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Abstract 

The aim of this study was to examine the support from society for familymembers, after the 

death of a relative to suicide. The result is based on a qualitative study with four participants, 

with a narrative thematic analysis. The results show that only one of the participants where 

informed of other help organizations. Results also showed that only one of the participants 

seeked help. The participants of this study all felt that the most important support they had in 

the most difficult grief, where the support from friends and family. It was the cohesion with 

each other that is what mattered the most for them all. There were different opinions regarding 

the professional help they did receive in different forms. One of the participants contact with a 

curator were appreciated. While other opinions regarding the support were unnecessary, and 

didn't really give the support that relatives could have needed. Participants also shared their 

thoughts on improvement areas on how they wished the support could have been, how they 

wish it would have been.  
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Författarens förord 

Att få beskedet att en närstående begått självmord förändrar ens liv för alltid. Man måste lära 

sig leva utan sin mamma eller syster, pappa, farbror, kusin, lillebror eller kanske partner. Det 

är en enorm chock att få beskedet och sedan följer förtvivlan och en värld som rasar samman, 

man blir lämnad kvar med sorgen och en massa frågor som man aldrig någonsin kommer kunna 

få svar på. Jag har själv förlorat en närstående som begått självmord och därav finns ett 

personligt intresse för just detta ämne. Denna studie har varit både lärorik i studiesyfte samtidigt 

som det varit en personlig resa för mig. Alla bearbetar sorg olika men min egen uppfattning är 

att det är en ständig bearbetning och att man aldrig slutar tänka, varför? Man slutar aldrig ställa 

sig frågorna. Kunde jag gjort något? Om jag bara hade? Tänk om? Jag upplever ett visst stigma 

att prata om självmord idag. När man förlorar en närstående så reagerar omgivningen väldigt 

annorlunda, vissa drar sig undan för att de inte vet hur de ska bemöta anhöriga, andra stannar 

kvar. Det är viktigt för mig att lyfta fram frågorna som ligger till grund för studiens syfte, just 

för att kunna se vad som fungerar idag när det kommer till den hjälp som erbjuds, och vad som 

eventuellt kan förbättras/förändras. Det är viktigt att få göra anhörigas röster hörda, och att inte 

vara rädd för att prata om detta, trots att det kan vara tufft många gånger. Jag vill tacka min 

handledare Ove Grape för den hjälp och stöttning han givit under arbetets gång. Jag vill även 

tacka intervjupersonerna för att de tagit sig tid att ställa upp i studien och gjort denna 

undersökning möjlig. I denna studie har jag valt att intervjua 4 personer som jag känner 

personligen.  

Förtydligande: I arbetet kommer de efterlevande benämnas för anhörig och den som tagit sitt 

liv för närstående.  
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Inledning 

Årligen begår cirka 1 100 människor i Sverige självmord. Det är ungefär tre självmord om 

dagen (Socialstyrelsen 2017). Det är den vanligaste dödsorsaken hos män under 44 år och den 

näst vanligaste hos kvinnor under 44 år. Jämfört med senare delen av 1900- talet har nu generellt 

antalet procent självmord minskat med drygt 40 %, samtidigt ses en tendens till ökat antal hos 

unga kvinnor. Varje år drabbas mellan 10 000 och 15 000 människor av svår sorg efter att en 

nära anhörig tagit sitt liv. Dessa personer löper risk för att utveckla psykisk och fysisk ohälsa 

på lång sikt och behöver stöd (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd 2012). 

För varje självmord som sker lämnas anhöriga förtvivlade kvar och livet blir aldrig mer som 

förut. Alla anhöriga sörjer på olika sätt. Vissa söker hjälp direkt medan det kan dröja flera år 

för andra. Den första erfarenheten av kontakt med professioner är viktig för att det har 

inflytande i hur anhöriga lyckas gå vidare i sorgeprocessen (McKinnon och Chonody 2014). 

Det finns ingen tydlig mall som talar om vad man ska göra eller vart man ska vända sig efter 

att ha förlorat någon närstående. Alla reagerar och hanterar sorgen olika. När man är redo att 

söka hjälp så finns det olika ställen att vända sig till för att få hjälp att bearbeta sorgen. Man 

kan vända sig till primärvården, psykiatrin, skolhälsovården. Man kan även få hjälp ifrån olika 

stödorganisationer som bland annat Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd 

(SPES), MIND- som arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar 

psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver 

och där ingen tar sitt liv (Mind 2017). Man kan även vända sig till Barnens rätt i samhället 

(BRIS) om man som barn förlorat en förälder. Det finns olika sätt för barn att få kontakt med 

BRIS, via mail, chatt, telefon och forum, och de kan vända sig dit dygnet runt (Barnens rätt i 

samhället 2017).  

 

Forskning visar att många unga sörjande söker sig till internetbaserat samhälle, för att hitta 

andra som varit med om samma sak (Hagström 2016). Det finns många olika sätt att söka hjälp 

på idag om man förlorat en närstående. Det finns alltså olika sätt att få hjälp på, i sin 

sorgebearbetning. När man som anhörig just har förlorat en närstående genom att denne begått 

självmord, är det min uppfattning att inte alla själva söker hjälp för att bearbeta sorgen. Som 

anhörig kanske man inte vet vilken hjälp som finns att få, eller vart man ska vända sig för att få 

den. När sorgen är som svårast är det också svårt att själv be om hjälp. Jag tror att det finns bra 

hjälp för anhöriga idag att få när det kommer till efterlevandestöd. Däremot så tror jag att den 

informationen inte riktigt når fram till de som behöver den. I en studie av Gall, Henneberry och 

Eyre (2014), menar författarna att det behövs mer forskning när det kommer till specialiserat 

stöd för sörjande efter att en närstående tagit sitt liv. Mer forskning behövs med fokus på 

anhörigas individuella känslor och upplevelser under sorgebearbetningen. Forskarna menar 

även att när det kommer till stödgrupper för anhöriga, brister det i att förklara hur det fungerar 

och är uppbyggt med en stödgrupp. Jag vill med denna studie ta reda på om anhöriga blivit 

informerade om den hjälp som finns att få, från vården samt hjälporganisationer. Samt även ta 

reda på deras upplevelser av den kontakt de har haft.  
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Detta för att få en bild av hur anhöriga upplever hjälpen dom eventuellt har eller inte har blivit 

erbjudna på något sätt. Det är viktigt att göra anhörigas röster hörda, för att på bästa sätt arbeta 

framåt så att den hjälp som finns att erbjuda kan vidareutvecklas, så den blir så bra som möjligt 

när den behövs.  

 

 

 

 

 

Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka anhörigas användning av stöd och hjälp från samhället i 

samband med att en närstående begått självmord 

 

 Vilka gemensamma drag finns bland intervjupersonerna om den hjälp de fick i sin 

sorgebearbetning? 

 På vilka sätt framställs möjligheterna till hjälp i sorgebearbetning av 

vården/hjälporganisationer? 

 På vilka sätt har intervjupersonerna informerats om sätt att få hjälp i sin 

sorgebearbetning av vården/hjälporganisationer? 

 Vilka förbättringsförslag framställs vad gäller den erhållna hjälpen? 
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Metod  

Jag valde att använda mig av Kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Tillvägagångssättet 

brukar vara mindre strukturerat i kvalitativ forskning jämfört med kvantitativ. Det finns även 

en betoning av det generella när det gäller formulering av frågeställningarna och en tyngd på 

intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. I kvalitativa intervjuer kan intervjuerna 

avvika i stor utsträckning från varje form av intervjuguide eller frågeschema som har 

formulerats. Man kan ställa nya frågor som uppföljning utifrån det som intervjupersonerna har 

svarat och det kan variera ordningsföljden på frågorna (Bryman 2011). Intervjuerna var 

semistrukturerade och det handlar i regel om en situation där intervjuaren har en uppsättning 

frågor som generellt sett kan beskrivas som ett frågeschema, men där frågornas ordningsföljd 

varierar. Frågorna brukar också vara mer allmänt formulerade än vad som är fallet vid 

strukturerade intervjuer. Intervjuaren har också en viss benägenhet att ställa ytterligare frågor 

(uppföljningsfrågor) till det som uppfattas vara viktiga svar (ibid).  Jag valde kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer just för flexibiliteten i genomförandet. Jag anser att det hade varit 

svårt att få ut samma djup och ärlighet i en annan form av intervju än denna då den ger möjlighet 

för intervjupersonerna att vara flexibla och inte känna ett krav på att svara. Jag har själv 

erfarenhet av minnesluckor efter att en närstående begått självmord och vet även att 

intervjupersonerna har det. Därför tycker jag det är vore bra att använda sig av en metod som 

ger dem möjlighet att själva få beskriva sin upplevelse med just det, sina egna ord. Har man 

svårt att minnas exakt vad som hände och när, så är det svårt att besvara frågor som ställer dessa 

krav. Det viktiga med valet av denna metod är djupet, inte bredden.  

För att få fram relevant forskning har sökmotorerna Umeå Universitetsbibliotek, soc index, 

swepub, pubmed och artikelsök använts. Sökorden som använts för att finna väsentligt material 

för tidigare forskning är: efterlevandestöd, anhöriga, självmord, bereavement- support, suicide, 

support group, suicide bereavement, suicide survivors.  

Förtydligande: För att bevara intervjupersonernas anonymitet kommer jag använda mig av 

fiktiva namn. Anna, Stina, Rolf och Sara.  

Analysmetod 

Mitt val av analysmetod är narrativ tematisk analys. Narrativ analys är ett tillvägagångssätt vid 

analys av data som är sensitiv för den upplevelse av tidsmässiga sekvenser som människor 

finner i rollen som berättare av historier om sitt liv, om det som händer och sker omkring dem 

(Bryman 2011). Narrativ analys är inte enbart inriktad på livshistorier. Termen narrativ analys 

används även för att beskriva ett tillvägagångssätt som betonar granskningen av hur människors 

visuella minnen eller erinringar av sina liv och vad som hänt dem. Det vill säga de berättelser 

som människor förmedlar då de beskriver sina liv. Det finns föga av konsensus då det gäller 

vad narrativa analyser innebär, men de rymmer i varje fall en sensitivitet för kopplingarna 

mellan människors beskrivningar av sitt förflutna, sin nuvarande situation och sin framtid. Det 

innebär även människors upplevelse av sin roll i dessa skeenden, de berättelser de skapar om 

detta och sammanhangets betydelse för det som sker och människors roll i detta. Det är hur 

människor organiserar och formar kopplingar mellan olika skeenden och den betydelse de ger 

dessa kopplingar som utgör råmaterialet för narrativa analyser (ibid). Jag valde att använda mig 

av en tematisk analys som är en modell för narrativ analys. En tematisk analys innebär en tyngd 

på vad som sägs och inte hur det sägs (ibid). 
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Jag hade 4 frågeställningar som jag ville få svar på där det även tillkom vissa följdfrågor utifrån 

vad intervjupersonerna berättade. Jag kommer först besvara frågeställningarna och sedan gå 

igenom andra viktiga aspekter som intervjupersonerna tagit upp som anses vara relevant för 

denna studie. Bryman beskriver det som likheter och skillnader för den tematiska analysen 

vilket innebär att man tittar på likheter i svaren och eventuella skillnader från varandra. Ett av 

de vanligaste angrepsssätten när det gäller kvalitativa data är det som ofta kallas för ”tematisk 

analys”.  

