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ABSTRAKT 

Titel: Föräldrars upplevelse av sitt barns suicid: En litteraturstudie 

Bakgrund: Suicid är ur ett folkhälsoperspektiv ett stort problem. Bland ungdomar 

har antalet suicid inte minskat något senaste åren och det finns en bristande kunskap 

hos vårdpersonal gällande omhändertagandet av efterlevande anhöriga. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva föräldrars upplevelse av sitt 

barns suicid. 

Metod: Denna litteraturstudie är gjord utav åtta analyserade och sammanställda 

kvalitativa artiklar. 

Resultat: Resultatet delades in i fyra kategorier och tretton subkategorier. De tre 

kategorierna var: Föräldrarnas upplevelse av sorgen, Faktorer som kan ge en positiv 

inverkan på sorgeprocessen, Omgivningens betydelse i sorgeprocessen, Föräldrarnas 

behov av stöd. 

Konklusion: Känslan av sorg var djup, långvarig och varierade beroende på mental 

förberedelse. Resultatet visade också på att bevara minnet av sitt barn var viktigt för 

sorgeprocessen. Att gå tillbaka till arbetet var en problematisk händelse i sorgen och 

det ledde ofta till att föräldrarna isolerade sig på arbetet. Att få stöd tidigt i sorgen 

kunde underlätta deras lidande.  

 

Nyckelord: Föräldrar, förlust, barn, suicid. 

  



 
 

ABSTRACT 

Title: Parents’ experience of their child’s suicide: A literature study. 

Background: Suicide is, from a public health perspective, a major problem. The 

number of suicide has not declined in the last few years and there is a lack of 

knowledge among health professionals regarding the care of suicide survivors. 

Aim: The aim of this study was to describe parents’ experience of their child’s 

suicide. 

Methods: This study is made out of eight analyzed and compiled qualitative articles. 

Results: The result was divided into four categories and thirteen subcategories. The 

four categories were: Parents' experience of grief, Factors that may give a positive 

effect on the grief, The surroundings effect on the grieving process and Parents’ need 

for support. 

Conclusion: The feeling of grief was deep, long-lasting and varied depending on the 

mental preparation. The results also showed that preserving the memory of their 

child was important for the grieving process. Going back to work was an problematic 

event during the grief and it often led to parents isolating themselves at work. Getting 

support early in the mourning could ease their suffering. 

 

Keywords: Parents, bereavement, child, suicide. 
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1. BAKGRUND 

 

1.1 Definition 

Suicid är synonym till självmord, termen suicid föredras då det ger en annan 

betoning på begreppet (Socialstyrelsen, 2003). Detta då ordet mord inte stämmer 

överens med innebörden av suicid (a.a.). Till följd används därför begreppet suicid 

eller att ta sitt liv i följande text. Med suicid menas utförandet av en handling som 

medvetet leder till sin egen död (World Health Organization [WHO], u.å.). Suicid 

skiljer sig från annan plötslig död eftersom den avlidne själv iscensätter sin död 

(Dyregrov, 2012, s. 15).    

 

1.2 Suicidstatistik 

I Sverige år 2015 suiciderade 1179 personer, varav 114 av dem var i åldrarna 10-24 år 

(Socialstyrelsen, u.å.). Enligt World Health Organization ([WHO], 2014) är det över 

800 000 personer årligen i världen som dör genom suicid, dock antas det förekomma 

ett mörkertal då suicid är ett stigmatiserat ämne och dessutom förbjudet i vissa 

länder. I åldersgruppen 25- 44år har antalet suicid i Sverige halverats de senaste 35 

åren (Wasserman, 2016). Däremot i åldersgruppen 15-24 har ingen förändring skett 

de senaste 35 åren utan pendlar mellan 100-200 per år (a.a.). Enligt Socialstyrelsen 

(u.å.) var det år 2015 endast inom åldersgruppen 10-14 år där antalet suicid var högre 

bland flickor än pojkar (a.a.). 

 

1.3 Attityd och kunskap om suicid 

Enligt WHOs rapport (2014) är ökad kunskap nödvändig inom hela befolkningen, 

inte endast hos de yrkeskategorier vilka möter suicidala personer. Detta för att ändra 

attityden angående suicid (a.a.). Flera av de som överlevt suicidförsök, eller de vars 

nära anhörig tagit sitt liv, känner utanförskap (Peters, Cunningham, Murphy, & 

Jackson, 2016). De upplever att personer undvek dem på grund av rädsla, vilket de 

också anser att vårdpersonal gjorde (a.a.). 

 

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/dodsorsaker
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Det förekommer flertalet myter angående suicid, här omnämns två (Psyk-E bas, u.å.). 

“Väck inte den björn som sover”. Även detta är en myt som grundar sig i tanken om 

att man förvärrar tillståndet vid samtal om suicid. Tvärtemot detta så är det ett sätt 

att möjligen rädda livet på personen (a.a.). Däremot nämnde World Health 

Organization ([WHO], 2008) att suicid inte bör normaliseras och att detaljrik 

medierapportering av suicid kan medföra imitation av beteendet. “Om personen 

redan har bestämt sig då finns inget vi kan göra”. Denna myt kom ifrån en tro på att 

när en person bestämt sig för att suicidera kan detta inte förhindras (Psyk-e bas, 

u.å.). Det är däremot är fel, för de flesta suicidala personer vacklar i sina beslut och 

man kan då fånga upp dem (a.a.). 

 

1.4 Att vara förälder och ha bristande kunskap 

I föräldrabalken 6 kap 1§ SFS 1949:381 beskrivs att barn har rätt till god omvårdnad, 

trygghet och en god fostran vilket barnets föräldrar eller förmyndare ska tillgodose 

(Riksdagen, 2016). Det är en fruktansvärd upplevelse för föräldrar när deras barn tar 

sitt liv och det påverkar även andra personer runt barnet (Törnblom, Werbart, & 

Rydelius, 2013). Föräldrar skuldbelägger ofta sig själva för sitt barns suicid och 

känner en frustration över sin okunskap angående hur de kan hjälpa sitt barn (a.a.). 

 

1.5 Riskfaktorer och den suicidbenägna personens signaler 

Riskfaktorer för suicid indelas i systemfaktorer och individuella faktorer (WHO, 

2014). Systemfaktorer kan exempelvis vara bristande tillgång till sjukvård, den 

sociala livssituationen som eventuell isolering eller konflikter och våld i relationer 

(a.a.). Vidare förklarar WHO att individuella faktorerna är exempelvis försämrat 

välmående, psykisk diagnos eller tidigare suicid inom familjen. Ofta finns 

riskfaktorer inom båda kategorierna, exempelvis då en person ekonomiska 

situationer påverkas finns en risken för psykisk ohälsa (a.a.). Riskfaktorer kan 

associeras med olika riskstadier inom suicid (Husky et al., 2012). Ett exempel är 

humörstörningar och hur de starkt förknippas med tankar om suicid och suicidförsök 

medan exempelvis droganvändning är mer relaterat till planering av suicid (a.a.). 

Vidare nämner Husky et al. att ångest och ätstörningar endast var associerat med 

försök till suicid. När personer som förlorat en närstående i suicid blickar tillbaka kan 

flertalet berätta att det förekom signaler men att de inte hade kunskap nog att 
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identifiera dem (Owens et al., 2011). Signalerna kunde bestå av att personen pratade 

om att ta sitt liv men gjorde det med ett leende eller emotionellt avståndstagande 

(a.a.).  

 

1.6 Prevention 

Folkhälsomyndigheten (u.å.) anser att suicid är ett folkhälsoproblem då det även 

påverkar människor som finns i omgivningen av den som suiciderar. Riksdagen 

antog år 2008 ett förslag angående ett nationellt handlingsprogram för 

suicidprevention och ingår därmed som en del i propositionen ”En förnyad 

folkhälsopolitik” (Folkhälsomyndigheten, 2016). I detta nationella handlingsprogram 

ingår det nio strategier som både är på ett befolkningsnivå- och individnivå 

perspektiv (a.a.). Folkhälsomyndigheten beskriver vidare att strategierna på 

individnivå är mest inriktade till hälso- och sjukvård och exempel på vad de 

innehåller är att höja kunskapen om suicid hos vårdpersonalen, förbättra medicinska 

och psykologiska insatser. Målet med de nio strategierna enligt 

Folkhälsomyndigheten (2016) är att minska antalet suicid och att ingen människa 

behöver vara i en sådan utsatt situation att suicid upplevs som enda utväg. I en av 

strategierna ligger fokus på att stödja anhörigorganisationer då anhörigperspektivet 

är en viktig del inom suicidprevention (a.a.). 

