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Sammanfattning
Självmord är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Personer som begått självmord 
lämnar efter sig närstående med en stor sorg. Syftet med studien var att undersöka huruvida 
närstående till personer som begått självmord får det stöd som de önskar.

Studien är baserad på en kvantitativ metod genom ett webb-baserat frågeformulär med 66 
deltagare. Urvalet utgår ifrån en kontakt med en ansvarig för anhörigorganisationen SPES 
(Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd). Resultatet analyserades sedan 
med en kvantitativ deskriptiv statistik och kvalitativ innehållsanalys. Studiens resultat visade 
att 30% av deltagarna var det mer än sex år sedan självmordet skett. Nästan alla av deltagarna 
söktes upp eller blev erbjudna, på ett eller annat sätt, minst ett slags stöd. Majoriteten av 
deltagarna sökte i första hand stöd hos sin familj, släkt, vänner eller arbetskamrater. Av de 
närstående svarade 33% att de var nöjda med det stödet. Hälften av de närstående som fått 
något slags professionellt stöd upplevde att stödet var bra. Behov av att få stöd i vardagen 
påtalades av 29%.

Studien visade sammanfattningsvis att många av deltagarna är missnöjda med det 
professionella stöd de erhållit. Deltagarna har ett stort behov av att uttrycka sina tankar och 
känslor trots att det gått lång tid sedan självmordet skett.

Nyckelord: närstående, stöd, självmord (suicid)



Förord
Vi vill tacka de närstående för deras deltagande i studien. De har så öppenhjärtligt och starkt 
berättat om en otroligt omvälvande händelse i sitt liv, som det är när någon nära tar sitt liv. Vi 
önskar er allt gott i livet och hoppas att ni får det stöd som ni eventuellt önskar i framtiden.
Vi vill också rikta ett tack till Karin på SPES som gjort det möjligt att komma i kontakt med 
de närstående och stöttat oss i vår studie.

Ett slutligt tack till Pär Salander, för ett rättvist och konstruktivt handledande under 
uppsatsskrivandet.
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1. Inledning
Självmord är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Varje år tar upp mot 1500 
människor i Sverige sitt liv vilket innebär tre självmord per dag (Socialstyrelsen, 2014). År 
2012 registrerades 1523 självmord. Bland pojkar och män är det den vanligaste dödsorsaken. 
Det har tidigare gått att se en svag minskning av självmord sedan år 1980 med undantag för år 
2012. Antalet självmord förväntas enligt Socialstyrelsen (2014) fortsätta minska framöver. En 
minskning av antalet självmord kan ses även inom EU (Floderus & Jiang, 2009). Denna 
minskning gäller dock inte de unga som begår självmord i Sverige, där det finns en ökning, 
vilket bör ses som anmärkningsvärt då det är endast ett fåtal länder som visar på denna 
ökning. Sverige ligger i jämförelse med andra länder internationellt någonstans över mitten 
vad gäller antalet självmord per år (Floderus & Jiang, 2009).

Innan självmordet kan personen varit självmordsbenägen under en tid. Fyra starka riskfaktorer 
för självmord är tidigare självmordsförsök, depression, psykos eller personlighetsstörning 
(Socialstyrelsen, 2003). Av de som tar sitt liv har 96% en diagnostiserbar psykisk sjukdom 
och många har haft kontakt med sjukvården.

De allra flesta av oss har blivit berörda av självmord på ett eller annat sätt och det som mest 
frekvent beskrivs om självmord är hur det ska kunna förebyggas och vården av de som försökt 
ta sitt eget liv. Det är lätt att de närstående glöms bort i forskningssyfte och i samhället. Det är 
viktigt att komma ihåg även de närstående och att det kan finnas behov av stöd hos närstående 
redan innan och även under en lång tid efter självmordet. Det kan vara en svår situation att 
leva nära en person som mår dåligt eller är självmordsbenägen (Socialstyrelsen, 2014). Ifall 
det fruktansvärda och otänkbara händer, att personen tar sitt liv, kan det vara så att det finns 
behov av att det eventuella stödet som närstående tidigare fått, ändrar form.

Personer som begått självmord lämnar efter sig närstående. Dessa närstående går ofta igenom 
en stor sorg och bakgrunden till föreliggande studie är att undersöka hur dessa personer 
upplever det eventuella stöd de fått från offentliga myndigheter, privata organisationer och sitt 
egna nätverk. I denna studie så används begreppet “närstående” vilket definieras enligt 
Socialstyrelsen (2014) som en person som det finns en nära relation till. Tidigare studier visar 
på att det kan finnas en skillnad i att sörja en som gått bort i självmord jämfört med att sörja 
någon som gått bort på annat sätt och att denna typ av sorg ofta upplevs mer komplicerad av 
den sörjande (Jordan, 2001). Detta kan bero på att de närstående i större utsträckning har 
tankar kring meningen med dödsfallet och oftare upplever skuldkänslor än närstående till 
personer som avlidit på annat sätt än genom självmord. Att bli erbjuden stöd som närstående 
är inte självklart, utan det krävs många gånger att de själva tar kontakt med en organisation 
eller någon annan som de tror kan hjälpa denna i sitt sorgearbete. Många närstående söker sig 
till internet för stöd. Det kan finnas svårigheter med att få tag i andra som har varit med om 
liknande erfarenheter, om den ort man befinner sig i inte erbjuder samtalsgrupper eller andra 
sorters forum att träffas genom. Nedanför redovisas information om anhörigeorganisationen 
SPES. Sedan redogörs den sorgeprocess många närstående går igenom och det stöd de 
närstående eventuellt kan komma i kontakt med. 
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1.1 Bakgrund

1.1.1 SPES

I studien har vi haft kontakt med en kontaktperson från SPES. SPES betyder hopp på latin och 
är ett ideelt riksförbund för anhöriga och närstående till någon som tagit sitt liv. Riksförbundet 
SPES har en hemsida som innehåller information om råd, stöd och erbjudan om medlemskap. 
SPES:s vision är ett suicidfritt Sverige. Organisationen är rikstäckande samt obunden religiöst 
och partipolitiskt. SPES menar på att det finns en styrka i att möta andra som har varit med 
om liknande erfarenhet. Riksförbundet arbetar för att öka kunskapen självmord som både ett 
samhälls- och folkhälsoproblem och vill samtidigt också arbeta emot fördomar och tabun 
kring detta ämne.  SPES samarbetar med olika samarbetspartners som alla arbetar för hälsa på 
något sätt. Riksförbundet riktar sig till alla närstående, det kan vara någon som mist en 
familjemedlem, en god vän eller släkting genom självmord. De når ut genom kontaktpersoner, 
självhjälpsgrupper, information, egen telefonjour, utbildningar och träffar av olika slag. Det 
finns en särskild ungdomssektion som riktar sig till endast ungdomar, denna sektion har egen 
verksamhet i olika delar av Sverige. Organisationen har också en egen tidskrift som ges ut 
fyra gånger om året till medlemmarna och heter Förgätmigej.

1.2 Kunskapsöversikt

1.2.1 Sorgeprocess

I denna studie används begreppet sorg. Sorg innebär en reaktion på en förlust, ofta av en 
närstående (Nationalencyklopedin, 2014). Som sörjande närstående till en person som tagit 
sitt liv är det vanligt att man funderar på meningen kring döden, hur personens motiv såg ut 
och hur personens mående var innan självmordet ägde rum (Jordan, 2001). Den närstående 
kan känna känslor av skuld, ansvar och fundera mycket på om det hade varit möjligt att 
förebygga självmordet. Dessa känslor kan vara mer eller mindre realistiska (Cullberg, 2006) 
och påverkas av deras egna och andras syn på självmordet (Dyregrov, Plyhn & Dieserud, 
2012). Det förekommer att närstående anklagar sig själv och andra för självmordet. 
Anklagelserna kan riktas mot exempelvis ett syskon, föräldrar, personens tidigare partner eller 
mot en behandlare inom psykiatrin (Dyregrov et al, 2012). Barn kan ta på sig skulden över en 
anhörigs självmord. Enligt Dyregrov, Plyhn & Dieserud (2012) är reaktioner som anklagelser 
och skuldkänslor väldigt viktiga efter allvarliga och traumatiska händelser. Genom dessa 
reaktioner kan man lära sig av sina misstag, bli medveten om samt ha möjlighet till att 
förändra sitt beteende för att kunna utvecklas som människa (Dyregrov et al, 2012).

En tid kan hinna gå innan den närstående kan urskilja om känslorna är en naturlig 
sorgereaktion till följd av det som hänt eller om det är nödvändigt att söka professionell hjälp. 
De närstående som lider av psykisk ohälsa i form av depression eller ångest före personens 
självmord, löper större risk till att utveckla ovanligt starka tankar kring självmordet och detta 
kan påverka individens livskvalitet på sådant sätt att den närstående måste söka hjälp av en 
professionell för sin sorgebearbetning (Dyregrov et al, 2012). Även en känsla av ilska kan 
uppkomma mot personen som tagit sitt liv, medan den närstående alltmer tar ett avstånd från 
de övriga i nätverket. Närstående isolerar sig, undviker att tala sanning om dödsorsak och 
känner skam i större utsträckning jämfört med de som förlorat någon person i sin närhet av en 
annan dödsorsak än självmord. När personen tagit sitt liv kan de närstående känna en känsla 
av lättnad, då de ofta levt med en stor stress av att personen mått dåligt under en längre tid. 
Det kan ha förekommit tidigare självmordsförsök eller andra destruktiva beteenden.
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Den känsla av lättnad som kan uppkomma kan jämföras med när en person gått bort efter en 
lång tid av sjukdom. Trots denna lättnad så kan ändå känslor som ilska och skuld förekomma 
(Jordan, 2001).

Det finns en ökad risk för depression, självmord och tidig död hos de närstående som mist 
någon i självmord (Wilson & Marshall, 2010). När en partner i ett långvarigt förhållande dör, 
ökar dödlighetsrisken statistiskt sett för de närstående under de närmaste åren. Orsaker till 
detta kan vara en känsla av tomhet som sänker livsvitaliteten vilket också sänker 
motståndskraften inför fysiska sjukdomar (Cullberg, 2006). Att få ett adekvat stöd som 
närstående är viktigt för att minska psykisk ohälsa (Wilson & Marshall, 2010). Studier har 
visat att ett mindre bra eller ett otillräckligt stöd kan vara direkt skadligt (Kneiper, 1999).

Efter ett självmord är sorgen ofta komplicerad. Ämnet självmord kan vara svårt att tala om 
och anses ofta vara tabubelagt. Det i sin tur kan ge upphov till ett undvikande beteende och 
rädsla hos omgivningen. I och med denna rädsla är det vanligt förekommande att de 
närstående upplever att de får ont om stöd från vänner och/eller professionella. Det är därför 
av godo att de alltid erbjuds professionellt stöd redan i ett tidigt skede (Rosengren, Grimby & 
Nyberg, 2013).

