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ABSTRAKT   

Varje år suiciderar 800 000 personer världen över. I Sverige 2016 avled 1 129 

personer till följd av suicid. Efter ett suicid är det ett stort antal närstående som 

lämnas kvar. Ett suicid kan av närstående upplevas traumatiskt och leda till en stor 

sorg och ett enormt lidande. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 

närståendes upplevelser av att en anhörig suiciderar och tiden därefter. Studiens 

resultat bygger på en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats där narrativ i 

en bok har analyserats. Detta resulterade i tre kategorier: Att nås av beskedet och 

söka förklaringar; Att klandra sig själv och känna skuld; Att det är viktigt att få 

dela sin sorg med andra och få stöd. Närstående har ett behov av stöd och tröst, 

både professionellt samt från vänner och familj. Sjuksköterskan kan hjälpa dessa 

personer genom att lyssna och identifiera deras styrkor och behov, på så vis kan 

närstående erbjudas rätt hjälp och stöd.  

 

Nyckelord: närstående, familj, självmord, förlust, upplevelser, trauma, sorg 
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ABSTRACT  

Each year, 800 000 people are suiciding worldwide. In Sweden 2016, 1,129 

persons died as a result of suicide. As a result of suicide, a large number of 

relatives are left behind. A suicide can be traumatically affected by close relatives 

and lead to severe grief and immense suffering. The aim of this literature study 

was to describe the experiences of relatives' when a relative suicides and the time 

thereafter. The study results are based on a qualitative content analysis with 

manifest approach in which narratives in a book has been analyzed. This resulted 

in three categories: Getting the message and seeking explanations; To blame 

oneself and feel guilty; That it is important to share one’s grief with others and 

receive support. Families have a need for support and comfort, both from family 

and friends as well as professionally. The nurse can help these people by listening 

and identifying their strengths and needs, providing related help and support. 

 

Keywords: relatives, family, suicide, loss, experiences, trauma, grief 
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Suicid beskrivs som en självdestruktiv handling med avsikt som leder till döden 

(Nationalencyklopedin [NE], u.å.). Enligt World Health Organisation (WHO, 2018) suiciderar 

800 000 människor varje år. Under 2016 avled 1 129 personer på grund av suicid i Sverige i 

åldern 15 år eller äldre. Det har visat sig spela roll vilken ålder, kön och utbildningsnivå 

personen har när det kommer till risken att suicidera (Folkhälsomyndigheten, 2018). För varje 

suicid skapas en kedjereaktion där många närstående, i genomsnitt sex stycken, står kvar och 

måste leva vidare trots denna svåra händelse (Tzeng, Chiang, Kuan & Lee, 2010; WHO, 2018). 

En av 20 personer har under det senaste året upplevt att någon i deras närhet suiciderat och en av 

fem personer har varit med om det under sin livstid (Spillane, Matvienko-Sikar, Larkin, 

Corcoran & Arensmanl, 2018). Begreppet psykisk ohälsa omfattar både psykiska besvär och 

psykiska sjukdomar. Psykiska besvär kan röra sig om oro, ångest eller sömnsvårigheter medan 

psykiska sjukdomar är ett tillstånd där man har flera olika kriterier som uppfylls för att kunna 

ställa en diagnos (Folkhälsomyndigheten, 2017). Det finns en rad olika tillstånd och situationer 

som kan göra att en person väljer att suicidera, exempelvis depression (Eizadi-Mood et al., 2018; 

Masferrer, Escalé-Muntañà, Malagón, Cid & Caparrós, 2018). Depression är ett tillstånd där en 

individ upplever en sänkt grundstämning och nedstämdhet. En depression kan vara lindrig eller 

svår och kan även variera i duration (NE, u.å.). Denna diagnos är den största bakomliggande 

faktorn till att ett suicid sker. För att suicidantalet ska minska måste vårdpersonal vara lyhörd och 

fånga upp individers berättelser i tid samt att arbeta förebyggande med suicidprevention 

(Socialstyrelsen, 2017).  

 

Att vara med om att en anhörig suiciderar kan ses som ett psykiskt trauma vilket enligt Lindskog 

(2014, s. 626) definieras som en chockartad och smärtsam upplevelse som kommer plötsligt. 

Wiklund Gustin (2015, s. 248, 250) beskriver att en förlust kan vara traumatiserande för både 

kropp och själ och kan leda till ett lidande som kan orsaka ohälsa. Att vara med om en traumatisk 

händelse innebär att en persons existentiella tillvaro blir kaosartad då en situation som utlöser 

detta tillstånd är oväntat och extremt omtumlande. Tzeng et al. (2010) beskriver att det är ökad 

risk för en närstående att själv suicidera under det första året efter en anhörig tagit sitt liv. 

 

Vid en förlust i livet, exempelvis när någon suiciderar är sorg en normal process som påverkar 

människor individuellt (Gustafsson, Wiklund-Gustin & Lindström, 2010; Powell & Matthys, 
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2013). Skärsäter (2014, s.158) beskriver att sorgen visar sig på olika sätt beroende på vem som 

drabbas. Faktorer såsom kön, kultur och ålder spelar in i hur sorgen yttrar sig. Det behöver inte 

betyda att en person som inte visar sin sorg utåt inte sörjer alls. Farm (2014) beskriver vidare att 

varje sorg är individuell men kan ses som en process i fyra olika faser. Först kommer chockfasen 

som innebär att personen inte är mottaglig för känslor eller information. Det undermedvetna 

skyddar oss från den smärta som ska komma i samband med en händelse som utlöst chock, 

exempelvis ett dödsfall. Denna fas kan hålla i sig från timmar till veckor. Chockfasen går sedan 

över i reaktionsfasen där den drabbade utsätts för starka känslor som pendlar mellan ilska, tårar 

och tomhet. Det är individuellt hur länge denna fas varar, men den håller i sig i genomsnitt en 

månad. Nästa fas är bearbetningsfasen där den drabbade börjar att ta in vad som hänt steg för 

steg och börjar sörja. Känslorna som fanns i föregående fas finns kvar men intensiteten minskar. 

