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Sammanfattning 
 

Denna studie syftar till att fånga upplevelser av hur livet kan 
förändras i positiv riktning efter bearbetandet av en nära anhörigs 
suicid, med fokus på posttraumatic growth och positiva förändringar. 
Studien utgör ett bidrag till forskningsområdet där trauma ses som en 
möjlig grogrund för gynnsam utveckling hos den drabbade individen. 
Kvalitativa intervjuer genomfördes med sex personer som alla mist en 
nära anhörig i suicid. Deltagarna uttryckte PTG inom temana 
självperception, interpersonella relationer och livsfilosofi. Följande 
positiva förändringar framkom: förändringar i personligheten, 
ändrade prioriteringar, möten med människor på ett djupare plan, ny 
syn på döden, värdesätter tid med familjen mer, djupare glädje och 
tacksamhet, samt nya möjligheter. Resultatet tyder på att detta svåra 
trauma kan föra något gott med sig. 
 
Nyckelord. Posttraumatic growth, positiva förändringar, suicid, 
trauma. 
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Abstract 
 

The purpose of this study is to capture experiencies of how life can 
change for the better after the struggle with the suicide of a close 
relative, focusing on posttraumatic growth and positive changes. The 
study contributes to the research area where trauma is considered a 
possible opportunity for growth within the traumatized individual. 
Qualitative interviews were conducted with six individuals all of whom 
have lost a close relative to suicide. The participants expressed PTG in 
the themes selfperception, interpersonal relationships, and philosophy 
of life. Positive changes that emerged were: changes in personality, 
changed priorities, the ability to interact with people on a deeper 
level, renewed perspectives on death, values time spent with family 
more, deeper sense of happiness and gratitude, and new possibilities. 
The result shows that something good can come out of a trauma as 
severe as this one. 
 
Keywords: Posttraumatic growth, positive changes, suicide, trauma. 
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Att växa genom lidande: posttraumatic growth och positiva förändringar efter en nära 
anhörigs suicid 

 
Introduktion  

 
Lidande, sorg och smärta är delar av människans villkor. Alla kommer vi någon gång att möta 
svårigheter under vår livstid, svårigheter som drabbar oss på olika sätt och som vi gör vårt 
bästa för att hantera enligt de förutsättningar och omständigheter som finns runtomkring oss. 
Men vad är det som gör dessa svårigheter till oöverstigliga hinder för vissa, medan de för 
andra kan fungera som ett avstamp till något bättre?  
 
Författarna till denna uppsats har förundrats över hur en svår upplevelse i en individs liv kan 
föra med sig såväl medvetna som omedvetna förändringar som leder till att en person 
utvecklas inom vissa områden. Det kan bland annat handla om förändringar kring hur han 
eller hon ser på livet, vad som är viktigt, hur personen prioriterar sin tid, och vad denne vill 
uppnå under sin tid på jorden – olika typer av förändringar som utan den svåra upplevelsen 
förmodligen inte hade kommit till stånd under så kort tid. Det verkar som om människan har 
en förmåga att växa utifrån bearbetandet av svåra händelser – en utveckling tycks ske som gör 
individen starkare och visare än vad han eller hon var innan det svåra inträffade.  
 
Efter att ha pratat med personer som på ett eller annat sätt konfronterats med svårigheter i 
livet, tagit sig igenom det svåra och på något sätt utvecklats, har författarna inspirerats till att i 
detta examensarbete fördjupa sig inom detta område. 
 
Trauma  
 
De typer av svåra upplevelser som är av den omvälvande karaktären att de skakar om en 
människa i dess grundvalar, brukar inom forskningslitteraturen kallas för ”trauman”. I 
”Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” (DSM-IV) (American Psychiatric 
Association [APA], 2000) beskriver man en traumatisk händelse som en direkt erfarenhet av 
en händelse där personen i fråga upplever att den egna överlevnaden hotas, att man bevittnar 
att någon annans liv hotas, eller att man får höra talas om att en närstående dött eller hotats till 
livet på ett oväntat och våldsamt sätt.  
 
Exempel på direkta trauman där man själv är den som drabbas är bland andra; kidnappning, 
tortyr, att vara med om en bilolycka och att bli diagnostiserad med en livshotande sjukdom.  
 
Indirekta trauman där någon annan drabbas kan utgöras av följande händelser; att se någon bli 
allvarligt skadad eller dödas på ett onaturligt och våldsamt sätt eller att plötsligt få se en död 
kropp. Det indirekta traumat kan även innebära att man får reda på att en närstående plötsligt 
och oväntat dött eller att få reda på att ens barn har en livshotande sjukdom.  
 