Men till skillnad från strategier som till exempel Grounded Theory är detta inte ett synsätt på 

analysen som har en tydlig bakgrund eller som har beskrivits utifrån tydliga tekniker. Sökandet 

efter teman är egentligen en aktivitet som kan ses i många om inte alla tillvägagångssätt vid 

kvalitativ analys av data, som till exempel narrativ analys. För vissa forskare är ett tema mer 

eller mindre detsamma som en kod, medan ett tema för andra är något mer än en kod och består 

av en grupp av koder (Bryman 2011). Teman och subteman är resultatet av en noggrann läsning 

flera gånger, av de anteckningar som utgör data. Detta tillämpas sedan på data som organiseras 

i kärnteman, och data visas därefter i termer av subteman i mallen för vart och ett av fallen. 

Detta tillvägagångssätt är avsett att utgöra ett ramverk för den tematiska analysen av kvalitativa 

data och ett sätt att tänka när det gäller hur man ska hantera teman och data. Det kommer vara 

en avspegling av analytikerns medvetenhet om återkommande idéer och teman i data. Att tänka 

på är att man behåller deltagarens språk i så stor utsträckning som möjligt, att man använder 

förkortningar och inte tar med för mycket material. Figur 1 förtydligar hur jag gått tillväga 

genom att hitta mina teman och subteman (ibid). 

Figur 1. 

 Relationen till 

nära & kära 

Livet 

förändras 

Minne & 

tidsuppfattning 

Kontakten med 

vård/organisation 

Anna Familjen var 

samlad  

Jag har 

symtom som 

liknar PTSD 

Jag har fått 

skitdåligt minne 

De hade inget å 

säga, de satt bara 

tyst 

Stina Sågs jämt och 

gav varandra 

stöd 

Jag går 

ständigt å bär 

på rädslan att 

det ska hända 

något 

Man har dålig 

koll på när allt 

hänt, det känns 

som en dimma 

Jag fick inte gehör 

för min rädsla. Den 

första kuratorn var 

bättre 

Rolf Det var min 

familj, mina 

nära 

Jag var 

tvungen att bli 

vuxen väldigt 

fort 

Det känns som 

så, kommer inte 

ihåg 

Jag hade gärna 

blivit kontaktad 

innan jag kom 

tillbaka till skolan 

Sara  Jag hade inte 

varit vid liv om 

de inte varit för 

henne 

Man är rädd 

för allt, jag har 

blivit mindre 

social 

Jag vet faktiskt 

inte hur det gick 

till 

Man ska inte ge upp 

bara för en 

människa inte vill 

prata om det 

 

 



 6 

 

 

 

 

Etiska principer 

Innan vi startade intervjuerna så började jag med att informera intervjupersonerna om de 4 

etiska principerna, vilket är följande:  

Informationskravet- Intervjupersonerna informerades om syftet med min undersökning och att 

deras deltagande är frivilligt samt att de har rätt att hoppa av när de vill. De får även information 

om vad som ingår i min undersökning. 

Samtyckeskravet- Intervjupersonerna informerades om deras rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Ingen av intervjupersonerna var minderårig så vårdnadshavares godkännande har 

ej behövts.  

Konfidentialitetskravet- Intervjupersonerna informerades om att uppgifterna om alla som ingår 

i undersökningen behandlas med största möjliga konfidentialitet. All min data är förvarad i ett 

program på min dator som endast jag har lösenord till. Intervjupersonerna kommer även vara 

anonyma i min undersökning.  

Nyttjandekravet- Intervjupersonerna har även informerats om att de uppgifter jag får ifrån dem 

kommer endast användas till denna undersökning och inget annat (Bryman 2011). 

 

Urval 

För att hitta intervjupersoner har jag valt att använda mig av ett bekvämlighetsurval. Det är ett 

urval som görs för att intervjupersonerna är lättillgängliga för forskaren och är en form av icke-

sannolikhetsurval, det vill säga forskarens val av intervjupersoner var inte slumpmässigt 

(Bryman 2011). Det är en fördel att använda sig av bekvämlighetsurval då man genom en 

tillfällighet får möjlighet att samla in data från ett urval av respondenter, en möjligt som man 

inte tycker sig ha råd att missa. Det datamaterial som blir resultatet kan fungera som 

språngbräda för fortsatt forskning (ibid). Det finns ett stort intresse för mig att forskningen kring 

efterlevandestöd för de anhöriga till en närstående som begått självmord utökas.  

Jag har under denna undersökning samt i tidigare forskning, sett att det finns ett behov av mer 

forskning kring just stödet för de anhöriga. Eftersom detta är ett väldigt känsligt ämne och jag 

upplevde det som att det skulle bli svårt att hitta intervjupersoner som skulle vilja ställa upp på 

denna uppsats, gjorde jag ett bekvämlighetsval att fråga de som jag känner privat som också 

förlorat en närstående till självmord.  

Det gjordes en exkludering i urvalet genom att enbart fråga de som var över 18 år vid tidpunkten 

för när självmordet skedde, med undantag för Rolf som fyllde 18 år 3 månader efteråt.  
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Man måste ha fyllt 18 år för att bli erbjuden hjälp från till exempel psykiatrin och vissa 

organisationer.  

Jag ville begränsa mig till en mindre målgrupp. För att få en tydligare bild av hur hjälpen som 

erbjuds för de över 18 år ser ut. Jag har inget bortfall för min studie, då de 4 intervjupersoner 

som blev tillfrågade svarade ja.  

Tillvägagångssätt 

Intervjufrågorna gjordes innan intervjuerna och det fanns både öppna och slutna frågor. Det 

fanns även följdfrågor beroende på hur intervjupersonerna svarade, och jag var införstådd med 

att även nya följdfrågor än de som fanns färdigformulerade skulle kunna tillkomma utifrån 

riktningen som intervjupersonerna skulle ta i det som berättades. Jag tog kontakt med 

intervjupersonerna och bestämde dag och tid för intervjuerna som höll till hemma hos 

intervjupersonerna. Jag hade informerat intervjupersonerna om syftet med studien innan själva 

intervjuerna, men inte gett information om frågorna innan. Väl på plats gick jag igenom de 4 

etiska principerna som beskrivits i stycket ovanför, intervjuerna höll på i cirka 2 timmar per 

intervju. Jag hade bärbar dator med mig och förde anteckningar på datorn under intervjuerna. 

Jag bearbetade och analyserade den insamlade datan samma dag som intervjuerna för att det 

skulle vara färskt i minnet och för att inte glömma små viktiga detaljer ur intervjuerna. Jag valde 

att använda mig av att enbart skriva anteckningar på datorn under intervjuerna för att jag visste 

att till exempel en inspelning skulle vara obekvämt för intervjupersonerna. Jag är dock 

medveten om riskerna med att utesluta inspelning. Det finns en risk att missa viktiga delar i 

intervjupersonernas berättelser, vissa ljud eller tonfall dom haft under samtalet som kan ha 

relevans för den senare tolkningen av materialet. Trots detta kände jag att mitt tillvägagångssätt 

skulle vara tillräckligt då jag skriver exakt det intervjupersonen säger, även alla smådetaljer 

som till exempel ”Suck, hm, jo, eller, öhm”. Detta tillsammans med att jag analyserade 

materialet från vardera intervju samma dag som vi gjorde den, gjorde att jag kom ihåg små 

detaljer som ansågs väsentliga för min analys.  

 

Validitet & Reliabilitet 

Traditionellt brukar de klassiska kriterierna validitet och reliabilitet definieras på följande sätt. 

Validitet handlar om huruvida undersökningens resultat faktiskt belyser forskningsfrågan, 

reliabilitet handlar om i vilken grad som undersökningens metoder är så väldefinierade att andra 

i princip skulle kunna upprepa undersökningen och komma fram till samma resultat. Detta 

innebär att en undersökning mycket väl kan ha hög reliabilitet utan att den behöver ha hög 

validitet (Justesen och Meyer 2011). Dessa definitioner är mycket generella och i praktiken 

utvecklas och tillämpas kriterierna på olika sätt. Många metodböcker behandlar olika 

validitetsaspekter och skiljer mellan begreppsvaliditet, intern validitet och extern validitet 

(ibid). Det finns emellertid även en andra ståndpunkt när det gäller frågan om reliabilitet och 

validitet inom kvalitativ forskning.  

Vissa författare har föreslagit att kvalitativa studier ska bedömas och värderas utifrån helt andra 

kriterier än de som kvantitativa forskare använder sig av.  
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Det är nödvändigt att specificera termer och metoder för att etablera och bedöma kvaliteten i 

kvalitativ forskning, som utgör alternativ till det som begreppen reliabilitet och validitet står 

för.  

Det är två grundläggande kriterier för bedömning av en kvalitativ undersökning, nämligen 

tillförlitlighet och äkthet (Bryman 2011). Tillförlitligheten består av fyra delkriterier som alla 

har en motsvarighet i kvantitativ forskning, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera (ibid). Den andra, som är äkthet väcker ett antal mer 

generella frågor som rör forskningspolitiska konsekvenser i samhället. Då jag känner mina 

intervjupersoner privat och har kännedom om hur deras liv förändrats efter att ha mist en 

närstående, har det varit extra viktigt att hålla en professionell distans till intervjupersonerna 

under intervjuerna för att få ett så korrekt underlag som möjligt och för att studien ska vara så 

trovärdig som möjligt.  

