ibid.). 

 

Bell et al. (2012) beskriver även upplevelser av rädsla att tala om saken inom familjen 

av rädsla för att det skulle upplevas som kritik att de först efter barnets suicid lyfte sin 

röst för att diskutera omkring detta.  

 

Nedstämdhet och sorg 

Både Bell et al. (2012) och Miyabayashi och Yasuda (2007) tar upp att föräldrar känner 

sig deprimerade och nedstämda i stor utsträckning. Frekvent förekom att flertalet 

föräldrar upplever sorg, alternativt svår sorg (Miyabayashi & Yasuda, 2007; Feigelman 

et al., 2008). Även Gibson et al. (2010) beskriver upplevelsen hos föräldrar att de saknar 

livsglädje.  

 

Kroppen lider med själen 

Många föräldrar till barn som genomfört suicid skattar sin egen hälsa lågt (Miyabayashi 

& Yasuda, 2007; Feigelman et al., 2008). Konkreta exempel på beskriven försämrad 
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hälsa är sömnproblem, kraftlöshet, svårt att vara stilla och minskad energi (Gibson et 

al., 2010). 

 

7.3 Den förnyande människan  

Tiden läker såren 

Gibson et al. (2010) beskriver att över tid återfick föräldrar sina kognitiva funktioner 

såsom koncentration och minne. Även Feigelman et al. (2008) tar upp att sorgen 

minskar och avtar med tiden. Lindqvist et al. (2008) lyfter att hos föräldrar som levt i 

ovisshet med barnets suicidala tankar upplever en viss lättnad att ”kampen nu är över”. 

Vidare beskriver föräldrar att i de fall som barnets suicid var väntad var det lättare för 

föräldrarna att gå vidare (ibid.).  

 

Tröstas genom att arbeta och umgås  

Föräldrar som hjälper andra upplever att de samtidigt hjälper sig själva. Att inte ha 

något att göra hade lett till undergång för dem, men genom att hjälpa andra kunde de 

känna att de gjorde något för sitt bortgångna barn (Gibson et al., 2010). 

 

Andra föräldrar upplevde att ha folk till hands som stöttar, hjälper dem i vardagen och 

lyssnar är det som utgör kraften att gå vidare och de tryckte också på betydelsen av att 

slippa vara ensamma och vikten av att ha någon där för dem (Miers et al., 2012).   

 

Hjälpt av ensamheten 

Bell et al. (2012) tar dock upp den motsatta upplevelsen där föräldrar inte ville att någon 

skulle veta vad som skett utan önskade att dra sig undan socialt umgänge och att vara 

anonym.  

 

Vidgade perspektiv 

Gibson et al. (2010) beskriver att föräldrars mål i livet förändras, lycka efter ett barns 

suicid beskrevs som att se sina övriga barn lyckas i livet. Miers et al. (2012) skildrar 

också hur föräldrarna fick en önskan att ge något tillbaka åt andra och fick lust till att 

hjälpa andra, speciellt i deras situation. Även Bell et al. (2012) lyfter att barnets suicid 

gett föräldern vidgat perspektiv, de ser nu på det som de har kvar med så mycket större 

tacksamhet.  
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8.0 DISKUSSION  

 

Diskussionen består av två delar. Metoddiskussionen omfattar hur författarna gått till 

väga, beskriver etiska överväganden samt styrkor och svagheter som uppdagats i 

efterhand till hjälp för framtida forskare. Resultatdiskussionen innefattar författarnas 

reflektioner över resultatet utifrån de tre teman som identifieras samt jämförelser av 

likheter och skillnader gentemot teoretisk referensram och annan forskning inom ämnet 

(Friberg, 2012a).  

 

8.1 Metoddiskussion 

Författarna har som noviser inom ämnet sökt handledning och följt stegen i Forsberg 

och Wengströms (2013) metodbok samt tagit hjälp av handledarens, närståendes och 

studiekamraters erfarenheter. I syfte att få en så heltäckande studie som möjligt har 

författarna använt sig av personlig kontakt och rådgivning med bibliotekarie. 

Författarna gjorde också pilotsökningar, sökningar i fyra olika databaser samt sökte 

manuellt i de relevanta artiklarnas referenslistor. Ytterligare en sökning gjordes i tre av 

databaserna med fler sökord för att med de erfarenheter som inhämtats under arbetets 

gång försöka finna eventuella studier relevanta för ämnet som inte hittades i den första 

systematiska sökningen. Denna sökning som skedde fyra veckor efter den första gav 

ytterligare två relevanta artiklar. I efterhand har författarna insett att de också kunde ha 

sökt i databasen swemed+ för att minimera risken att missa någon relevant artikel. 