Fler exempel på trauman kan vara händelser som sexuellt utnyttjande, misshandel, 
bevittnande av våldsbrott, för tidig förlust av förälder, deltagande i strid (Krause, Shaw, 
Cairney & Weiner, 2004), samt upplevelse av en naturkatastrof (Nezu, Nezu & Geller, 2003). 
Andra typer av händelser som kan vara traumatiserande är en närståendes död, sjukdom och 
plötslig invaliditet, intagning på sjukhus eller annan institution, misslyckande i samband med 
graviditet och barnafödande, otrohet och skilsmässa, sociala misslyckanden och 
skamsituationer, uppsägning och påtvingade sociala uppbrott, samt yttre katastrofer som krig 
eller självmordshandling hos en närstående (Cullberg, 1994).  
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Även Tedeschi och Calhoun (1995) beskriver olika karaktäristika hos en händelse som gör att 
den upplevs traumatisk: att händelsen sker plötsligt och oväntat, att händelsen upplevs som 
okontrollerbar, att händelsen är något utöver det vanliga på så vis att den som drabbas saknar 
tidigare erfarenhet av denna typ av situation, och att händelsen förändrar livet för alltid och 
för med sig långvariga problem.  
Slutligen talar Tedeschi och Calhoun (1995) om att man även bör väga in var personen 
befinner sig i sin livscykel när den drabbas av en specifik händelse. En händelse kan upplevas 
som traumatisk av ett barn, medan en vuxen har helt andra möjligheter att hantera denna 
händelse och inte alls upplever den som traumatisk. 

 
Negativa perspektiv på trauma  
 
Det finns en stor mängd forskning som rör de negativa följder ett trauma kan föra med sig, 
såväl psykologiskt som fysiskt (Tedeschi & Calhoun, 1995). Studier har visat att exponering 
av ett trauma kan öka förekomsten av depression, missbruk, samt de flesta andra psykiatriska 
störningar hos en individ (Kessler, Sonnega, Bromet & Hughes, 1995; Kulka et al., 1990). 
 
Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) är ett exempel på ett väl beforskat psykiatriskt tillstånd 
som kan utvecklas hos en individ som upplevt ett trauma. Enligt DSM-IV (APA, 2000), 
utgörs denna diagnos av sex övergripande kriterier och skulle kunna sammanfattas enligt 
följande;  
A: Att en individ har utsatts för en traumatisk händelse där deras eget eller någon annans liv 
varit i fara och där personen upplevt starka känslor av skräck eller hjälplöshet.  
B: Personen erfar återkommande återupplevelser av den traumatiska händelsen.  
C: Individen undviker på ett ihållande sätt sådant som förknippas med traumat och hämmas i 
sitt känsloliv.  
D: Individen erfar en ihållande förhöjd inre aktivitetsnivå (arousal).  
E: Symtomen förekommer i mer än en månads tid.  
F: Störningen orsakar betydande försämringar inom sociala-, yrkesmässiga eller andra för 
individen viktiga funktionsområden.  
I USA har man funnit att 8-14 % av männen och 20-31 % av kvinnorna som utsatts för trauma 
utvecklar en PTSD-diagnos (Breslau, Davis, Andreski & Peterson, 1991; Kessler et al., 1995; 
Resnick, Kilpatrick, Dansky, Saunders & Best, 1993) Enligt DSM-IV (APA, 2000) löper 8 % 
av befolkningen i USA en risk att någon gång under sitt liv utveckla PTSD till följd av ett 
trauma.  
 
Vad gäller den negativa påverkan ett trauma har på individers fysiska hälsa är forskningen 
mer sparsam, men det finns belägg vad gäller samband mellan trauma och fysisk hälsa. 
Individer som blivit exponerade för en eller flera traumatiska händelser uppger en sämre 
självuppfattad hälsa, fler fysiska symtom och ett större antal kroniska sjukdomstillstånd än 
individer som inte blivit utsatta för trauma (Schnurr & Green, 2004). Enligt DSM-IV 
sammankopplas kronisk PTSD med en ökad grad av somatiska symtom och möjligen med 
generella medicinska tillstånd (APA, 2000). 
 