För vissa människor kan sorgen skapa extremt starka reaktioner, så starka att sorgen kan 
utvecklas till posttraumatisk stress, PTSD (Dyregrov & Dyregrov, 2008). Har en närstående 
hittat den avlidne personen vid dödsfallet kan även det öka risken för PTSD, men är inget 
krav för att den närstående ska kunna utveckla denna typ av stress. Att utveckla en sådan 
komplicerad sorg är något vanligare för kvinnor än för män. Har tidigare förluster eller 
erfarenheter inte bearbetats ordentligt kan dessa göra att sårbarheten vid nya förluster ökar. De 
närstående som haft en nära kontakt med den avlidna i form av exempelvis en relation av stöd 
och närhet, får ofta det svårare att sedan hantera förlusten och är i större utsträckning behov 
av stöd efter självmordet. En riskgrupp som är särskilt utsatta efter ett självmord är barn med 
osäker anknytning. Barn som lever i en trygg hemmiljö där funderingar, känslor och frågor är 
acceptabla har lättare att hantera förlusten än barn som inte upplever denna trygghet. 
Människor som är utåtriktade och har en positiv livssyn har visat sig klara sig bättre i sorgen 
(Dyregrov & Dyregrov, 2008).

Att hjälpa andra som själva varit med om en stor förlust kan ge mening åt det som annars 
känns meningslöst (Dyregrov, Plyhn & Dieserud, 2012). Närstående kan komma att upptäcka 
att de blivit välgörare, exempelvis genom att engagera sig i en organisation så som SPES. 
Dessa närståendes arbete kan komma att bli väldigt viktigt för samhället och för andra likar. 
Genom samhällsengagemang och att de hjälpande närstående bidrar med kunskap i ett 
tabubelagt ämne för att hjälpa andra, gör att de i långa loppet kan förebygga nya självmord.

1.2.2 Stöd från det sociala nätverket

Socialt nätverk är ett begrepp som återkommer i studien och innebär anhöriga, närstående och 
bekanta som finns i personens liv. Dyregrov, K. och Dyregrov, A. (2008) utgår ifrån en inre 
och yttre cirkel, där den närståendes vänner och bekanta, exempelvis arbetskamrater, grannar, 
familjen och människor de efterlevande känt länge, räknas till den inre cirkeln. I den yttre 
cirkeln tillhör vänner och bekanta som vistas i den efterlevandes periferi. Exempelvis 
personer som kommer på begravningen, kollegor som den närstående bara träffar på 
arbetsplatsen eller som han/hon endast möter på affären, grannar som den närstående hälsar 
ytligt på, familjemedlemmar som inte står den efterlevande nära samt ytlig bekantskap i
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sociala sammanhang. Personer i det sociala nätverket erbjuder ofta stöd eller tröst till den 
närstående (Dyregrov, Plyhn & Dieserud, 2012). Det sociala nätverket ger ofta under den 
första tiden efter dödsfallet mycket stöd och hjälp åt den närstående, i form av exempelvis 
barnvakt, en axel att gråta mot eller blomsterhälsningar (Dyregrov & Dyregrov, 2008). För 
närstående kan det vara lätt hänt att man tackar nej till denna sorts hjälp under tiden precis 
efter dödsfallet, detta för att skydda sig själv och inte behöva acceptera det som hänt. Ju 
längre tiden går så kan den närstående komma att ändra sig och önska stöd framöver 
(Dyregrov et al, 2012). Det är därför viktigt att erbjudandet om stöd upprepas framöver om 
den närstående i början tackat nej. Stödet från det sociala nätverket är oftast intensivt de första 
veckorna och kan börja avta ju längre tid det går (Dyregrov, Nordanger & Dyregrov, 2000). 
Bara efter några veckor kan närstående känna förväntningar från omgivningen att de ska ha 
gått vidare i sorgen eller kunna börja gå tillbaka till vardagen igen. Flera närstående kan då 
komma att önska att omgivningen skulle kunna förstå deras reaktioner bättre och vara mer 
medvetna om hur lång en sorgeprocess kan vara (Dyregrov et al, 2010).

Efter några veckor eller månader efter dödsfallet kan närstående önska att någon i nätverket 
försöker få med dem på sociala aktiviteter igen (Dyregrov, Plyhn & Dieserud, 2010). Här 
finns ofta en förhoppning om att någon ur det sociala nätverket ska ta initiativ när den 
närstående möjligen inte själv känner att de orkar eller har energi till det Kanske vill den 
närstående inte vara i vägen eller är rädd för att störa andra i sitt nätverk. För en person i det 
sociala nätverket är det svårt att veta hur ofta och hur mycket man ska ta kontakt och stötta 
den sörjande. Ofta väntar det sociala nätverket med att ta kontakt med den närstående. Detta 
för att den närstående själv ska ta kontakt när denne känner att sig är redo för det. Dock inser 
det sociala nätverket inte förrän senare att den närstående varit så pass orkeslös att det inte 
varit möjligt för denne att ta kontakt (Dyregrov et al, 2010).

En tidigare studie har visat att personer i den närståendes nätverk gärna vill hjälpa till genom 
att finnas till som stöd men att dessa oftast misslyckats på grund av att de känner sig osäkra 
eller att kontakten mellan nätverket och den närstående tidigare varit bristfällig. Anhöriga kan 
också vara rädda för att såra den närstående genom för mycket prat, råd eller kommentarer 
(Dyregrov, 2005; Dyregrov & Dyregrov, 2008). Det kan också finnas en djupt rotad osäkerhet 
inom den närståendes nätverk kring den närståendes vilja att prata om det som skett eller om 
hon eller han istället önskar fokusera på något annat för att orka med tillvaron. Detta kan göra 
att nätverket inte vågar ta kontakt eller blir rädda att göra fel, vilket också kan komma att 
påverka det stöd som personerna sedan utgör för de närstående (Dyregrov et al., 2012). Det är 
däremot viktigt att tänka på att behovet av stöd alltid är individuellt och att det därför inte går 
att säga att ett stöd passar alla (Dyregrov et al., 2012).

Många av de närstående upplever det sociala nätverket som viktigt. Forskning har visat på att 
de närstående som upplevt att de haft ett positivt nätverksstöd inte lider av traumatiska 
efterreaktioner, komplicerad sorg och psykiska svårigheter i lika stor uttsträckning som de 
som inte haft detta stöd (Dyregrov, Plyhn & Dieserud, 2010). Det som gör det sociala 
nätverksstödet så viktigt är att det kan minska och lindra reaktioner av sorge- och 
stresskaraktär samt andra svårigheter som närstående kan komma att möta på vägen. Detta 
stöd kan fungera på olika sätt, var för sig eller tillsammans, antingen som hjälp till ett 
tillfrisknande eller som ”stöddämpare” för de svårigheter och reaktioner som de närstående 
upplever. De båda formerna hjälper till att minska svårigheter som en persons självmord 
innebär för de närståendes psykiska och fysiska hälsa (Dyregrov et al, 2010).
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Anhöriga och vänner i det sociala nätverket som själva mist någon i självmord har visat sig 
vara mer säkra på sig själv i mötet med den närstående. Detta kan bero på att de inte är rädda 
för att ta kontakt med den sörjande familjen redan från början och att de i större utsträckning 
är mer säkra på vad de ska säga eller göra i mötet med de närstående (Dyregrov et al, 2010).

1.2.3 Professionellt stöd

För en del närstående kan det vara nödvändigt med professionellt stöd för att komma vidare i 
sorgen. Professionellt stöd kan innebära kontakt med poliser, läkare, personal vid psykiatrin, 
socionomer, kuratorer, begravningsentreprenörer och präster. Kontakten kan se olika ut, men 
den kan exempelvis vara i form av stödsamtal, praktiskt stöd eller medicinsk hjälp (Dyregrov 
et al, 2012). Undersökningar visar att 80-90 % av de närstående i länder i Europa, USA och 
Australien önskar någon slags professionell hjälp. De övriga deltagarna ansåg att professionell 
hjälp var onödigt eller att stödet från anhöriga var tillräckligt (McMenamy, Jordan & Mitchell, 
2008; Provini, Everett & Pfeffer, 2000; Wilson & Clark, 2005). Att närstående avböjer en 
kontakt med en professionell kan också bero på att de upplever dödsfallet som privat, inte 
känner att de har energi att prata med utomstående eller inte litar på att det finns någon 
professionell hjälp som passar dem. Vissa kan ha haft dåliga erfarenheter i kontakt med 
vården tidigare och därför undviker att söka eller ta emot hjälp från landstinget (Dyregrov et 
al., 2012). Jordan (2001) föreslår i sin artikel om närstående till personer som begått 
självmord, professionella åtgärder i form av att individualisera stödinsatser för de närstående 
beroende på personens dödsorsak och de närståendes behov, utbildningar om självmord med 
moment som föreläsningar och diskussioner med närstående och personal på psykiatrin. Ett 
kriterie för dessa stödinsatsers effektivitet är att de alltid skulle erbjudas och vara tillgänglig 
för de närstående.

2. Syfte/Frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka huruvida närstående till personer som begått självmord får 
det stöd som de önskar. Vi vill också veta hur de närstående upplever det eventuella stöd de 
fått.

– Hur upplever närstående de eventuella stödinsatser de erhållit?

– Har de närstående några önskemål och förslag för förbättringar över hur stödet hade kunnat 
se ut?

2.1 Avgränsningar

Studien fokuserar endast på de närstående och deras upplevelse kring det eventuella stöd de 
erhållit samt deras egna önskningar inför stöd i framtiden. På grund av etiska skäl är studien 
inte baserad på de närståendes upplevelse av självmordet och sorgen i sig utan mer på det stöd 
de erhållit eller önskat sig. En ytterligare avgränsning är att studien är internetbaserad, vilket 
kräver tillgång till dator och internet. Därmed är även en viss kunskap kring datoranvändande 
nödvändigt för att delta.
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2.2 Litteratursökning

Både internationell och nationell litteratur som studien utgår ifrån är framtagen från databaser 
som SwePub, SocIndex och Google Scholar samt relevanta vetenskapliga böcker och artiklar i 
ämnet från biblioteket. Genom litteratursökning erhölls kunskap i och med statistik i området, 
vad självmord innebär och hur de närstående till de som begått självmord kan leva vidare med 
hjälp och stöd samt deras egen upplevelse av stöd. Genom en sökning i de ovannämnda 
databaser finner man främst artiklar och avhandlingar som handlar om självmord i sig, 
förebyggande arbete för att förhindra självmord och varför någon kan ha tagit sitt liv. För 
relevans för studien har det sedan skett en gallring i de sökresultat som funnits för att hitta 
litteratur kring området nästående till någon som tagit sitt liv. Sökord som “suicide”, 
“relatives/family/significant others”, “närstående”, “anhöriga, självmord”, “självmord”, 
“suicide victim, relatives”, “support” samt “people bereaved by suicide” har använts. Det 
mest effektiva sökordet för att hitta relevant litteratur var “people bereaved by suicide”. 
Tabellen nedan visar ett exempel på resultat av litteratursökning med kravet att litteraturen ska 
vara vetenskaplig, på SocIndex.

Google Scholar ”people bereaved by suicide” 38 800 träffar (100+ sidor)

Soc Index ” people bereaved by suicide” 29 träffar

Google Scholar ”Relatives+ suicide” 468 000 träffar

3. Metod och tillvägagångssätt
Studien har utgått ifrån ett antagande att det finns brister i de stöd som finns att tillgå för 
närstående som mist en person i självmord. Detta antagande har bildats genom en 
genomsökning av relevant litteratur och forskning i ämnet. Genom detta har vi sedan jämfört 
detta påstående med det insamlade datamaterialet.

Studien är baserad på en kvantitativ metod genom ett webb-baserat frågeformulär, en så 
kallad webb-survey. En webb-survey innebär att frågeformuläret har funnits tillgängligt på 
internet och att deltagarnas svar sedan direkt hamnar hos skaparna av enkäten (Dahmström, 
2001). Fördelen med en webb-survey är att det går snabbare att få in resultatet än om man 
skulle göra en studie baserad på en postenkät och att resultatet redan är dataregistrerat.