 

1.7 Sorg och känslor efter suicid 

Sorg är en känsla av nedstämdhet och förtvivlan som orsakas av att en person avlider 

eller vid förlust av kontakt till viktiga platser, människor och grupper (Egidius, 2016). 

Symtom på sorg kan förekomma i både fysisk och psykisk smärta (a.a.). Egidius 

skriver vidare att det finns olika sorters sorg, varav komplicerad sorg är en av dem 

och är vanligt förekommande vid traumatiska händelser som leder till förlust av en 

närstående. Största skillnaden mellan komplicerad och normal sorg är att den 

förstnämnda inte minskar med tidens gång och ofta behöver behandling (a.a.). 

Föräldrar till barn som tagit sitt liv har stor risk att utveckla komplicerad sorg 

(Rosengren, Grimby & Nyberg, 2016). I en studie visar att föräldrarna låg på en nivå 

för måttlig depression 1-2 år efter barnets suicid (a.a.). I en studie av Gall, 

Henneberry och Eyre (2014) beskrivs att flera som förlorat en närstående i suicid 

känner intensiva känslor som kan komma att vara flera år efter händelsen.   
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1.8 Problemformulering 

I boken “Efter självmordet: Vägen vidare” beskriver en pappa sina erfarenheter av 

vården efter sin sons suicid (Dyregrov et al., 2012, s. 33-34). Denne förälder hamnar 

då på en psykiatrisk avdelning efter att sonen avlidit på sjukhuset av sina skador 

(a.a.). På avdelningen blir han sittande i en fåtölj i korridoren och där satt han ensam 

i flera timmar (a.a.). Till slut kom en ur personalen och sa “Men sitter du här och 

gråter” (Dyregrov et al., 2012, s. 34) sedan fick han en klapp på huvudet. Föräldrar till 

barn som avlidit i suicid känner svårare sorg och mer psykisk ohälsa än föräldrar som 

förlorat sitt barn genom en naturlig död eller olycka (Feigelman, Jordan, & Gorman, 

2011).    

 

Genom att undersöka föräldrars upplevelse av tiden efter sitt barns suicid kan ökad 

möjlighet till förståelse ges. Förståelse över situationen och föräldrarnas olika 

reaktioner kan i sin tur ge möjlighet till ett bättre bemötande av dessa personer. 

Därav är denna studie av vikt att genomföra. 

 

2. SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva föräldrars upplevelse av sitt barns 

suicid. 

 

3. METOD   

Denna studie är en litteraturöversikt över kvalitativ forskning inom området för 

föräldrars upplevelse av sitt barns suicid. Litteraturöversikt är till för att skapa en 

överblick över befintlig forskning inom ett område (Friberg, 2012, s. 133). Kvalitativ 

ansats är till för att skapa en förståelse av personers erfarenheter av något (Henricson 

& Billhult, 2012, s. 130).  

 

3.1 Sökmetoder  

En systematisk litteratursökning har genomförts som därefter kompletterades med 

en kedjesökning. Med systematisk litteratursökning innebär en inledande sökning, 

testsökning, huvudsaklig sökning och därefter en uppdaterande sökning (Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2014, s. 25-26). Den 

uppdaterande sökningen innebär att söka igen utifall nya studier framkommit under 
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tidens gång (SBU, 2014, s. 28). I denna studie avstod författarna från den 

uppdaterande sökningen då studien gjorts under en kortvarig tid på tio veckor. 

 

Följande databaser användes. PubMed, som är en databas med ett brett material 

inom hälso- och medicinområdet, CINAHL, som är en databas med ämnesinriktning 

mot omvårdnad och PsycINFO som har sitt ämnesområde inom psykologi och 

beteendevetenskap (SBU, 2014, s. 36-37). 

 

Som Friberg (2012, s. 138) skriver så är det nödvändigt att genomföra ett antal 

sökningar för att ha möjlighet att välja bra sökord. Därav har det genomförts flertal 

sökningar inom test- och inledande sökning, varav dessa sökord framkom som 

lämpliga och användes därför i huvudsakliga litteratursökningen: parents, parent, 

suicide, child (6-12 år), adolescent (13-18 år), young adult (19-24 år), offspring, och 

bereavement. Dessa sammansattes i kombination med de booleska sökoperatorerna 

AND och OR för att få en relevant och bred sökning. För att få vetenskapligt 

granskade artiklar så används avgränsningen peer reviewed, i de databaser detta var 

möjligt.  

 

3.2 Urval  

Inklusionskriterier för de studier som använts i resultatet omfattade föräldrar som 

upplevt sitt barns suicid. Studierna skulle vara av kvalitativ ansats och förälderns 

perspektiv skulle kunna särskiljas från andras perspektiv i resultatet för att vara 

samstämmigt med syftet. Språket skulle vara svenska eller engelska för att författarna 

till litteraturstudien då hade större sannolikhet att tolka rätt. Begränsning av 

artikelns utgivningsår valdes att avstås. Vidare avstod författarna från 

exklusionskriterier. 

 

Båda författarna till föreliggande litteraturstudie sökte, oberoende av varandra, i 

databaserna och samlade artiklar. Artiklarna granskades först efter titel och abstract 

för att se om de var relevant mot syftet och inklusionskriterierna. Det som inte sågs 

relevant för någon av författarna sorteras bort. Därefter jämfördes de samlade 

artiklarna och sammanställdes i en gemensam lista. Här medföljde även artiklar 

varav endast en av författarna valt ut. De som blev kvar efter detta var sexton artiklar, 

vilka sedan lästes i sin helhet, varefter författarna undersökte vilka som ännu var 
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förenliga med syfte och inklusionskriterier. De som inte överensstämde med detta 

sorterades bort. Vid oenighet diskuterades detta mellan författarna tills konsensus 

uppnåddes. Det är av vikt att avgränsningarna genomförs med omtanke och tydlighet 

så att ett noggrant urval kan genomföras (Fridberg, 2012, s. 137-138). Efter detta 

kvarstod nio artiklar. Varav en artikel av Lindqvist, Johansson och Karlsson (2008) 

intervjuat familjer, det vill säga föräldrar och syskon, däremot redovisas endast 

resultat från föräldrarna. Därefter utfördes en kvalitetsgranskning. Urvalsprocessen 

redovisas i ett flödesschema (Bilaga 1). Artiklarna redovisas i en artikelöversikt 

(Bilaga 2). 

 

Vid kvalitetsgranskningen av artiklar användes SBU:s granskningsmall “Mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – 

patientupplevelser” (Bilaga 3). Modellerna från SBU är formade så att det förmånliga 

svaret i frågorna är ja (SBU, 2014, s. 43). Endast artiklar av medelhög eller hög 

kvalitet användes (jfr SBU, 2014, s. 15). Författarna genomförde granskningen var för 

sig för att skapa sig en bild av studierna och sedan jämfördes detta och oenigheter 

diskuterades tills enighet framkom. Författarnas kvalitetsgranskning sorterade inte 

bort någon av de artiklarna då de som valts fram ansågs hålla en medelhög eller hög 

kvalitét. Alltså kvarstod antalet av nio artiklar. Av dessa artiklar som inkluderats stod 

det i fem av dem att de blivit godkända av etisk kommitté. För de kvarvarande fyra 

artiklarna hade respektive tidsskrift krav om godkänd etikprövning innan 

publicering. Detta tolkas att samtliga nio var etiskt godkända. 

 

Av de nio utvalda artiklarna fanns tre med samma urval av deltagare i studien. För att 

undvika att dessa deltagare skulle representera en tredjedel av resultatet i denna 

studie har en av artiklarna valts att exkluderas. Här valde författarna att exkludera 

den artikel som ansågs tillföra minst ny information, vilket var Maple, Edwards 

Plummer och Minichiello (2010). 

 

3.3 Analys 

Vid denna litteraturöversikt följdes tillvägagångssättet för analysen likt det Friberg 

(2012, s. 140-142) beskriver. Analysen inleddes med att författarna, var för sig, läste 

igenom de valda artiklarna och sedan sammanfattades dessa gemensamt i en 

översiktstabell för att underlätta analysarbetet och förstå helheten i studierna. 
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Därefter tog författarna, enskilt, ut delar av resultaten de ansåg svarade mot syftet 

och sammanställde detta i ett enskilt dokument. Sedan undersökte författarna, även 

här var för sig, likheter och skillnader mellan artiklarna i det utvalda resultatet. Då 

detta genomförts jämfördes och diskuterades författarnas enskilda dokument 

varefter de sammanställdes till ett dokument. Genom att sortera den sammanställda 

datan i likheter och skillnader framkom de indelningar som används i resultatet. 