Denna fas håller i sig från månader till ett år. Nyorienteringsfasen är den sista fasen i 

sorgeprocessen där personen kan börja gå vidare och tänker mer sällan på förlusten. Miyabayashi 

och Yasuda (2007) beskriver att ur ett sjuksköterskeperspektiv är det viktigt att ha kunskap om 

denna sorgeprocess och att personen kan pendla mellan de olika faserna. Sorg anses vara en 

hälsosam process som gås igenom när något traumatiskt sker i en individs liv, som exempelvis 

en förlust av en anhörig. Även om detta anses som en hälsosam process kan långvarig och 

intensiv sorg vara en riskfaktor för fysisk och psykisk ohälsa. Powell och Matthys (2013) 

beskriver att vara närstående till en som suiciderar betyder för den efterlevande en djup sorg. 

Vidare beskriver de sorgeprocessen efter ett suicid som en stämpel en familj kan få då suicid 

anses tabubelagt och påverkar hela familjens sorgeprocess. Detta kan i sin tur kan påverka deras 

möjlighet till att nå en punkt där de kan leva vidare.  

 

Att vara närstående och drabbas av en förlust som ett suicid innebär leder till ett lidande 

(Socialstyrelsen, 2017). Lidande kan beskrivas som ett tillstånd där den individuella integriteten 

och det hela existentiella jaget hotas. En människa behöver alltså inte ha drabbats av en sjukdom 

för att kunna befinna sig i ett lidande utan det kan även uppkomma efter exempelvis en förlust 

(Melvin & Heater, 2004). Vidare diskuterar författarna att personer som befinner sig i ett lidande 

kan ha svårt att lära sig hantera den nya verkligheten de befinner sig i då de sörjer det liv som de 

en gång hade. Detta kan visa sig genom exempelvis ilska, chock och ledsamhet. I 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor framgår det bland annat att sjuksköterskan ska ha ett 
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etiskt förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017), vilket bland annat innebär att ta 

hänsyn till den enskilde individens värdighet. Som sjuksköterska är det viktigt att förstå och ha 

kunskapen kring vad lidande är och vad det kan ha för påverkan på den enskilde individen i 

vårdmötet samt att det inte endast är personer med sjukdom som kan befinna sig i ett lidande.  

 

Socialstyrelsen (u.å.) definierar begreppet närstående som gift partner, förälder, barn eller far- 

och morföräldrar. I denna uppsats kommer begreppet närstående dock att användas för att 

hänvisa till föräldrar, syskon och barn. Begreppet anhörig kommer att syfta på den som har 

suiciderat. Att vara närstående som lever kvar efter det trauma som ett suicid innebär är 

påfrestande och kan leda till omfattande förändringar för den drabbade. Plötsliga dödsfall, såsom 

suicid, har visat sig vara relaterat till svår sorg och innebär ofta ett stort lidande. För att kunna 

stötta närstående på bästa sätt är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om vad närstående 

kan uppleva när ett suicid sker. Med detta sagt är författarna medvetna om att det inte går att 

skapa en manual för hur dessa människor ska behandlas, men detta kan ses som ett stöd. Syftet 

med denna litteraturstudie var att beskriva närståendes upplevelser av att en anhörig suiciderar 

och tiden därefter. 

 

Metod 

Denna litteraturstudie genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys av narrativa berättelser av 

närstående som upplevt att en anhörig suiciderar. Segesten (2017, s. 108) beskriver narrativ som 

texter som grundar sig i individers berättelser anknutet till hälsa, lidande och vård. Det kan vara 

både patienter och närstående som berättar om sina erfarenheter. Holloway och Wheeler (2010, 

s.193) beskriver att narrativ forskning är ett bra alternativ om man vill studera människors 

upplevelser, känslor och tankar. För att samla in data till denna litteraturstudie användes 

databasen Libris för att hitta narrativa berättelser som ansågs svara på studiens syfte. 

Inklusionskriterierna var att böckerna skulle vara skrivna mellan åren 2008 - 2018 och att de 

skulle vara skrivna på svenska. För att hitta relevanta böcker delade vi upp sökningen genom att 

söka under olika ämnen, medicin, psykiatri och självmord vilka sedan kombinerades med 

varandra. Vi rensade sedan bort alla dubbletter och kvar fanns då 350 böcker. Urvalet gjordes 

genom att titta på titlarna och om titeln verkade intressant och stämma in på syftet lästes 

sammanfattningen av innehållet. I slutändan valdes en reportagebok med åtta berättelser om 
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upplevelsen av att vara närstående till en person som suiciderar och tiden därefter. Boken vi valt 

har titeln Våra älskade orkade inte leva skriven av Joanna Björkqvist (2015). I denna bok har 

Joanna intervjuat åtta närstående, tre män och fem kvinnor som varit med om att deras anhörige 

suiciderat. Kontexten för intervjuerna har skiftat kraftigt, allt från hemmiljö till parkbänkar och 

klippor vid havet. En del av de närstående i boken har varit med om att mer än en anhörig har 

suiciderat. I berättelserna framkommer det att det är sex män och fem kvinnor som har 

suiciderat.  

 

Analys 

Då denna studie syftade till att ta reda på närståendes upplevelser när en anhörig suiciderar och 

tiden därefter föll det sig naturligt att använda narrativa berättelser. Arbetet har utgått från en 

kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). 

Manifest ansats innebär att arbeta textnära och inte låta tolkningar avgöra innehållet i texten. För 

att få ut kärnan i texten menar Graneheim och Lundman (2004) att insamlade data ska läsas om 

och om igen för att förstå vad som faktiskt sägs och vilken kontext det handlar om. Med en så 

pass utförligt arbetad data har personerna som väljer denna metod störst chans att förmedla ett så 

rättvist resultat som möjligt. För att få en helhetsbild över de närståendes upplevelser så lästes 

den valda boken först upprepade gånger av båda författarna till denna studie. Sedan 

identifierades meningsenheter som svarade an på syftet, dessa extraherades och kodades med 

siffror och färg för att enkelt kunna hitta dem i originaltexten. I nästa steg kondenserades 

meningsenheterna, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär att korta ner dem utan 

att tappa kärnan i innehållet. När alla meningsenheter var kondenserade övergick analysen till 

nästa steg, vilket innebar att föra samman meningsenheter som beskrev likartade upplevelser till 

subkategorier. Subkategorierna fördes sedan samman med varandra i flera steg. Vid den 

slutgiltiga kategoriseringen fick ingen data passa i mer än en kategori eller uteslutas på grund av 
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brist på kategori. De slutgiltiga kategorierna presenteras i form av brödtext med citat för att 

styrka det som framkom i berättelserna.  