För att skapa en stark trovärdighet och pålitlighet till studien har jag förhållit mig och haft ett 

så objektivt tankesätt gällande analys och databearbetning av materialet som möjligt, för att inte 

låta min egna personliga kännedom och egna värderingar påverka resultatet. Även att 

forskningen utförts i enlighet med de regler som finns. Jag tycker personligen att jag lyckats 

med reliabiliteten och validiteten i min studie. Jag visste tidigt i min utbildning att mitt val av 

uppsats skulle handla om självmord, just för att det är en del av mitt liv som påverkat både mig 

och hela min släkt på ett sätt som jag inte önskar någon annan människa. Jag ville ta denna 

uppgift på största möjliga allvar, dels för pålitligheten av undersökningen men även av respekt 

för mina nära och kära som har varit så oerhört vänliga och ställa upp på intervjuer, samt stöttat 

mig genom mitt arbete, trots att det är en svår sak jag vet att jag ber dem om. Under hela mitt 

arbete har jag alltid försökt haft ett objektivt förhållningssätt och haft i åtanke att inte låta mig 

själv bli för subjektiv. Dels i sökandet efter forskning och enbart leta efter det jag själv vill, utan 

hålla mig inom ramarna för vad som är relevant för studien. Jag har under intervjuerna förberett 

mig själv på att inte bli för subjektiv och att tänka på hur jag ställer mina frågor, jag ville inte 

ställa dem så att jag skulle kunna “forma” ett svar jag ville ha, utan jag tänkte på att hålla mig 

neutral för att inte påverka svaret av mina intervjupersoner. Jag har även i analysen av resultatet 

haft samma tankesätt där jag inte stressat. Det har fått ta tid men jag har läst flera gånger och 

försökt titta på helheten i det de svarat, för att återigen inte leta de svar jag vill ha utan hålla 

mig till syftet och de frågeställningar jag utformat. Jag har även under hela arbetet och 

skrivandet av arbetet hållit distans till mina egna åsikter, för att inte riskera att påverka 

resultatet. Jag har arbetat hårt för att inte ta med mina egna åsikter i resultat och analys, förutom 

i egna reflektioner. Där har jag fått uttrycka mina egna tankar och åsikter som uppkommit under 

arbetets gång. På så sätt har jag förhållit mina egna erfarenheter neutrala igenom arbetet.  
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Tidigare forskning 

Självmordsrisk bland anhöriga 

Forskning visar att det finns en ökad risk för självmord bland personer som har upplevt att ett 

syskon begått självmord. Denna studie pågick upp till 18 år efter förlusten. Forskarna menar att 

det inte finns något tydligt stöd till en specifik tidslinje för när självmordet är som högst för 

syskonet. Forskningen visade även självmordsrisken av att ha förlorat ett syskon i vuxen ålder 

ofta har blivit förbisett (Rostila, Saarela och Kawachi 2013). Forskning visar också att 

självmordsrisken för föräldrar ökar efter att ha förlorat ett barn till självmord. Effekten var 

särskilt markant när ett barn dött under tidig barndom och minskade något när ett barn dött i 

äldre ålder (Qin och Mortensen 2003). Det har visats att när en partner i ett långvarigt 

förhållande dör ökar självmordsrisken statistiskt sett för den efterlevande partnern under de 

närmaste åren. En viktig faktor är den tomhetsupplevelse som händelsen kan utlösa och som 

därigenom sänker vitaliteten, något som man vet också sänker motståndskraften inför fysiska 

sjukdomar. Innebörden är olika i ett barns död, ett syskons, en förälders, makes, bästa väns eller 

arbetskamrats död. Ibland kan också skuldkänslor av mer eller mindre realistisk art ingå 

(Cullberg 2006). Ångestattacker, psykotiska förvirringstillstånd, tvångstankar och djupa 

depressioner var de mest påfallande symtomen bland de som reagerade starkast. Då ett barns 

eller en ung persons bästa vän dör, kan starka depressiva kriser med inåtvändhet och grubbleri 

utlösas. För inte så få kan en sådan händelse komma att innebära en vändpunkt i tillvaron och 

början till en förändrad verklighets- och självupplevelse. Ibland kan händelsen leda till 

känslomässig fördjupning, men ibland också till misstänksamhet gentemot känslor och 

kontakter, med tillbakadragenhet eller forcerad ytlighet som följd (Ibid). Den sorg som föräldrar 

bär på efter att ha förlorat ett barn kan försvåra kontakten med de andra barnen. Föräldrar kan 

känna ett behov av att skydda de barn som fortfarande lever genom att undanhålla information 

om självmordet, eller att inte uttrycka deras sorg inför syskonen. Det finns också en risk att 

syskon tar på sig en mer ansvarsfull roll inför till exempel begravningen och allt det praktiska 

i hushållet. Det finns även en rädsla och osäkerhet som kommer ifrån att se hur familjens grund 

är omskakad och så kraftigt förändrad, en känsla av föräldrar som är onåbara och kanske även 

en känsla av övergivenhet. Ett syskon tenderar att vilja skydda sina föräldrar och att minimera 

deras smärta före de tar itu med sin egen. Som effekt av det kan föräldrarna inta rollen som 

barnen i familjen och barnen i familjen tar på sig rollen som vårdare för sina föräldrar. Syskon 

kan också känna ett behov av att fylla platsen som deras bortgångne syskon hade för föräldrarna. 

Relationen mellan de efterlevande syskonen kan bli starkare under denna tragiska tid. Syskonen 

kan komma att bli varandras stöttepelare och stöd för varandra i sorgebearbetningen efter 

förlusten av deras syskon. Det finns även en risk att syskonen klandrar varandra för självmordet 

och tävlar om föräldrarnas uppmärksamhet (Jaques 2016). En studie av Hagström (2016), visar 

att unga sörjande som förlorat en förälder till självmord söker sig till ett internet-baserat 

samhälle för att få kontakt med andra som varit med om samma sak. Ett ställe där man kan prata 

med andra likasinnade där sorgen efter en anhörig som begått självmord kan kännas som 

normaliserad av att man har en gemensam förståelse och känner sig mindre ensam. Ett av målen 

med studien var att nå ut till yrkesverksamma och politiker med en ny kunskap, för att bidra till 

en attitydförändring och förbättra stödet för de anhöriga.  
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En annan avsikt med studien var att bredda perspektivet på sorg genom att ta hjälp av en annan 

utomstående aktör än kärnfamiljen som stödjande i sorgebearbetningen. Resultaten visar ett 

positivt meningsskapande som finns genom kommunikation och social interaktion, vilket är 

särskilt viktigt bland anhöriga för att motverka stigmatisering och främja hälsan. Artikeln visar 

även hur en narrativ analys av ungas chattmeddelande om ett stigmatiserande ämne kan ge ny 

kunskap på området för socialt arbete i praktiken. Det är viktigt att lyssna på anhöriga och 

hjälpa dem utifrån deras traumatiska upplevelse, vilket borde vara den viktigaste prioriteringen 

för att förstå vilken typ av stöd vi måste ge (Ibid).  

 

Efterlevandestöd 

En studie av Bernard, Gorman, Beal och Jordan (2008) visar att där anhöriga spenderade tid på 

internetbaserade anhörigsidor för efterlevande, upplevdes vara mer uppskattat ifall stödet inom 

den närmsta familjen och vänner var mindre. Även ett ökat stigmatiserande/spänt bemötande 

från samhället. Många av de som var aktiva på anhörigsidor ansåg att den bästa fördelen var att 

det fanns folk att prata med dygnet runt. Anhöriga ansåg att även om de hade träffat en 

samtalskontakt varje vecka så hade de ändå haft svårt att nå samma form av stöttning som 

genom stödgrupperna via internet. Två viktiga delar för anhöriga som var delaktig i 

stödgrupperna var att de kunde behålla sin anonymitet och att det alltid fanns någon tillhands 

att prata med när det behövdes. Nackdelar med stödgrupper via internet var, att dessa anhöriga 

hade en högre grad av depression. Vara socialt isolerade och vara självmordsbenägna i högre 

utsträckning än till exempel de som traditionellt går två gånger i månaden till en samtalskontakt. 

Forskarna i denna studie vill även poängtera möjligheten till att det även kan vara så att de som 

söker sig till stödgrupper via internet kanske har svårare för social interaktion, och finner det 

lättare att få prata om sorgen anonymt, att det passar deras personlighet bättre. En studie av 

Groos och Shakespeare-Finch (2013) visar att det inte finns forskning där det framgår när den 

bästa tidpunkten är att gå med i en stödgrupp med fysiska träffar, efter att en närstående begått 

självmord. Det är även konstaterat att tiden är avgörande men inte tillräckligt studerad när det 

kommer till trauma forskning. Studien visar även att det finns väldigt lite information om 

anhöriga som väljer att inte delta i stödgrupper eller de som hoppar av. Det positiva är att 

majoriteten av intervjupersonerna i studien hade positiva upplevelser av att träffa andra i en 

stödgrupp. Det viktigaste var känslan av normalitet i gruppen, en känsla av att inte behöva säga 

någonting utan att de andra förstod. Det var inget krav på hur eller vad man sa utan deltagarna 

kände ändå att man var bland människor som förstod. Det visar även Pietilä (2002) i sin studie 

med anhöriga som deltagit i stödgrupper, en känsla av normalitet och samhörighet. 

Medlemmarna i gruppen hade format deras eget “skyddsnät” inom gruppen och kände inget 

behov av att behöva förklara sig för de andra medlemmarna i gruppen. McKinnon och Chonody 

(2014) visar i sin studie att effektivitet och hjälp i god tid är viktiga aspekter för att förhindra 

framtida självmord efter att en anhörig mist en närstående. Forskning visar att de som får 

tillgång till stöd tidigt visade sig hitta bra copingstrategier i att hantera sorgen. Enligt Mckinnon 

och Chonody tar det tre till fyra år för en anhörig att återfå tillräckligt psykisk styrka för att nå 

acceptans av att leva utan deras närstående efter att de begått självmord. Även fem år efter 

självmordet upplever man fortfarande det som traumatiskt och ångestfyllt, tre gånger så hög 

som för en icke sörjande.  



 11 

Det är alltså viktigt att bibehålla kontinuerligt stöd för anhöriga tills de känner att de inte längre 

behöver hjälpen. Det finns en del olika professioner man som anhörig kan komma i kontakt 

med från början när en närstående tagit sitt liv. I McKinnon och Chonodys studie så har 

anhöriga haft en tidig kontakt med polis, ambulans, läkare och begravningsbyrå. Deltagarna i 

studien indikerade på att de haft negativa erfarenheter av första kontakten och att de inte fick 

optimalt stöd under första tiden efter självmordet. Specifikt var att de upplevde en brist på 

medkänsla och respekt för deras känslor. De upplevde det även som att de blev dömda och att 

man inte lyssnade på dem, även att de inte fick tillräckligt med tid för att ta farväl av deras 

närstående. Den första erfarenheten av kontakt med dessa professioner är viktig för att det har 

inflytande i hur anhöriga lyckas gå vidare i sorgeprocessen (McKinnon och Chonody 2014).  

Däremot när det kom till de som haft kontakt med polisen direkt efter självmordet, upplevde 

majoriteten en känsla stöd och medkänsla, att de brydde sig och var empatiska. 