Ett internetbaserat frågeformulär som tillvägagångssätt ansåg vi lämpligt för studien med 
anledning av att vi genom detta skulle ha möjlighet att nå ut till fler närstående än om studien 
skulle vara baserad på intervjuer. Att nå ut till fler tror vi skulle kunna skapa en större bild 
över om närstående får det stöd de önskat och hur de iså fall upplever detta stöd. 
Frågeformuläret har utgått ifrån att deltagarna har fått delta när de själva haft möjlighet, inom 
en viss tidsram och att det inte sker någon kommunikation mellan oss och deltagarna i realtid 
(Bryman, 2008). Frågeformuläret var semikonstruerat med både öppna och slutna frågor, 
däremot mestadels slutna. De öppna frågorna användes för att få en djupare förståelse på hur 
de närstående upplevde stödet. För att få ett lagomt stort antal deltagande för de ramar som 
studien har att förhålla sig till fanns det förhoppningar initialt om ett deltagarantal på ungefär 
60-100 personer.
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Konstruktionsprocessen av frågeformuläret börjades med att syfte och frågeställningar 
klargjordes. Enkätfrågorna bearbetades sedan på ett sådant sätt att deltagarnas svar skulle 
kunna sammanställas till ett resultat som skulle komma att besvara både syftet och 
frågeställningarna. Webb-surveyn gjordes sedan på en hemsida, www.enkat.se, på internet där 
man kan konstruera egna enkäter. Enkäten utformades på ett sådant sätt att den innehöll öppna 
och slutna frågor och skulle vara lättbegriplig. Se nedan för mer information om 
mätinstrumentet.

Studiens urval är baserat på ett från vårt håll subjektivt urval, genom att välja ut en viss grupp 
av människor som är intressant för studien. Urvalet utgår ifrån en kontakt med en 
kontaktperson från organisationen SPES. Kontaktpersonen från SPES har i sin tur lagt ut en 
annons om frågeformuläret på SPES hemsida, sedan har en självselektion skett, där de som 
velat fått delta i studien genom att följa en länk (Dahlgren & Sauer, 2009). Ett självselektivt 
urval “...innebär att enheterna själva anmäler sig till stickprovet genom att t.ex. svara på en 
annons...” (Dahlgren & Sauer, 2009, s. 54). Med detta urvalsförfarande hoppades vi på att 
deltagarnas erfarenheter och kunskap skulle synliggöras på det mest lämpliga sättet för 
studien. Vi har valt att i efterhand rätta till eventuella språkliga fel för att göra texten mer 
lättförståelig.

3.1 Mätinstrument

Frågeformuläret innehöll bakgrundsvariabler som kön, ålder, län och relation till personen 
som begått självmord och mynnade sedan ut i frågor som handlade om de närståendes egna 
upplevelser av stöd. Formuläret innehöll 14 öppna frågor som gav möjlighet till längre svar 
samt sju följdfrågor. I sista frågan kunde deltagarna fylla i övriga synpunkter som de ville 
belysa samt tilläggande tankar och åsikter. I och med de öppna frågorna var det möjligt för 
deltagarna att uppge flera svar, till exempel svara att de fått stöd både från professionell och 
från sitt egna nätverk. Frågeformuläret fanns tillgänglig att svara på under två veckor och var 
under denna tid länkad på SPES:s hemsida under rubriken “nyhetsflöde”. Ett kriterium för att 
delta i studien var att deltagarna inte fick vara under 18år.

De öppna frågorna kunde analyseras både kvantitativt genom statistik men också kvalitativt 
för att skapa en djupare förståelse för de närståendes egna perspektiv på händelser, handlingar, 
normer och värden (Feres & Thornberg, 2009). Frågorna analyserades utifrån en kvalitativ 
innehållsanalys genom att först läsa igenom texten flera gånger för att bilda sig en uppfattning 
om deltagarnas svar. Sedan plockades meningsbärande enheter ut, det vill säga, meningar som 
innehöll relevant information och var specifikt intressanta för studien. Efter de 
meningsbärande enheterna plockats ut, kategoriserades dem sedan i olika kategorier genom 
gemensamma nämnare i meningarna. Användningen av kvalitativ innehållsanalys var till godo 
för att få en djupare förståelse över materialet och för att hitta gemensamma nämnare i 
deltagarnas svar (Altheide, 2004). Resultatet analyserades sedan med en deskriptiv, det vill 
säga, en beskrivande och förklarande statistik som går ut på att göra kvantitativ statistik mer 
lättbegriplig (Bryman, 2008).

De interna bortfall som finns i studien är tre deltagare som ingått i studien men valt att inte 
svara på frågorna. Frågorna kan ha upplevts som svåra att relatera till eller opassande. Det var 
i genomsnitt en till tre interna bortfall på tre frågor. 
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Frågan “Hur länge var det sedan personen tog sitt liv?” var gjord på ett otydligt sätt vilket 
gjorde att det blev svårigheter att bearbeta tre svar, vilket utgör 5% av deltagarna. Det gick 
inte att utläsa ifall de menade veckor, månader eller år.

3.2 Etiska överväganden

Det krävs noga etiska överväganden i detta ämne, då självmord är så pass känsligt ämne och 
väcker många tankar och funderingar. De individer som deltar i studien har alla varit med om 
att en närstående tagit sitt liv. Det är möjligt att deltagarnas minnen kan väckas till liv och det 
är då viktigt att man som ansvariga för studien har ett öppet sinne och noga förklarar och 
informerar om studiens syfte samt att studien är helt frivillig.

I enkäten fanns det svårigheter att formulera frågorna på ett sådant sätt så att ingen ska behöva 
känna sig kränkt eller ta illa upp. Det är svårt att förutse vilka ord och frågor som kan väcka 
negativa känslor och hur långt varje deltagare har kommit i sitt eventuella sorgearbete. Att ha 
möjlighet till att avbryta sitt deltagande är av vikt för att deltagarna ska känna sig trygga i att 
delta i studien. Genom att själva få bestämma hur mycket information de vill lämna ut så 
minskas risken att deltagarna påverkas negativt på det emotionella planet av denna studie.

Enligt Etikprövningsnämnden (EPN) ska forskning med människor se till att deltagarna 
skyddas mot risken att skadas psykiskt, fysiskt och integritetsmässigt (EPN, 2014). Studien 
utgår ifrån att värna om deltagarnas integritet genom anonymitet, valfrihet och delaktighet. 
Detta gjordes genom att deltagarna kunde avbryta sitt deltagande, kunde ställa frågor under 
tiden och hade möjlighet att ta del av det slutgiltiga resultatet. Vi anser att studien är 
nödvändig för fortsatt vägvisning för professionella samt för att minska stigmatiseringen och 
tabun kring självmord.

Deltagarna i studien är samtliga över 18år. Detta på grund av att det skulle finnas svårigheter 
att samla in målsmans godkännande för barnen eller ungdomarna. Målsmans godkännande är 
nödvändigt för att barn mellan 15-18 år ska kunna medverka trots att de inte är insatta i vad 
det innebär att medverka i en studie enligt 18§ Lag om etikprövning av forskning som avser 
människor (2003:460). Studien fokuserar endast på vuxna och deras upplevelse av behov av 
stöd, detta för att undvika eventuella psykiska men för unga under 18år.

De fyra etiska principerna som studien följer och som ska ingå i forskning med människor 
enligt Vetenskapsrådet, utgörs av konfidentialitetskravet, informationskravet, samtyckeskravet
och nyttjandekravet (Gustfasson, Hermerén & Petterson, 2005).

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter och andra känsliga uppgifter inte röjs och 
att det inte ska kunna vara möjligt för någon att identifiera en deltagare när de sedan läser 
studien. Informationskravet innebär att deltagarna ska bli informerade om syftet med studien 
och att de har rätt att avbryta deltagandet samt att studien är frivillig. Informationskravet 
syftar också på att informera deltagarna om de olika moment som ingår i studien. 
Samtyckeskravet innebär att det är upp till deltagarna själva att bestämma om de vill 
medverka eller ej, samt att det krävs vårdnadshavarens godkännande ifall minderåriga deltar i 
studien. Nyttjandekravet innebär att materialet som studien resulterar i endast används av 
forskare eller i vissa fall forskarlaget (Bryman, 2008).
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4. Resultat och reflektion
Resultatredovisningen är en kombination av kvantiativ och kvalitativ data. Vi åskådliggör 
kvalitativa exempel från den kvantitativa enkäten genom citat från deltagarnas enkätsvar 
vilket gör det tydligare att förstå resultaten i denna studie. För att levandegöra utfallet av 
studien redovisas faktorer som ålder, län kön, tiden sedan personen begick självmord, hur 
kontakten med SPES såg ut, vilket stöd närstående fått efter självmordet, ett eventuellt behov 
av fortsatt stöd och jämförelser mellan de olika ålderskategorierna som deltagarna delats upp 
i. Frågeformuläret har besvarats av 66 deltagare. Dessa deltagare är ifrån hela Sverige, många 
är i olika åldrar och bor i olika län. Ålderspannet låg mellan 23år till 75år.

4.1 Län

Det är framförallt tre stycken län som representerade flest deltagare var. Dessa län var Skåne 
med sina nio deltagare, Västra Götaland med 10 deltagare och Stockholm med 14 deltagare. 
Ur datamaterialet kan man inte utläsa några särskilda mönster kring hur det professionella 
stödet har varit gynnsamt beroende på län.

4.2 Kön

I studien deltog 66 deltagare varav 96% var kvinnor och 4% deltagare var män. Att så många 
kvinnor och att så få män deltog var påtagligt. Det kan vara av intresse att reflektera ifall män 
inte i samma utsträckning skriver på samma forum eller inte var intresserade av att delta i 
studien.

4.3 Ålder

Deltagarna i studien var i åldern mellan 23 och 75år, medelvärdet låg på 50,1 år och 
medianvärdet på 54år. Den mest frekventa åldern, så kallade typvärdet på deltagarna i studien, 
var 62år (11%). Det är anmärkningsvärt att se att det är så hög ålder på deltagarna som 
svarade på undersökningen, att studier som denna engagerar både gammal som ung.

4.4 Antal år som gått sedan personen tog sitt liv

På frågan om hur länge det var sedan personen hade begått självmord, svarade 24% att det 
hade skett under det senaste året, 36% svarade att det hade skett över 1-5 år sedan, 15% 
svarade att det hade skett mellan 6-10 år sedan, 8% att det skett mellan 11-15 år sedan, 5% 
mellan 16-20 år sedan och 2% mellan 26-30 år sedan.

Det är lätt att föreställa sig att behovet av att reflektera och tala om självmordet skulle minska 
med åren. Därför kan det tyckas anmärkningsvärt att personens självmord skett för mer än sex 
år sedan för 30% av deltagarna. En deltagare beskrev hur behovet av stöd i framtiden ser ut 
för henne efter hennes sons självmord för 5 år sedan:

“Alltid. Jag har fortsatt kontakt med den pensionerade sjukhusprästen och naturligtvis 
engagerad i SPES. Stöd behövs jämt!!! Sorgen går ej över...Vi får leva med den.”