Positiva perspektiv på trauma 
   
Trots att den större delen av den psykologiska och psykiatriska forskningen inom 
traumaområdet historiskt sett har varit mer inriktad på de negativa aspekterna på och följderna 
av ett trauma, har det länge funnits strömningar inom filosofi, religion, litteratur och 
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psykologi där man talar om hur något gott kan komma ur lidande (Tedeschi & Calhoun, 
2004a; Tedeschi, Park & Calhoun, 1998).  
 
Filosofen Kierkegaard (1995) uttrycker att det för att en individ ska nå fullständig personlig 
utveckling krävs att denne får erfara och handskas med kriser i livet. Kriserna betraktas som 
en möjlighet till lärande man bör ta tillvara och vara tacksam för (Tedeschi & Calhoun, 1995).  
 
Inom kristendomen ser man på lidandet som något man bör välkomna då det inte finns någon 
annan väg man kan vandra för att uppnå styrka och visdom, och den människa som inte får 
möta lidande anses vara och förbli ytlig i sitt sätt att leva. Även inom andra religioner kan 
man återfinna detta perspektiv. Buddismen talar om att omfamna lidandet för att övervinna 
det, och genom att förstå lidandets allmängiltighet kan man göra framsteg på sin väg till 
visdom.  
 
Litterära verk som beskriver tragedier och mänskligt lidande har från forntidens Grekland 
använts av läsarna som ett sätt att få inblick i, och att lära sig av, det svåra. En individ kan 
således dra lärdom av ett trauma utan att behöva genomleva det i verkliga livet (Tedeschi & 
Calhoun, 1995).  
 
Inom delar av psykologin, och då särskilt inom den existentiella riktningen, har man sedan 
länge varit medveten om att man genom lidande kan finna mening och mod (Tedeschi et al., 
1998). En av den existentiella psykologins förgrundsfigurer, Viktor E. Frankl, skriver i sin 
bok ”Livet måste ha en mening” (1946/1959/1986) att det kan finnas något gott i lidandet, och 
att lidandet kan utveckla en människa då denne söker efter mening i sitt liv. Han säger även 
att det går att finna en mening i livet hur illa det än må se ut, och att det ofta kan vara så att 
det är i de svåraste situationerna den största möjligheten till mänsklig utveckling utöver det 
vanliga står att finna. Emmy van Deurzen (2003), ett välkänt namn inom den existentiella 
psykoterapin, uttrycker att man ska välkomna lidandet i sitt liv, snarare än att utestänga det. 
Hon säger så här:  

 
”Det är nämligen när vi antar våra svåraste utmaningar som blodet åter börjar pulsera i 

ådrorna och vi vaknar upp, men så länge vi undviker smärta och problem somnar vi in och 
finner att vi är döda förr än vi kan ana” (s. 251). 

 
Yalom (2003) talar om ”gränsupplevelser” som för oss bort från frågor som rör det vardagliga 
livet och dess problem. Dessa gränsupplevelser kan utgöras av till exempel att vara nära att 
dö, förluster och närståendes dödsfall, och de väcker frågor i oss kring livet och varat i stort. 
Det är när vi konfronteras med dessa frågor som vi som människor har en ökad möjlighet att 
förvandlas som personer. Yalom säger vidare att han, då han arbetat med sorg och 
sorgearbete, har erfarit att många av de som blir änkor eller änklingar när maken eller makan 
avlider, efter en tid uppnår en högre nivå av visdom och mognad än vad de besatt innan 
förlusten av sin partner (Yalom, 2003).  
 
Det har inom det psykologiska forskningsområdet funnits olika riktningar som behandlat det 
faktum att vissa individer verkar klara av hanteringen av ett trauma på ett framgångsrikt sätt. 
De går till synes helskinnade ur svårigheter. Man har här kartlagt begrepp som; ”resilience” 
(motståndskraft), ”sense of coherence” (känsla av sammanhang), ”hardiness” (att härdas), 
”stress inoculation” (stressvaccinering) samt ”toughening” (tålighet) (Tedeschi et al., 1998). 
Tedeschi med kollegor (1998) beskriver att forskningen inom ”resilience” främst handlar om 
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att vissa barn som växt upp under svåra förhållanden tenderar att ha en förmåga att hantera 
livet på ett bra sätt, trots de svårigheter de varit med om.  
Antonovsky (2005) pratar om att vissa människor har olika förmågor som gör att de är bra på 
att hantera och utvecklas utifrån stressfyllda situationer. Dessa förmågor benämner han med 
termen ”sense of coherence”. Denna term består av tre delar; att man kan förstå, hantera och 
finna mening i det som sker.  
”Hardiness” är ett begrepp som innefattar olika drag i en individs personlighet som gör det 
möjligt att hantera och stå emot stress i livet (Kobasa, 1979).  
Begreppet ”stress inoculation” innebär att man genom att utsättas för en ökad grad av stress i 
olika situationer under en terapeutisk behandling, utvecklar en större förmåga att hantera och 
utstå stress. Man ”vaccineras” således mot stress genom att utsättas för det i mindre, gradvis 
ökande doser (Meichenbaum, 1985; ref. i Tedeschi et al., 1998).  
”Toughening” är ett psyko-biologiskt begrepp, och inom detta område har man funnit att 
individer som har en lägre utsöndring av stresshormoner då de konfronteras med stressorer, 
tenderar att i större utsträckning se dessa stressorer som något som ska övervinnas och inte 
som något hotfullt (Dienstbier, 1992; ref. i Tedeschi et al., 1998). 
 