 

Resultat  

Analysen resulterade i tre kategorier som redovisas i tabell 2.  

 
 

Att nås av beskedet och söka förklaringar  

I boken beskrev de närstående att en känsla av enorm chock inföll sig när de nåddes av beskedet 

att deras anhörige suiciderat. De beskrev att smärtan var så olidlig att de skrek rakt ut, var 

otröstliga och att sorgen som infann sig var obeskrivlig. Det var svårt att ta in vad som hade hänt, 

att kunna förstå att beskedet faktiskt var sant. Trots chock och kaos fanns det närstående som 

beskrev att en känsla av lättnad infann sig i samband med beskedet. Detta berodde på att den 

anhörige mått psykiskt dåligt under en längre tid och tidigare hade försökt suicidera. Detta 

hemska, men definitiva besked, innebar att de inte behövde oroa sig längre då de visste att den 

anhöriges lidande var över. I chocktillståndet beskrev de närstående att det var svårt att tänka 

klart, det var i efterhand svårt att minnas allting från första dygnet efter beskedet kom. Att vara 

den som fann den anhörige efter suicidet var också chockartat. Desperat försökte de rädda den 

anhörige i hopp om att det inte skulle vara försent.  

 

“Jag bad till Gud att få behålla Per, men det hjälpte inte” (Björkqvist, 2015, s. 

87). 

 

När jag fick veta vad som hänt skrek jag rätt ut, berättar Ebba [närstående]. Det 

var fruktansvärt. Sedan grät vi allihop hela natten. Morgonen därpå åkte vi hem 

[från stugan], men jag minns ingenting alls av hemfärden. Jag vet bara att vi 

måste ha åkt hem, för vi var ju hemma sedan (Björkqvist, 2015, s. 32). 
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Efter suicidet ägnade de närstående mycket tid till att försöka få ordning på alla tankar, kunna 

hitta förklaringar till varför den anhörige valde att suicidera och förstå den nya verkligheten. 

Dessa funderingar berörde både varför det skedde nu och varför den anhörige inte hört av sig och 

bett om hjälp. Närstående beskrev att de i efterhand insåg att deras anhörige mått mycket sämre 

än vad de hade kunnat förstå och förstod att det funnits tecken på depression.   

 

Tankarna virvlade runt, runt och aldrig har en så kort sträcka känts så lång. Jag 

[närstående] körde och körde, så fort jag tordes. Gråtande, skrikande och 

hulkande tog jag mig hela vägen. Jag skrek rakt ut och smärtan i mitt bröst var 

olidlig. Jag pendlade hela tiden mellan hopp om att allt var ett fruktansvärt 

misstag och förtvivlan blandades med ilska. Varför gjorde du så, David? 

[Anhörig] Varför? Och varför just nu? (Björkqvist, 2015, s. 29). 

 

Att klandra sig själv och känna skuld  

De närstående påverkades hårt av suicidet. I berättelserna delade många närstående upplevelsen 

av att de lämnades kvar med en känsla av att vara otillräcklig, hjälplös och de klandrade sig 

själva för suicidet. De beskrev att de var arga på sig själva för att de inte förstått eller sett vad 

som försiggick framför deras ögon. Den anhörige hade mått mycket dåligt och de hade inte sett 

det. De klandrade även sig själva genom att känna att de inte varit tillräckligt stöd för den 

anhörige innan suicid. Närstående beskrev både upplevelser av att ha gjort mycket för den 

anhörige men även att de i efterhand kände att de borde ha gjort mer.  

 

Jag [närstående] har många gånger tänkt att det är mitt fel – att Kim [anhörig] 

tog sitt liv för att jag inte funnits där för honom tillräckligt mycket. Men å andra 

sidan har jag gjort mycket för honom – kanske mer än många andra föräldrar 

gjort för sina barn” (Björkqvist, 2015, s. 140). 

 

Skuld och skam var en vanlig känsla som de närstående beskrev i boken. Många anhöriga led av 

psykisk ohälsa en tid innan suicidet. Närstående upplevde att de hade gjort så gott de kunnat men 

trots detta var skulden enorm. De kunde skuldbelägga sig själva för suicidet då de en tid innan 

hade gett råd i tron om att de varit ett stöd, men som de i efterhand tolkade som orsak till att den 

anhöriga valde att suicidera. Närstående upplevde att om de bara hade agerat annorlunda så hade 

ett suicid inte behövt ske. Att leva med skulden var något som tog hårt på dem. Det kunde 

beskrivas som en orealistisk skuld då de menade att de endast var människor och skulden var så 
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mäktig att de inte förstod hur en människa skulle klara av att komma ur det. En del närstående 

beskrev att känna skuld var tungt och att det inte lönade sig. De menade att det som hade hänt 

inte skulle förändras av att de kände skuld och att den nya verkligheten ändå skulle kvarstå. Det 

upplevdes enormt tabu- och skambelagt att prata om suicid, därför valde en del närstående att 

hålla skammen av att en anhörig suiciderat för sig själva.  

 

”Jag har känt en oerhörd skuld. Om man har ett barn som inte orkar leva, vilken 

rutten och dålig förälder är man inte då? Skulden är så stor att den kan döda” 

(Björkqvist, 2015, s. 71). 

 

“Det var jag [närstående] som gav honom [anhörig] biljetten att ta sitt liv. Jag 

har brottats med detta i tjugo år och känt en otrolig skuld. Hur kunde jag säga 

så?” (Björkqvist, 2015, s. 86). 