Intervjupersonerna beskriver dem som fantastiska, väldigt förstående, stöttande och utan någon 

press. Majoriteten av deltagarna i studien betonade sin egen bristande förmåga att söka efter 

hjälp. De psykiska konsekvenserna av sorgen som anhöriga kände, var sömnlöshet, minskad 

aptit, låg energi, ökad ångest och okontrollerbart gråtande. De kämpade även med komplicerade 

känslor av ilska, egen skuld, depression och skuldkänslor. De anhöriga kände på grund av alla 

dessa känslor, att det hindrade dem från att söka hjälp. Ett annat problem är att det fanns sämre 

möjligheter för olika stödgrupper på landsbygderna, vilket gjorde det svårt för de boende där 

att resa långväga för att få stöd (ibid). Hälften av alla deltagande i studien upplevde att delta i 

en stödgrupp inte skulle hjälpa dem att ta itu med sin egen sorg. De menade att de inte ville 

höra andra återberätta deras historier om hur deras närstående begick självmord, och att de 

själva skulle få svårt att dela med sig av sina egna historier. Några anhöriga menade även på att 

dessa stödgrupper inte har en professionell samtalsledare närvarande och att det hade hjälpt 

grupperna om de haft en utbildad närvarande att stötta vid behov. Resten av deltagarna i studien 

upplevde att det kunde finnas en tröst och normalisering av att befinna sig bland en grupp 

människor där alla hade samma erfarenhet. Endast tre av fjorton deltagare i studien hade 

etablerat en kontakt med en samtalskontakt av någon form, som gav dem värdefulla strategier 

i att hantera sorgen (ibid). Majoriteten av deltagarna i Begley och Quayle (2007) studie har 

deltagit i stödgrupper. De deltagarna ansåg att de förstod sin egen reaktion till självmordet 

bättre, efter att ha träffat andra som också går igenom samma sak. Deltagarna tyckte att 

stödgrupper som dessa borde vara begränsade till endast de som har personlig erfarenhet av 

självmord. De ansåg att de som inte förlorat en närstående till självmord, fullt ut inte kunde 

förstå hur det påverkar en anhörigs liv. De kände sig även förstådda i dessa grupper. 

Mer forskning behövs  

Begley och Quayle (2007) menar att det vore av intresse för forskningen, att undersöka hur den 

sociala konstruktionen av sorg och hur meningsskapande utvecklas i stödgrupper. Det är ett 

område som det inte finns så mycket fakta om i litteraturen om efterlevandestöd efter ett 

självmord. Slutligen, vad har isåfall resultaten man får för relevans för att bättre kunna förstå 

efterlevandestödet till anhöriga efter ett självmord?  

Begley och Quayle menar utifrån resultaten från deras studie, att det behövs en större förståelse 

när det kommer till meningsskapande i processen för efterlevandestöd för anhöriga.  



 12 

Men det kräver av forskare att lyckas forma en kvalitativ design som lyckas får fram viktiga 

detaljer för just sorg efter att en närstående begått självmord (ibid). En förälders självmord är 

förödande för ett barn, det är ingen överraskning att forskning visar att barn som förlorat en 

förälder till självmord riskerar långsiktiga problem både emotionellt och socialt. Dessa barn har 

hög risk för att få ångest, depression och sociala problem. Det är viktigt att ha dessa barn under 

uppsikt för att hålla utkik efter signaler på avvikelser från deras normala beteende. Det blir 

viktigt att ha koll just för att förlusten är mer invecklad på grund av den sociala stigman och 

bristen på social stöttning. Stödgrupper för att hjälpa barn förstå vad självmord innebär och 

varför det händer. Även om forskarna i studien inte formellt utredde den mentala hälsans utfall 

hos dessa barn, menar forskarna att det kommer behövas mer forskning gällande effektiviteten 

i stödgrupper för barn. Det är då man utvärderar vad som behövs, vad som fungerar och inte 

fungerar och vilka effekter olika behandlingar har på barns psykosociala hälsa (Mitchell, 

Wesner, Garand, Gale, Havill och Brownson 2007). Efterlevande hjälper och stöttar varandra 

med alla omställningar som följer efter att ha förlorat en närstående. Efterlevande bildar ett eget 

stöttningssystem för varandra, som hjälper till att bryta ner den sociala isoleringen.  

Det viktigaste beviset på hur viktiga stödgrupper är för efterlevande är att de själva berättar om 

värdet av träffarna. Det finns efterlevande som söker sig till nätet och ser vilken hjälp som 

erbjuds efter att en närstående begått självmord. Men det har även visat sig att det finns 

begränsad information tillgänglig för hur anhöriga ska gå tillväga. Forskningen visar värdet av 

stödgrupper och att det behövs mer forskning för att lättare förstå hur efterlevandes stödgrupper 

fungerar, för att på bästa sätt ta reda på hur anhöriga på bästa sätt blir hjälpta. Det är även viktigt 

att ta reda på eventuellt andra alternativa behandlingar för efterlevande, med tanke på att inte 

alla söker efter hjälp på nätet. Vilket stöd som fungerar bäst är individuellt för alla och är viktigt 

för forskare att utforska (Feigelman och Feigelman 2008). Det finns brister i forskningen när 

det gäller självmord kring äldre, framförallt äldre män. Bristen på studier av att ha förlorat en 

mor eller farförälder till självmord är förvånansvärt liten med tanke på den höga 

självmordsrisken. Det har även visat att forskning när det gäller professionell stöttning i 

sorgebearbetning av olika former, fortfarande har mycket att utforska (Andriessen, Draper, 

Dudley och Mitchell 2016). Gall, Henneberry och Eyre (2014) Menar att det behövs mer 

forskning när det kommer till specialiserat stöd för sörjande efter att en närstående tagit sitt liv. 

Mer forskning behövs med fokus på anhörigas individuella känslor och upplevelser under 

sorgebearbetningen. Forskarna i denna studie menar även att när det kommer till stödgrupper 

för anhöriga, brister det i att förklara hur det fungerar och är uppbyggt med en stödgrupp. 

Inverkan som finns i en stödgrupp behöver även utöka sin forskning mer specifikt, eftersom 

anhöriga behöver och föredrar tydlig information om vad som väntar. De menar att det är viktigt 

att undersöka varje enskild individuell anhörig, just för att alla människor sörjer olika. Det är 

viktigt att se varje enskild individ när man forskar om sorgebearbetning för anhöriga menar 

Gall, Henneberry och Eyre. Många deltagande i deras studie upplevde en känsla av att dra sig 

tillbaka från sociala sammanhang, och även där stöttning finns, vilket de är medveten om är 

ohälsosamt.  
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Många har avstått från att söka hjälp för att de oroade sig över att vara en börda för andra. Även 

om de anhöriga är medvetna om att det säkert finns bra hjälp att få, är det svårt för dem att söka 

hjälpen och tillåta sig själv att prata om det som hänt. I Bell, Stanley, Mallon och Manthorpe 

(2012) studie visas det att det finns väldigt lite forskning när det kommer till att grundligt se 

den inverkan som uppstår i en familj efter ett självmord. Dock har det kännetecknats som ett 

väldigt viktig och svår utmaning för framtida forskning. Detta tema var även det svåraste i 

denna studie. Trots ett intresse av att ta reda på hur det ser ut hos familjerna så finns det väldigt 

begränsad forskning inom området. Det är svårt för forskare att få anhöriga att ställa upp när 

det gäller smärtsamma minnen som kommer tillbaka när de ska svara på känsliga frågor. Om 

man tittar på mycket känsliga ämnen som rör självmord så är det ett stort bortfall och vägran 

att svara på frågor. Det är därför viktigt att ha i åtanke att det blir etiskt svårt för forskare att få 

svar på dessa frågor (ibid). Föräldrar som har mist en son eller dotter genom självmord riskerar 

att utveckla psykisk ohälsa som kan bli långvarig, till och med livshotande. Trots denna risk är 

forskningen kring självmordsdrabbade föräldrar sparsam. En förklaring till att det saknas 

studier inom detta område är att forskning som inkluderar traumatiserade personer ofta hindras 

av rädslan för att personerna ska ta skada av kontakten. Ett annat skäl är metodologiska 

svårigheter. Målet med forskningen är att förbättra den professionella vården av föräldrar som 

förlorat ett barn till självmord (Larsson Omerov 2014). Många av föräldrarna som ställde upp i 

Larsson- Omerovs studie uttryckte ett behov av att dela sina erfarenheter om barnets självmord 

med andra. En andel om 96 % ansåg att sjukvården ska kontakta föräldrar som har förlorat ett 

barn till självmord för att erbjuda hjälp och stöd.  

Majoriteten av föräldrarna upplevde sitt forskningsdeltagande som någonting positivt och att 

de flesta välkomnade kontakten med forskaren. Studien visade att förlusten av ett barn var 

förknippat med hög förekomst av psykisk ohälsa två till fem år efter förlusten (ibid). 

Teori 
När en närstående dör, kan sorgen upplevas som en fysisk smärta, som om en bit av det egna 

livet vore avskuret. Hur man reagerar på en sådan förlust är bland annat beroende av den roll 

som ens närstående spelat i den efterlevandes livsbalans. Hur mycket av tillvarons mening, 

innehåll, trygghet eller bekymmer som var upphängt på den andras existens. En betydelsefull 

faktor är om dödsfallet varit plötsligt, oväntat. Livssituationer som kan utlösa kristillstånd hos 

människor kan vara av två slag. Det kan antingen vara livskriser som tillhör det normala livet, 

sen finns det traumatiska kriser som utlöses av yttre skäl. En närståendes självmord är en sådan 

plötslig och oväntad svår yttre påfrestning (Cullberg 2006).  

Individens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionsmönster är plötsligt inte tillräckliga för att 

man ska förstå och mentalt klara av sin nya livssituation. Jag har valt att använda mig utav en 

av de mest kända kris teorierna som är Johan Cullbergs teori om den traumatiska krisen och 

dess olika faser. Med kris menar Cullberg ett psykiskt kristillstånd man befinner sig i då ens 

tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att man ska förstå och 

psykiskt bemästra den livssituation som man råkat in i (ibid). Den här typen av teoretiserande 

stöds även av andra forskare (Dieserud, Dyregrov och Plyhn 2012). 
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Den traumatiska krisen  

Kunskap om den inre upplevelsevärlden hjälper oss att förstå de olika psykiska symtom som 

den krisdrabbade uppvisar. I kristerapin eftersträvar man att se kriser och krisreaktioner som 

uttryck för sådana livslägen, där vår existens grundvalar skakas och ifrågasätts. Cullberg menar 

att en kris har fyra naturliga faser som man går igenom (ibid).  