En deltagare som förlorat sin syster i självmord för 17 år sedan, uppgav att tiden inte kan läka 
alla sår:

“att förlora min syster var så chockartat att jag kunde inte acceptera detta. det tog mig 
ett par år att verkligen förstå att hon inte skulle komma tillbaka. tiden läker inte alla sår 
men såret blir mindre blödningsbenäget med åren.”
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Det är viktigt att tänka på att flera av de närstående (8%) hade inte bara en, utan flera personer 
i sin närhet som tagit sitt liv. Detta kan ha kommit att påverka deras sorgeprocess och 
möjligen även behovet av att få tala om det som hänt. Som skrivet ovan så är närstående som 
tappat någon i ett självmord benägna att känna känslor av skuld och skam, det är då av 
intresse att reflektera över ifall känslor som skuld och skam, kan komma att öka ifall flera 
personer i den närståendes omgivning tagit sitt liv.

4.5 Kontakten med SPES

Majoriteten (44%) svarade att de kom i kontakt med föreningen SPES genom Facebook. Det 
förekom även att de kom i kontakt med föreningen genom andra massmedier som exempelvis 
radio och tidskrifter som SPES egen tidning “Förgätmigej” och den lokala dagstidningen. För 
32% av deltagarna hade professionella som exempelvis polis, kurator, läkare och präst tipsat 
dem att kontakta föreningen. Det var 17% som svarade att de var nära anhöriga, grannar, en 
vän, arbetskamrater eller annan intresseorganisation som hade rekommenderat de efterlevande 
att kontakta SPES eller haft erfarenhet av självmord. Ytterst få (3%) har ej sökt kontakt med 
SPES mer än att ha besökt deras hemsida, och en har tagit kontakt med organisationen på 
egenhand. Det är därmed av godo att information når ut till de närstående från olika håll, 
oavsett om den närstående är ung, gammal, arbetare, pensionär eller sjukskriven. Alla 
närstående som upplever ett behov av stöd har möjligen inte tillgång till dator och internet 
eller läser tidningen nogrannt. 

4.6 Sökt upp eller erbjudits stöd och hur detta stöd upplevts

Det var 97% av deltagarna som sökte upp eller blev erbjudna, på ett eller annat sätt, minst ett 
slags stöd. De resterande 3% sökte varken själva upp eller blev erbjudna något slags stöd. Av 
de deltagare som sökt upp eller erbjudits stöd var det 74% som angav att de i första hand 
sökte stöd/hjälp hos sin familj, släkt, vänner eller arbetskamrater och 21% sökte professionellt 
stöd/hjälp inom sjukvården och kyrkan. De som vände sig direkt till SPES var 2% och lika 
många vände sig till en för dem, ”speciell person”.

Diagram 1. Från vem i första hand stödet kom från för de deltagare som angett att de sökt upp 
eller erbjudits stöd.
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För 8% hade stödet deltagarna fått, upplevts som ett stöd som inte var bra för dem och 33% 
svarade att de var nöjda med det stöd de erhållit. Av deltagarna var det 21% som upplevde att 
vännerna och familjen försvann efter en tid efter självmordet på grund av att de exempelvis 
inte visste vad de skulle säga eller göra eller för att de tyckte att den anhörige skulle ha sörjt 
färdigt. Resterande 38% uppgav att de inte hade tid att sörja, att de var för unga när 
självmordet hände eller att de hade sökt stöd men inte angett hur de upplevt stödet, som bra 
eller dåligt. Det var 8% av deltagarna som svarade att de inte själva valde att vända sig till 
någon för att bearbeta sorgen på grund av orsaker som att de inte hade tid eller ork att tala 
med någon annan eller att de kände sig för ensamma. Alla sörjer vi på olika sätt, men med 
tanke på hur den psykiska hälsan kan påverkas till en försämring känns det oroväckande att 
det var så pass många av deltagarna som isolerade sig av olika anledningar.

4.7 Vardagsstöd

Antalet deltagare som angav att det var vänner, släkt, familj, grannar eller arbetskamrater som 
tog kontakt efter självmordet var 67%. Det stöd som erbjöds var exempelvis en axel att gråta 
mot, någon att prata med eller någon som hjälpte till med de vardagliga sysslorna som till 
exempel matlagning, handla, göra räkningarna, sköta barnen för en stund, ta med den 
närstående på promenad eller någon annan slags aktivitet. Flera poängterade vikten av att få 
hjälp och stöd i vardagen, speciellt under första veckorna efter dödsfallet. Att få stöd med 
basala behov så som att någon hjälper till med matlagning, städning, tar dem ut på 
promenader eller bara sitter och lyssnar, påtalades av 29% och var det bland det mest önskade 
stödet bland de anhöriga som beskrivit vardagsstödet. En av deltagarna fick stöd av en BVC-
sköterska och beskrev sköterskan som en extramamma:

“De kändes som en extra mamma som orkade tjata på en att det var viktigt med mat och 
motion osv.”

En annan av deltagarna önskade att det praktiska stödet hade funnits till hands:

“Det jag hade uppskattat i kaoset som uppstod efter dödsbudet var att få mer hjälp med 
praktiska ting som matlagning mm Jag prisar verkligen den färdiga maten som finns i 
frysdisken - orkade inte laga mat på en månad.”

Önskan av hjälp och stöd för även små barn till sörjande föräldrar i situationer som dessa 
framkom. En deltagare beskrev hur brist på energi och chocken gör att man som förälder inte 
orkar sörja själv och samtidigt ta hand om barnen och deras sorg:

“Jag tror att som nydrabbad behöver man stöd och hjälp mest med praktiska saker som 
att handla, laga mat, tvätta o städa! Man har ju noll energi då man är i chock! Har man 
småbarn så måste man få hjälp med avlastningshem för barnen om man t ex förlorat sin 
livskamrat. En mamma med flera barn orkar inte annars vara en närvarande förälder 
och orka med barnens sorg och saknad!“

Kontinuerlig kontakt och stöd från det sociala nätverket har varit betydelsefullt för många. Av 
deltagarna var det 29% som upplevde att det var positivt att stödet kom flera gånger och inte 
bara en gång. Att stödet och kontakten pågått löpande och oberoende av hur mycket kontakt 
den sörjande själv tagit, har upplevts som viktigt. Någon att tala och gråta med, hjälp med de 
praktiska göromålen i samband med gravsättning, att den avlidnes kompisar kom på besök, att 
stödpersonerna byttes av, att få möjlighet till att kunna minnas personen som gått bort var 
några olika stöd som uppskattades av de närstående.
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Att få delta i tröstegrupp och att spendera tid med vänner, familj och eventuellt tala med en 
präst var andra stöd som uppskattats. Trots att det var många som upplevde att de fick ett bra 
stöd, angav 21% av dessa att stödet upphörde alldeles för snabbt eller att vänner försvann eller 
byttes ut. En av deltagarna uppgav att det kändes bättre när de kunde vara säkra på att de som 
hörde av sig inte ville frossa i nyfikenhet, utan brydde sig på ett sätt som kändes genuint. 
Vissa av deltagarna uppgav att de mådde så dåligt att de inte orkade ta emot stöd eller att de 
inte mindes något från den perioden av deras liv. Att söka tröst i sorgen på annat sätt än att 
tala med någon annan person gjorde 2% av deltagarna. Detta gjordes med hjälp av naturen, 
avslappningsövningar eller massage. Detta resultat visar på hur viktigt det är, att det är det 
främsta stödet utgörs av ett engagerat nätverk. Det är värt att reflektera över vad som händer 
med de närstående som inte har någon i sin närhet som kan stötta dem.

4.8 Ett tabubelagt ämne

Annat som kom fram var att 8% av deltagarna beskrev självmord som ett tabubelagt ämne 
vilket gör att det är ett ämne som är svårt att tala om. Deltagarna som ansåg att självmord är 
tabubelagt påpekade även att det kan komma att försvåra närståendes möjligheter till att få 
stöd. En av deltagarna påtalade svårigheterna att ge stöd till specifikt närstående på följande 
sätt:

“Det är svårt att ge stöd till något som är så tabu och har du inte inte varit med om det, 
hur ska du ens kunna förstå något”.

En annan deltagare beskrev hennes tidigare syn på att självmord varit ovanligt och att hon nu 
ändrat uppfattning:

“Det jag inte visste då men vet i dag är att det är så otrolig många som varje dag tar 
sitt liv. Men det är så tyst, vi måste prata om detta. Vi måste jobba mot en nollvision.”

Det kan vara intressant att fundera på om denna beskrivna tabu kring självmord har en 
koppling till den brist på information som ser ut att finnas i samhället.

4.9 Riktat stöd till barn och unga

I deltagarnas svar framkom ett behov av ett professionellt riktat stöd till barn och unga. Av 
deltagarna berör 9% denna brist på något sätt i sina svar. Att få ta del av information om hur 
man berättar om en närståendes självmord till ett litet barn var ett av de riktade stöd som 
önskats:

“Han hade en dotter som var fyra år när det hände. Hennes mamma fick själv ringa till 
BUP och höra hur hon skulle berätta detta till ett litet barn.”

Detta resultat visar på att stödet bör gå till hela familjer som helhet och inte enbart till vuxna 
eller barn. Det påtalade behovet av ett riktat professionellt stöd till just barn och unga är 
anmärkningsvärt. Som ung kan det vara svårt att själva ta emot eller söka upp stöd. Det är 
därför värt att diskutera ifall det är ett alldeles för stort ansvar som ligger hos 
vårdnadshavarna, för att de unga ska få det stöd de kan vara i behov av. Vårdnadshavarna kan 
befinna sig i en stor sorg efter en anhörigs självmord och i denna sorg kan det vara svårt att 
aktivt söka upp ett tillfredställande stöd som även ska passa de unga. Ett individbaserat stöd 
som tar hänsyn till ålder och till individernas behov, kan därför vara lämpligt för närstående i 
sorg. Av detta skäl är det av godo att de professionella har kunskap kring hur de ska bemöta 
närstående, men ockå specifikt barn och unga, efter en persons självmord.
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4.10 Ytliga bekanta utgör plötsligt ett gott stöd

Medan viss släkt och bekanta kan ha försvunnit ur de närståendes liv, så kan istället andra 
exempelvis, gamla barndomskamrater eller bekanta som man tidigare inte haft någon nära 
relation till, istället finnas där som ett positivt stöd. Detta påtalades av 3% av deltagarna. En 
deltagare beskriver hur ytliga bekanta med liknande erfarenhet tog kontakt med dem och blev 
sedan ett tillfredställande stöd i sorgen:

“Vi fick ett enormt stöd från släkt, vänner och bekanta. Många ytliga bekanta tog 
kontakt med oss, och det visade sig att många av dessa hade själv förlorat ett barn för 
många år sedan. Något som vi inte visste om. Det kändes som ett bra stöd att få prata 
med någon som kunde förstå hur vi kände.”

Personer som inte tidigare funnits som en central roll i de närståendes liv har efter självmordet 
tagit kontakt. Det är intressant hur sorgen och förlusten av att mista någon i självmord, fört 
dem närstående ihop. Att prata med någon som har erfarenhet i ämnet visade sig väga tyngre 
jämfört med hur nära relationen varit tidigare. 

4.11 Att tala med någon som har erfarenhet i ämnet självmord

Av de närstående beskrev 47% att de upplevde att det var viktigt att prata med en person som 
själv varit med om att en person begått självmord eller någon som har god kunskap i ämnet 
självmord och jobbar professionellt. En av deltagarna uppgav vilket det bästa professionella 
stödet hade varit för honom och påpekade vikten i att den professionella hade varit med om en 
liknande erfarenhet:

“Stödet skilde sig från person till person. De som gav bäst stöd var de som kunde 
relatera till någon personlig händelse. Diakonen var bra att prata med.”