 

I boken beskrev de närstående också en känsla av dåligt samvete efter suicidet. De förstod att det 

inte var deras fel att den anhörige valde att suicidera men känslorna sa annat. Närstående menade 

att de inte visste hur de skulle uppföra sig eller vilket beteende de borde ha i möten med andra 

människor när en anhörig suiciderat samt veta vilka känslor som var okej att känna. De 

närstående kunde känna dåligt samvete över att skratta och känna glädje redan första veckan 

efter suicidet hade skett. Samtidigt beskrev de även att de såg alla känslor som naturliga och att 

de därför måste få lov att ta plats.  

 

Närstående beskrev i boken att de kände ilska och vrede mot att deras anhörige valde att 

suicidera. Dessa känslor kunde finnas kvar under flera år. Det var svårt att känna sympati för den 

handlingen som deras anhörige hade genomfört och närstående kunde känna att det var en feg 

utväg samt att det var egoistiskt av dem att ta livet av sig. Närstående uttryckte att de kunde slå 

sönder saker för att få utlopp för sin frustration och ilska.  

 

Jag [närstående] var så förbannad. Har man upplevt ett självmord i familjen vet 

man ju hur det påverkar de anhöriga och ändå gjorde hon [anhörig] det. Jag var 

riktigt förbannad på henne under lång tid och faktum är att det gick över först nu 

i våras, 2014 (Björkqvist, 2015, s. 36). 

 



       

 

10 

Jag [närstående] tycker att det var så egoistiskt av Kim [anhörig] att ta sitt liv. 

När han gjorde det berövade han mig framtiden. Som mamma har man ju redan 

planerat en framtid för sitt barn och hela den bilden suddades ut när Kim dog. De 

tänkta barnbarnen kommer aldrig och allt jag planerat att vi skulle göra blir 

heller aldrig av. Att mista sitt barn är att förlora sitt eget liv samtidigt 

(Björkqvist, 2015, s. 141). 

 

I boken fanns även berättelser med närstående som inte klandrade sig själv eller upplevde dåligt 

samvete när deras anhörige suiciderat. De var ledsna och kände också ilska men inte lika mycket 

som lättnad och sorg. De beskrev att sorgen efter suicidet aldrig kommer att försvinna. De kunde 

vara ledsna och gråta varje dag första året, så mycket att kroppen drabbades av vätskebrist. De 

kände att de kunde gråta när som helst framför vem som helst då de hade all rätt i världen att få 

vara ledsna. Det var viktigt att tillåta sig själv att bryta ihop för att komma igen och bli starkare. 

Med tiden kom gråten mer sällan, men fortfarande kunde de gråta lång tid efter suicidet då de på 

något sätt påmindes om den anhörige. I boken berättade närstående som själva hade erfarenhet 

av psykisk ohälsa att den erfarenheten gjorde att de hade förståelse för varför suicid varit en 

utväg för deras anhörige. Vidare beskrev de att de förstod att det inte berodde på att den anhörige 

inte älskade sin familj utan för att denne inte orkade leva längre. De beskrev också en förståelse 

som gjorde att de inte såg handlingen som ett svek, såg man suicidet som ett svek hamnade de 

själva i ett evigt lidande. Andra personer i den närståendes omgivning upplevde inte denna 

förståelse och det kunde vara svårt att argumentera för och förklara sin förståelse för valet av 

suicid när de fanns så stora meningsskiljaktigheter. De närstående som hade upplevelsen av 

förståelse beskrev att de kände enorm respekt för alla val den anhörige tagit, både gällande att 

inte söka hjälp för sin depression samt valet av inte längre orka och därför suicidera. I efterhand 

har de förstått att den anhörige mått mycket sämre än vad hen visade utåt och att detta sågs som 

en styrka, att orka leva så länge som hen gjorde trots djup depression som var fylld av mörker 

och inga utvägar. De beskrev att de var säkra på att deras anhöriga inte längre led och att de hade 

det så mycket bättre var de än befann sig nu. 

 

”Jag kände lättnad när mamma slutligen lyckades ta sitt liv, för när hon tog sitt 

kunde jag börja leva mitt” (Björkqvist, 2015, s. 94) 
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Jag [närstående] har full förståelse för att min pappa [anhörig] tog sitt liv. Jag 

har själv mått fruktansvärt dåligt och vet hur det känns att vara djupt deprimerad. 

Mina egna upplevelser gör att jag ser självmord som ett sätt att dö. Precis som 

man kan dö av cancer (Björkqvist, 2015, s. 146) 

 

Att det är viktigt att få dela sin sorg med andra och få stöd 

Närståendes berättelser beskrev att det i sorgeprocessen var viktigt att bevara de lyckliga, glada 

stunderna och att låta de ljusa minnena få leva vidare. En del närstående kom till insikt efter en 

tid att det var viktigt att våga skratta och känna glädje, även om de befann sig i enorm sorg.  

Närstående beskrev att det tog lång tid efter suicidet innan de insåg att livet är kort och tiden bör 

tas vara på. De bestämde sig för att leva sitt liv vidare och vara tacksam över den tid som fanns 

kvar. De upplevde även att det tog lång tid innan de kunde prata om den anhörige utan att börja 

gråta. Många närstående beskrev att de totalt bröt ihop vid suicidet men att de efter en tid faktiskt 

kunde skoja och vara glada och inte längre bryta ihop. Några närstående beskrev att det var 

värdefullt och att de kände enorm glädje i att de fått hinna säga “jag älskar dig” en sista gång, 

innan det var försent.  

 

Det tog mer än två år innan jag [närstående] kunde prata om mamma [anhörig] 

utan att gråta, men idag kan jag det. Numera minns jag henne med glädje. Eller 

det kanske är fel ord … Jag minns henne i alla fall med värme och de goda 

stunderna har tagit över. Jag bryter inte ihop när en ny kompis råkar säga att jag 

borde ta med tvätten till min mamma som han själv brukar göra till sin. ”Det är 

lite svårt att kasta upp den i himlen för gravitationen gör att den ramlar ner igen” 

kan jag säga då (Björkqvist, 2015, s. 107). 

 

Suicidet fick de närstående att inse att livet är skört och det är viktigt att ta vara på livet och 

familjen och vårda dessa ömt. De började värdesätta familj och släkt på ett annat sätt och 

uppmanade sina närmaste att söka hjälp om de mådde dåligt. I berättelserna beskrev de 

närstående att de insåg vad oändligt mycket familjen och allt vad de hade tillsammans betydde. 