Chockfasen: Denna fas kan variera från ett kort ögonblick till några dygn. Under chockfasen 

trycker man undan verkligheten med all kraft man har. Ofta kan den drabbade vara ytligt 

välordnad men under ytan är allt kaos. Personen kan efteråt ha svårt att minnas vad som sagts 

eller skett. Det är exempelvis viktigt att de som ger medicinsk information känner till detta. 

Väsentliga upplysningar ges alltför ofta i direkt anslutning till ett chockartat meddelande med 

följd att effekten blir minimal och informationen glöms bort. Vissa personer kan under 

chockfasen uppträda starkt avvikande. Man kan upplevas som förvirrad, börja tala om 

likgiltigheter, skrika, säga om meningar. Det är heller inte sällsynt att den drabbade ligger tyst 

och orörlig, som det verkar helt paralyserad. Under den akuta chockfasen kan medvetandet vara 

grumlat och psyket bortvänt från kommunikation med anledning av den smärtsamma realiteten. 

Relativt sällan brukar dock chockfasen övergå i en psykos, det vill säga ett tillstånd där 

verklighetskontakten helt brustit.  

Reaktionsfasen: Chock och reaktionsfasen utgör tillsammans med den akuta krisen. Enligt 

internationell litteratur bör den, för att kallas akut kris, inte pågå längre än fyra till sex veckor. 

Reaktionsfasen kan sägas börja då den drabbade börjar öppna ögonen för det som hänt eller ska 

hända, efter att tidigare försökt blunda och komma ifrån det. 

Här inträffar nu en häftig omställning för hela den psykiska biten som har till uppgift att 

integrera verkligheten på ett sätt som är så funktionellt som möjligt. Individens 

försvarsmekanismer, som ibland kan verka ganska primitiva, mobiliseras. Det som ofta slår en 

utomstående är den drabbades försök att finna någon mening i den kaotiska situationen. Frågan 

“varför” ställs upprepade gånger, liksom klagan över hur absurt och orättvist det är att detta 

skulle drabba en själv. De förklaringar man söker avspeglar många gånger hur magiska 

föreställningar blir aktuella i detta tillstånd. Vid förlusten av en närstående är pysslandet i 

fantasin med den bortgångne ofta påfallande. Denne finns i medvetandet dag och natt och kan 

ibland anta illusions eller hallucinationsprägel. Man tycker sig ha hört hur maken ropat, 

pensionären lyssnar till hur den älskade hunden skrapar på dörren och gnäller. Hela den 

psykiska världen är här inriktad på ett reparativt försök att hålla kvar den döda. Inte sällan möter 

man efterlevande som tror sig hålla på att bli sinnessjuka, eftersom de tyckt sig höra den 

avlidnas röst. Möjligheten att omedvetet förneka verkligheten är givetvis stor under denna fas, 

speciellt som realitetsprövningen är nedsatt under den psykiska regressionen (Cullberg 2006).  

Bearbetningsfasen: Efter det akuta skedet inträder bearbetningsfasen. Den pågår som 

påtagligast under kanske ett halvt eller ett år efter traumat. Längden är givetvis beroende på den 

inre och yttre betydelsen av traumat. Under denna fas börjar individen återigen vända sig mot 

framtiden istället för att som tidigare ha varit totalt ockuperad av traumat och det förgångna. 

Förnekelsemekanismen blir mindre påtaglig i och med bearbetningen.  
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De symtom och beteendestörningar som personen erfarit och uppvisat avtar undan för undan, 

gamla aktiviteter återupptas och nya erfarenheter börjar tas emot igen. Med tidens distans till 

det som hänt brukar den mer eller mindre rimliga skulden och ansvaret bli något lättare att 

försonas med (Ibid).  

Nyorienteringsfasen: En kris blir så ett stycke av livet och inte något som ska glömmas bort. 

Många upplever också efteråt att händelsen får nya betydelser under kommande livsperioder. 

Under denna sista fas, som givetvis inte har någon avslutning, lever individen med det 

förgångna som ett ärr som alltid kommer att finnas men som inte behöver hindra livskontakten. 

Nya intressen och nya relationer har kommit istället. Den skakade självkänslan har 

återupprättats, de svikna förhoppningarna har bearbetats. Detta sker under förutsättning att den 

drabbade kunnat försona sig med det som hänt. Fortfarande kan dock årsdagen eller andra 

påminnelser om den eller det förlorare eller händelsen känslomässigt upplevas i form av stygn 

av smärta, ibland som om ingen läkning skulle skett alls. Men det som hänt är ändå att livet har 

fått fortsätta sin gång (Cullberg 2006).  

Att möta människor i kris  

Det är principiellt sett vid tre tillfällen som man yrkesmässigt får kontakt med människor i kris 

eller i följderna av en kris. Det första tillfället är under chockfasen, då speciellt 

sjukvårdspersonalen ofta får kontakt med krisdrabbade. Det kan röra sig om någon som just 

förlorat en anhörig eller som fått en allvarlig diagnos. Familjerådgivare, präster och 

socialarbetare ställs inför familjära katastrofer, som då en förälder meddelat att han eller hon 

vill lämna äktenskapet. Polisen är många gånger den första samhällsrepresentant som man 

träffar, då till exempel en närstående tagit sitt liv. Det andra tillfället är vid reaktionsfasen. 

Denna är ibland mindre lätt att känna igen och blir därför ofta felbedömd. På husläkar- och 

psykiatrimottagningar är en relativt stor andel av klientelet under inflytande av en akut 

krisreaktion och söker hjälp någon månad efter traumat. Den av patienten presenterade 

anledningen till besöket är då vanligtvis ångestattacker, sömnsvårigheter eller någon 

psykosomatisk störning såsom mag- eller hjärtbesvär. Depressioner med suicidtankar är också 

vanliga. Det tredje tillfället är då krisutvecklingen av olika anledningar låst sig så att någon 

egentlig konstruktiv bearbetning inte kommit till stånd (Cullberg 2006). 

Dessa patienter ger ett betydligt mera sjukfixerat intryck. Ofta påträffas dem ett eller flera år 

efter traumat. Många gånger har dessa personer sökt hjälp tidigare i reaktionsfasen men inte 

blivit adekvat behandlade. De har rutinmässigt fått undersökningar, mediciner och eventuell 

sjukskrivning. Man har då inte sett symtomet som en del i en pågående process, där skeendena 

oskiljbart hänger samman med upplevelsen av den händelse som startade det hela. Den 

terapeutiska situationen kan i detta läge ha blivit så låst att det är svårt att få igång en ny 

utvecklingsprocess och bearbetning. Genom att dessa människor levt så länge i en socialt utsatt 

situation innehåller deras miljö inte längre så många stöttande moment (Ibid). 

Dessutom brukar de ofta ha komplicerande personlighetsdrag som innebär att de omedvetet 

motarbetar sin återhämtning (Cullberg 2006). Cullberg menar att det är svårt att lyssna för den 

som inte själv är i verkligheten av det trauma som pågår.  
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Kompetent sjukvårdspersonal undviker den närmare kontakten med akut drabbade patienter, 

istället för att lyssna till vad personen själv önskat och behövt, så tog de alltför ofta omgående 

till aktiva åtgärder som att ge lugnande medicin och skrev ut recept, sjukskrev, eller kom med 

råd. Sådana åtgärder behöver inte vara felaktiga i sig menar Cullberg, problemet är att utan ett 

nära samtal är det lätt att komma fel. Det är lätt att förväxla empati med sympati och ge råd 

eller göra något som vi själva skulle önska, men som kanske helt saknar relevans för den 

människa vi möter. När vi måste öppna ögonen och öronen inför en medmänniskas utsatthet, 

känner vi katastrofen snudda vårt eget liv. Vi finner att vår egen säkerhet, drömbild och att 

olyckans möjlighet är något vi faktiskt måste förhålla oss till. 

Att börja släppa sorgen  

Det vore fräckt att tala om hur man ska reagera när krisen bör vara ”avklarad” och sorgen kan 

lämnas bakom menar Cullberg. Att sorgen är en viktig process kan de flesta på något sätt förstå. 

Men vi vet mindre om förmågan att kunna gå vidare och glömma utan att därmed få förneka 

det som hänt. Cullberg ställer sig frågande till hur man kan finna lättnad från de ständiga och 

ihållande minnesplågorna. Livet kan återvända efter ett trauma menar Cullberg. Sorg är en 

viktig process och från början uppstår frågan ”varför” ständigt för de anhöriga. Ytterligare 

frågor som de anhöriga ställer sig efter att deras anhörig begått självmord, kan variera från, 

”Varför skulle detta hända”, ”Om jag bara hade”, och så vidare. De anklagande frågorna kan 

formuleras i det oändliga. Ofta är det en själv som anklagelsen gäller i grunden, men det kan 

också gälla ens närstående. Det kan även gälla en läkare eller kanske Gud. Gullberg tror att 

många av de som lever i en kristen eller på ett annat sätt levande religiös verklighet kan 

bearbetningen bli underlättad för. Gud är någon som tar emot frågorna. En av religionens 

funktioner är att ge mening och hopp i stor utsatthet. Hoppet handlar inte om att få ersättning 

för den eller det förlorade (Cullberg 2006). Det handlar om tilltron till att livet ändå vill en väl 

och att den kanske irrationella känslan av skuld ska kunna minska. Hur länge kommer livet att 

domineras av krisen och sorgen? Förr eller senare kommer den dagen då man kan börja försöka 

komma tillbaka till livet igen. Det finns ingen som kan göra det som hänt ogjort, ingen människa 

och ingen Gud. Det är ju så att den stora sorgen aldrig går helt över menar Cullberg. Den 

kommer att finnas med under resten av livet. Men det som kan få över är att vårt liv ska 

domineras av sorgen och förlusten, och att hopplösheten ska vara det väsentliga livsinnehållet 

i framtiden. Att börja släppa sorgen är en stegvis process, som går fram och tillbaka. Där är vi 

själva medbestämmande i högre grad. Det kan inte ske förrän den inre läknings och 

omställningsprocess som sorgearbetet innebär börjat komma igång. Sorgen kräver en tids 

tillbakadragenhet från livet och från de vanliga yttre glädjeämnena. Den handlar om ett fortsatt 

inre avskedstagande av den man förlorat, kanske också med en period av intensiva inre 

anklagelser mot den döda för att man blivit övergiven. Sorgens uttryck har en väsentlig 

överlevnadsfunktion, därför att de legitimerar oss att få plats för det intensiva inre arbete som 

det innebär att läkas (Cullberg 2006). 