En deltagare beskrev hur bristande kunskap inom vården kring ämnet självmord och de 
efterlevandes sorg och skuldkänslor, gjorde att han själv inte sökte hjälp:

“Jag har inte blivit erbjuden något stöd från vård etc. Jag har å andra sidan inte sökt 
hjälp hos t.ex psykolog. Jag avstod eftersom personal inom vården inte har den kunskap 
som krävs för att hjälpa oss anhöriga att bearbeta den sorg och upplevda skuldkänsla 
som följer efter suicid.”

4.12 Stöd från professionella

Något slags professionellt stöd, exempelvis samtal, fick 67% av deltagarna. Detta stöd kunde 
komma från psykiatrin (inklusive barn- och ungdomspsykiatrin), psykolog, 
familjehemssekreterare, vårdcentral (läkare, sjuksköterska), socionom, kurator, psykoterapeut, 
samtalsterapeut, själavårdare, KBP-terapeut, polis, begravningsbyrå, präst, Röda korset, 
SPES, diakon eller från en BVC-sköterska. SPES upplevdes som positivt med dess kunskap 
och erfarenhet. En person beskrev hur hon levt med psykisk ohälsa och oro för den avlidne 
redan under lång tid innan självmordet. Av deltagarna uppgav 18% att de själva fått söka upp 
och ta kontakt med professionell stödverksamhet för sin bearbetning av sorg efter 
självmordet. Vården hade upplevts för en del av deltagarna som bristande för personen som 
tagit sitt liv, vilket gjorde att förtroendet hos den närstående för vården sedan var bristfällig. 
Det var 3% av de anhöriga som skrev att de saknade ett möte med den avlidnes 
kontaktpersoner inom landstinget. Antalet som uppgav att de önskar att någon professionell 
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tagit kontakt med dem för att erbjuda hjälp istället för att lägga över det ansvaret till de 
sörjande var 11%. En deltagare beskriver det som följande:

“Vi tycker att någon kunde ha kontaktat oss i början när vi mest behövde hjälp. Man är 
själv inte i stånd att söka hjälp själv. Här menar jag från myndigheterna sida. Ingen 
hörde av sig”

En annan av deltagarna beskriver att chocken av att ha mist en person i sin närhet på grund av 
självmord gjorde det svårt att själv ta kontakt med någon:

“Chocken satte oss i ett totalmörker som är svårt att begripa för andra som inte har 
upplevd den. Man kan inte vänta sig att någon i ett sådant tillstånd klarar av att 
uppsöka hjälp. Den måste bara komma till en.”

Vissa uppgav motstridiga känslor med att ta emot hjälp från professionella på grund av att 
samma person eller verksamhet vårdat den person som tagit sitt liv. En deltagare beskrev 
psykiatrins stöd efter självmordet som bra men att de varit för passiva i behandlingen av 
hennes son:

“Ja, stödet har varit bra, även om det blev en aning dubbelt eftersom jag anser att 
Prima vuxenpsykiatri delvis var skyldig till min sons död på grund av passivitet.”

Antalet närstående som uppgav att de ej tagit emot eller själva sökt upp något slags 
professionellt stöd var 29%. Upplevelsen att inte bli uppsökt av någon efter självmordet för att 
få stöd och känslan av att vara ensam upplevdes av 11% av deltagarna. Att de själva fått ta 
kontakt med sjukvården samt kyrkans verksamheter för det stöd de behövde i det initiala läget 
efter självmordet uppgavs av 3%. En person uttryckte det särskilt tydligt att ingen hade 
förstått hur det var att förlora någon nära i ett självmord. På frågan om det professionella 
stödet hade känts bra eller inte, svarade 53% av deltagarna att de fick ett bra stöd. Studien 
visar att närstående önskade ett uppsökande stöd från professionella. Detta kunde bero på att 
deltagarna hade nog i att initialt försöka orientera sig i chocken och att det var svårt för dem 
att ha energi nog eller möjlighet till att själva söka upp ett professionellt stöd. Något som 
kunde påverka det professionella stödet för dem som erhållit ett sådant stöd, var den tillit och 
det förtroende de närstående hade för verksamheterna, redan innan de själva fick stöd. Som 
beskrivit ovan så kan psykiatrin tidigare behandlat den person som tog sitt liv och detta kan 
också ha bidragit till att flera närstående inte alls tagit emot eller sökt upp stöd från samma 
verksamhet.

4.13 Missnöje till stöd

Andelen som angav att de upplevde både besvikelse och nöjdhet över det stöd de fått var 5%. 
Av deltagarna visade 21% ett missnöje till de stöd de fått, både professionellt och bland de 
närstående. Missnöjet kunde bero på att det var jobbigt att höra om andras sorg, klyschiga 
uppmuntringsfraser eller att de saknade information om den hjälp som fanns att tillgå. Det 
kunde även bero på att en stor del av familj och vänner försvunnit, att hjälpen inte räckte till 
eller att de inte fått något stöd alls. Att folk var rädda att prata om det som hänt eller att stödet 
inte var på den närståendes villkor är fler exempel på varför missnöje uppstått. Antalet 
deltagare som upplevt att de fått både bra och dåligt stöd samtidigt som de haft varierande 
förtroende till den professionella verksamheten var 17%.
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Deltagare beskrev att det saknas helt hjälp att få eller att det är en dålig kvalité på den hjälp 
som finns att tillgå. De berättar också om en dålig kommunikation mellan de närstående och 
professionella. Inom alla grupperna fanns ett missnöje till sjukvård, polis och skola.

Det fanns en önskan hos deltagarna att de skulle bli kontaktade av professionella, 
likasinnade, vänner, släkt, familj och arbetskamrater för stöd, inte att de själva måste söka upp 
den kontakten. Dåligt bemötande från professionella, att professionella ska ha samma kunskap 
över hela landet och att tillgången till stöd ska även det vara lika över landet är ett annat 
önskemål från deltagarna om förbättring i framtiden. Att professionella ska se till hela 
familjens behov och inte enbart föräldrarnas är ett annat önskemål.

Antalet närstående som kände sig besvikna på vården och då framför allt på psykiatrin, var 
11%. De upplevde antingen att de själva eller den person som begått självmord  inte tagits på 
allvar. En deltagare beskrev hur en träff med en läkare kommit att påverka henne:

“...Den första läkaren som jag träffade några dagar efter min brors självmord sa: jaha, 
oh vad ska jag göra åt det då?.... När jag berättade vad som hänt!.... Det satte djupa 
spår hos mig!”

Av dessa 11% var det knappt hälften som beskrev hur den nu avlidne inte fått den hjälp av 
psykiatrin som önskats eller behövts och mer än hälften av dem upplever att psykiatrin bär en 
skuld i att deras närstående tagit sitt liv. I deltagarnas svar framkommer det att det gjorts fyra 
Lex-Maria utredningar som skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och att en 
deltagare skrivit ett brev som skickats till IVO likaså. För att det professionella stödet ska 
förbättras i framtiden så är det positivt att dessa närstående rapporterat till verksamheten om 
vad som hänt, ifall stödet varit otillräckligt eller rent utav missgynnsamt. Genom detta 
uppmärksammas fallet och förhoppningsvis kommer verksamheten kunna förändra 
kommande stödinsatser. Det är också värt att reflektera över vilken otrolig styrka de 
närstående besitter som gjort att de kunnat eller haft kraft nog, att anmäla eller rapportera.

4.14 Uppskattat stöd

Det viktigaste stödet som deltagarna fått kom från familj, vänner, släkt, arbetskamrater och 
arbetet, vilket beskrevs av 55%. Att uppleva ett stöd från både närstående och professionella 
beskrevs som viktigt för 18%. Antalet närstående som uppgav att endast professionella haft ett 
betydande stöd var 3%. Av deltagarna i studien var det 9% som tyckte att det viktigaste stödet 
kom från de som själva upplevt självmord. Vissa av deltagarna hjälptes under den 
omvälvande tiden efter självmordet genom exempelvis graviditet, vistelse i naturen eller 
genom att spendera tid i sitt fritidshus.

För de deltagare som det professionella stödet fungerat för, har det ofta inneburit att läkare, 
psykologer eller till och med chefer, har lyssnat sakligt, visat förståelse och empati. Det 
värderas också högt bland de närstående att dessa professionella är effektiva och snabba med 
att visa sitt stöd. Att detta stöd utgörs av professionella med kunskap i vilka frågor som ska 
ställas är en annan faktor som kan påverka stödet i positiv riktning och värderas högt av de 
närstående. Att information kring anhörigeorganisationer fanns att tillgå på offentliga platser 
och var mer lättillgänglig, till exempel i väntrum, akutmottagningar och i polisbilar önskade 
en av deltagarna. Det kan vara tänkvärt att detta skulle kunna vara en mindre åtgärd men som 
skulle kunna betyda desto mer för de drabbade.



16

4.15 Krishantering

Att en krisgrupp eller en inarbetad krishantering från myndigheternas sida i form av att 
socialtjänst, polis, kurator/psykolog, präst samlas och tar kontakt med eller besöker de 
närstående var önskvärt från 21% i studien. 

Att myndigheterna fortsatte eller tog kontakt med dem igen för en uppföljning kunde också 
påverka hur stödet sedan kom att bli och påverka de efterlevande. Ofta behövde inte det 
senare professionella stödet komma från en psykolog eller kurator för att det skulle bli ett bra 
stöd för de närstående, utan kunde lika gärna komma ifrån en sjuksköterska på vårdcentralen 
eller en familjehemssekreterare. Det viktiga här var då att de visade omtanke och frågade hur 
de närstående mådde. Av de närstående var det två deltagare som beskrev Tsunamikatastrofen 
som exempel, där man satte in ett kristeam som arbetade för att ge stöd åt närstående, vidare 
skrev de också att de önskade att de människor som tappat någon i självmord också skulle få 
ett liknande hjälp och stöd. Antalet som uppgav att det saknades det stöd de själva önskar i 
den ort de bor i och att de var tvungna att åka längre avstånd för att kunna delta i exempelvis 
sorgegrupper, var 5%.

4.16 Skuldkänslor och behovet av att få tala om den avlidna

Av de närstående var det 9% som påpekade att de upplevt skuldkänslor efter en persons 
begångna självmord. Av dessa var det knappt hälften (44%) som upplevde att skuldkänslorna 
blivit mindre eller lättare att hantera i och med att de kunnat tala om den avlidne med någon 
de litar på eller då de anhöriga fått mer kunskap i ämnet. En deltagare beskrev det som 
följande:

“Att träffa andra som är i samma situation. Även att få kunskap om vad som ligger 
bakom suicidbenägenhet .. i 90% av fallen är det djupa depressioner och psykisk 
ohälsa. Detta har gjort att mina skuldkänslor känns lättare.”

Att de närstående får möjligheten att tala om det som hänt och träffa likar har gjort att dessa 
deltagare känner en lättnad i de skuldkänslor som funnits. Vikten av att få tala om personen 
som tagit sitt liv uppgavs av 5%. Att inte vara rädd för att tala om personen eller händelsen 
oavsett hur många gånger det kommit upp tidigare som samtalsämne, verkar ha varit till godo 
för deras sorgearbete. Antalet deltagare som förklarade att de inte ville störa sina vänner eller 
att de är rädda att belasta någon med sin sorg eller sitt behov av att prata var 5%. På frågan 
“Upplever du fortfarande ett behov av stöd? Om ja, hur får du det stödet?” beskrev en anhörig 
hur hon håller sin sorg inombords för att inte “belasta” sina närmaste:

“Ja emellanåt känner jag att jag dras ner djupt i sorgen. Känner tyvärr inte att jag vill 
"belasta" mina närmaste med min sorg utan håller det mesta inom mig. Har funderat på 
att börja gå till en psykolog men tyvärr inte prioriterat det.”