De kände sig lyckligt lottade över vilka människor som stod runt omkring dem. Det var otroligt 

betydelsefullt att nära vänner och familj vågade höra av sig och visa sitt stöd. Att tillsammans 

med familjen kunna gråta och prata om det som inträffat och dela den fruktansvärda sorgen med 

dem var av stor vikt. Barnen inom familjen var också till stor tröst då de fortsatte att leva mer 
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som vanligt utan att tänka så mycket på vad som hänt, vilket gjorde att det blev lättare att tänka 

positivt och bevara minnet av den anhörige som suiciderat. 

 

”Familjens närmaste vänner var den första tiden väldigt omtänksamma och 

uppförde sig exakt så som Elisabeth [närstående] önskade. De vågade ställa 

frågor samtidigt som de fanns till hands och grät med de drabbade” (Björkqvist, 

2015, s. 21). 

 

I motsats till dem som hade bra stöd och tröst från sin omgivning beskrevs också upplevelser av 

att inte få det. Närstående beskrev att deras psykiska mående påverkades efter suicidet. Många 

drabbades av sömnsvårigheter. En del fick börja med antidepressiva läkemedel då de kämpade 

hårt för att hålla sig flytande och inte hamna i en djup depression. Att lämnas ensam var något 

skrämmande då de var rädda för att de själva skulle suicidera. De närstående beskrev att de 

mådde väldigt dåligt men var ändå tvungna att utföra vardagliga aktiviteter som att gå till 

affären. Där mötte de andra människor som visste vad som hänt men det var ingen som sa 

någonting, de kunde känna deras blickar men ingen kom fram och gav en kram, frågade hur det 

var eller på något sätt visade att de fanns där. I efterhand önskar de att det skulle varit fler som 

hade brytt sig och visat sitt stöd, på enkla sätt som att exempelvis hjälpa till med saker i 

vardagen.  

 

Jag [närstående] var livrädd för att jag skulle ta livet av mig. Så länge 

Ståle [sambo] var hos mig visste jag att jag inte kunde skada mig själv, 

men varje gång han tänkte gå kom paniken. Tänk om jag skulle göra mig 

själv illa? Tänk om jag skulle ta livet av mig, jag också? Jag var livrädd 

för det, för jag var så djupt nere (Björkqvist, 2015, s. 139). 

 

En del upplevde att det var svårt att prata om att deras anhöriga begått suicid då psykisk ohälsa 

och suicid var något tabubelagt och att det fanns stor okunskap kring detta i samhället. De 

menade att det var viktigt att prata om sina upplevelser för att denna tabu skulle bli mindre och 

för att öka kunskapen. Närstående påpekade att tabun förstärktes om man inte erkände för sig 

själv och andra vad som hänt. I allt kaos som ett suicid innebär beskrev de närstående en 

förståelse för dem i deras närhet som inte vet hur de ska agera eller säga när något så tragiskt 

som suicid skett. De menade att en del i deras omgivning var livrädda för sorg och hur detta 
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yttrade sig, så som att vara mycket ledsen. De upplevde att det saknades en förståelse för den 

sorg de befann sig i och efter kort tid förväntades sorgearbetet vara över. Det var jobbigt att ha 

den känslan och de närstående menade att personerna i dennes omgivning inte behövde göra eller 

säga mycket, en kram räckte långt och väl.  

 

En del vänner försvinner för att man skräms när man gråter.  

Tårar skrämmer människor. Folk är livrädda för sorg och vet inte hur de 

ska hantera den. Efter två–tre veckor av tårar får det vara nog. Då ska 

sorgen ha gått över, verkar de tänka. Så är det ju inte alls. Sorgen är 

livslång även om den förändras med tiden (Björkqvist, 2015, s. 142). 

 

Närstående beskrev i boken att det var viktigt att gå i någon form av terapi för att komma vidare i 

sin sorg. I efterhand insåg de närstående att det var väldigt viktigt att de erbjöds professionell 

hjälp direkt efter suicidet för att kunna hantera den sorg som det innebar att ha förlorat en 

anhörig genom denna tragiska händelse. Detta var dock ingenting som de närstående i 

berättelserna erbjöds per automatik efter suicidet hade skett. De kunde få vänta flera år på att få 

träffa en terapeut och det var många som var tvungna att själva inse att de behövde professionell 

hjälp och fick söka den på egen hand. De har i efterhand insett att samhället och politikerna 

borde satsa mer pengar på vården inom psykisk ohälsa. Detta för att ändra attityden kring 

psykisk ohälsa och kunna hjälpa människor som är i stort behov av det. De närstående upplevde 

att vården inte tog deras oro angående risken för suicid hos deras anhörige på allvar innan det 

hade skett, med det sagt att samhället måste lägga in mer resurser för att förbättra 

suicidpreventionen.   

 

Tabut kring psykisk ohälsa kommer inte att försvinna så länge politikerna inte gör 

det lika lätt att få akut hjälp i samband med en depression som vid ett benbrott.  

Man måste satsa stora pengar inom detta område. Politikerna har makten att se 

till att attityden kring psykisk ohälsa förändras (Björkqvist, 2015, s. 160). 

 

Att få hjälp med att reda ut och sätta ord på sina tankar och känslor upplevdes som värdefullt i 

bearbetningen. Närstående beskrev även att upplevelsen av att delta i psykodrama där man levde 

ut sin sorg, skuld och ilska fysiskt hade hjälpt. De menade att det var värdefullt att bearbeta sin 

sorg i grupp och få kontakt med andra som varit med om liknande saker för att sedan kunna 
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hantera sorgen på egen hand. I berättelserna framkom även att närstående fann tröst i att bearbeta 

sina känslor genom skrivande, en del skrev böcker och andra skrev blogg eller dagbok. 