Som nämnts tidigare i introduktionen, har en stor mängd av den psykologiska forskningen då 
det gäller sviter efter ett trauma fokuserat på de patologiska konsekvenserna. Dessa 
konsekvenser är naturligtvis viktiga att kartlägga då många människor mår väldigt dåligt efter 
att ha drabbats av ett trauma, men att bara fokusera på det negativa ger inte en fullständig bild 
av hur verkligheten kan se ut.  
 
Forskare inom trauma och dess psykologiska följder anser att det nu har blivit dags att ge 
plats även åt mer positiva perspektiv på trauma (Siegel & Schrimshaw, 2000), och ett allt 
större intresse har den senaste tiden uppstått när det gäller att forska kring olika typer av 
positiva förändringar som människor som genomlevt traumatiska händelser uppvisar och 
vittnar om (Tedeschi et al., 1998). Dessa positiva förändringar benämns på skilda sätt i olika 
studier trots att de alla beskriver att man genom bearbetandet av ett trauma kan förändras så 
att man fungerar på en högre nivå i olika avseenden jämfört med innan traumat inträffade. De 
vanligaste benämningarna som används för att beskriva detta fenomen är följande; ”stress-
related growth” (stress-relaterad utveckling), ”perceived benefits” (upplevda fördelar), 
”thriving” (blomstrande), och ”positive by-products” (positiva bieffekter) (Linley, Joseph, 
2004).  
 
I Siegel och Schrimshaws studie (2000) där man undersökte upplevelsen av ”stress-related 
growth” bland 54 kvinnor i New York som levde med HIV/AIDS, fann man att 83 % av 
kvinnorna uppgav minst en positiv förändring i livet som de kopplade samman med 
erfarenheten av sin sjukdom. Flera andra förändringar framkom som skulle kunna vara tecken 
på utveckling (growth), däribland; förändrade hälsobeteenden, förändrad andlighet, 
förändrade interpersonella relationer, förändringar i synen på sig själv, förändringar i synen på 
livets värde samt förändringar vad gäller yrkesmässiga mål.  
 
I en översiktsartikel av Thornton (2002), där man tittade på studier rörande ”perceived 
benefits” hos människor som överlevt cancer, fann forskaren tre områden inom vilka 
överlevare ofta uppger att de erfarit ”benefits” kopplade till sin erfarenhet; nya perspektiv på 
livet, ny syn på interpersonella relationer och ny syn på självet. I en annan studie där samma 
fenomen undersökts på en population av 154 kvinnor som blivit sexuellt utnyttjade som barn, 
framkom att nästan hälften av dessa kvinnor uppgav någon typ av ”perceived benefits” 
kopplad till erfarenheten av traumat. Fördelarna delades in i fyra huvudkategorier; att kunna 
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skydda barn från att bli utnyttjade, att kunna skydda sig själv, ökad kunskap om sexuella 
övergrepp på barn, samt att ha fått en starkare personlighet (McMillen, Rideout & Zuravin, 
1995).  
 
Abraido-Lanza, Guier och Colón (1998) undersökte fenomenet ”thriving” bland latinska 
kvinnor i USA drabbade av kronisk sjukdom och som även levde under fattigdom. 109 
kvinnor uppgav olika upplevelser av ”thriving”, där den vanligaste formen utgjordes av en 
ökad uppskattning av livet.  
 