Dessa indelningar blev, vad vi hädanefter benämner, kategorier och subkategorier. 

De framkom tre kategorier med flera underkategorier. Dessa kategorier ansågs svara 

på föreliggande studies syfte och användes till att skapa en beskrivande 

sammanställning av resultatet. 

 

4. FORSKNINGSETIK 

Forskning får bara genomföras om människovärdet respekteras (Kjellström, 2012, s. 

71). Med det menas att man i forskning ska ta hänsyn till deltagarnas grundläggande 

rättigheter såsom integritet, säkerhet och hälsa (a.a.).  

 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) ska en planerad studie granskas och 

godkännas av en etisk kommitté innan den genomförs. I deklarationen står också att 

deltagarnas privatliv ska beaktas genom användandet av sekretess. Dessutom måste 

informerat samtycke av varje deltagare erhållas och dokumenteras (a.a.). Detta 

innebär enligt Helsingforsdeklarationen att deltagaren först ska få vetskap angående 

bland annat studiens upplägg, eventuella risker med deltagandet, att det är frivilligt 

att delta och att det, närhelst de vill, är möjligt att avsluta sitt deltagande innan de ger 

sitt eventuella godkännande av deltagande i studien. 

 

En av de etiska aspekter i de inkluderade artiklarna är att de berör ett känsligt ämne, 

vilket gör det av vikt att man tagit hänsyn till deltagarnas psykiska och fysiska 

välmående. Med tanke på ovanstående information är det av vikt att de inkluderade 

studierna i föreliggande studie har blivit etiskt granskade och godkända.  
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5. RESULTAT 

 

Tabell 1. Översikt kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategori 

Föräldrarnas upplevelse av sorgen 

 

 Att känna en chock och förvirring 

 Lidande och sorg 

 Förbjudna känslor 

 Skuld 

 Förstå orsaken bakom suicidet 

Faktorer som kan ge en positiv 

inverkan på sorgeprocessen 

 Att se barnet efter suicidet. 

 Begravningen  

 Att hedra och skapa minnen av sitt 

barn 

 Känslan av paranormal kontakt 

Omgivningens betydelse i 

sorgeprocessen 

 

 Påtryckningar av omgivningen och 

svårigheter att gå vidare i sorgen 

 Återgå till arbetslivet och ett 

förändrat perspektiv på livet. 

Föräldrarnas behov av stöd  Samtalsstöd 

 Fysiskt stöd 

 

5.1 Föräldrarnas upplevelse av sorgen 

 

5.1.1 Att känna en chock och förvirring 

Inledningsvis var det en väldig chock att få beskedet om sitt barns suicid, därefter 

infann sig också förvirring som tidig reaktion (Lindqvist et al., 2008; Miers, Abbott, 

& Springer, 2012; Sugrue, McGilloway, & Keegan, 2014). En förälder beskrev första 

tiden efter barnets suicid som en fullständig förvirring (Miers et al., 2012). Fler 

nämnde det problematiskt att fatta beslut då föräldern kände en saknad av 

orientering i livet efter händelsen (a.a.). Något som bidrog till både förvirring och 

chock var om föräldern inte kunde se någon anledning god nog att suicidera i sitt 

barns liv (Maple, Plummer, Edwards, & Minichiello, 2007). Även de som anat 

suicidet i förväg, de som levt med barnets psykiska ohälsa och ibland flertalet 

suicidförsök, upplevde en chock (a.a.). Däremot förekom en skillnad när de beskrev 

chocken då de benämnde den som förväntad (a.a.). 

 

5.1.2 Lidande och sorg 

Somliga föräldrarnas lidande utav händelsen beskrivs vara så överväldigande att de 

upplevde sig bristfällig i sin mentala närvaro för sina kvarvarande barn (Miers et al., 

2012; Sugrue et al., 2014). En förälder beskrev hur hon inte förstod vilket lidande 
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hennes kvarvarande son upplevde, angående suicidet, förrän hon upptäckte en tår på 

sonens kind och då fick reda på att han grät dagligen (Sugrue et al., 2014). Hon var så 

mentalt fokuserad på sin egen sorg att hon förbisåg andra sörjande i familjen (a.a.).  

 

5.1.3 Förbjudna känslor 

Somliga föräldrar upplevde vissa känslor förbjudna, exempelvis nämndes ilska mot 

barnet som valt att ta sitt liv och då tog ifrån föräldern möjligheten att vara förälder 

(Lindqvist et al., 2008). Den ilskan upplevdes fel och förbjuden då föräldern 

samtidigt kände en viss förståelse över hur barnets lidande resulterade i desperation 

(a.a.). Ett annat exempel är en förbjuden känsla av lättnad (Lindqvist et al., 2008; 

Maple et al., 2007). Detta upplevde somliga föräldrar som levt under en längre tid 

med sitt barns lidande (a.a). En förälder berättade att deras dotter försökt ta sitt liv 

åtta gånger och när hon lyckats suicidera kände familjen att de inte önskade henne 

tillbaka då det var mindre smärtsamt nu än när hon levde (Maple et al., 2007). 

Somliga beskrev hur känslan att vilja ta hand om sitt barn efter döden ledde till egna 

tankar och försök på att ta sitt liv (Sugrue et al., 2014). Känslan av förlusten och 

tanken att få återse sin son var överväldigade (a.a.). Att inte vilja leva längre beskrivs 

också av fler föräldrar, däremot genomförde aldrig något försök eftersom de upplevde 

det fel att utsätta omgivningen för den sorg det skulle medföra (Lindqvist et al., 

2008). 

 

5.1.4 Skuld 

Att känna skuld när ens barn suiciderar är vanligt bland dessa föräldrar  (Lindqvist et 

al., 2008; Maple et al., 2007; Sugrue et al., 2014). Flera föräldrar kände en skuld efter 

barnets död då de inte upptäckt tecken på att barnet var suicidal (Maple et al., 2007; 

Sugrue et al., 2014). Även de som upptäckt tecken skuldbelägger sig själva då de inte 

ansåg sig gjort tillräckligt för att hjälpa barnet (Sugrue et al., 2014). En mamma 

berättade att hennes son hade sökt hjälp men fick beskedet att det inte fanns något 

att behandla, varefter hon kände skuld över att hon inte sett till att han blev 

undersökt av någon annan inom vården (a.a.). Föräldrar kunde känna en lättnad av 

barnets död då barnet lidit en lång tid och genom döden tillslut fått frid (Maple et al., 

2007). Även över dessa känslor kunde de känna en viss skuld men vetskapen om att 

barnet inte längre led övervägde skuldkänslorna (a.a.).  
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5.1.5 Förstå orsaken bakom suicidet 

Orsaken bakom sitt barns suicid beskrevs olika (Owens, Lambert, Lloyd, & Donovan, 

2008). Ett exempel var att barnet upplevdes som ett offer för omvärlden (a.a). Detta 

kan vara att barnet fallit mellan stolarna i välfärdssystemet och på så sätt fått extra 

utmaningar i livet (a.a.). Somliga föräldrar ansåg att deras barn inte fick tillräcklig 

eller nog kompetent hjälp från vården (Barnes, Pazur, & Lester, 2014). Föräldrarna 

beskrev att de eller barnet inte togs på allvar när de sökte vård, utan de kunde få 

beskedet att det inte var något fel på barnet(a.a.) En del andra föräldrar ser orsaken 

hos en specifik person, exempelvis ett föräldrapar vars son suiciderat, som lagt 

ansvaret på flickvännen till sonen (Owens et al., 2008). Flickvännen porträtteras då 

som en illasinnad människa som drev sin partner till suicid (a.a.). 