Tidsaspekten har dock begränsat möjligheten att genomföra studien i den omfattning 

som författarna velat. Hade ytterligare tid givits är det möjligt att materialet kunde ha 

fått en större bredd och djup. Författarna anser ändå att den sökning som genomförts har 

en omfattning som likväl styrker studiens trovärdighet efter den extra sökomgången 

(Polit & Beck, 2012). Ytterligare stöd för trovärdigheten är att författarna tydligt 

redovisat studiens genomförande, använt forskar- och källtriangulering, haft extern 

granskare av analys, samt ifrågasatt och visat sina styrkor och svagheter (Lincoln & 

Guba, 1985).  

En begränsning har varit att studier med barn under 18 år, som författarna inledningsvis 

önskade undersöka, var så få att sökningen fick utvidgas till att omfatta barn av en ålder 

upp till 30 år. I den kvantitativa studien av Feigelman et al. (2008) kunde inte 

målgruppen exakt urskiljas. Dock valde författarna att ta med den ändå av hänsyn till att 
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det statistiskt övervägande antalet var inom vår målgrupp, och från denna studie har 

endast förekomst av fenomen och inte definitiva statistiska siffror redovisats.  De valda 

sökorden har haft hög relevans för sökningen och andra sökord bedöms inte ha kunnat 

tillföra fler artiklar i linje med studiens syfte. Forsberg och Wengström (2013) 

förespråkar att välja artiklar publicerade under den senaste 3-5års perioden. Dock hade 

en sådan begränsning inneburit att endast fyra artiklar funnits. Axelsson (2012) tar upp 

att sökningen kan utvidgas om få resultat erhålls. Författarna bedömde redan efter 

pilotsökningen att få artiklar skulle hittas varefter de valde att redan inledningsvis söka i 

ett bredare tidsspektrum (-10år).  

 

Både kvantitativa och kvalitativa artiklar har inkluderats i studien. Utifrån Forsberg och 

Wengström (2013) har kvantitativ data omvandlats till text och analyserats och 

presenterats tillsammans med den kvalitativa datan. Detta har medfört att skillnader och 

likheter kunnat jämföras, vilket kan ses som en styrka med metoden. Även Axelsson 

(2012) lyfter att det kan vara studien till gagn att sammanföra kvalitativ och kvantitativ 

data. Dock hävdar Friberg (2012b) att de inte kan jämföras exakt och bör därför 

analyseras och presenteras separat. Författarna själva anser dock att sammanföra 

kvalitativ och kvantitativ data har, speciellt när artikelantalet varit lågt, bidragit till att 

ge mer material och därmed större bredd åt studien vilket är en styrka enligt Polit och 

Beck (2012).  

 

En annan styrka med studien är att analysen genomfördes både individuellt och 

diskuterades i grupp till dess att konsensus uppnåtts (Tidström & Nyberg, 2012; Polit & 

Beck, 2012). Analysen har också varit mycket grundlig och samtliga artiklars 

resultatdelar har noggrant genomgåtts i sökandet efter relevanta meningsenheter som 

sedan kondenserats till koder. Dock var artiklarna inte på författarnas modersmål vilket 

medför att risken kan finnas att författarna missförstått eller feltolkat något i texterna. 

För att minimera denna risk har där tveksamheter uppstått författaren använt 

uppslagsbok och/eller samrådit med varandra.  

 

Studierna granskades utefter metod med hjälp av granskningsmallar vilket gör att alla 

studier med samma metod kunde bedömas efter samma kriterium. Författarna granskade 

tre artiklar tillsammans för att säkerställa en likvärdig bedömning oavsett vilken 

författare som genomförde granskningen. Endast studier av medel- eller hög kvalitet 
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inkluderades i studien i linje med Forsberg och Wengström (2013), vilket stärker 

studien. Studiens syfte gjorde att urvalet blev litet, dock användes endast ett 

inklusionskriterium, “all childs” (i Cinahl), för att ge så många relevanta titlar som 

möjligt. Ursprungsländerna har varierat men resultatet har ändå till stor del påvisat 

liknande upplevelser. En farhåga var att finna stora kulturella skillnader länderna 

emellan i upplevelsen av psykisk hälsa hos föräldrar vars barn genomfört suicid. Dock 

fann vi snarare att variationen inom studierna var väl så stora som studierna emellan. 