Vi kan bli sjukskrivna en tid, människor ser signaler vi ger om vårt behov av stöd eller integritet, 

och vår återkomst i det sociala livet får ske gradvis. Men hur går det till att släppa den förlamade 

sorgen? Eller att den ska släppa oss?  
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Nästan alla upplever en svår skuldkonflikt inför att börja släppa sin upptagenhet av den som är 

död. Det är som att svika honom eller henne, att börja kunna glädjas över andra, att kunna bli 

förälskad igen, att känna att hoppet kan få växa igen. Många berättar om hur de så småningom 

kunnat öppna sig för andras behov, att de fått en ny kontakt med andra människor eller hur de 

undan för undan kunnat engagera sig i någon eller något utanför sig själva. Det kan vara så att 

andra stått i en konkret valsituation om de skulle välja att leva eller dö, och då valt att leva. Men 

varje val att släppa in det yttre livet igen, vilket kanske måste göras flera gånger om, innebär en 

aktualisering av plågan (ibid). 

Egna reflektioner 

Jag kommer i detta stycke att ge mina reflektioner på Cullbergs teori. Jag kommer även beröra 

detta under stycket diskussion och teoretiska reflektioner. Cullberg beskriver den traumatiska 

krisen som indelad i fyra delar. En väldigt tydligt upplagd struktur på de olika faserna. Jag 

skulle vilja säga att det inte är fullt så enkelt när det kommer till sorg. Även om Cullberg är 

medveten om att det inte är fullt så enkelt, att prata om när sorgen ”borde vara avklarad”. Jag 

anser att det är svårt att begränsa en specifik fas i sorgeprocessen till ett visst antal dagar som 

Cullberg gör. Alla människor sörjer olika. Dyregrov, Dieserud och Plyhn (2012) menar att de 

tidiga krisreaktionerna kommer de första timmarna, dagarna, veckorna och upp till de första 

månaderna, efter att en närstående begått självmord. Dyregrov, Dieserud och Plyhn, anser att 

det är varje människas unika copingstrategier, som avgör hur och om man tar sig vidare efter 

den kris som en nära anhörigs självmord ofta bär med sig. Dyregrov och hennes kollegor anser 

att varje människa är unik och ingen krisreaktion eller sorgeprocess är den andra lik. 

Efterlevande tar till många olika uttrycksformer för att gå vidare i sin sorg. Den copingstrategi 

som har visat sig vara mest effektiv för efterlevande vid självmord är öppenhet. Det innebär att 

den anhörige är ärlig och uppriktig både kring sorgen och sina känslor (Dieserud, Dyregrov och 

Plyhn 2012). Även om jag anser att en del av det Cullberg beskriver, kan upplevas som 

fyrkantigt, tycker jag han fångat en del i sorgeprocessen som jag anser vara väldigt viktig som 

jag vill lyfta fram. Cullberg tar upp att man som yrkesmässig principiellt får kontakt med 

människor i kris eller i följderna av en kris, vid tre tillfällen. Det är chockfasen, reaktionsfasen, 

och det tredje tillfället då krisutvecklingen låst sig så någon konstruktiv bearbetning inte sker. 

Han menar hur viktigt det är att anhöriga får rätt hjälp vid rätt tillfälle, för bästa förutsättningar. 

Cullberg anser att om man som yrkesmässig inte har kunskap om de olika faserna som anhöriga 

befinner sig i, är det ofta de blir felbedömda, och inte får rätt hjälp vid rätt tillfälle. Han tar även 

upp att det är lätt för yrkesmässiga att förväxla empati med sympati. Jag tycker Cullberg 

förklarar det väldigt bra. Han får med viktiga aspekter som berörda yrkesprofessioner kan ha 

stor nytta av i arbetet med människor i kris. Det är även viktigt att det lyfts fram mer för framtida 

forskning.  
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Resultat 

Relationen till nära & kära 

Det framkom under alla fyra intervjuer, där intervjupersonerna beskrev stöttningen i deras 

sorgebearbetning. Även om det funnits kontakt med professionella för intervjupersonerna, så 

har stödet från vänner och familj varit av största vikt för alla intervjupersoner. Den kontakt och 

det stöd de haft från sina stöttepelare har varit utmärkande i deras berättelser som hjälpt dem i 

den svåra sorgen. Det har även diskuterats, vad de hade gjort om de inte haft sina nära som 

ställde upp och fanns där?  Sen har det även tagits upp huruvida det är att man som familj stöttar 

varandra i en sorg. Utifrån denna studie framkom det att det även kan vara så att om man som 

familj sörjer, så kanske vissa får bära ett större lass, under vissa perioder. Vissa kanske inte får 

möjlighet att ge uttryck för sin sorg och sina känslor i den utsträckning som de skulle behöva. 

Detta uttryckte flera av intervjupersonerna. Antingen att vara den som andra får vara 

stöttepelare åt för att man själv är så uppäten av sorg. Eller vara den som får växa upp fortare 

än tänkt och vara stark för sin mamma och sina släktingar. Intervjupersonerna är ändå medvetna 

om att det är svårt när det kommer till sorg, och att det inte finns något rätt och fel. Alla 

människor sörjer olika och har rätt att få göra det. Intervjupersonerna beskriver relationen till 

sina nära och kära, den första tiden som oerhört viktig och nästan avgörande för att hitta orken 

att ta sig vidare. En av intervjupersonerna beskriver relationen till en nära vän väldigt starkt och 

känslomässigt.  

Jag har sagt till henne att jag inte hade varit vid liv om det inte varit för henne (Sara).  

Hennes vän stöttade henne genom allt, pushade henne, såg till att hon gjorde saker som hon var 

tvungen att göra men inte ville. Hon hade även andra betydelsefulla relationer under 

sorgeprocessen som hon anser varit värdefullt för henne under den svåra tiden. Det har även 

tagits upp att relationerna förändras i ens omgivning. Vissa relationer stärks medan andra 

minskar. I början upplevs det som att många relationer stärks och man blir varandras 

stöttepelare, men att det sedan även kan komma att skildra sig efter några år trots att man aldrig 

trodde det. Intervjupersonerna kan även reflektera över vissa relationer de inte hade väntat sig, 

skulle utvecklas och bli ett enormt viktigt stöd i sorgeprocessen.  

Sorgen är svår så. Verkligen väldigt svår för vi hanterar den olika, och i olika steg i 

sorgeprocessen. Min kanske inte ser ut som din. Vilket gör att ibland kan vi komma nära och 

ibland långt ifrån varandra. (Stina)  

Rolf berättar att hans relation till sin pappa har förändrats till de bättre. De hade dålig kontakt 

innan självmordet. Det fanns även andra i Rolfs omgivning som var viktig för honom. Rolf 

upplevde det som att alla andra var mer nere än honom och ville stötta alla andra.  

Jag försökte vara ”starkeman” och stötta alla andra (Rolf)  
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Livet förändras 

Alla intervjupersonerna upplevde att deras liv aldrig mer blev sig likt efter sin närståendes 

självmord. Idag är de väldigt medveten om att det kan hända dem. Man är inte förskonad ifrån 

att hemska saker händer som man kanske inte annars vill tänka på. Intervjupersonerna har 

beskrivit att de fått försämrat minne jämfört med tidigare. En större ödmjukhet till livet och till 

andra människor. Att inte lägga ner energi på småbråk och saker som inte är viktiga i slutändan, 

utan att ta vara på livet som är här och nu.  

jag hade en mamma, som brast totalt. Jag var 17 bast och mamma brast totalt och är 

sjukpensionär idag. Jag blev som tvungen att bli vuxen väldigt fort. Jag fick som inte ens göra 

vad jag ville för mamma längre. (Rolf)  

Rolf upplever att han lättare kan stänga av sina känslor, på gott och ont. Han tänker att han 

redan sett det värsta, men ändrar sig sedan och säger att det värsta vore om han skulle förlora 

sina egna barn. Men att förutom det så har han redan sett det värsta, kan han då ta sig igenom 

det så klarar han allt annat också. Rolf berättar även, att han blivit känslokall. Om han vill så 

blir han helt likgiltig där allt bara rinner av honom. Så var han inte innan. Han var ett barn innan 

det här hände, efteråt så fick han växa upp väldigt fort. Sen berättar han också att han inte 

dricker alkohol om han mår dåligt idag, inte på samma sätt, han vet att det blir dubbelt så jobbigt 

dagen efter med alla känslor.  

Sara upplever att hon har blivit mindre social och har en ständig rädsla. En rädsla för att någon 

ska se att hon mår dåligt, så det är lättare att sätta på en mask för att dölja känslorna. Det är 

jobbigt ifall någon skulle fråga hur man mår och att då behöva bryta ihop. Hon upplever sig 

som mer känslig än innan. Anna berättar att hon fått sämre minne efter som hänt. Hon tar en 

dag i taget, har lätt för att bli stressad och upplever det som att hon har symtom liknande PTSD 

(Posttraumatisk stressyndrom). 

 

Jag känner att jag vet själv när jag måste ta och lugna ner mig/varva ner och hitta verktyg för 

mig själv att göra det. Såhär skulle jag inte ha reagerat förr (Anna) 

 

Stina känner att hon förändrats på så sätt efter självmordet, att hon blivit mer rädd. Hon har 

tidigare tänkt att det inte händer henne, men har nu insett att hon inte är förskonad från saker 

som dessa att hända. Hon beskriver hur hon tycker allt blivit farligt och hon känner ett behov 

av att vakta alla för nu tror hon vem som helst kan göra vad som helst. Det är något hon tror att 

hon kommer få leva med resten av livet, där hon ständigt går och bär på den rädslan att det kan 

hända någonting. Saker hon kan förknippa med det som hänt i och med självmordet kan hon 

känna panik inför om det skulle hända. Till exempel om det knackar på dörren mitt i natten, 

eller om telefonen ringer på udda tider, så förknippar hon det direkt att det hänt något. Hon hade 

även ett behov av att åka till graven varje helg under flera år.  

Varför vet hon inte, det var något hon behövde. Helt plötsligt kunde hon bara sluta med det. 

Hon tror att det kan ha och göra med bearbetning, för att få in att det faktiskt har hänt.  

Minne och Tidsuppfattning 

Alla fyra intervjupersonerna har svårt att minnas ett exakt tidsförlopp för när saker hänt under 

de år som gått sen de förlorat sina närstående. Allra svårast att minnas är första tiden, utifrån 

det de sagt, de 2-3 första åren.  
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Stina sökte hjälp efter självmordet, men minns inte exakta tidsförloppet utan gissar att det måste 

varit en vecka. Hon drar den slutsatsen genom att hon vet att man bara får vara hemma från 

jobbet en vecka innan man behöver sjukskrivning. Rolf minns att mobila teamet var på plats 

hemma hos dem, väldigt fort efter självmordet. Han är dock osäker på hur lång tid som gått 

innan de var på plats. Rolf tror att det kan vara läkaren som skickat dem men kommer inte ihåg. 