 

Ett annat exempel var att suicidet var självorsakat (Owens et al., 2008). Föräldrar 

nämnde att barnets personlighet och värderingar hade lett till svårigheter i livet som 

barnet inte klarade av att leva med (a.a.). Detta kunde exempelvis vara ett föräldrapar 

som ansåg att trots flertal försök att hjälpa sitt barn så kastade barnet bort de chanser 

som dök upp i livet (a.a.).  Föräldraparet i Owens et al. studie ansåg att detta ledde till 

svårigheter som i sin tur drev barnet till suicid. En annan vinkel på detta är då barnet 

satt höga krav på sig själv (a.a.). Det gick då bra för barnet i livet men det var sällan 

tillräckligt för barnet, så barnets egna förväntningar blev en för tung börda att bära 

(a.a.). I detta fall såg föräldrarna, i studien av Owens et al., perfektionismen som 

direkt skadligt och inte som den stolthet föräldrar annars kunde känna för sitt barns 

framgångar. 

 

5.2 Faktorer som kan ge en positiv inverkan på sorgeprocessen 

 

5.2.1 Att se barnet efter suicidet.  

Att se barnet efter döden omnämns vara underlättande och viktigt för sorgeprocessen 

(Maple, Edwards, Minichiello, & Plummer, 2013; Miers et al., 2012; Sugrue et al., 

2014). Det gav en möjlighet att ta farväl av sitt barn (a.a.).  I studien Miers et al. 

(2012) nämnde en förälder det positiv att hon fick tid att ta farväl av sin son innan 

han togs bort från henne. Hon upplevde att hans själ fortfarande var närvarande då 

hon hittat honom och kunde då se och känna honom samtidigt som hon fick ta farväl 

i sin egen takt (a.a.). Föräldrar som fann sitt barn avliden har en bild av hur det såg ut 
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inpräntad i minnet, dock nämnde dessa föräldrar, förutom en förälder, att detta inte 

var missgynnande för sorgearbetet (Maple et al., 2013). Den föräldern som ansåg 

detta missgynnade led av återblickar (a.a.). Föräldrar beskrev i studien av Maple et al. 

att de som inte fick se sitt barn i direkt anslutning till suicidet, relaterat till metoden, 

upplevde detta skadligt för sorgearbetet.  

 

5.2.2 Begravningen 

Begravningen sågs som en viktig stund där en del försökte få begravningen som de 

förmodade att deras avlidna barn önskade det (Maple et al., 2013). Begravningen gav 

också tid att sörja sitt barn öppet inför folk (a.a.). Däremot upplevde vissa mödrar att 

de behövde hålla sina känslor inombords för att inte utsätta någon annan för deras 

känsloreaktioner (Sugrue et al., 2014). Något annat som framkom vid samtal om 

begravningen var att föräldrarna upplevde att de fick se att deras barn var en viktig 

person i mångas liv, baserat på antalet besökare på begravningen (Maple et al., 2013; 

Sugrue et al., 2014). 

 

5.2.3 Att hedra och skapa minnen av sitt barn 

Minnesstunden är något som omnämndes som positivt under sorgearbetet (Maple et 

al., 2013; Miers et al., 2012). Detta för att det upplevdes viktigt att barnet fanns kvar i 

minnet, för att på så sätt leva vidare, och fortsätta vara en del i familjens liv (Maple et 

al., 2013). Dessutom kändes det viktigt för en del föräldrar att prata om sitt barn för 

att på så sätt få barnets liv att fortsätta vara meningsfullt även efter döden (a.a.). 

Detta kunde också åstadkommas på andra sätt som exempelvis att tända ett ljus, gå 

till en speciell plats som barnet tyckte om, minnas genom foton eller fotoalbum och 

vid speciella tider på året som barnets födelsedag (Maple et al., 2013; Miers et al., 

2012). För flera föräldrar var det viktigt att barnet blir ihågkommen även utanför den 

närmaste familjen (Maple et al., 2013). En förälder berättade att deras son var 

talangfull inom musik, de skapade därför ett årligt musikpris på sonens skola så han 

på det sättet levde vidare även för andra (a.a.). 

 

5.2.4 Känslan av paranormal kontakt 

Somliga föräldrar nämnde olika paranormala situationer efter barnet suicid (Maple et 

al., 2013). Exempelvis berättade en förälder hur en tavla, vars motiv var på barnet, 

faller ned från sin plats emellanåt, även då hon hängt den på olika platser (a.a.). 
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Dessa situationer ansåg föräldern, i studien av Maple et al., var tecken från deras 

avlidna barn och genom att de känner barnens närvaro blir sorgen lättare att hantera. 

Denna fortsatta kontakt gav flertal föräldrar en möjlighet att lättare föreställa sig hur 

barnet utseende skulle vara om de fortfarande levt (a.a.). Närvaron beskrevs också 

som en dynamisk kraft i förälderns liv eller som att barnet vakar över familjen (a.a.). 

 

5.3 Omgivningens betydelse i sorgeprocessen 

 

5.3.1 Påtryckningar av omgivningen och svårigheter att gå vidare i sorgen 

Somliga föräldrar upplevde att personer i deras omgivning ansåg att de skulle 

glömma och gå vidare med sitt liv (Lindqvist et al., 2008).  Däremot upplevde 

föräldrarna också svårigheter att gå vidare med sitt liv även om det gått en lång tid 

sedan barnet suiciderat (a.a.). Somliga kände sig inte bekväma med att berätta för 

omgivningen om dödsorsaken till sitt barns död, vilket gällde både hälso- och 

sjukvården och av deras eget sociala kontaktnät (Maple et al., 2013). Några föräldrar 

avisade tron på att tiden läker alla sår, för de menade att sorgen efter suicid inte läker 

med tiden utan det ärrade själen och fanns alltid kvar (Sugrue et al., 2014). Föräldrar 

som upplevt sorg efter en annan anhörigs död och jämförde detta med sorgen efter 

att förlorat sitt barn i suicid ansåg att denna sorg var mycket starkare och 

känslosammare (a.a.). Flertalet upplevde det omöjligt att helt återgå till det normala, 

att inte förmå sig komma över händelsen utan måste lära sig hantera det i livet och ta 

en dag i taget (Gibson et al., 2010; Lindqvist et al., 2008). 

 

5.3.2 Återgå till arbetslivet och ett förändrat perspektiv på livet. 

Att återgå till arbetet ansågs inte vara helt okomplicerat, dock var det nödvändigt för 

många (Gibson et al., 2010). Orsaker som fanns för att återgå till arbetet var bland 

annat att de inte ville vara hemma, distrahera sig själv genom att vara sysselsatt och 

vara en förebild för sina kvarvarande barn (a.a.). Föräldrarna beskriver hur de 

isolerade sig eller drog sig undan på arbetsplatsen då de upplevde att kollegerna inte 

kände sig bekväma omkring dem (a.a.). Vissa beskrev att de upplevde psykiska 

symtom som dålig sömn, extrem trötthet och koncentrationssvårigheter (Gibson et 

al., 2010; Sugrue et al., 2014). Dessa symtom gjorde det svårt att prestera på arbetet, 

exempelvis glömde de bort möten eller hade svårt att påbörja nya projekt (Gibson et 

al., 2010). Det var även svårt att vara koncentrerad under ett längre möte (a.a.). 
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Somliga nämnde även att de erhållit ett nytt perspektiv på livet, varav en mamma 

beskrev hur hon omvärderade sitt liv och blir numera inte lika upprörd över 

bagateller (a.a.). En annan förälder beskrev om hur synen på sitt arbete förändrades 

och att han nu spenderar mer tid med familjen (Gibson, Gallagher, & Jenkins, 2010). 

 

5.4 Föräldrarnas behov av stöd 

 

5.4.1 Samtalsstöd 

Vissa föräldrar beskrev ett behov av att ha någon de kunde prata med (Lindqvist et 

al., 2008; Miers et al., 2012;). Detta kunde exempelvis vara en familjemedlem, vän, 

präst eller vårdpersonal (a.a.). Genom att delta i stödgrupper och träffa andra som 

förlorat någon i suicid fick en del föräldrar en känsla av att inte vara ensam om den 

tragiska händelsen, vilket också upplevdes lättande (Miers et al., 2012). Om 

föräldrarna skulle gå till en person som var utbildad inom professionella samtal 

nämnde vissa det bättre om den personen hade egen erfarenhet inom området (a.a.). 

Däremot beskriver somliga föräldrar att samtalsstödet de gavs avslutades för tidigt 

(Lindqvist et al., 2008).   