Skrivandet fungerade som en slags terapi, ett sätt att frigöra alla sina känslor och gå vidare i sin 

sorg samtidigt som minnet av den som suiciderat fick leva kvar genom texterna. Att få berätta sin 

historia hjälpte närstående att släppa på skammen och istället känna sig fri och kunna berätta om 

vad man upplevt i sitt liv. Närstående berättade att de känt glädje och tacksamhet över att även 

kunna hjälpa och trösta andra genom att dela sin historia. De hade önskat att dem själva hade haft 

berättelser och upplevelser från andra som varit med om samma sak att ta del av men det fanns 

inte att få tag på. Skrivandet var också bra för att sedan kunna gå tillbaka och läsa och förstå vad 

de själva känt.  

 

Kan jag [närstående] påverka en enda människa, göra något som betyder något 

för en enda person, så gör jag gärna det, säger hon uppriktigt. Jag har inget 

problem med att prata om att min mamma tog livet av sig och kan min historia ge 

någon annan stöd eller tröst är jag tacksam över det (Björkqvist, 2015, s. 96). 

 

I boken beskrev de närstående att de fann tröst i att tro att livet var förutbestämt, deras anhörige 

suiciderade för att det var bestämt så. De menade att människan fanns på jorden för att lära och 

sedan återfödas flera gånger i olika skepnader. Detta tankesätt beskrev de närstående som ett stöd 

i sin tröst då de trodde att den anhörige fanns någonstans på jorden och levde därför vidare. 

Närstående beskrev också att de fann tröst i att tänka att de en dag skulle återförenas med sin 

anhörige. De kände frid i att den anhörige hade funnit ro och hade det mycket bättre nu än vad de 

hade när de levde. Några närstående beskrev att de fann sin tro till Gud genom suicidet och 

kunde genom tron känna ett enormt lugn.  

 

Jag [närstående] blev troende genom den händelsen och jag känner en stor 

trygghet i korset. Av Ståle [sambo] önskade jag mig ett kors att bära om halsen 

och det fick jag. Det betyder mycket för mig och jag känner ett stort lugn tack 

vare min tro. Jag vet att Kim [anhörig] och jag kommer att träffas igen. På hans 

begravning tog jag inte farväl, utan jag sa att vi skulle ses igen. Jag vet att det 

kommer att bli så (Björkqvist, 2015, s. 144).  
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Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva närståendes upplevelser av att en 

anhörig suiciderar och tiden därefter. En bok bestående av narrativ från närstående 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys, vilket resulterade i tre kategorier: Att nås av 

besked och söka förklaringar, Att klandra sig själv och känna skuld och Att det är viktigt 

att få dela sin sorg med andra och få stöd. Diskussionen kommer att presenteras i två 

delar: Resultatdiskussion samt Metodkritik.  

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie visade att närstående upplevde tidpunkten för beskedet om 

suicid som kaotiskt, chockartat och fruktansvärt. Det fanns dock även de som kände en 

lättnad av att veta att lidandet för den anhörige var över. Detta stämmer överens med 

Spillane et al. (2018) där det framkom att de omedelbara reaktionerna vid besked 

innefattade allt från att känna skuld, skam, sorg och ilska, men även lättnad. I denna 

studie beskrev närstående att de hade svårt att ta in beskedet och förstå att det var sant. I 

likhet med detta visade Adams, Hawgood, Bundock och Kõlves (2018) att närstående till 

en början kan ha svårt att tro på beskedet de fick. Även bristande minne de närmaste 

dagarna efter suicidet kan förekomma (Spillane et al., 2018). Som sjuksköterska är det 

viktigt att ha kunskap om närståendes situation i samband med beskedet för suicid då 

personen som befinner sig i denna chock inte är helt mottaglig för information kring 

exempelvis vilket stöd och hjälp som finns att få. Rutherford och Wenckstern (2016) 

beskriver att personer som varit med om ett trauma bör få information vid flertal tillfällen 

samt i skrift för att vid ett mer passande tillfälle kunna ta åt sig av informationen. Detta är 

något som sjuksköterskan bör bära med sig för att närstående ska få möjlighet till rätt 

stöd i sorgens alla faser. Generellt sett så har ofta närstående som förlorat en anhörig 

genom suicid sämre hälsa än personer som förlorat en familjemedlem på ett mer naturligt 

sätt som vid exempelvis sjukdom. Det är vanligt att drabbas av fysisk ohälsa efter ett 

sådant trauma, exempelvis smärta, hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck och diabetes. De 

närstående som dessutom finner den anhörige avliden har större risk att utveckla mer 

långvariga psykiska konsekvenser såsom depression, panikångest och post traumatiskt 

stressyndrom (Spillane et al., 2018). Rutherford och Wenckstern (2016) beskriver också 

att dessa personer kan påverkas hårdare av traumat och därför är det viktigt att 
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vårdpersonal ägnar extra mycket tid till att ge dem information på ett tydligt och enkelt 

sätt, upprepade gånger. Det är alltså viktigt att sjuksköterskan tar reda på om den 

närstående har vittnat traumat.  

Resultatet i denna studie visade att närstående ägnade mycket tid efter suicidet att försöka förstå 

varför den anhörige valde att suicidera. Walker (2017) beskriver att undra varför som en stor del 

i sorgearbetet. Både varför den anhörige lämnat dem, varför personen gjorde så mot dem och 

varför hen inte sökte hjälp. Antonovsky (2005, s. 17, 44–45) beskriver i sin modell begreppet 

känsla av sammanhang (KASAM). KASAM innefattar tre delar: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Tillsammans utgör de en grund för att hantera livets alla prövningar och hålla en 

balans oavsett vad personen utsätts för. Antonovsky menar att de tre begreppen är “... oupplösligt 

sammanflätade” (Antonovsky, 2005, s. 47). Relaterat till resultatet i denna studie kan 

Antonovskys teori ses som betydande då sjuksköterskan med denna kunskap kan luta sig mot 

KASAM och stötta den närstående med hjälp av dennes egna resurser och förmågor för att uppnå 

hälsa. Begriplighet handlar om att varje enskild individ upplever situationer olika genom yttre 

och inre stimuli som används när hen utsätts för prövningar. Dessa stimuli beror på vad den 

enskilde har varit utsatt för tidigare (inre) samt hur det sociala sammanhanget (yttre) ser ut. För 

att uppleva begriplighet anses dessa stimuli som bland annat strukturerade och tydliga och inte 

som exempelvis kaotiska och oväntade. Ett trauma är kaotiskt och oväntat, därför är det viktigt 

för sjuksköterskan att ha kompetens att se den enskildes behov och styrkor för att begriplighet 

ska uppnås.  