Han berättar även att han har små minnesfragment av att han sagt att han inte ville prata med 

dem, men att han inte minns händelseförloppet. Sara sökte aldrig hjälp själv, det gjorde andra 

åt henne. Men när jag frågar vilka så minns hon inte, hon minns bara att hon låg och stirrade in 

i väggen. Hon har ett svagt minne av att mobila teamet var där från början men det ska hon ha 

osagt. Sara minns inte att hon haft kontakt med någon läkare.  

Jag fick sömntabletter och lugnande, men jag träffade inte nån eller pratade med nån. Jag 

minns bara att svärmor gav mig tabletter på kvällarna bara. Men jag vet inget mer än så. Det 

jag minns är att till slut efter några dagar hotade dem med att tvångsinta mig för jag inte åt. 

Dem skulle sond mata mig med dropp och grejor. Och då vart de att jag drack lite grann från 

början. (Sara)  

 

Sara kom till en vårdare på psykmottagningen efter några veckor, hon är dock väldigt osäker 

på exakt hur lång tid det tog innan hon kom dit. Hon har inget minne av vem som såg till att 

hon fick den samtalskontakten. Läkaren på psykmottagningen sjukskrev hon och skrev även ut 

mediciner. Av fyra intervjupersoner så var det endast Stina som fått konkret information om 

andra organisationer dit man kan vända sig för att få stöttning i sorgebearbetningen. Anna har 

små minnesfragment av att ha fått telefonnummer och sidor man kan besöka. Hon kan idag inte 

säga vad det var hon fick, eller vem hon fått det av. Anna anser att det hade underlättat om hon 

fått ett telefonnummer i handen. Hon orkade inte söka rätt på det själv. Hon tycker det är viktigt 

att någon frågar och erbjuder sig att ta kontakt åt henne istället. Hon tror att hon nog hade 

funderat mer på det då. Hon poängterar igen att hon inte alls hade den orken just då att göra det 

själv. Stina fick konkret information och material dit hon kunde vända sig av sin kurator. Hon 

berättar att kuratorn gav hon material på organisationer dit hon kunde vända sig för de anhöriga 

som förlorat en närstående till självmord. Hon minns dock inte vad den hette. Hon minns att 

dom pratade om det, men att gå ut på själva sidan var hennes eget val. Stina säger att hon mådde 

för dåligt för att orka ta tag i det där.  

Sara minns att hon fick ett papper med ett nummer till mobila teamet.  

Jag vet att jag fick typ från början, de enda ja vet är att jag fick ett papper med numret till 

mobila teamet om det skulle vara akut. Men ingenting annat, det var bara ”ta de här 

tabletterna”. (Sara) 

 

Anna beskriver hur hennes minne försämrats efter självmordet, trots att det gått över sex år sen 

det inträffade. Hon beskriver sina symtom likt PTSD(posttraumatisk stressyndrom).  

 

Jag kan tala om att jag har fått skit dåligt minne efter det här. Det är någonting som sitter kvar 

i en efteråt. Mycket att man nästan tar en dag i taget. (Anna) 
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Jag minns min 18års dag. Ungefär 3 månader efter att det hänt, och mamma frågade dagen 

efter, fick han tårta? Gjorde vi någon tårta? (Rolf) 

Allt som hände under dessa år har varit så mycket så allt blir helt omkastat och man har lite 

dålig koll på när allt exakt har hänt. det känns som en dimma typ(Stina) 

Kontakten med vård/organisation 

Det framkom mycket tankar och funderingar kring intervjupersonernas åsikter gällande 

kontakten med diverse yrkesprofessioner. Det uttrycktes en önskan om att få möjligheten av att 

få träffa andra som går igenom samma sak, att få träffa de som förlorat en närstående till 

självmord. Där man kan få möjlighet att kanske fråga hur andra har gjort för deras familjer och 

hur de hanterar saker som händer, som är svåra att förklara för andra som inte själv gått igenom 

samma sak. Det uttrycktes även en önskan om att bemötandet från professionella hade kunnat 

se annorlunda ut. Anna har en önskan om att ha blivit bemött med annat än tystnad av de som 

varit där för att ge henne stöd, till exempel mobila teamet. Rolf anser att skolan borde agerat 

lite fortare och även innan han kom tillbaka till skolan. Färdiga tider till att få prata med någon 

är något intervjupersonerna önskar, för att ansvaret inte ska ligga hos dem själva att komma 

ihåg eller orka ta den kontakten. Man ska inte heller behöva förlita sig på att någon annan i 

familjen håller koll på det åt en, då de har sin egen sorg att handskas med.  

 

Jag förstår att det kan vara så att folk kanske är svår att få och prata om saker och kanske att 

man kämpar mer för det istället att prata om annat. Man ska inte bara ge upp för att en 

människa inte vill prata om det. För det är inte så konstigt att man inte vill prata om det som 

hänt när man mår dåligt. (Sara) 

 

Sara hade önskat att någon varit mer ihärdig och varit mer framåt i hennes sorgebearbetning.  

Kanske kommer och hälsar på någon gång i veckan, någon man pratar med som också gör 

hembesök? Som är lite mer påstridig och inte tar att man säger nej, ett litet krav. Även om man 

säger att man inte vill så låter dem en inte vara liksom utan ”tvingar en (Sara) 

Hon hade även önskat en längre tidsuppföljning när det gäller kontakten med psykiatrin. Så 

man vet att personen inte gått tillbaka till gamla mönster. Hon tar även upp funderingar som 

kommer när det gäller att ordna praktiska saker såsom lägenhet och räkningar. Nu hade hon de 

som hjälpte hon men om hon inte haft någon menar hon, vad hade hänt då? Hon hade önskat 

att någon efter ett tag “tvingat” henne tillbaka till platsen för att försöka avdramatisera det som 

hänt, på den platsen. Även om åren går så har hon fortfarande svårt att gå förbi lägenheten där 

det hände.  

Anna fick hembesök av en stafettläkare samt mobila teamet utan att hon själv sökte den hjälpen. 

Hon minns inte vem som kontaktade dem så att de kom. 

Vi tyckte inte de hade någon hjälp, de va värdelösa, vi kände dem. De hade inget å säga. Dem 

kan inte sitta å vänta på att vi ska börja prata. Jag är inte säker på att de har någon utbildning 

för såna här tillfällen. Men det kändes inte som det. Dem satt bara tyst. 
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Det ska man väl inte göra om man är utbildad och kommer hem till någon som förlorat sin son. 

(Anna). 

Anna kände att de som var stöttande i sorgebearbetningen var närmsta vännerna och familjen.  

Stina hade samtalskontakt med en kurator under en period. Hon tyckte bra om henne. Kuratorn 

blev sedan sjuk och då fick Stina komma till vårdcentralen. Den kuratorn tyckte hon inte alls 

om så hon slutade gå dit.  

Jag frågade varför hon inte tyckte om den nya kuratorn? 

Jag fick inte gehör för min rädsla. Jag blev orolig, inte för självmordet utan för massvis med 

olika saker, som t.ex. att göra en resa med barnen vi skulle göra, och jag var jätte orolig för att 

saker skulle hända. Hon skulle vara märkvärdig och hon bekräftade inte mig i min rädsla utan 

skulle mer vara “sannolikhetstrogen”, hur stor sannolikhet är det då? typ, istället för att låta 

mig känna så. Jag vill ju få höra att det är jobbigt och få bekräftelse på det jag känner, jag 

kände att hon inte riktigt hade medkänsla. så jag slutade gå där (Stina) 

Efter den kontakten så hade Stina ingen mer samtalskontakt. 

Därför jag trodde alla skulle vara lika dum som henne och resonera som henne. Jag har ingen 

erfarenhet av kuratorer så jag trodde dem skulle vara sådär. (Stina) 

Stina hade även kontakt med en läkare som var uppskattad och där hon kände att läkaren förstod 

och inte tvingade henne till någonting som hon inte var redo för. Det gällde framförallt 

sjukskrivning. Rolf hade inget speciellt att säga gällande hjälpen som erbjöds. Rolf berättar att 

han frågade en präst om det ansågs vara en synd att ta livet av sig. Prästen hade då förklarat hur 

det stod i bibeln. Rolf minns inte vad han sa, men att han inte tyckte det var en synd att ta sitt 

liv.  

Och skolan visste varför jag var borta ja var ju sjukskriven. Jag tackade nej. Jag sa åt hon å 

prata med en kusin till som kanske behövde det. Hon sökte inte upp kusinen utan hon fick söka 

upp henne isåfall. Jag tror att en lärare erbjöd sig att prata som varit med om samma sak själv, 

det var enda läraren som kom och pratade med mig som ja inte ens hade som lärare, som 

försökte prata. Han erbjöd sig att ja kunde prata med han om jag ville. (Rolf) 

 

Rolf blev själv aldrig informerad om andra ställen han kunde vända sig till. Bara det han minns 

att hans mamma fick. Han har ett minne av någon stödgrupp på församlingsgården som läkaren 

var kontaktperson för. Men det var inte i rollen som läkare utan för att han själv också förlorat 

en närstående till självmord. Så det är enbart sekundärt via hans mamma som han blivit erbjuden 

hjälp. En annan viktig del som Anna tog upp under intervjun var hur viktigt det är med utbildad 

personal för när detta händer. Anna kände att hon har mycket kunskap själv i och med det yrke 

hon har, att det inte gav hon någonting att prata med någon. Det var mobila teamet som kom 

hem till dem efter självmordet och hon upplevde att de bara satt där tysta. Anna upplevde det 

som att hon kände att hon var tvungen att prata och hålla ordning. Det är inte alls den känsla 

man ska behöva känna när man precis förlorat sin son. Sara beskriver en väldigt osund relation 

till sin kontakt med vårdaren. Hon beskriver hur vårdaren började prata om hur sexig och vacker 

hon var. Han skrev även till henne privat.  
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Vårdaren började skriva dikter och köpa saker. Han började även prata om sin fru och hennes 

psykiska besvär. Han kunde även ta kort på henne med sin mobiltelefon under samtalssessioner 

som han till nästa gång hade skrivit ut och förstorat. 

 

Jag var nog ganska svår å prata tror ja från början. Ganska fort började han prata om hur 

sexig och vacker jag var, och jaha har du den kameran du den har jag också. Också utökades 

det, vad har du för mailadress, för mobilnummer? Han skrev till mig privat. Skickade bilder. 