 

5.4.2 Fysiskt stöd 

Det omnämns också fler aspekter i form av olika typer av fysisk stöd, exempelvis 

uppskattade vissa att det var någon hemma hos dem i huset och bara fanns där eller 

lyfte fram att en kram kan ibland föredrogs framför ord (Miers et al., 2012.). Det 

nämndes också vikten av att få hjälp med handling av mat eller att bli bjuden på 

färdiglagad mat då känsloreaktioner kunde förekomma vid exempelvis syn av 

barnens favoritmat (a.a.). Utöver detta nämnde föräldrar, i studien av Miers et al., 

också ett behov av vägledning i närmaste tiden efter dödsfallet. Denna vägledning 

kunde vara en person som fanns till hands eller en bok där det även står nedskrivet 

vad man kunde förvänta sig efter barnets suicid (a.a.). Då menas exempelvis kontakt 

med polis vid dödsfallet, planering av begravning, information om vanliga praktiska 

svårigheter man kan se vid sorg och information angående stödgrupper för de som 

förlorat någon i suicid (a.a.). De föräldrarna som tidigt fick stöd av vänner, familj 

eller kyrkan uppskattade detta stöd (Lindqvist et al., 2008). Däremot de föräldrar 

som själv fick söka stöd var mer kritiska till detta (a.a.). 
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6. DISKUSSION  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva föräldrars upplevelse av sitt barns 

suicid och detta görs genom fyra huvudkategorier och tretton underkategorier. I 

studien framkom att känslan av sorg var djup, långvarig och varierade beroende på 

mental förberedelse. Resultatet visade också på att bevara minnet av sitt barn var 

viktigt för att kunna gå vidare. Att gå tillbaka till arbetet var en annan problematisk 

händelse i sorgen och det ledde ofta till att föräldrarna isolerade sig på arbetet. 

Betydelsefullt stöd var bland annat genom en lyssnande person och få stöttning i 

planering första tiden.   

 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet kommer att diskuteras gentemot annan vetenskaplig litteratur i ämnet, 

Katie Erikssons teori om lidande samt Aaron Antonovskys teori känsla av 

sammanhang (KASAM).  Katie Erikssons (2015) teori om lidande som anser den 

lidande människan. I modellen KASAM ingår tre dimensioner som bildar en helhet 

och det är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Langius-Eklöf, & 

Sundberg, 2014, s. 56-57).   

 

6.1.1 Upplevelse av sorgen 

I resultatet framkom att föräldern genomgick en sorg med svåra tankar, känslor och 

upplevelser. Flera föräldrar upplever ett sådant smärtsamt lidande att de fick 

suicidtankar eller till och med försökte suicidera. Detta har även visats i andra studier 

som är gjorda på familjemedlemmar, inte bara föräldrar, och de visar att det inte är 

ovanligt att efterlevnaden upplever ett sådant lidande att de får suicidtankar (Tal et 

al., 2016; Rosengren & Alin-Åkerman, 2013). Katie Eriksson (2015, s.49) beskriver att 

det är möjligt att lindra en persons lidande. För att lindra lidande i exempelvis en 

vårdrelation måste personalen våga vara medaktör i patientens lidande (a.a.). Genom 

att bekräfta lidandet visas det att någon annan person ser deras lidande vilket kan ge 

tröst (Eriksson, 2015, s. 50). Bekräfta kan göras genom exempelvis beröring och en 

vänlig blick m.m. (a.a.). Det framkom i resultatet att dessa föräldrar lider svårt av sin 

sorg och det kan då vara av stor vikt att vårdpersonalen tar hänsyn till  detta för att se 

och bekräfta lidandet vid bemötande av dessa föräldrar. 
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I en studie av Rosengren och Alin-Åkerman (2013) jämförs nedstämdhet hos fäder 

och mödrar och det visades att 3 månader efter barnets suicid var det fler fäder som 

var nedstämda medan efter 24 månader var det fler mödrar som var nedstämda.  Det 

visas också att mödrar har mer ångest än fäder vilket gällde tre mätningar efter 4-, 

12- 0ch 24 månaders tid efter barnets bortgång (Murphy et al., 1999). 

 

Resultatet visade att föräldrarna kände skuld till barnets suicid. Detta kunde orsakas 

av känslan av ouppmärksamhet angående barnets psykiska ohälsa och suicidtankar. 

Även föräldrar där en känsla av lättnad infann sig efter barnets suicid kände en skuld. 

Detta relateras då till lättnaden, då den inte upplevdes legitim. Peters et al. (2016) 

skriver i sin studie hur efterlevnaden uppfattar stigman och skulden. En mamma 

berättar att när hennes mor dog var prästen i församlingen väldigt förstående, men 

när hennes son suiciderade vara prästen mer avvaktande (a.a.). Rosengren och Alin-

Åkerman (2013) fann att 72% av föräldrarna de tillfrågade kände en skuld tre 

månader efter sitt barns bortgång. Varför de kände en skuld var exempelvis för de 

inte förstod hur dåligt barnet mått och de ansåg att de inte skyddat sitt barn som en 

förälder ska göra (a.a.). McMenamy, Jordan, & Mitchell (2008) har i sin studie frågat 

64 närstående till de som suiciderat och även i denna studie är det 73 % som känner 

skuld. Eriksson (2015) beskriver att det finns ett samband mellan skuld och lidande. 

Om den drabbade känner förnedring, skuld eller skam kan det ge själsligt och andligt 

lidande vilket kan uppstå av personen själv, sociala sammanhang eller att 

vårdpersonalen har en dömande attityd (Eriksson ,2015, s 79). I föreliggande studie 

nämner föräldrarna en känsla av skuld och att den kom ifrån deras egna känslor och 

inte omgivningens. Det är då viktigt att förstå att dessa känslor kan ge lidande. 

 

Att finna en orsak eller ha en förståelse för barnets suicid var något föräldrarna tyckte 

var en viktig del för att komma vidare i sorgeprocessen. Där barnet eller föräldrarna 

haft kontakt med vården innan suicidet upplevde föräldrarna en besvikelse över hur 

kontakten fungerat. De kände att vården inte tog dem på allvar. Rosengren och Alin-

Åkerman (2013) skriver i deras studie att föräldrar skattar mötet med vården innan 

suicid väldigt lågt mellan ett och fyra på en tiogradig skala. Föräldrar som mist sitt 

barn i en våldsam död har svårare att förstå meningen med dödsfallet än de som har 

mist barnet i icke våldsam död (Lichtenthal, Neimeyer, Currier, Roberts, & Jordan, 

2013). Enligt Aaron Antonovskys teori Känsla av sammanhang måste en person ha en 
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balans mellan de tre dimensioner begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det 

handlar om att kunna förstå,  se strukturer i händelser och känna motivation för att 

kunna hantera påfrestande situationer (Langius-Eklöf, & Sundberg, 2014, s. 57). 

Föreliggande studie visade på att dessa föräldrar har svårt att förstå och se mening 

med sitt barnets suicid. Genom att använda teorin Känsla av sammanhang kan det ge 

möjlighet för vårdpersonalen att hjälpa föräldrar att hantera sin sorg. Att se vilka 

resurser de har att hantera en situation och arbeta utifrån dem. Exempel på resurser 

är materiell standard, socialt stöd och engagemang (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014, 

s. 55). 

 

6.1.2 Faktorer som kan ge en positiv inverkan på sorgeprocessen 

Att få möjligheten att se sitt barn efter suicidet var en viktig del för flera föräldrar det 

var ett sätt att få ta farväl. Det kan ha en positiv inverkan på sorgeprocessen att få ta 

farväl i lugn och ro. I en studie av Rosengren och Alin-Åkerman (2013) fick 

föräldrarna som deltog frågan om det hade varit en nackdel eller fördel att se sitt 

döda barn. Det var 86% som  svarade att det var en fördel, 12 % svarade att det både 

hade varit en för-och nackdel medan ingen svarade att det endast varit en nackdel. En 

förälder beskriver att det var den mest traumatiska upplevelsen i dennes liv men ville 

inte ha det ogjort (a.a.). Det är viktigt att ha en förståelse över hur svårt det kan vara 

att se sitt avlidna barn och att ta farväl. Kate Eriksson (2015) beskriver  att uppfylla 

önskningar kan lindra själva lidandet och i föreliggande studie skulle det kunna 

innebära att föräldrarna får se sitt barn efter suicidet. Detta då det visades att i 

föreliggande studie att de flesta föräldrarna såg det som något positivt. 