Detta gav större bredd och djup i studien. Urvalet och kontexten är beskrivna så att 

möjligheten för läsaren att överföra resultaten gynnas (Polit & Beck, 2012).  

 

Att bedriva studier på föräldrar vars barn genomfört suicid kan medföra att föräldern 

påverkas negativt. Därför säkerställdes att samtliga inkluderade studier erhållit 

godkännande av en etisk kommité för att inte bidra till sämre hälsa och därmed medföra 

mer skada än nytta (Vetenskapsrådet, 2011). En studie lyfter att en signifikant minoritet 

av efterlevande av suicid upplevde temporära negativa effekter av att delta i studier 

medan övervägande delen av deltagarna uttryckte positiva erfarenheter (Omerov, 

Steineck, Dyregrov, Runeson & Nyberg, 2013). Båda författarna har bidragit till 

studiens samtliga delar. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva upplevelsen av psykisk hälsa hos föräldrar vars barn 

genomfört suicid. Frekvent förekommande var känsla av skuld, maktlöshet, utanförskap 

och svårigheter att gå vidare i livet, självdestruktiva tankar och handlingar, ångest, 

depression och sorg. Men glimtar där föräldrar lyckats finna hopp, tröst och stöd 

återfanns också i resultatet.  

 

Något vi förväntade oss att frekvent möta i resultaten var upplevelser av lidande, även 

om få beskrev sitt eget lidande med egna ord så mötte vi frekvent själva fenomenet. 

Föräldrarna utsattes för såväl vårdlidande som livslidande (Eriksson, 1994).  

Anledningen till att författarna inte mötte själva begreppet lidande kan vara att lidande 

för närvarande inte är ett ”modeord” inom forskningen utan andra benämningar används 

för begreppet. En annan orsak kan vara att det upplevs som tungt eller skamfullt att 

samtala om sitt lidande och därmed används omskrivningar för att sätta ord på sina 

upplevelser. Eriksson (1994) lyfter hur som helst tanken att människan genom att lida 
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kan försonas genom att offra något och genom det lidandet sonar människan sin skuld. 

Resultatet i denna studie styrker den teorin. Studien visar att genom att hjälpa andra 

upplevde föräldrar att de kunde göra något för sitt avlidna barn. Det framkommer också 

att föräldrar plågar sig själva och undertrycker sig själva efter barnets suicid vilket 

också Cerel, Jordan och Duberstein (2008) tar upp.  

 

Därför anser författarna att en klinisk implikation kan vara att uppmärksamma föräldrar 

till barn som genomfört suicid och ha utarbetade rutiner så att så att inte föräldrarnas 

psykiska hälsa förvärras. Författarna hävdar att det är bättre att förebygga än att 

rehabilitera vilket ligger i linje med det salutogena perspektiv som Antonovsky (1979) 

beskriver.   

 

Resultatet visar att upplevelsen av psykisk hälsa är komplex, variationsrik och 

individuell även om vissa gemensamma drag kan skönjas. Den unika upplevelsen är 

viktig att utforska i syfte att kunna främja hälsa och lindra lidande som är 

sjuksköterskans uppgift (Socialstyrelsen, 2005; ICN, 2012). Sjukvården förefaller inte 

att ha lyckats i detta avseende och därmed orsakat ett vårdlidande eftersom resultatet 

visar att flertalet föräldrar bär på känslor av skuld som de inte kan koppla bort, utan 

dömer istället sig själv för det inträffade. Detta ligger i linje med flertalet resultat i andra 

studier (Cerel et al., 2008; Mitchell et al., 2004; Mitchell, et al., 2009; Reed & 

Greenwald, 1991). Är orsaken till detta att vården egentligen inte är holistisk, att 

familjen inte ses som en helhet och därmed ses föräldern inte som patient som den 

borde göra enligt Dahlberg och Segesten (2010)?  Att denna aspekt förbisetts och 

familjen upplever sig utlämnade och otillräckligt hjälpta styrks av vårt resultat. Däremot 

framkommer det i resultatet att föräldrar upplevde en önskan att vara ensamma. 

Författarna anser att föräldrarna till suicid bör tillfrågas hur de önskar att bli hjälpta, 

vilket förespråkas av Dahlberg och Segestens (2010) och ICNs (2012) tankar om 

autonomi och integritet.  