Det utökades vecka för vecka månad efter månad (Sara) 

 

Jag var inte den som tog upp att jag ville ha hjälp och när man mår sådär dåligt som jag gjorde, 

så är det lätt att man tycker det är okej att inte behöva prata om det. Prata om det du så slipper 

jag prata om mitt egna, och det utnyttjade han på något vis. (Sara) 

 

Jag frågade Sara om hon gjorde någon anmälan mot honom? 

 

 Jag sa åt alla som visste om det å inte säga något för jag orkade inte prata med någon mer om 

det och prata ännu mer för ja var så svag, jag ville bara ha kontakten med honom för att få 

mina mediciner av psykläkaren. Lite dumt såhär nu i efterhand men jag orkade inget annat då. 

(Sara) 

 

Diskussion & teoretiska reflektioner 

 

Syftet med studien är att undersöka anhörigas användning av stöd och hjälp från samhället i samband 

med att en närstående begått självmord. Jag har frågat intervjupersonerna om de sökt hjälp och 

isåfall hur den upplevelsen var. Jag har även frågat om de blivit informerad om andra 

stödorganisationer som finns. Det är uppenbart att minnet är starkt påverkat för anhöriga första 

åren, allra helst första tiden. Där minnen är suddiga och man inte riktigt minns vad som hänt 

och i vilken tidsaspekt allt skett.  

Cullberg (2006) beskriver chockfasen som en tidsperiod som kan variera allt ifrån sekunder till 

några dygn. Han beskriver även reaktionsfasen, den akuta krisen, att vara upp till några veckor.  

Utifrån det som framkommit från mina intervjupersoner, men även det som Gall, Henneberry 

och Eyre (2014) beskriver, så skulle min tolkning vara att upplevelsen är individuell. Det som 

framträder ur insamlad information är att det är mer komplicerat än att sätta en tidsgräns på 

några dagar/veckor. Intervjupersonerna uttryckte minnesluckor under första åren, ett vacklande 

enligt teorin mellan olika faser. Det gäller även de andra två faserna som Cullberg (2006) 

beskriver. Bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. När det gäller svår sorg är det svårt att 

ha en tydlig mall som talar om hur människor sörjer. Det förefaller vara mer individuellt och 

komplicerat än så. Min tolkning är att man säkert kan pendla mellan dessa faser, beroende på 

hur man mår under livets gång. Det kan gå lång tid efter att en närstående tagit sitt liv, och man 

kan fortfarande känna samma känsla av sorg och fysisk smärta i kroppen när man tänker på vad 

som hänt.  
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Intervjupersonerna beskrev även en känsla av att det tog flera år innan det sjunkit in vad som 

hänt, och de någorlunda landat. McKinnon och Chonody (2014) visar i sin studie att det tar tre 

till fyra år för en anhörig att återfå tillräckligt psykisk styrka för att nå acceptans, av att leva 

utan en närstående efter ett självmord. Även fem år efter självmordet upplever man fortfarande 

det som traumatiskt och ångestfyllt.  

En annan viktig upptäckt som gjordes genom min studie, var hur ansvarsrollerna i en familj kan 

förändras efter ett självmord. Jaques (2016) visar genom sin studie att barn fått ta större ansvar 

hemma än tidigare om till exempel ett syskon tagit sitt liv. Rolf beskrev väldigt starkt hur han 

hastigt fick växa upp som 17 åring efter att han förlorat sin storebror. Hans mamma brast totalt 

och han fick växa upp fort och ta ett större ansvar än vad han borde behövt. Han beskriver även 

hur andra i hans omgivning var så uppäten av sorg, att han lät sin egen hamna i andra hand 

samtidigt som han tog hand om andra. En studie av Qin och Mortensen (2003) beskriver 

självmordstankar och en ökad självmordsrisk hos anhöriga, främst de första åren efter 

självmordet. Det beskriver även en av mina intervjupersoner, hur hon första tiden tänkte att hon 

också skulle göra samma sak som hennes närstående gjorde. 

Jag tror till och med att jag sa att ja väntar på att ni ska lämna mig själv så jag ska göra samma 

sak som han gjorde (Sara)  

När det gäller hjälporganisationer så har forskningen uppvisat blandade åsikter. Det finns 

förbättringsområden där men överlag så framstår det som att det är uppskattat av anhöriga att 

den möjligheten finns. En studie av Pietilä (2002), visar att anhöriga som deltagit i stödgrupper 

av något slag, har en känsla av normalitet och samhörighet. Utifrån min undersökning så har 

inte intervjupersonerna någon erfarenhet av stödorganisationer, mer än att en av dem blivit 

informerad om att det finns. McKinnon och Chonody (2014) visar att det fungerar sämre med 

stödorganisationer på landsbygden än i storstäderna. Letar man på internet efter de 

organisationer som finns i Sverige, så anordnar de träffar i större städer i Sverige. Cullberg 

frågar sig ifall det vore mer spritt ut till småstäderna, om det skulle vara mer lättillgängligt för 

alla. 

Det har gått ett antal år sedan mina intervjupersoner förlorat sina närstående till självmord, men 

än idag så är det minnesluckor och mycket är oklart. Den känsliga tiden i deras liv var så svår 

att de inte hade förmågan att ta in informationen de fick. En annan viktig aspekt som 

framkommit i min undersökning, när det jämförs med den forskning som hittats och med stöd 

från Cullberg (2006), är att anhöriga upplever en stress av att samhället förväntar sig att de ska 

gå vidare. Samhället glömmer och går vidare, men inte de anhöriga. Efter några år kan 

kommentarer komma om att man borde gått vidare nu när det gått några år. Vissa kan till och 

med bli tvingade ut i samhället igen, och bli nekad sjukskrivning då vissa läkare anser att de 

ska ut och arbeta igen.  

Cullberg säger att det vore fräckt att tala om hur man ska reagera när krisen bör vara avklarad 

och sorgen kan lämnas bakom. Sorgen är en viktig process. Cullberg menar även att vi vet 

mindre om förmågan att kunna gå vidare och glömma, utan att därmed få förneka det som hänt. 

Alla sörjer olika och på olika sätt. Alla sörjer även i olika skov. Även om åren går så kan man 

hitta strategier för att lära sig gå vidare med livet, men man kan ändå hamna i svackor där sorgen 

tar över. Då gäller det att man har samhällets stöd, som tillåter en att må dåligt, oavsett hur 

många år som gått.  
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Forskning på området, är begränsad vad gäller anhöriga till en närstående som begått självmord. 

När det kommer till mor och farföräldrar, kusiner eller vänner så har få artiklar identifierats. 

Likaså sådana som handlar om sorgen för en mor/far förälder som förlorat ett barnbarn till 

självmord. Detta var även något som en av intervjupersonerna tog upp med mig under intervjun. 

Att fokus ligger på den närmsta kretsen inom familjen, som föräldrar och syskon eller barn, 

vilket är helt förståeligt. Risken finns dock att andra sörjande glöms bort lite. Sorgen har ingen 

skillnad beroende på vilka anhörigband man har till den som begått självmord. Det kan vara så 

att någon förlorat sin allra bästa vän, sitt allt, men att man inte räknas till den innersta kretsen 

och på så sätt kanske faller mellan stolarna när det gäller att bli erbjuden hjälp från samhället i 

samma utsträckning som till exempel en syster skulle göra.  

En annan iakttagelse som gjorts är att när det gäller forskning för just stödgrupper och 

stödorganisationer, finns det mer forskat kring ämnet främst i andra länder än Sverige. Vilket i 

sig kanske inte är någon nackdel, det jag tänker när jag läser forskningen är att det kan skilja 

sig i informationsgivning och upplägg gällande denna form av stöd, beroende på vilket land 

man bor i. Stödet från samhället och diverse organisationer blir ännu viktigare då man som 

anhörig inte har ett eget nätverk som stöttar en i sorgen. Det finns bra hjälp som erbjuds i 

Sverige, och med fortsatt forskning kan det bli ännu bättre. Har man som anhörig inte ett 

stöttande nätverk, är det extra viktigt att även de får stöttning i sorgebearbetningen. Det är 

viktigt anser jag, att ha i åtanke att inte alla har tillgång till internet eller vet hur man hittar det 

man söker. 

Människor kanske inte kommer sig för att göra det då sorgen tar över. Därför blir det ännu 

viktigare att organisationer och vården ser till att informationen når de som behöver den, för att 

tillgodose alla människors rätt till hjälp.  Om man inte minns att man blivit erbjuden hjälp eller 

inte, borde kanske rutiner ses över. Att erbjuda hjälpen på ett sätt så den ska kunna bli så 

produktiv som möjligt. Min åsikt är att man inte enbart kan erbjuda hjälpen eller förvänta sig 

att anhöriga ska kunna ta reda på det själv när de är i det tillstånd de befinner sig i. Man får 

försöka se om den hjälp som erbjuds anhöriga blir mer lättillgänglig och att man som 

professionell tar lite mer initiativ, istället för att lämna över ansvaret till den som är i sorg. 

En annan viktig del som jag vill ta upp är att jag är medveten om att det inte går att generalisera 

dessa fyra intervjuer med hela Sveriges population. Däremot så anser jag att när det kommer 

till dessa typer av studier, och att fokusera på sörjande människors upplevelser av en händelse, 

är det av lika stor vikt med stora som små studier. Det som är i fokus är innehållet i resultatet 

och att få göra deras ord hörda. Det viktiga med forskningen är inte mångfalden, utan betydelsen 

bakom varje enskild intervjupersons upplevelse. Såklart skulle det underlätta om man kunde 

intervjua fler för att få en större resultatdel. Men det är inte det viktigaste anser jag. Det 

viktigaste är att man har ett objektivt förhållningssätt och håller sig neutral under processen, för 

att resultatet ska bli så gediget som möjligt.  

Även om min studie är liten med enbart fyra intervjupersoner, så är det innehållet i det 

intervjupersonerna delar med sig av som jag vill åt. Det är där forskare hittar viktiga detaljer att 

utgå ifrån när det gäller fortsatt forskning, och för vården och organisationer att ta del av för att 

kunna utveckla hjälpen som erbjuds.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

 Sökte du hjälp efter att du förlorat din närstående?  

 Om du sökte hjälp, isåfall vart?  

 Sökte du till fler än ett ställe? 

 Om du inte sökte hjälp, varför? 

 Om du sökte hjälp, isåfall hur lång tid tog det innan du sökte hjälp? 

 Hur upplevde du den hjälp du fick i din sorgebearbetning? 

 Har du blivit informerad om andra organisationer där du kan få stöttning i din 

sorgebearbetning? 

 Finns det något du tycker skulle kunna förbättras/förändras när det gäller den hjälp du 

fått? 

 Innan vi avslutar, finns det något som vi inte tagit upp som du vill berätta?  

 

 

 