 

6.1.3 Omgivningens betydelse för sorgeprocessen 

I föreliggande studie framkom att föräldrarna inte ville höra talas om att ”tiden läker 

alla sår” de ansåg att förlora ett barn genom suicid gav djupa ärr som aldrig kommer 

att läka ut. Föräldrarna fick höra att de måste gå vidare och inte sörja barnet för 

länge, samtidigt visade det sig att föräldrar hade svårt att släppa sorgen efter sitt barn 

även flera år efter att barnet avlidit. Rosengren och Alin-Åkerman (2013) skattade 

föräldrarna för komplicerad sorg genom att använda skalan Inventory of Complicated 

Grief (ICG). Högsta poäng var 72 på skalan och över 25 poäng, sex månader efter ett 

dödsfall, är personen i riskzonen för komplicerad sorg (a.a.). Rosengren och Alin-

Åkerman visade att föräldrarna låg mellan 30-45 poäng sju år efter att barnet avlidit i 
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suicid. Viss lidande går inte att bota däremot att lindra lidande är möjligt (Eriksson, 

2015, s 90). Detta  kan göras genom att inte kränka personens värdighet, inte 

fördöma, visa respekt och inte missbruka makt (a.a). Vilket är av vikt att ta hänsyn till 

angående föräldrarna i föreliggande studie. 

 

6.1.4 Föräldrarnas behov av stöd 

Stöd, i olika former, var en viktig faktor för att gå vidare i sorgeprocessen. Att ha en 

person att prata med om sin situation och sitt barn var viktig. Även att få information 

och praktisk hjälp angående det som skulle göras direkt efter dödsfallet var viktigt. I 

en studie visade på att flera föräldrar ansåg att anhöriga var det bästa stödet 

(Rosengren & Alin-Åkerman, 2013).  De ansåg också att vänner var viktiga däremot 

upplevde vissa föräldrar att vännerna tog distans från dem efter suicidet. Det visade 

också att 63 % av föräldrarna hade önskat en annan sorts hjälp än den de fick (a.a.). 

Rosengren och Alin-Åkerman skriver vidare att detta handlade i första hand om det 

akuta skedet, exempelvis önskades en direkt kontakt med psykolog eller kurator. 

Ansvaret för ta kontakt angående information ansågs ligga hos professionella 

yrkesutövarna och inte hos den efterlevnaden (a.a.). McMenamy et al. (2008) har 

undersökt olika resurser för läkning, de viktigaste visade sig vara att prata med en 

person eller stödgrupp med samma erfarenhet, böcker om suicid och sorg och 

slutligen individuell terapi. Rosengren och Alin-Åkerman (2013) har också visat att 

tre månader efter barnets suicid kände 35% av mödrarna en rädsla för att var 

ensamma medan endast 3% av fäderna upplevde detta. Wilson och Marshall (2010) 

beskriver i sin studie hur efterlevnaden upplevt den professionella hjälpen, vilket 

visade på missnöje hos flera. Kommentarer till orsaken bakom missnöjet var 

exempelvis en upplevelse av rädsla hos den professionelle och att de inte fick 

passande hjälp (a.a.).  

 

6.2 Betydelse för omvårdnad 

I en jämförande studie mellan föräldrar som mist sitt barn i suicid mot förlust i en 

motorcykelolycka visades att föräldrarna till de som suiciderat hade mer problem 

med fysiska sjukdomar exempel hjärtsjukdomar (Bolton et al., 2013). Detta innebär 

att kontakt med vården kan behövas, därav är det av vikt att kunna bemöta dessa 

människor på ett bra sätt. 
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Institutionen för omvårdnad (2015) har skapat en modell som kallas “Modell för 

omvårdnad” där det beskrivs om bland annat förhållningssätt och relation mellan 

vårdpersonal och patient. Vårdpersonalens kunskap har effekt på vårdandet och sitt 

uppträdande i olika sammanhang, alltså en effekt på vårdrelationen (a.a.). Om 

relationen mellan patient och vårdare är god kan upplevelsen vara positiv däremot 

om relationen är det motsatta kan detta medföra en negativ upplevelse (a.a.). Genom 

ett personcentrerat förhållningssätt, vetenskaplig kunskap och en god moral ökar 

sannolikheten för en positiv vårdrelation, vilket är ett viktigt mål att ha som 

vårdpersonal för att ge patienterna en trygghet (a.a.). Föreliggande studie framkom 

att föräldrar ansåg det svårt att prata om sitt barns dödsorsak även om det hade ett 

stort behov att prata för att komma vidare i sin sorg. Genom att vårdpersonalen har 

kunskap om suicid och de efterlevandes upplevelse kan en god vårdrelation skapas, 

stigmatiseringen minska och detta kan göra att fler föräldrar känner sig trygg att 

prata öppet om sitt lidande. 

 

Det har visat att vårdpersonalen känner en osäkerhet i hur man stöttar anhöriga till 

dem som suiciderat vilket resulterar i att relationen mellan anhörig och 

vårdpersonalen blir spänd (Peters et al., 2016). Med tanke på detta och att det är 

viktigt med god kunskap för att kunna skapa en god vårdrelation så ses det av vikt att 

mer forskning genomförs för att öka vårdpersonalens kunskap och minska deras 

osäkerhet. Målet med föreliggande studie är att, genom att få en bild över föräldrars 

upplevelse av sitt barns suicid, kunna bidra med ett vetenskapligt underlag till 

vårdpersonal så de kan få en ökad förståelse av att förlora ett barn i suicid. Dessa 

föräldrar lider ofta i det tysta och känner skuld, genom att förstå dem kan ökad 

möjlighet ges för vårdpersonalen lindra deras lidande. 

 

6.3 Metoddiskussion 

För att skapa en överblick inom ett forskningsområde är en litteraturöversikt lämplig 

(Friberg, 2012, s. 133-134). Därav är det relevant att använda denna metod i 

föreliggande studie. Syftet är att undersöka föräldrars upplevelse och då är artiklar av 

kvalitativ ansats lämpliga att använda. Detta då kvalitativ metod är till för att skapa 

en förståelse av personers erfarenheter av något (Henricson & Billhult, 2012, s. 130). 
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I urvalet till föreliggande studie har få avgränsningar gjorts. Detta med anledning av 

att syftets redan snäva område där det inte ännu finns ett stort urval av empirisk 

forskning. Sökoperatorn OR användes för att bredda sökningen (jfr Östlundh, 2012, 

s. 69-70). Som Östlundh (2012, s.64) skriver så föreligger det ingen databas som 

omfattar allt, därav har denna studie använt sig av tre databaser, för att ge en ökad 

bredd på sökningen. Däremot gjordes endast en sökning i vardera databas då 

författarna ansåg att sökningen var bred och att det var en passande nivå på 

sökningen då detta är ett examensarbete. Däremot innebär detta att risken ökar för 

att någon relevant artikel missas.   

 

Under denna studie gjordes ingen avgränsning på artikelns ålder då ämnet bedömdes 

ha en smal inriktning inom suicidforskning, trots detta är den äldsta artikeln från 

2007 vilket anses aktuellt. Den begränsade forskningsmängden gjorde det inte heller 

möjligt att avgränsa till ett specifikt land. Detta medför att det kan finnas skillnader i 

exempelvis stigma, kunskap hos vårdpersonal och strukturen inom vården vilket i sin 

tur kan påverka resultatet. De valda studierna kommer endast från västerländsk 

kultur.  

 

Då författarna har en bristande erfarenhet av granskandet av kvalitativa artiklar kan 

ha lett till ett försämrat omdöme vid kvalitetsgranskning av artiklar. Därav hade det 

varit fördelaktigt att använda en granskningsmall med poängsystem där kvalitén är 

beroende av antal poäng istället för författarens bedömning utav de frågeställningar 

som finns den använda granskningsmallen (Bilaga 3). Däremot togs hänsyn till 

bristande erfarenhet genom att författarna granskade artiklarna på varsitt håll för att 

undvika påverkan av varandra och på så sätt få två enskilda bedömningar. Därefter 

framställdes en gemensam bedömning, vilket stärker tillförlitligheten (jfr. Henricson, 

2012, s. 473). 

 

Analysen kan ha påverkats av författarnas språkkunskaper då artiklarna var på 

engelska, vilket inte är författarnas modersmål, och kan då öka risken för 

missförstånd. För att minska denna risk lästes artiklarna flertal gånger på varsitt håll 

för att öka sannolikheten att de tolkas rätt. Detta gav möjlighet att skapa en egen 

uppfattning och sedan kontrollera med den andres tolkning för att undersöka om de 
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samstämmer, vilket ökar kvalitén och trovärdigheten (jfr. Wallengren & Henricson, 

2012, s. 492). 