En annan deltagare beskriver hur hon är rädd att hennes behov av att tala med någon ska bli 
för enformigt:

“...i min situation så saknar jag han jämt och skulle vilja ha någon att prata om honom 
med oftare än vad jag gör. Jag är rädd att det ska bli för enformigt därför håller jag 
sorgen i mig och gråter när det blir för mycket.”
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4.17 Stödet mattas av

Flera av de närstående (20%) beskrev hur den hjälp som funnits i akutskedet och de första 
månaderna efter dödsfallet kom alltmer att mattas av ju längre tiden gick. Blommor, samtal, 
sms och praktiskt stöd var några av de sätt som de människor runtomkring visade stöd tidigt 
efter självmordet. Detta kom att sedan bli alltmer sällan förekommande för de närstående. En 
närstående förklarade hur alla fanns i början men att de sedan försvann när det akuta skedet 
var över. En annan närstående förklarade att många i omgivningen tror att de närstående går 
vidare efter ett tag och att det egentligen är då, när chocken lagt sig, man behöver som mest 
stöd:

“...många tror att man går vidare efter ett tag...Det är när chocken släpper och man 
börjar förstå vad som hänt som hjälpen hade behövts.”

Det var 5% av de närstående som beskrev i formuläret hur omgivningen förväntat sig att de 
automatiskt skulle börja må bättre efter en tid, men att det inte blivit så. En deltagare beskrev 
hur hon försökte vända sig till sina nära men att de förväntade att hon skulle må bättre och 
därför håller hon nu sorgen inom sig:

“Jag försökte vända mig till mina nära typ familj och pojkvän. Men efter ett tag kändes 
det som om dom ville att jag skulle må bra efter typ ett halv år. Så nu pratar jag inte 
med någon längre. Om det är för mycke att hantera vänder jag mig till spes facebook 
sida.”

Som anhörig i det sociala nätverket kan det finnas svårigheter att föreställa sig den 
närståendes situation och sorg. Många av de anhöriga kan komma att ta ett kliv åt sidan för att 
låta den närstående sörja ifred. Resultatet i studien visade däremot på att flera av de 
närstående istället önskade att stödet som funnits i början även önskades framöver. Resultatet 
visade också på att personer i omgivningen trott att de närstående skulle börja må bättre 
tidigare än vad de kunnat göra. Det kan vara av intresse att reflektera över hur detta påverkar 
de närståendes sorg. Det är möjligt att tänka sig att de närstående på grund av dessa 
förväntningar, känner en press över att behöva dämpa sina känslor och sitt behov av att tala 
med någon.

4.18 Att sörja

Av deltagarna var det 6% som beskrev hur de fick vara ett stöd för andra innan de kunnat 
tänka på sig själva och deras behov.

De var stöd åt sina barn, andra familjemedlemmar eller anhöriga som också sörjde. En 
deltagare berättade hur hennes liv påverkades och hur hon var tvungen att prioritera:

“Jag hade fullt upp att rädda mina tre barn i den akuta situationen, sen mig själv och 
mitt jobb och till sist min relation. Vårt äktenskap höll på att spricka pga 
påfrestningarna och oförståelse om sorgeförloppet. “

En deltagare beskriver hur hon sprungit ifrån sorgen tidigare men att den nu under de senaste 
två åren kommit ikapp henne i form av en utmattningsdepression.

Av deltagarna var det 3% som berörde årsdagar och sammankomster i olika slag i sina svar. 
En anhörig beskriver hur årsdagen kommer allt närmre och hur den har en påverkan i 
deltagarens mående:
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“Försöker klara detta själv...grubblar mycket...gråter och mår skit just nu...kanske för 
att årsdagen närmar sej...”

En annan deltagare beskrev hur man kan bli påmind av dödsfallet av vissa situationer:

“Det har nu gått tre år sedan det hände och tillvaron har blivit stabil igen, även om det 
ibland kommer vissa situationer då man blir påminnd, t.ex. jul, födelsedag, 
familjesammankomster, dödsdagen, begravningdagen...”

Av deltagarna var det 5% som beskrev hur de börjat engagera sig i SPES för att hjälpa andra 
närstående som tappat någon i självmord. Samtliga av dessa uppgav att det kändes givande på 
något sätt. Som beskrivit ovan så uppgav nära hälften av deltagarna att ett uppskattat stöd var 
att få tala med personer som varit med om en liknande sorg eller någon som har kunskap i 
området. Det är därför värt att reflektera över hur engagemanget för andra påverkar både den 
andra närstående, men också sin egen sorg och känsla av meningsfullhet. Livet efter en 
anhörig eller närståendes självmord kan ha kommit att ändrats. En deltagare förklarar hur 
hennes livssyn förändrats:

“Hela min livssyn kommer att vara annorlunda när jag kommit ur sorgebearbetningen. 
Så kallade vänner faller igenom i sorteringen.”

En annan deltagare beskrev hur sina prioriteringar kommit att ändras efter sin närståendes 
självmord och spenderar nu mera tid med nära och kära:

“...Efter min "friskskrivning" valde jag att reducera min arbetstid för jag prioriterar 
min tid helt annorlunda. Inser att "vad som helst kan hända vem som helst" och 
försöker verkligen ge mig tid "med nära och kära" så länge vi har varandra.”

Detta resultat visar på hur sorgen kan te sig på olika sätt för många närstående. Det är viktigt 
för professionella och för det sociala nätverket att vara öppna nog att låta den närstående sörja 
på sitt sätt och vara medvetna om att det inte nödvändigtvis finns något fel sätt att sörja på. 

4.19 Olika åldersgrupper och behov av stöd

Under bearbetning av datamaterialet delades ålder in i fem kategorier. Åldersgrupperna var 
23-32 år med 14% av deltagarna, 33-42 år med 11%, 43-52 år med 24%, 53-62 år med 33% 
och 63-75 år med 18%. Diagrammet nedan visar på de antal deltagare i procent som är 
kategoriserad i varje åldersgrupp.



19

Diagram 2. Antal deltagare i procent i varje ålderskategori och antal deltagare i varje kategori 
som erbjudits eller sökt upp professionellt stöd.

4.20 Kontakt med SPES

I åldern 23-52 år var det 68% som kommit i kontakt med SPES genom internet. Däremot var 
det mer frekvent att ha kommit i kontakt med organisationen genom professionella tips om 
man befann sig i åldersspannet 52-75 år (56%).

4.21 Sökt upp eller erbjudits professionellt stöd

I samtliga åldrar, det vill säga 23-75 år, var vänner dem de närstående mest frekvent svarat att 
de vände sig till för stöd (67%). Det kan man jämföra med de 35% som svarade att de endast 
eller likaså vänt sig till familj och släkt. I åldersgruppen 23-32år var det 77% som fått eller 
själva sökt professionellt stöd från vården och 71% av dessa var positiva till detta stöd. I 
åldersgruppen 33-42år var det 57% som erbjudits eller självständigt sökt professionellt stöd 
och samtliga var positiva till detta stöd. I den större åldersgruppen 43-52år var det 75% av 
deltagarna som själva sökt stöd eller blivit erbjudna något form av professionellt stöd och av 
dessa var det 75% som ansåg stödet som positivt. För de i gruppen 53-62år var det 77% som 
hade själva sökt eller erbjudits professionellt stöd och 59% av dessa deltagare var nöjda med 
detta stöd. För deltagarna i ålderskategorin 63-75år var det 42% som hade antingen själva sökt 
stöd eller erbjudits professionellt stöd och samtliga uttryckte stödet som positivt. Det går inte 
att utläsa några större skillnader mellan ålderskategorierna men det är påtagligt att det för 
endast 42% av deltagarna i ålderskategorin 63-75år har sökt upp eller erbjudits professionellt 
stöd.

4.22 Behov av fortsatt stöd

I åldern 23-32år var det 77% som ansåg sig vara i behov av fortsatt stöd, mellan 33-43år var 
det 86%, i åldern 43-52år var det 81%, i åldern 53-62år var det 68% och i åldern 63 -75år var 
det 58% som uppgav ett behov av stöd även i fortsättningen. Ur detta resultat är det inte 
möjligt att utläsa några specifika skillnader i behov av fortsatt stöd för de olika 
åldersgrupperna. Däremot kan behovet av fortsatt stöd bero på inviduella faktorer, exempelvis 
om den närstående haft möjlighet till stöd initialt efter självmordet, hur detta stöd sett ut eller 
hur många år som passerat.

4.23 Sammanfattning av resultat
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 Deltagarna i studien var i åldern mellan 23 och 75år, medelvärdet låg på 50,1 år och 
medianvärdet på 54år.
 För 30% av deltagarna var det mer än sex år sedan som personens självmord hade skett.
 Nästan alla av deltagarna söktes upp eller blev erbjudna, på ett eller annat sätt, minst ett 
slags stöd. Majoriteten sökte i första hand stöd hos sin familj, släkt, vänner eller 
arbetskamrater och 20% sökte professionellt stöd inom sjukvården och kyrkan.
 Av de närstående svarade 33% att de var nöjda med det stöd de erhållit, 21% deltagare 
uppgav att vännerna och familjen försvann efter en tid efter självmordet på grund av att de 
exempelvis inte visste vad de skulle säga eller göra eller för att de tyckte att den anhörige 
skulle ha sörjt färdigt.
 Drygt hälften av de närstående ansåg att det viktigaste stödet som deltagarna fått kom från 
familj, vänner, släkt, arbetskamrater. Nästan 20% säger sig uppleva ett stöd från både 
närstående och professionella.
 Att få stöd med basala behov så som att någon hjälper till med matlagning, städning, tar dem 
ut på promenader eller bara sitter och lyssnar, påtalades av 29% och var det bland det mest 
önskade stödet bland de anhöriga som beskrivit vardagsstödet. Av deltagarna var det 29% som 
upplevde att det var positivt att stödet kom flera gånger och inte bara en gång.
 Av deltagarna var det 8% som beskrev självmord som ett tabubelagt ämne vilket gör att det 
är ett ämne som är svårt att tala om.
 Av deltagarna visade 21% ett missnöje till de stöd de fått, både från professionella och från 
de närmaste nätverket.
 Nästan hälften upplevde att det var viktigt att prata med en person som själv varit med om 
att en som stått nära begått självmord eller någon som har god kunskap i ämnet självmord och 
jobbar professionellt.
 Av deltagarna var det 29% av de närstående som uppgav att de ej tagit emot eller själva sökt 
upp något slags professionellt stöd. Upplevelsen att inte bli uppsökt av någon professionell 
efter självmordet för att få stöd och känslan av att vara ensam upplevdes av 11%.
 På frågan om stödet från professionella känts bra eller inte, svarade dryga hälften av 
deltagarna som fått ett professionellt stöd att de upplevt att det var ett bra stöd.
 Det var önsvärt för 20% av deltagarna att en krisgrupp eller en inarbetad krishantering från 
myndigheternas sida i form av att socialtjänst, polis, kurator/psykolog, präst samlas och tar 
kontakt med eller besöker de närstående.

5. Diskussion

5.1 Ålder

Medianen på deltagarnas ålder i studien var 54år. Detta var förvånandsvärt i och med att det är 
lätt att anta att fler unga använder sig utav internet och att de därmed är dem som oftast 
använder sig utav dessa forum. Orsaken till medianen på 54år i studien kan bero på att 
deltagaren nått en ålder där man känner sig bekväm med att berätta om självmordet, men det 
kan också finnas andra anledningar, exempelvis att det är vanligare att närstående som är 
kring 54år skriver i SPES gästbok eller besöker SPES hemsida.