 

I resultatet i denna studie framkom det att närstående återkommande hade känslan av skuld och 

att inte ha varit tillräckligt stöd för den anhörige. De närstående i denna litteraturstudie 

ifrågasatte sig själva återkommande om det var något de borde sett tidigare för att förhindra 

suicid hos deras anhörige. Studier (Begley & Quayle, 2007; Kasahara-Kiritani, Ikeda, 

Yamamoto-Mitani & Kamibepphu, 2017; Spillane et al., 2018) har visat att det är vanligt bland 

närstående att känna att de inte räckte till, ifrågasätta sig själva och därigenom känna skuld. 

Holland Barnes, Pazur och Lester (2014) menar att närstående i efterhand kunde tänka på samtal 

som de haft med den anhörige och skuldbelägga sig själv för att inte ha tagit orden som sades på 

allvar innan det var försent. I denna studies resultat framkom det även att närstående kunde 

känna ilska mot den som suiciderat. Walker (2017) beskriver att det är vanligt att närstående 
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känner sig missnöjda, upprörda eller irriterade överlag eller väljer att rikta sin ilska mot 

någonting specifikt. Det kan röra sig både om ilska mot vården eller mot andra människor, det 

betonas dock att det ofta handlar om en ilska mot den som suiciderat. Att få uttrycka sina känslor 

på olika sätt var viktigt och kan vara till stor hjälp (Kasahara-Kiritani et al., 2017), vilket även 

framkom i denna litteraturstudie. Det kunde röra sig om att dela sina känslor med andra eller att 

ta ut sin ilska eller frustration fysiskt. Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att 

patientens berättelse ska stå i fokus och vården ska formas i samverkan med denne. Som 

legitimerad sjuksköterska ska man ha kunskap och kunna identifiera patientens hälsa och skapa 

förutsättningar för att främja och få fram den. Det är viktigt att sjuksköterskan kan kommunicera 

på ett respektfullt sätt och visa sig lyhörd och empatisk. Kopplat till resultatet i denna studie är 

det viktigt att man som sjuksköterska kan lyssna på den närstående, bekräfta deras känslor såsom 

skuld och identifiera styrkorna som hen har. Detta kan också förstås utifrån Antonovskys teori 

där det handlar om att se den närståendes styrkor och hjälpa denne att finna meningsfullhet 

(Antonovsky, 2005, s. 45). Antonovsky (2005, s. 45) menar att hanterbarhet och meningsfullhet 

är relaterat till att använda sig av resurser runt omkring sig, exempelvis vårdpersonal man litar 

på. Att behärska situationen (hanterbarhet) och vara delaktig (meningsfullhet) är viktigt för den 

närstående. Vi menar att sjuksköterskan kan använda sig av denna modell i mötet med 

närstående som varit med om suicid, att acceptera förlusten och finna strategier för att kunna gå 

vidare och finna någon meningsfullhet i livet trots suicid.  

 

Denna studiens resultat visade att det var viktigt för de närstående att lära sig tänka positivt och 

minnas de ljusa stunderna för att orka leva vidare. Suicidet fick de närstående att inse att familjen 

är viktig och tiden dyrbar. I denna studie visades att barnen inom familjen ansågs vara en viktig 

del i att känna tröst, då barn är naturliga och lever vidare som om ingenting hade hänt. 

Feigelman, Gorman och Jordan (2009) menar att barnen visats vara de mest hjälpfulla i sorgen 

och Spillane et al. (2018) redovisar att det kunde hjälpa närstående att se på film med barnen och 

njuta av den tiden tillsammans. Vidare i denna studiens resultat uttryckte närstående ett behov av 

stöd efter suicidet. De önskade att fler vänner skulle visat sitt stöd och visat att de fanns där för 

dem. Ross, Kõlves, Kunde och Diego De Leo (2018) redovisar dock att stödet från familj och 

nära vänner varierar efter suicid. De som fick denna typ av stöd menade att de kände att de 

kunde vara mer öppna och vågade prata mer öppet om hur de mådde. Även Walker (2017) 
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belyser att stödet från närmaste vänner och familj är viktigt. Kopplat till Antonovskys teori 

(2005, s. 45) kan familj och vänner, barnen och de ljusa minnena ses som resurser som finns till 

hands för den närstående för att kunna uppnå hanterbarhet och meningsfullhet. I denna studie 

framkom det dock att många närstående inte visste hur de skulle bete sig i möte med andra efter 

suicid och även en förståelse för att andra inte visste hur de skulle agera. Feigelman et al. (2009) 

menar att omgivningen ofta inte vet hur de ska reagera eller agera. Utifrån resultatet i denna 

litteraturstudie visar det sig att stöd från olika håll var av stor betydelse för de närstående och att 

det inte krävdes så mycket av omgivningen för att de skulle känna att de fick stöd.  

 

I resultatet i denna studie framkom det att de närstående upplevde en skam över att berätta för 

någon annan att en anhörig valt att suicidera. De beskrev det som att ämnet suicid var tabubelagt 

och valde därför att hålla känslor och tankar för sig själv. Suicid anses idag vara överdrivet 

tabubelagt (Pitman, Stevenson, Osborn & King, 2018) och stigmatiserat då det historiskt sett 

varit en skamfull handling och att detta synsätt lever kvar idag. Detta drabbar de närstående 

negativt genom att de inte vågar berätta vad som hänt (Cvinar, 2005). Polanczyk (2017) menar 

att om stigmatiseringen kring suicid ska försvinna, både på samhälls- och världsnivå, är det 

nödvändigt att våga prata om detta samt om depression.  