 

Artiklarna som fanns med i resultatet liknade varandra till stor del i tillvägagångssätt, 

de hade varierande grad av strukturerade intervjuer och sedan en narritativ eller 

tematisk analys, men en skiljde sig från mängden. Det gäller Barnes et al. (2014). Den 

studien använde sig av en webbsida där deltagarna fick svara på frågor, alltså var 

detta en skriftlig metod och inte muntliga intervjuer som de andra. En fördel med 

detta kan ha varit att föräldrarna då vågade skriva mer ärliga svar då de kan ha känt 

sig mer anonym. En nackdel kan ha varit om det förekom missförstånd vid svar på 

frågan eller tolkning av frågan så kunde detta inte utredas på samma sätt som vid 

muntlig intervju där det kunde ställas en följdfråga för att uppfatta innebörden 

korrekt. 

 

En av artiklarna, Lindqvist et al. (2008), intervjuade familjer, med vilket menas 

föräldrar och syskon, däremot redovisas endast resultat från föräldrarna då datan 

angående syskonen var bristande. En annan faktor bland artiklarna som kan påverkat 

denna studie är att två studier genomförts av samma författare och har samma urval. 

Detta gäller studierna Maple et al. (2007) och Maple et al. (2013) Detta försämrar 

tillförlitligheten och överförbarheten på föreliggande litteraturstudie då antalet 

inkluderade artiklar är litet och dessa utgör en fjärdedel av antalet. Däremot har 

dessa artiklar fokuserat på olika perspektiv, vilket gör att resultaten tillför olika data 

till resultatet trots att urvalet är detsamma. 

 

Det är av vikt att diskutera författarnas förförståelse då detta ökar pålitligheten 

(Wallengren & Henricson, 2012, s. 488). I föreliggande studie hade författarna en 

förförståelse om bland annat att suicid alltid var en stor sorg för föräldern och inte 

existerade någon positiv känsla av händelsen. Däremot framkom i vissa fall en känsla 

av lättnad. Detta kan ha påverkat arbetet, exempelvis vid sovring av titel vid 

litteratursökningen, utifall titeln fokuserade på lättnad hos föräldrarna kan detta ha 

missats. Däremot sökte författarna enskilt i databaserna så alla titlar sågs av två 

personer för att undvika denna risk. 
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6.4 Forskningsetiskdiskussion 

För att klassas som en etisk studie ska undersökningens syfte vara av relevans och 

betydelse (Kjellström, 2012, s. 76). Det ska också utföras på ett etiskt vis och vara av 

hög vetenskaplig kvalité (a.a.). I föreliggande studie tar författarna hänsyn till sin 

bristande forskningserfarenhet genom att noggrant läsa litteratur angående 

tillvägagångssätt. Detta för att genomföra ett systematiskt arbete, möjliggöra ett gott 

vetenskapligt arbete och därigenom förbättra studiens etik. 

 

Författarna hade 10 veckor på sig att göra studien och av den anledningen valdes den 

uppdaterande sökningen i litteratursökningen bort då det inte ansågs sannolikt att 

nya artiklar skulle publiceras under denna korta period. Om författarna hade valt att 

göra en uppdaterande sökning och det förekommit en nypublicerad studie skulle det 

inneburit att den nya artikeln också skulle bearbetas. I ett sådant fall anser 

författarna att det korta tidsspannet skulle påverkat bearbetningen av den 

nypublicerade studien negativt. Detta genom att det genererar en risk för ett mindre 

noggrant vetenskapligt arbete, som i sin tur skulle inte vara förenligt med god 

vetenskaplig kvalité som Kjellström (2012, s.76) skriver om.   

 

7. KONKLUSION 
Suicid är ett problem som kan frambringa ett långt lidande samt stora konsekvenser. 

Mer forskning för att kunna förändra synen på suicid är viktig både för vården av 

anhöriga samt för att bemöta människor med suicidtankar i framtiden Inom hälso- 

och sjukvården är det av vikt att ta sig tid att lyssna på föräldrarna. Vissa föräldrar 

kände att personalen i hälso- och sjukvården inte tog deras oro på allvar vilket 

påverkade föräldrarnas känsla av skuld. Genom vidare forskning angående föräldrars 

upplevelse av sitt barns suicid ges ökad möjlighet att skapa en förståelse över 

föräldrarnas behov. Det är också av vikt att studera föräldrarnas upplevelse av 

bemötandet inom vården efter sitt barns suicid och vidare anpassa utbildningen till 

hälso- och sjukvårdspersonal angående suicidprevention och bemötande för 

efterlevanden. 

 

Det skulle även vara av betydelse att mer forskning genomförs inom olika länder för 

att förstå sig på kulturskillnader. Detta för att undersöka om kulturen kan påverka 
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reaktionerna och hur föräldrarna kan påverkas. Detta kan vara relevant speciellt då 

många människor nu lever i mångkulturella samhällen. Personalen inom hälso- och 

sjukvården kan genom att få en förståelse över kulturella skillnader bemöta 

föräldrarna på deras nivå och på detta sätt ge dem en personcentrerad vård där deras 

lidande är i fokus. 
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Bilaga 1.  Söktabell 
 
Databas Sökord Datum Antal 

träffar 

Begränsning Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval  

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

PubMed  (parent OR parents) suicide (child 

OR adolescent OR young adult OR 

offspring) bereavement 

2016- 

11-15 

153 Humans 145 42 10      7 7  

Cinahl  (parent OR parents) suicide (child 

OR adolescent OR young adult OR 

offspring) 

2016- 

11-16 

441 Peer Reviewed 390 38  14 7  7  

PsykINFO (parent OR parents) suicide (child 

OR adolescent OR young adult OR 

offspring) 

2016- 

11-16 

2375 Qualitative 

study 

93 16 10 9  9  

Manuell 

sökning 

     17 2 0 0 

Totalt, utan 

dubbletter 

      16 9 9 

 

Urval 1 Kvar efter Rubrik. 

Urval 2 Kvar efter Abstrakt. 

Urval 3 Kvar efter Läsning av hela artikeln.  

Urval 4 Kvar efter kvalitetsgranskning. 

  



 
 

Bilaga 2. Artikelöversikt 

Författare/ 

Land/ 

Årtal/ 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalité 

Gibson, 

Joan; 

Gallagher, 

Mary; 

Jenkins, 

Mary 

 

Irland 

 

2008 

“The 

experiences 

of parents 

readjusting 

to the 

workplace 

following the 

death of a 

child by 

suicide” 

Att undersöka 

specifika 

upplevelser och 

behov hos 

föräldrar, som 

oväntat förlorat 

ett barn I skett 

suicid, när de 

återgår till 

arbetet. 

5 fäder och 6 

mödrar 

rekryterades 

genom en 

stödorganisation. 

Suicidet skulle 

varit oväntat för 

föräldrarna och 

minst 18 månader 

tidigare. Barnets 

ålder vid dödsfallet 

15-27 år. 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer som spelades 

in. Analysen gjordes med 

en tematisk 

kategorisering.  

Resultatet indelas I tre 

kategorier, Sociala och 

känslomässiga faktorer i 

det sociala samspelet 

med andra; kognitivt, 

känslomässigt och 

fysiskt fungerande; och 

inställning till arbets- 

och livsförändringar. 

Medelhög 

Holland 

Barnes, 

Donna; 

Pazur, 

Denise; 

Lester, 

David 

 

USA 

 

2014 

“Parents’ 

views of 

their child’s 

death by 

suicide” 

Att undersöka 

föräldrar som 

förlorat ett barn I 

suicid, deras 

reaktioner före 

och efter barnets 

död, hur de 

svarade på 

kommunikationen 

med barnet och 

vad som kunde 

varit hjälpsamt i 

förebyggande 

syfte mot barnets 

suicid. 

53 deltagare 

rekryterades med 

hjälp av en 

stödgrupp på 

internet. Barnets 

ålder vid suicidet 

var mellan 12-48 

år. 

Kvalitativ studie med 

öppna frågor och två 

flervalsfrågor ställdes på 

hemsidan 

www.surveymonkey.com. 

Analysen genomfördes 

med den kvalitativa 

programvaran NVIVO 9. 

 

Resultatets delas in 

under tre huvudrubriker: 

att inte vilja inse 

problemet, missa 

ledtrådar; oenighet i 

familjen; otillräcklig 

hjälp. 