5.2 En vilja att dela med sig av sina erfarenheter

Under datainsamlingen blev behovet av ytterligare studier i samma ämne allt tydligare, då det 
fanns en önskan att fortsätta dela med sig av sina erfarenheter hos flera av deltagarna. 
Tidigare studier har även dem, visat på samma fenomen (Omerov, 2014). Några av deltagarna 
i studien utmärkte sig genom att de berättade och beskrev väldigt detaljrikt om 
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händelseförloppet före, under och efter självmordet. Det kan vara värt att reflektera om 
tidigare nämnd tabu påverkar de anhöriga och i så fall på vilket sätt. Tabun som flera av de 
närstående talat om kan påverka möjligheten till att berätta och tala om självmord och hur det 
påverkar närstående. Under frågan “Finns det något du övrigt skulle vilja tillägga?” var det 
många som uttryckt sin frustration över brist på hjälp eller uppgav hur ett önskvärt stöd skulle 
kunna ha sett ut. Det är tänkvärt att det kan bero på att närstående inte upplever att de har 
möjlighet att tala om händelsen eller den sorg som många gånger finns kvar under väldigt 
lång tid, om inte för evigt, i så stor utsträckning som hade varit önskvärt.

Att det var så pass länge sedan deltagarna hade förlorat någon nära på grund av självmord och 
att det fortfarande var många som ville berätta, visar hur viktigt det är för de närstående att få 
tala om de bortgångna personerna. Att som närstående få tala med någon som upplevt en 
liknande typ av sorg kan ge fördjupad förståelse från den som ger stödet. Då sorgen efter ett 
självmord kan skilja sig från annan typ av sorg är det av godo att det finns mer kunskap hur 
bemötandet kan komma att se annorlunda ut för att möta och stötta den närstående.

5.3 Stöd under en längre tid

Flera av deltagarna uttryckte en önskan att stödet som hade funnits i början skulle ha fortsatt
även en tid efter begravningen. Personer i det sociala nätverket kan anta att den närstående 
behöver tid för sig själv eller tro att det inte behövs mer stöd en tid efter självmordet. Denna 
studies resultat visar på ett annat behov från de närstående. Av deltagarna var det 20% som 
uppgav att stödet mattats av alltmer tiden gick och flera av de närstående önskade att det 
tidiga stödet funnits kvar under en längre tid. I studien ”The support needs and experiences of 
suicidally bereaved family and friends” (Wilson & Marshall, 2010) använde sig författarna av 
ett frågeformulär med både öppna och stängda frågor vilket också användes i föreliggande 
studie. I den nämnda studien deltog det 166 deltagare och resultatet visade att 27% av 
deltagarna önskade att stöd fanns tillgängligt i minst 12 månader och 19% önskade att stödet 
fanns kvar i minst två år. Resultatet visade även på att 17,4% av deltagarna ansåg att stödet 
skulle finnas kvar för de närstående så länge de är i behov av det. Både denna studie och den 
föreliggande studien visar därmed på behovet av stöd under en längre tidsperiod. När chocken 
lagt sig kan det ha gått ytterligare en tid och inte förrän då, kan de närstående börja bearbeta 
händelsen. Om det sociala nätverket kan bidra med stöd en längre tid än enbart i det tidiga 
skedet efter självmordet, kan det underlätta för den närstående i dess sorgeprocess.

5.4 Det mest uppskattade stödet

Den föreliggande studiens resultat pekar på att det närmaste nätverket kan utgöra bland det 
viktigaste och mest önskvärda stödet. I Wilson & Marshalls studie (2010) var det exempelvis 
vänner, familj, kollegor, grannar, religiösa samfund, klubbar, lag och andra sociala grupper, 
skola och utbildning som ingick i det icke-professionella stödet. Det vi i föreliggande studie 
kallar för socialt nätverk. Av deltagarna var det  99,3% som var nöjda med stödet från det 
sociala nätverket och hälften uttryckte en önskan om fortsatt stöd från nätverket. Wilson & 
Marshalls studie samt den föreliggande studien bekräftar hur viktigt det är med det sociala 
nätverket för den närstående i deras sorgearbete och att det är av godo att nätverket utgör ett 
stöd även en tid efter självmordet.

Stödet från det sociala nätverket kan komma att saknas för de närstående som inte har något 
nätverk att söka stöd hos. I sådana fall är det viktigt att information om föreningar som 
exempelvis SPES finns lättillgängligt för de närstående att ta del av. I föreliggande studie 
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beskrevs det hur den varierande kunskapen hos de professionella kunde påverka de 
närståendes upplevelse av bemötandet. Det är viktigt att professionella har kunskap om 
självmord och den sorg närstående går igenom efter ett självmord, för att kunna bemöta den 
närstående på bästa sätt. Finns det inget riktat stöd eller kunskap kring närstående till personer 
som begått självmord, så kan det finnas möjlighet att gå miste om att se tecken på psykisk 
ohälsa hos de efterlevande eller att de faller mellan stolarna i vården av deras sorg. 

Det var påtagligt att så pass många som 29% av deltagarna i denna studie, beskrev specifikt 
behovet av stöd i vardagen. Det är i vardagen som människor lever och utifrån studiens 
resultat kan man se att det är i den många av de närstående är i behov av mest stöd. Det är 
också vardagen med alla sina måsten, som drabbas hårt. Matlagning, städning och handling är 
självklara saker i människors liv men kan komma att bli desto svårare att utföra när man 
befinner sig i en stor sorg. Att de närstående uppskattar och har behov av det vardagliga 
stödet, är även något som uppmärksammats i litteratur i ämnet (Dyregrov, Plyhn och 
Dieserud, 2010).

Att tala med någon som själv varit med om en stor förlust har påtalats som ett uppskattat stöd 
av de närstående. Som tidigare nämnt, så har det visat sig att många som mist någon i 
självmord blir mer säker på sig själva i agerandet mot andra närstående som varit med om 
något liknande. Detta kan bero på att de personer som varit med om en sådan stor förlust vet 
hur de reagerat och vad de önskat själva för stöd under tiden efter självmordet.

Det finns en meningsfullhet i att hjälpa andra och denna känsla kan närstående i studien 
upplevt genom sitt engagemang (Dyregrov, Plyhn & Dieserud, 2012). Några av deltagarna 
uppgav ett engagemang för att hjälpa andra som drabbats av en liknande förlust, genom 
organisationer eller i samhället. Detta åtagande kan därmed vara till godo både för hjälparen 
och den som erhåller hjälpen. Den närstående som engagerar sig blir själv påverkad genom 
känslan av meningsfullhet och den som erhåller stödet får förhoppningsvis ett uppskattat stöd. 
Flera av deltagarna i föreliggande studie uppgav som ovan nämnt, att det var skillnad att tala 
med någon som har egen erfarenhet i ämnet mot för att tala med någon som inte varit med om 
en sådan förlust. Det är värt att reflektera över om denna skillnad kan bero på de 
uppmuntringsfraser och förväntningar som kan komma från anhöriga i det sociala nätverket, 
oftast i all välmening. Att de närstående inte har haft möjlighet att sörja på ett önskat sätt 
uppgav några deltagare berodde på att omgivningen förväntade sig att de skulle ha sörjt klart, 
detta fenomen har också påtalats av litteratur i ämnet (Dyregrov et al, 2010). De som själva 
upplevt att en nära tagit sitt liv kan ha större förståelse över hur sorgeprocessen kan se ut för 
den nydrabbade och inse att sorgen för många, inte går över.

5.5 Det professionella stödet

Av de närstående som fått något slags professionellt stöd (67%) upplevde drygt hälften av 
dem att stödet varit bra. Det har inte gått att utläsa några större skillnader liksom likheter i 
studiens datamaterial angående hur län och landsting prioriterar stödet till de närstående efter 
en persons självmord. Däremot visar studiens resultat på att det många gånger finns ett 
bristande förtroende till landsting och övriga professionella verksamheter. Studien visar även 
på att professionella kan ha varit delaktiga i både personens- och de närståendes liv innan 
självmordet ägde rum. De närstående kan eventuellt uppleva att stödet inte varit tillräckligt för 
förhindra självmordet och därav kan den närståendes förtroende till de professionella kommit 
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att påverkats negativt. Detta kan försvåra möjligheten för de närstående att motivera sig till att 
söka eller ta emot stöd från professionella i framtiden.

Enligt Wilson & Marshalls (2010) undersökning var det 40% av deltagarna som var mycket 
nöjda med det professionella stödet, 34,3% kände någon eller mindre nöjdhet, 26,1% var 
missnöjda. Hälften av deltagarna tyckte att stödet var någorlunda jämfört med en tredjedel 
som uppgav att det professionella stödet inte var till någon hjälp alls. Deltagarna som uppgav 
att det professionella stödet inte var till någon hjälp alls, uttryckte att brist på lämplig kunskap 
i ämnet och attityden hos de professionella gjorde att stödet inte blev tillfredställande. Brist på 
uppföljande samtal saknades hos åtta av deltagarna. Även i föreliggande studie uppgavs det 
ett behov av uppföljande stöd eller kontakt. I denna studie var det däremot ett högre antal 
deltagare som upplevde sig nöjda med det professionella stödet. Upplevelsen av ett bristande 
förtroendet för det professionella stödet beskrevs i båda av studierna och kan bero på en 
negativt upplevde vård av den avlidne eller att det professionella stödet inte upplevts som 
tillräckligt.

5.6 Brist på tillgänglig information

Utifrån denna studie är det påtagligt att det finns en brist på lättillgänglig information kring 
vilket stöd som finns att tillgå som närstående. Även i tidigare studie (Wilson & Marshall, 
2010) framkom det att deltagarna uppfattade att brist på tillgänglig information och att det 
finns en brist av medvetenhet i ämnet hos professionella och att detta i sin tur kunde utgöra ett 
hinder för att få tillgång till stöd. Närstående uppgav att det var långa sträckor till det 
professionella stödet. Dessa långa sträckor uttrycktes av deltagare i denna studie men även i 
en tidigare studie (Wilson & Marshall, 2010). Kostnader och långa körsträckor till stödet kan 
försvara tillgången till stöd för flera av deltagarna. Därmed är det värt att reflektera ifall stödet 
skiljer sig beroende på var man bor eller befinner sig. För framtida forskning kan det vara 
intressant att se hur tillgången av stöd eventuellt kan skilja sig för de som bor i storstäder 
respektive för de som bor i mindre städer eller på landet.

5.7 Krishantering 

Trots att vi lever i ett konstant flöde av information i samhället, osynliggörs ofta denna grupp 
av människor. Därav får dessa inte den hjälp som de eventuellt är i behov av. En så enkel 
lösning som ett informationsblad med en sammanställning om var man kan vända sig vid 
behov av stöd i bearbetningen av sin förlust, kan göra skillnad i hur många som får det stöd 
som de önskat eller är i behov av. Dessa informationsblad bör finnas lättillgängligt hos 
myndigheter och delas ut vid kontakt med de närstående. Genom att bidra med 
samhällsresurser för att öka kunskapen hos professionella som möter de närstående, finns det 
möjlighet att ämnet självmord och närståendes sorg blir mindre tabubelagt och istället mer 
uppmärksammat. 