 

Studiens resultat styrker sambandet mellan psykisk ohälsa och att vara förälder till ett 

barn som genomfört suicid. Att föräldrarna bar på egna suicidtankar förekom i hälften 

av de inkluderade studierna och påvisar därmed ett livslidande där den egna existensen 

och identiteten hotas (Eriksson, 1994). Föräldrars upplevelse av att bära på egna 

suicidtankar lyfts också av övrig forskning och styrker detta resultat (Pompili et al., 
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2013; Harper et al., 2011). Erlangsen, Jeune, Bille-Brahe och Vaupel (2004) beskriver 

att efterlevande tänkte på att själv genomföra suicid då det sågs som en befrielse från att 

leva med smärtan av att ha förlorat en närstående. Det var något som förvånade 

författarna att föräldrarna i så stor utsträckning själva beskrev att de upplevde att livet 

saknade mening och att de själva efter händelsen kom att bära på suicidtankar för egen 

del. Det styrker dock den vårdvetenskapliga synen på familjen som en helhet och att det 

som sker en individ påverkar hela familjen (Kirkevold & Strømsnes Ekern, 2003).    

 

Hälsa ur ett vårdvetenskapligt holistiskt perspektiv innebär att klara det man vill 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Resultatet visade dock på att många upplevde det svårt att 

gå vidare i livet och små vardagliga ting kunde verka svårövervinnerliga eller medföra 

smärtsamma känslor något som också andra studier påvisar (Harper et al., 2011; 

Erlangsen et al., 2004; Cerel et al., 2008). Skuldkänslor var i denna studie liksom i flera 

andra en av de mest frekvent förekommande upplevelserna men också nedstämdhet, oro 

och ångest var vanliga känslor som påverkade den psykiska hälsan (Bolton et al., 2013; 

Reed, & Greenwald, 1991; Mitchell et al., 2009). En nyckel till förståelse av 

föräldrarnas upplevelser kan kanske fås genom att anknyta till Erikssons (1994) teori 

om att lidande medför en känsla av hopplöshet. Det lidande föräldrarna beskriver sig ha 

åsamkats genom barnets suicid tänker vi kan ha bidragit till denna känslomässiga 

reaktion. Denna tanke styrks av Harper et al (2011) och Mitchell et al (2009) som 

belyser det känslomässiga tumult som kan uppstå till följd av en anhörigs suicid.  

 

Resultatet visade också att föräldrar upplevde att inte bara sjukvården utan också vänner 

och bekanta distanserade sig till dem vilket medförde ett socialt lidande/livslidande 

genom känslan av utanförskap och att inte bli sedd (Eriksson, 1994). Detta resultat 

ligger i linje med det Cerel et al. (2008) skildrar att det sociala nätverket hos 

efterlevande av suicid påverkas och ett ökat behov av stöd upplevs. Dock framkom även 

det motsatta i studiens resultat att föräldrar upplevde behov av att dra sig undan och 

vara ensamma i sorgearbetet.   

 

WHO (1948) definierar hälsa som att inte endast vara fri från sjukdom utan också som 

ett tillstånd av komplett psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande. Resultatet visade på 

lågt socialt välbefinnandet och önskan om stöd från andra men att de inte fick den hjälp 

de behövde. Nu är det tveksamt om WHOs (1948) definition av hälsa är möjlig att 
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uppnå. Vårdvetenskapliga teorier lyfter istället att hälsa och lidande kan samexistera 

enligt Dahlberg och Segesten (2010), vilket också resultatet under temat den förnyande 

människan påvisar.  

 

Eriksson (1994) beskriver att lidandet behöver hopp för att kunna lindras och hoppet är 

bundet till att ge och ta ömsesidigt. Resultatet visar att de föräldrar som kunde gå vidare 

i livet var de som fick hjälp och stöd vilket McMenamy, Jordan, och Mitchell (2008) 

hävdar också att flertalet efterlevande av suicid ansåg professionell hjälp eller stöd från 

egna sociala resurser var mycket värdefull. Men även de som gav stöd åt andra 

upplevde att det gav lindring vilket styrker Erikssons (1994) teori. Dock beskriver 

Erlangsen et al. (2004) att mödrar oroades över att de inte kunde ta hand om familjen då 

de själva var i ett stadium av intensiv sorg. Att hjälpa andra kunde således för andra öka 

oron och pressen och genom detta leda till psykisk ohälsa. Resultatet visade att hopp för 

framtiden verkade finnas hos dem som funnit nya mål i livet och kunde glädjas över det 

som de hade kvar. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver även att människan stärks 

och upplever hälsa när den känner att denne lyckas klara av och åstadkomma något. Här 

anser sålunda författarna att det är av vikt att som efterlevande av suicid ställa rimliga 

krav på sin egen prestation, krav i relation till den aktuella kapaciteten.  