Medelhög 



 
 

Bilaga 2. Artikelöversikt 

Författare/ 

Land/ 

Årtal/ 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalité 

Lindqvist, 

Per; 

Johansson, 

Lars; 

Karlsson, 

Urban  

 

Sverige 

 

2008 

“In the 

aftermath of 

teenage 

suicide: A 

qualitative 

study of the 

psychosocial 

consequences 

for the 

surviving 

family 

members” 

Intervjua 

överlevande 

familjemedlemmar 

som förlorat en 

tonåring i suicid 

för att öka 

förståelsen av de 

omständigheter 

dessa familjer 

lever under och 

att generera en 

hypotes som kan 

testas senare i 

framtiden.  

Barn som avled i 

åldern 13-19 

identifierades med 

hjälp av 

Rättsmedicinska. 

Föräldrar till tio av 

13 möjliga valde 

att deltaga. Varav 

2 föräldrar i 8 av 

fallen. I 5 av 7 

möjliga fall satt 

även syskon med 

under intervjun. 

Tid sedan död 15-

25 månader. 

Kvalitativa data 

samlades med 

inspiration från 

modellen grounded 

theory. Ostrukturerade 

intervjuer där 

intervjuaren tidigare 

läst om kvantitativa 

data som exempelvis 

ålder och kön hos den 

bortgångne. Analysen 

gjordes med repetitiv 

granskning och 

beaktning.  

Endast resultat från 

föräldrarna redovisas. 

Resultatet kunde delas in 

i tre teman: letande efter 

mening; effekten på 

dagliga livet; stöd efter 

suicidet.  

Hög 

Maple, 

Myfanwy; 

Edwards, 

Helen 

Elizabeth; 

Minichiello, 

Victor; 

Plummer, 

David   

 

Australien 

 

2013 

“Still part of 

the family: 

the 

importance of 

physical, 

emotional 

and spiritual 

memorial 

places and 

spaces for 

parents 

bereaved 

through the 

suicide death 

of their son 

or daughter” 

Undersöka hur 

föräldrar går 

igenom och med 

deras barns 

suicid. 

Rekryteringen 

skedde via media. 

22 föräldrar från 18 

familjer som varit 

med om sitt barns 

suicid deltog i 

studien. Tiden 

sedan barnets död 

varierade mellan 

sex månader och 

mer än tjugo år 

och barnets ålder 

var då mellan 17-

31. 

Kvalitativ studie. 

Modellen som 

användes vid 

intervjuerna var ”in-

depth” intervjuer. 

Dessa spelades in.  

Datan analyserades 

med narrativ analys. 

Resultatet delas in i 

dessa teman: Ritualer; 

Minnesstunder; Hålla 

kvar kontakten; 

Fortfarande en del av 

familjen. 

Hög 



 
 

Bilaga 2. Artikelöversikt 

Författare/ 

Land/ 

Årtal/ 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalité 

Maple, 

Myfanwy; 

Plummer, 

David; 

Edwards, 

Helen; , 

Minichiello, 

Victor   

 

Australien 

 

2007 

“The effects of 

preparedness for 

suicide following 

the death of a 

young adult 

child” 

Att öka den 

kvalitativa 

förståelsen av 

effekten av att 

vara förberedd 

på sin sons 

eller dotters 

suicid i 

ungdomsåren 

utifrån 

förälderns 

perspektiv. 

Rekryteringen 

skedde via media. 

22 föräldrar från 18 

familjer som varit 

med om sitt barns 

suicid deltog i 

studien. Tiden 

sedan barnets död 

varierade mellan 

sex månader och 

mer än tjugo år och 

barnets ålder var 

då mellan 17-31. 

Kvalitativ studie. 

Modellen som 

användes vid 

intervjuerna var ”in-

depth” intervjuer. 

Dessa spelades in.  

Datan analyserades 

med narrativ analys.  

Resultatet indelades i 

dessa teman; Att leva 

med ett suicidalt barn: 

en turbulent- lättnad; Vi 

trodde aldrig att suicid 

skulle hända oss: en 

tragedi; Jag kände inte 

igen tecknen: en 

reflekterande handling. 

Hög 

Miers, 

David; 

Abbott, 

Douglas; 

Springer, 

Paul R. 

 

USA 

 

2010 

“A 

Phenomenological 

study of family 

needs following 

the suicide of a 

teenager” 

Att undersöka 

familjens behov 

från förälderns 

perspektiv efter 

en tonårings 

suicid. 

Selektivt urval 

gjordes via 

rekryteringsmail. 

Totalt 8 föräldrar 

deltog, två par och 

fyra individer. Par 

intervjuades 

tillsammans. 

Barnets ålder vid 

dödsfall 13-19 år. 

Minst 12 månader 

sedan dödsfallet. 

Kvalitativ studie med 

användandet av 

öppna frågor under 

intervjuerna. 

Samtalen spelades in. 

Sedan identifieras 

teman i en tematisk 

analys. 

Sex teman framkom i 

resultatet: Stöd genom 

lyssnande och svarande; 

stöd från en annan som 

varit med om suicid; 

stöd genom direktiv; 

stöd i att ha sett den 

avlidna tonåringen; stöd 

i att komma ihåg 

tonåringen; stöd i att ge 

tillbaka till andra. 

Medelhög 



 
 

Bilaga 2. Artikelöversikt 

Författare/ 

Land/ 

Årtal/ 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalité 

Owens, 

Christabel; 

Lambert, 

Helen; 

Lloyd, 

Kieth; 

Donovan, 

Jenny 

 

England 

 

2007 

“Tales of 

biographical 

disintegration: 

how parents 

make sense of 

their sons’ 

suicides” 

Analysera 

material taget 

från en 

“psychological 

autopsy” med 

en kvalitativ 

metod för att få 

en förståelse 

om suicid från 

perspektivet av 

de som kände 

den avlidna och 

var med i 

händelser kring 

döden. 

Denna studie är en 

del av en större 

studie där 100 fall av 

suicid är undersökt. I 

denna studie har 

föräldrar till 20 av 

dessa 100 fall 

intervjuats. I 2 av 

fallen deltog båda 

föräldrarna. Barnets 

ålder vid dödsfallet 

18-30 år. 14 av 

dessa intervjuer 

fanns tillgängliga. Tid 

sedan dödsfallet 5-41 

månader. 

Kvalitativ studie. 

Intervjuerna 

genomfördes med 

en semistrukturerad 

metod. Dessa 

spelades in och 

transkriberades. 

Narrativ analys. 

Resultatet visade på 

vikten av att veta var 

ansvaret låg i anslutning 

till sonens död. Om det 

var sonens egna ansvar 

eller om det fanns 

faktorer i omgivningen 

som orsakade suicidet. 

Medelhög 

Sugrue, 

Joan 

Louise; 

McGilloway, 

Sinead; 

Keegan, 

Orla 

 

Irland 

 

2012 

“The experiences 

of mothers 

bereaved by 

suicide: an 

exploratory 

study” 

Undersöka 

upplevelsen av 

mödrars förlust 

av deras barn I 

suicid. 

Deltagarna 

rekryterades genom 

en nationell 

stödgrupp. Sju 

mödrar till barn som 

suiciderat i åldern 

16-44 deltog. Tiden 

sedan dödsfallet 

varierade mellan 2-5 

år. 

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. Tematisk 

analys. 

Resultatet delas in 

under dessa teman: 

Tystandet av min sorg; 

splittrade antaganden; 

skapandet av en 

berättelse; Djupet av en 

moders sorg. 

 

Medelhög 

 



 
 

Bilaga 3. 
 

Mall för kvalitetsgranskning av studier med 
kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser 

reviderad 2014 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats 

och kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  

__________ 

 

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

 

 

Hög     Medelhög     Låg   

      

a)   Utgår studien från en väldefinierad  

problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

      

a)   Är urvalet relevant? 

b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)   Är kontexten tydligt beskriven? 

d)   Finns relevant etiskt resonemang? 

e)   Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 



 
 

 mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik  5:1 

 

 

e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett liknande 

sammanhang (kontext)? 

 

g) Är resultatet överförbart till ett annat 

sammanhang (kontext)? 

 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 

 

      

a)   Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b)   Är datainsamlingen relevant? 

c)   Råder datamättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  

i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

      

a)   Är analysen tydligt beskriven? 

b)   Är analysförfarandet relevant i relation  

till datainsamlingsmetoden? 

c)   Råder analysmättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen  

förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

      

a)   Är resultatet logiskt? 

b)   Är resultatet begripligt? 

c)   Är resultatet tydligt beskrivet? 

d)   Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram? 