En väl utförd och inarbetad krishantering med socialtjänst, polis, kurator/psykolog och präst 
önskades av deltagare i studien. I denna krishantering efterfrågades det efter att dessa 
professionella tar kontakt eller besöker de närstående. Att de närstående själva inte skulle 
behöva ta kontakt med myndigheter eller professionella påtalades av flera av deltagarna vilket 
är viktigt att notera för att i framtiden kunna möta de närstående på ett sådant effektivt sätt 
som möjligt. Som en deltagare nämnt, är det svårt att orientera sig i hjälpsökandet, speciellt 
under det akuta skedet efter en persons självmord.
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Stödet åt anhöriga till tsunamioffer beskrevs som exempel på lyckade stödinsatser. Detta kan 
bero på att Tsunamikatastrofen och behovet av stöd till de anhöriga blev väldigt 
uppmärksammat. Även fast det stöd som satsades på de drabbade är omdiskuterat, så kan det 
vara just uppmärksamheten och de resurser som investerades för att ge stöd åt dessa 
människor, som är önskvärt även för närstående till personer som tagit sitt liv. En brist i 
uppmärksamhet och samhällsdiskussion kring självmord kan möjligen kopplas till 
upplevelsen av att självmord är ett tabubelagt ämne. De närstående sitter ofta på stor kunskap 
i ämnet och skulle de få möjlighet att mer frekvent få komma till tals kan man då tänka sig att 
samhällsdebatten skulle kunna öka kring självmord och tabun därmed få mindre utrymme.

5.8 Metodkritik

5.8.1 Kommunikation med ansvarig för organisationen SPES

Genom kommunikation med en ansvarig person för SPES, har det varit möjligt att nå fram till 
urvalsgruppen.Detta tillvägagångssätt kan ha påverkat deltagarna, både positivt och negativt. 
Det kan vara en fördel att det ofta funnits en relation mellan deltagarna och organisationen 
sedan tidigare, och möjligen därmed också ett etablerat förtroende hos de närstående för 
SPES. En annan fördel är att det fanns en chans för deltagarna att vara anonyma men 
samtidigt ha möjlighet till att ställa frågor genom den kontakt som fanns mellan oss och 
kontaktpersonen för organisationen. Studien kommer sedan finnas tillgänglig för deltagarna 
hos SPES, detta för att deltagarna ska få ta del av resultaten från den studie de själva 
medverkat i. Det var ett medvetet val redan innan studien påbörjades både från vårt och 
SPES:s håll. En nackdel med kontakten var att deltagarna kan ha haft en vilja att gynna 
föreningen eller vara till lags, vilket kan ha bidragit till att svaren sedan påverkats.

5.8.2 Mätinstrument

En nackdel med att ha frågeformulär som instrument kan vara att det finns svårigheter att 
delge information och stöd till deltagarna i studien på samma sätt som man skulle kunna göra 
genom en kvalitativ studie, med intervjuer. Då studien inte innehåller faktiska intervjuer med 
deltagarna påverkas de inte i samma utsträckning av blickar, tal och förförståelse i sina svar 
men nackdelen är samtidigt att det kan finnas information att gå miste om i denna icke-
verbala kommunikation.

5.8.3 Reliabilitet och validitet

Hur reliabel studien är kan vi inte uttala oss säkert om. Det är omöjligt och ytterst tveksamt att 
det skulle bli exakt samma resultat om undersökningen görs på nytt, däremot ter det sig 
sannolikt att utfallet skulle visa på ett liknande resultat. Hur stark validitet denna studie har är 
likaså svårt att säkerställa. Det gjordes ingen pilotstudie men däremot testades frågorna på två 
ansvariga inom SPES, innan deltagarna fick svara på dem. Frågorna är inte självklara i sig 
själva och kan tolkas olika beroende på deltagare. Genom användningen av ett frågeformulär 
som metod blir det svårt att följa upp deltagarnas svar ifall det skulle behövas kompletterande 
uppgifter eller information.

5.8.4 Bortfall

Som tidigare nämnt så var det ett internt bortfall på 5% på frågan “Hur länge var det sedan 
personen tog sitt liv?”, vilket beror på att frågan inte var nog specificerad med veckor, 
månader, år och den därav blir svår att tolka under deltagandet för de närstående. Den blev 
även svår att tolka under bearbetningen av datamaterialet vilket resulterade i ett bortfall.
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5.8.5 Brukarna av internet

Deltagarna har på något sätt tillgång till internet vilket kan utgöra en viss del av de närstående 
då det finns många som inte är intresserade eller har möjlighet att använda sig utav detta 
forum. De som väljer att delta har alla besökt SPES hemsida och många av dessa är relativt 
uppdaterade i vad som pågår på denna sida. Dessa “kriterier” för att kunna delta gör att 
urvalet blivit avsmalnat till en viss grupp av människor vilket man bör ha i åtanke. Det är värt 
att tänka på ifall de närstående som deltagit i studien kommit längre i sin krishantering än de 
som inte besökt SPES hemsida eller valt att inte delta i studien. De deltagare som deltagit i 
undersökningen kan eventuellt ha svarat annorlunda motför de som valt att inte delta. Fördelar 
med användningen av denna metod är att enkäten snabbt når ut till många och att 
enkätprocessen med tid och möjlighet kan styras av deltagarna själva.

Det var överraskande att medianåldern i studien var 54, då de unga är den åldersgrupp som är 
mest aktiva på internet. Enligt stiftelsen för Internetinfrastruktur, .SE, (2013) är de unga i 
åldern 16-25 år mest aktiva bland alla de som använder Internet i Sverige. Hälften av dessa 
skriver inlägg och kommentarer på öppna diskussionsforum. I åldern 9-54 år ligger 
användandet av internet på “någon gång” upp emot 100%. I åldersgruppen >54 minskar 
användandet av internet succesivt. Det dagliga användandet minskar i högre utsträckning än 
vad användandet av internet “någon gång” gör (Findahl, 2013).

5.8.6 Jämförelse mellan län

Det fanns svårigheter att jämföra resultatet beroende på län. Delvis för att det var för få 
deltagare som deltog från varje län men också för att alla län inte var representerade. Det 
saknades deltagare från tre län i studien, vilket var Gotland, Jämtland och Örebro. De övriga 
av Sveriges län var samtliga representerade om än i liten utsträckning.

5.8.7 Framtida forskning

För fortsatt forskning kan det vara av intresse att undersöka ifall det finns några skillnader i 
stödet som de närstående får eller inte får, beroende på om man bor i en storstad, mellanstor 
stad, mindre stad eller på landet. Det kan också vara intressant att studera mer specifikt vilken 
typ av relation den närstående har med den avlidna och hur det kan komma att påverka 
möjligheten för den närstående att erbjudas eller söka upp stöd. Finns det någon skillnad på 
det stöd som erbjuds eller söks upp beroende på om den närstående är partner, förälder eller 
barn till den som begått självmord? Studien hade kunnat göras annorlunda genom mer 
specificerade frågor och att frågeformuläret utformats på ett sådant sätt att det kunnat nå ut till 
fler människor genom ytterligare kanaler än endast genom internet. Möjligen hade fler 
närstående deltagit i studien om information om studien funnits mer tillgänglig genom 
exempelvis informationsblad eller anslag på allmänna mötesplatser.
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Bilaga 1
Hej!

Vi är två studenter på Socionomprogrammet vid Umeå Universitet som skall skriva vår 
kandidatuppsats. Vi tänker skriva om ”Stöd till anhöriga efter närståendes självmord” och tog 
därför kontakt med SPES. Vi vänder oss till anhöriga över 18 år och syftet med studien är 
framför allt att undersöka vilket stöd anhöriga har sökt och hur man värderar det stöd man 
fått.

Vårt frågeformulär består av sammanlagt 14 frågor. Deltagande är självklart helt frivilligt, 
väljer du att svara på frågorna så kommer svaren att skickas automatiskt till oss, utan 
användarnamn och personuppgifter som kan röja din identitet.

Frågeformulären kommer endast att använda för denna studie. Studien kommer sedan att 
finnas tillgänglig hos Karin Johansson på SPES när den är klar.

Har du några frågor eller skulle vilja komma i kontakt med oss så hör gärna av dig.
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Bilaga 2

Kön?

Ålder?

Vilket län tillhör du?

Vilken relation har du till personen som tagit sitt liv? (släktskap, vän etc)

Hur länge var det sedan personen tog sitt liv?

Hur kom du i kontakt med SPES? Hur upplever du stödet från organisationen?

Det är en omvälvande händelse när en närstående tar sitt liv. Vände du dig till någon speciell 
person i din närhet för stöd? Om så, vad har ni för tidigare relation (släktskap, vän etc) ? Hur 
upplevde du det stödet?

Var det någon/några som tog kontakt med dig och försökte stötta dig? Om så, vad hade ni för 
tidigare relation (släktskap, vän etc)?

Kändes det som att det blev ett bra stöd för dig? Om inte, varför då? Om ja, motivera gärna 
varför.

Har du fått stöd från t.ex. vårdcentral, psykiatri, psykolog, kurator för att få hjälp att hantera 
situationen efter självmordet? Om så, från vem?

Kändes det som att det blev ett bra stöd för dig? Om inte, varför då? Om ja, motivera gärna 
varför.
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Vem/Vad har varit viktigast som stöd för dig under den omvälvande tiden efter självmordet? 
Motivera gärna.

Upplever du fortfarande ett behov av stöd? Om ja, hur får du det stödet?

Finns det något övrigt du skulle vilja tillägga?
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Bilaga 3
Arbetsfördelning

Under föreliggande studies arbetsgång har arbetet med studien skett både vi tillsammans och 
var för sig i ett gemensamt dokument på Google drive. När det varit möjligt och behövligt har 
vi träffats, vilket har skett kontinuerligt under arbetsprocessen med studien. För att pendlandet 
skulle bli rättvist har vi turats om att träffas i båda städer.

Att båda tagit lika stort ansvar och passat tider under arbetsprocessen har varit viktigt för att 
studien skulle fortlöpa på ett effektivt sätt och något vi båda prioriterat.

Den resterande tiden har vi använt oss utav tekniska hjälpmedel, så som Skype och Google 
drive för att underlätta kontakten med varandra och arbetet med studien. Detta har fungerat 
tillfredställande. Textbearbetning har skett löpande. Vi har hjälpts åt med den största delen av 
studien men vissa delar har vi arbetat mer individuellt med för att underlätta och effektivisera 
arbetet:

Ingeborg har bearbetat litteraturen genom att läsa och sedan tagit ut det väsentliga som sedan 
använts för studien. Hon analyserade sedan kvantitativ data genom att sammanställa svar och 
dela in dem i olika kategorier. Jennifer stod som ansvarig för kontakten med SPES och vår 
tilldelade handledare från universitetet. Hon ansvarade också för den tekniska biten och 
layouten när det kommer till frågeformuläret. Jennifer kodade de kvalitativa frågorna och 
delade in dem i kategorier för att sedan analyseras.

Under arbetets gång, då vi arbetat individuellt, har vi dagligen haft kontakt med varandra för 
att ömsesidigt komma överens om hur studien ska fortlöpa.

Vi ansåg att vi på detta arbetssätt har tagit tillvara på bådas egenskaper och intressen och att 
det därmed blivit ett rättvist arbetssätt.

Det har varit positivt att ha jobbat i grupp, speciellt då anhöriga till personer som begått 
självmord är ett så pass känsligt ämne. Många otroligt starka berättelser har beskrivits i 
datamaterialet och det har känts lättande att kunna prata med varandra då man berördes ofta 
starkt både av deltagarnas svar och litteratur i ämnet.