 

Ett svenskt ordspråk lyder att ”tiden läker alla sår”, det antyder det som också framkom 

i resultatet att en del föräldrar upplever en minskad sorg efter att ha fått en distans i tid 

till barnets suicid. Kirkevold och Strømsnes Ekern (2003) beskriver likaså dödsfall som 

en krissituation som har begränsad varaktighet. Dahlberg och Segesten (2010) uttrycker 

också att vad som är meningsfullt kan växla över tid och hälsa är därmed ingen statisk 

produkt utan förändras, dessa tankar styrks av studiens resultat. Frågan författarna 

ställer till resultatet är om det är tiden eller något annat som påverkar processen mot 

hälsa, detta behöver klarläggas ytterligare.  

 

Studier påvisar att suicid ofta medför en svårare och långvarigare reaktion än andra 

dödsfall vilket styrks av fler studier (Brent, Melhem, Donohoe, Walker, 2009; Groot et 

al., 2006). Dock bör det tas i beaktan enligt författarna att den individuella reaktionen 

att förlora någon oavsett genes inte kan tas för given utan måste bemötas unikt. En av 

vårdvetenskapens grundpelare är just att människan behöver mötas individuellt 

(Dahlberg & Segesten, 2010; Willman, 2009). För att kunna ge en individbaserad vård 
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krävs en förståelse för den unika människan och dennes upplevelser (Dahlberg et al., 

2003; Dahlberg & Segesten, 2010). Detta önskar författarna att ge läsaren en inblick i 

genom denna studie.  

 

8.3 Förslag till vidare forskning  

Denna studie har utgått från upplevelser av psykisk hälsa ur ett föräldraperspektiv. 

Under sökprocessen framkom att få studier inom det specifika området är gjorda medan 

ämnet suicid som sådant är forskat omkring i mycket större utsträckning. Författarna 

hade gärna sett att fler studier inom ämnet gjordes både med kvalitativ och kvantitativ 

ansats för att ge ett större djup och bredd (Axelsson, 2012). Ytterligare förslag på vidare 

forskning är att utveckla rutiner eller screeningverktyg som fångar upp föräldrar i 

rikszonen för försämrad psykisk hälsa efter ett barns suicid. Vidare vore det intressant 

att studera de föräldrar som lyckats förbättra sin hälsa och se om några slutsatser kan 

dras gentemot de som upplever sämre hälsa i syfte att kunna hjälpa dessa på bästa sätt. 

 

8.4 Konklusion  

Föräldrar som förlorat ett barn genom suicid upplever i stor utsträckning försämrad 

psykisk hälsa. Utanförskap, maktlöshet, skuldkänslor, självskadetankar, nedstämdhet 

och oro var frekvent förekommande hos föräldrarna. Resultatet visade också att över tid 

förbättrades den psykiska hälsan hos flera föräldrar. Somliga hjälptes av att ha stöd av 

andra, andra av att ge stöd medan ytterligare andra behövde stillhet och avskildhet. Den 

stora variation som resultatet uppvisar ger vårdpersonal och anhöriga all anledning att i 

ödmjukhet och empatiskt förhållningssätt ta vara på individens unika behov och möta 

denne utifrån dennes specifika förutsättningar. Författarna undrade vilka upplevelser av 

psykisk hälsa som en förälder till barn som genomfört suicid kan bära på. Författarna 

upplever att denna studie givit en ökad förståelse för detta med avseende på både 

likheter och skillnader, detta till en hjälp att lindra lidande och främja hälsa i både 

privatliv och profession. Författarnas förhoppning är framförallt att denna studie skall 

komma föräldrar och anhöriga till gagn som förlorat sina barn genom suicid.  
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Totalt 51 ostrukturerade intervjuer. (18 fall familjeintervjuer 
med båda föräldrarna och individuella-intervjuer. I 10 fall 
intervjuades  
endast modern och i 5 fall endast fadern) 
I analysen användes grounded theory metodologi. Först 
transkriberades intervjun, data kondenserades till koder som 
kategoriserades. Genomgående fördes memos. Metoden 
tillåter rörelse fram och tillbaka. 

Fyra sammanvävda vägar till självmord 
hittades: pojken jagades och förföljdes, 
missbrukade, var deprimerad eller psykotisk.  
 
Olika former av skam var dold bakom masker 
av "clownen", "krigaren" och "prinsen". 
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Syfte Metod Resultat Kvalitét 

3 

Författare: 
Linqvist, P., 
Johansson, 
L., & 
Karlsson, U. 
År: 2008 
Land: 
Sverige 
 

Tidsskrift:BMC 
Psychiatry  
 
Titel: In the 
aftermath of 
teenage suicide: A 
qualitative study of 
the psychosocial 
consequences for 
the surviving 
family members. 
 