 

Närstående i denna studie uttryckte en önskan om att de skulle ha erbjudits professionell hjälp 

direkt efter suicidet, men istället var de tvungna att söka den själva. Spillane et al. (2018) menar 

att närstående uttrycker att det är lika viktigt att få stöd av familj och vänner som det är att få 

professionellt stöd både när det gäller det praktiska i vardagen och när det gäller stöd i att hantera 

sina känslor. I denna studies resultat framkom det att deltagarna bearbetade sin sorg på olika sätt, 

enskilt och i grupp. Studier (Miers, Abbott & Springer, 2012; Peters, Cunningham, Murphy & 

Jackson, 2016) har visat att närstående önskar att få prata med andra som varit med om samma 

sak. Ross et al. (2018) beskriver att närstående som gick i samtalsterapi tillsammans med 

personer som varit med om samma sak. De kände lättnad genom att få prata med andra som 

kunde känna igen sig i de känslor man hade och som genomled samma typ av förlust och smärta. 

Relaterat till resultatet kan dessa individer ses som personer med hög grad av KASAM då de 

vågar utsätta sig för känslorna som det innebär att prata om ett suicid för att finna mening i det 

som de går igenom för att komma vidare i sitt liv. Meningsfullhet är den komponent som 
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Antonovsky ser som motivationskomponenten inom KASAM (Antonovsky, 2005, s. 46). Vidare 

visade resultatet i denna litteraturstudie att många närstående fann ett stöd och hjälp genom att 

skriva för att komma vidare och även hjälpa andra genom sin historia. Relaterat till Antonovskys 

teori kan skrivandet ses som ett sätt att hantera sorgen och därmed uppnås hanterbarhet. Genom 

att kunna gå tillbaka till texterna de skrivit och läsa om sina egna känslor uppnås begriplighet 

och genom att dela sin historia kan detta ses som ett sätt att uppnå meningsfullhet.  

 

Metodkritik  

I denna studie har kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats med inspiration av Graneheim 

och Lundman (2004) använts. Holloway och Wheeler (2010, s. 302–303) beskriver begreppen 

överförbarhet, trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet som fyra komponenter för att uppnå 

högre kvalité på studien.  

 

Trovärdigheten förstärks i denna studie genom att vi har varit medvetna om vår förförståelse 

genom hela processen. Vår förutfattade mening innan denna studie gjordes var att alla närstående 

skulle tycka det var fruktansvärt och oförståeligt att en anhörig suiciderat. Då en manifest ansats 

inte ger utrymme för tolkning har vi hela tiden gått tillbaka till originaltexten för att jämföra och 

även i dialog med varandra kontrollerat att ingen gått in med egen tolkning. Då boken är skriven 

på svenska har detta minskat risken för att översättningen skulle vara inkorrekt.  

 

En begränsning inom denna metod kan vara att läsaren inte vet helheten av vad som sagts i 

intervjuerna då de är transkriberade och nedskrivna av en annan författare än oss själva. Därför 

bör man med försiktighet och kritiska ögon granska texten som används noggrant. I denna studie 

har vi varit medvetna om att den som utfört intervjuerna kan ha exkluderat och/-eller inkluderat 

information utifrån hennes egen tolkning som kan ha påverkat resultatet. Trots denna 

medvetenhet har vi läst datan flertal gånger för att hitta kärnan som tros ha gett ett rättvist 

resultat. I resultatdelen har citat från boken använts för att styrka det som visas i resultatet i 

jämförelse med originalkällan. Under arbetets gång har andra fått ta del av arbetet för att undvika 

bias. På detta sätt har vi fått stöd i delar som saknats eller varit svåra att förstå i texten samt att 

utomstående delar samma förståelse som vi har gjort. Alla berättelser i boken har berättats av 

personer som kommer från Sverige. Detta gör att vi anser att resultatet skulle kunna överföras till 
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liknande situationer och deltagare i Sverige. En nackdel är att det endast är åtta personer som 

ingår i studien, överförbarheten och trovärdigheten hade kunnat öka om fler personer ingick i 

studien.  

 

Slutsatser 

Denna studie beskriver olika upplevelser som närstående upplever i samband med att en anhörig 

suiciderar och tiden därefter. Denna kunskap är viktig för sjuksköterskor för att de ska skapa sig 

en förståelse för vad de närstående går igenom. Resultatet visade att chock var en reaktion som 

närstående delade vid besked om suicid. Vidare beskrevs känslor som skuld, skam och ilska som 

vanliga känslor som närstående överlag delade. Det har också redovisats i denna studiens resultat 

att suicid innebär ett trauma för de närstående då suicid ofta är något som inte sker med de 

närståendes vetskap, detta är en handling som den anhörige dolde mycket väl och höll för sig 

själv. Känslor som skam har också visats som vanligt förekommande i denna studiens resultat 

och tycks bero på att suicid är en handling som anses tabubelagd och därför är det inget som en 

del av de närstående ville berätta om till en början. Att få förståelse, tröst och erbjudande om 

professionell hjälp visades vara oerhört viktigt för de närstående. Trots detta så var det inte alls 

självklart att bli erbjuden stöd och hjälp. Det är därför viktigt att sjuksköterskor i mötet med 

dessa närstående är uppmärksam på deras behov, anpassar informationen och erbjuder hjälp och 

stöd. Närstående ska inte själva behöva fråga eller söka efter hjälp, det är vår skyldighet och 

ansvar som sjuksköterska att se hela människan och dennes behov. Resultatet i denna studie 

tyder på att det behövs mer forskning om närståendes upplevelser av att en anhörig suiciderar för 

att sjuksköterskor ska kunna förbättra stödet för dem. Det är även viktigt att sjuksköterskor vågar 

att prata om och utbilda allmänheten kring detta så att fler ska våga prata om tabun som ligger 

kring handlingen suicid och skammen de närstående upplever. Det ses också ett behov av att ta 

reda på vilken kunskap som faktiskt finns hos vårdpersonal för att kunna utveckla den vård som 

närstående erbjuds. Genom att ta del av resultatet i denna studie kan sjuksköterskor få kunskap 

om hur det är att vara närstående till någon som suiciderat. Att som vårdpersonal våga prata om 

suicid och psykisk ohälsa kan bidra till att bryta tabun och visa att det är okej att må psykiskt 

dåligt. Det är också viktigt för närstående som är med om att en anhörig suiciderar vågar berätta 

om detta för att komma vidare.  
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