Denna studie huvudsyfte var 
att intervjua överlevande 
familjemedlemmar som 
förlorat en tonåring genom 
suicid för att öka förståelsen 
för de omständigheter som 
dessa familjer lever i och för 
att generera hypoteser som 
ska testas i framtida 
forskning. 

Kvalitativ 
 
Från ett stort projekt om tonåringars onaturliga dödsfall i 
norra Sverige 1981-2000 (inklusive 88 självmord), varav 13 
fall från 1995 till 1998 som retrospektivt identifierats och 
konsekutivt analyserats. Tio familjer gick med på att delta. 
De öppna intervjuerna ägde rum 15 till 25 månader efter 
genomfört suicid. Den information som samlades in 
analyseras manuellt enligt en grounded theory modell. 
 

Den mest framträdande temat för intervjuerna 
var sökandet efter "varför?" som fortfarande 
oroar de flesta av föräldrarna. 
Nästan alla föräldrar uttryckte ilska över att bli 
lurad, ett bedrägeri som förnekade dem 
möjlighet att ge föräldrastöd. Samtidigt kände 
de samvetskval för att vara arg på någon som 
uppenbarligen hade varit så ensam och 
desperat. Den "förbjudna" ilskan verkade vara 
ett problem. Nästan alla föräldrar tyckte det 
omöjligt att någonsin återvända till “det 
normala” och ambitionen reducerades till att 
hantera en dag i taget. Ingen hade upplevt en 
hel dag utan att tänka på den avlidne. Vissa 
föräldrar hade lekt med tanken på att begå 
självmord själva, men beslutade mot denna 
handling eftersom de var alltför bekanta med 
de konsekvenser det medförde för andra. 
De uttryckte ett behov av att arbeta igenom 
krisen när nivån av ångest var uthärdlig. 
Generellt sett var familjernas relationer med 
både vänner och gemensamma medlemmar 
vid tiden för intervjuerna, nedslående. De 
ansåg att andra förväntade dem att glömma 
och gå vidare med livet. 

21/26  
 
Hög 

4 

Författare: 
Gibson, J., 
Gallagher, 
M., & 
Jenkins, M. 
År: 2010  
Land: 
Nordirland 

Tidsskrift: Death 
Studies 
 
Titel: The 
Experiences of 
Parents 
Readjusting to the 
Workplace 
Following the 
Death of a Child 
by Suicide 

Denna studie syftar till att 
fokusera på erfarenheterna 
hos föräldrar som 
återvänder till arbetsplatsen 
efter förlusten av ett barn 
genom suicid.  

Kvalitativ  
 
Explorativ studie.  
 
11 föräldrar deltog. Deras avlidna barn var i åldern 15 till 
27år gamla. En semistrukturerad, djupintervju gjordes. Efter 
transkription, gjordes kategorisering och abstrahering till 
teman.  

De tre stora kategorierna som framkom utifrån 
data var:  
a) sociala och känslomässiga domäner i att 
anknyta till andra 
b) kognitiv, emotionell och fysisk funktion och  
c) attityder till arbete och livet förändras. 
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5 

Författare: 
Miyabayashi
, S., & 
Yasuda, J. 
År: 2007  
Land: 
Japan 
 

Tidsskrift: 
Psychiatry and 
Clinical 
Neurosciences 
 
Titel: Effects of 
loss from suicide, 
accidents, acute 
illness and chronic 
illness on 
bereaved spouses 
and parents in 
Japan: Their 
general health, 
depressive mood, 
and grief reaction  

Syftet med denna studie var 
att undersöka effekten av 
dödsorsaker genom 
klassifikation av 
dödsorsaker I termer av 
både plötslig och onaturlig 
död, avseende allmän hälsa, 
nedstämdhet och 
sorgereaktion som beroende 
variabler: de senare två 
variablerna gällande psykisk 
och mental hälsa, medan 
den tidigare avser 
psykologiska erfarenheter 
efter förlust oavsett normal 
eller patologisk orsak. 

Kvantitativ  
 
Deltagare i självhjälpsgrupper och seminarier för de 
sörjande ombads att fylla i ett frågeformulär. Inledningsvis 
ingick data av 371 släktingar av första graden. svar som 
saknas ålder eller orsak till förlust exkluderades. Suicidal 
eller oavsiktlig förlust med terminalperioden > 1 dag var 
också utelämnats från datan. Provstorleken var därför 
reducerad till 307. 

Multipla jämförelsetester indikerade att den 
allmänna hälsan hos suicidgruppen var sämre 
än den för den längre sjukdomsgruppen (P 
<0,05).  
 
Flera jämförelsetester visade att 
självmordsgruppen var mer deprimerad än 
dem i kronisk sjukdoms gruppen (P <0,001).  
I självskattnings frågeformulär för depression 
var medelresultat av självmord  högre än den 
“kortvariga sjukdomsgruppen” (P <0,05). 

18/22  
 
Hög  

6 

Författare: 
Bell, J., 
Stanley, N., 
Mallon, S., 
& 
Manthorpe, 
J.  
År: 2012;  
Land: 
England 

Tidsskrift: Illness, 
Crisis, & Loss 
 
Titel: Life will 
never be the same 
again: Examining 
grief in survivors 
bereaved  
by young suicide. 

Forskningen syftar till att 
samla en bredd och 
variation av  suicid och dess 
inverkan på efterlevande.  
 

 Kvalitativ 
 
20 fall av suicid mellan maj 2000 and juni 2005 renderade I 
kvalitativa intervjuer med närstående och andra av vikt i 
relation till dem som hade dött. Data från enskilda- och 
fokusgrupp intervjuer, journaler, anteckningar och brev 
analyserades tematiskt med hjälp av en grounded theory 
modell.  

Tematiskt innehåll av sorgen: Skuld, ansvar, 
och sökandet efter en förklaring 
 
Författarna lyfter också rubrikerna:  
- Sociala processer kring självmord  
- Effekter av suicid på familjen som helhet.  
- Livet kommer aldrig att bli detsamma igen 

24/26  
 
Hög 

7 

Författare:  
Miers, D.,  
Abbott, D.,  
& Springer, 
P. R.  
År: 2012 
Land: USA 

Tidsskrift: Death 
Studies 
 
Titel:A 
Phenomenological 
study of  family 
needs following 
the suicide of a 
teenager 

Syftet med denna 
fenomenologiska studie var 
att utveckla en förståelse för 
familjens behov efter en 
tonårings suicid.  
 
 

Kvalitativ  
 
Deskriptiv fenomenologisk studie  
 
Informanter rekryterade genom ändamålsenligt urval. Totalt 
fyra enskilda föräldrar och två uppsättningar av par 
intervjuades. En intervju gjordes per telefon, och resten var 
ansikte mot ansikte. Den genomsnittliga längden på 
intervjuerna var 90min. 

Sex teman dök upp under de sex intervjuerna 
och inkluderade  (a) stöd genom att lyssna 
och svara, (b) stöd från en annan efterlevande 
av suicid (c) stöd i att finna riktning, (d) stöd  i 
att se den avlidne tonåringen, (e) stöd i att 
komma ihåg tonåringen, och (f) stöd i att ge 
tillbaka till andra.  
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Författare: 
Feigelman, 
W., Jordan, 
J.R., & 
Gorman. 
B.S.  
År: 2008 
Land: USA 
 

Tidsskrift: 
Omega: Journal of 
Death & Dying 
 
Titel: How they 
died, time since 
loss, and 
bereavement 
outcomes. 
 

Denna studie har två 
övergripande syften. Först 
avsågs att undersöka om 
skillnader i efterverkningar  
av förluster av ett barn beror 
på skillnader i förlustorsak, 
beroende på de olika 
dödsorsakerna: självmord, 
andra traumatiska dödsfall 
och naturliga dödsfall. 
 
Det andra syftet innefattar 
undersökning av sonderar 
uteslutande i undergruppen 
av suicid efterlevande, och 
undersöker om de olika 
dödsorsakerna associerade 
till självmord är förknippade 
med skilda resultat i sorg 
problematiken.  

Kvantitativ. 
 
Fall-kontroll studie  
 
Denna analys undersöker samband mellan olika 
dödsomständigheter och sorgförloppet bland ett urval av 540 
sörjande föräldrar. Jämförelser gjordes mellan föräldrar vars 
barn dött genom självmord (n = 462), de som förlorar barn 
från andra traumatiska omständigheter (n = 54), och andra 
vars barn dog av naturliga orsaker (n = 24). 
 
Svarsfrekvens var 72 % (450 av 754).   
 
För att mäta graden av sorg  användes en förkortad version 
av The Grief Experience Questionnaire ( Barrett & Scott , 
1989 )  

Resultaten visade självmords efterlevande 
med mera sorg problem och andra psykiska 
problem på vissa kriterier, även om de flesta 
resultaten inte visade några betydande 
skillnader mellan dessa subgrupper. 
 
Resultaten visade också, att under de första 
åren efter förlusten, att upprepade 
självmordsförsök och tidigare negativa 
relationer med den avlidna stod i samband 
med större sorgeproblem. Men eftersom tiden 
gick, överskuggades  skillnaderna i de olika 
dödsomständigheterna av vikten av 
tidsrymden som förflutit sedan förlusten. 
Dessa data föreslog också att 3 och 5 år 
vanligtvis markerar en vändpunkt, när de 
akuta sorg problemen som åtföljer en 
självmordsförlust börjar avta. 
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Bilaga 3 – Mall för kvalitetsgranskning av kvalitativa studier  
 

Granskningsmallen utgår från Forsberg och Wengström (2013).  

 

Svar Ja eller uppfyllt påståenden = 1poäng. (max 26p).  

Granskningsmallen språkligt reviderad enligt nedan och tillagd fråga: ”Förekommer 

logisk precision genomgående genom studien?” 

 

Bedömning av kvalitet: 0-14 = låg 15-20 = medel 21-26 = hög 

 

Syftet 

– Är syftet med studien tydligt beskrivet? (1p) 

– Vilken kvalitativ metod har använts? (1p) 

– Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? (1p) 

Undersökningsgrupp 
– Är inklusionskriterier tydligt beskrivna? (1p)  

– Är exklusionskriterier tydligt beskrivna?  (1p) 

– Beskrivs det var undersökningen genomfördes? (1p) 

– Urval - finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

(1p) 

– Vilken urvalsmetod användes? (1p) 

– Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant 

demografisk bakgrund). 

– Är undersökningsgruppen lämplig? (1p) 

Metod för datainsamling 
– Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)? (1p) 

– Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes 

etc.)?(1p) 

Ange datainsamlingsmetod:  

– Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? (1p) 

 Dataanalys 
– Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? (1p) 

– Är analys av resultat diskuterade? (1p) 

– Är tolkning av resultat diskuterade? (1p) 

– Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? (1p) 

– Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? (1p) 

– Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?(1p) 

– Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? (1p) 

– Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns 

citat av originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda 

tolkningar)? (1p) 

Utvärdering 
– Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? (1p) 

– Stöder insamlade data forskarens resultat? (1p) 

– Har resultaten klinisk relevans? (1p) 

– Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? (1p) 

– Vilken slutsats drar författaren? (1p) 

– Förekommer logisk precision genomgående genom studien? (1p) 



  
 

 

Bilaga 4 – Mall för kvalitetsgranskning av kvantitativa kvasi-

experimentella studier  
 

Granskningsmallen utgår från Forsberg och Wengström (2013).  

 

Svar Ja eller uppfyllt påståenden = 1poäng. (max 22p).  

Granskningsmallen språkligt reviderad enligt nedan och tillagd frågan: ”Förekommer 

logisk precision genomgående genom studien?”.  

 

Bedömning av kvalitet: 0-13 = låg 14-16 = medel 17-22= hög 

 

Syfte 
– Är syftet med studien tydligt beskrivet? (1p) 

– Är frågeställningarna tydligt beskrivna? (1p) 

– Är designen lämplig utifrån syftet? (1p) 

Undersökningsgruppen  
– Beskrivet inklusionskriterierna? (1p) 

– Beskrivet exklusionkriterierna? (1p) 

– Vilken urvalsmetod användes? (1p) 

– Är undersökningsgruppen representativ? (1p) 

– Beskrivs var undersökningen genomfördes? (1p) 

– Beskrivs vilket antal deltagare som inkluderades i undersökningen? (1p) 

Mätmetoder  
– Vilka mätmetoder användes? (1p) 

– Var reliabiliteten beräknad? (1p) 

– Var validiteten diskuterad? (1p) 

Analys 
– Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? (1p)  

Om nej, vilka skillnader fanns? 

– Hur stort var bortfallet? (1p) 

– Fanns en bortfallsanalys? (1p) 

– Var den statistiska analysen lämplig? (1p) 

Om nej, varför inte? 

– Vilka var huvudresultaten? (1p) 

– Erhölls signifikanta skillnader?  (1p) 

Om ja, vilka variabler?  

– Vilka slutsatser drar författaren? (1p) 

Värdering 
– Kan resultaten generaliseras till annan population? (1p) 

– Kan resultaten ha klinisk betydelse? (1p) 

– Förekommer logisk precision genomgående genom studien? (1p) 

 

 
 

 