En amerikansk kvalitativ studie gjord på 65 personer som alla stod under behandling för 
drogmissbruk och där ”positive by-products” undersöktes, framkom ett antal bieffekter som 
även är vanligt förekommande efter andra typer av svåra livserfarenheter; en ökad självtillit, 
ökad närhet till familj och andra, högre grad av medkänsla och andlighet, samt förändrade 
prioriteringar i livet. Andra positiva bieffekter som skulle kunna vara mer specifika för 
människor som upplevt drogmissbruk framkom; ökad självinsikt, ökad förmåga att hjälpa sina 
barn med drogrelaterade problem och en minskad grad av naivitet (McMillen, Howard, 
Nower & Chung, 2001).  
 
En annan benämning av positiva aspekter på trauma utgörs av ”positive life changes” 
(positiva förändringar i livet). Frazier, Conlon och Glaser (2001) undersökte olika aspekter av 
”positive life changes”, hur dessa utvecklar sig över tid, samt hur de står i relation till 
posttraumatiska besvär, i en longitudinell studie gjord på kvinnor som nyligen blivit utsatta 
för sexuella övergrepp. Kvinnorna i studien uppgav positiva förändringar inom tre områden 
redan två veckor efter att övergreppen ägt rum; ökad empati, bättre relationer samt en större 
uppskattning av livet. I ytterligare en studie där man undersökte detta fenomen, fann man tre 
domäner i vilka positiva förändringar manifesterade sig; i självuppfattning, i sociala relationer 
samt i synen på livet (Lehman et al., 1993). 
 
Posttraumatic growth 
 
Tedeschi med kollegor (1998) föreslår att den bästa benämningen på ovan nämnda fenomen 
är ”posttraumatic growth” (PTG). De anser att denna benämning klargör att fenomenet 
innebär positiva förändringar utöver personens tidigare förmåga att anpassa sig, fungera och 
vara medveten om livet – det handlar om personlig utveckling och tillväxt. De vill betona att 
utvecklingen sker i samband med erfarenheter av händelser som är traumatiska snarare än 
måttligt stressfyllda och att det handlar om en annan utveckling än vad som kan ske under 
mer normala omständigheter. Utvecklingen ses som något mer än att personen lär sig nya 
bemästringsstrategier, det handlar här istället om grundläggande förändringar och insikter om 
livet. PTG betraktas av dessa forskare som godartade förändringar som är emotionella, 
kognitiva och beteendemässiga. Dessa förändringar är så markanta att de medför en 
utveckling som kan uppfattas som omvälvande av den person som erfar dem.  
Vidare menar ovan nämnda forskare att PTG kan ses som en antites till PTSD (se ovan) i den 
meningen att det ur traumatiska händelser kan följa såväl psykologisk utveckling som 
psykologiska besvär. Positiva och negativa följder efter ett trauma ses som åtskilda fenomen 
som kan samexistera i en och samma individ (Linley & Joseph, 2004; Tedeschi et al., 1998).  
 
Teorin om PTG befinner sig dock i sin linda, begrepp och definitioner är fortfarande under 
utveckling, och detta innebär att den forskning som bedrivits och bedrivs kring teorin är 
knapphändig och metodologiskt outvecklad (Cohen, Hettler & Pane, 1998). Cohen med 
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kollegor menar vidare att PTG bör studeras med hjälp av såväl kvalitativa som kvantitativa 
forskningsmetoder för att en främjning av teoriutvecklingen ska kunna ske. 
 
Fenomenet PTG manifesterar sig enligt Tedeschi med kollegor (1998) inom tre övergripande 
teman, som vart och ett har ett antal underkategorier;  
Det första temat utgörs av ”perception of self” (självperception), med underkategorierna 
”survivor vs victim” (överlevare vs offer), ”self-reliance” (självtillit), samt ”vulnerability” 
(sårbarhet).  
Tema nummer två kallas ”interpersonal relationships” (interpersonella relationer) med 
underkategorierna ”self-disclosure and emotional expressiveness” (självavslöjande och 
känslomässig uttrycksfullhet), samt ”compassion and giving to others” (medkänsla och 
givande till andra).  
Det tredje och sista temat benäms ”philosophy of life” (livsfilosofi) med underkategorierna 
”priorities and appreciation of life” (prioriteringar och uppskattning av livet), ”existential 
themes and sense of meaning” (existentiella teman och känsla av mening), ”spiritual 
development” (andlig utveckling), samt ”wisdom” (visdom).  
Nedan beskrivs dessa teman mer utförligt, med utgångspunkt från Tedeschi med kollegor 
(1998).  
 
Självperception: 
Det första temat; ”självperception”, innefattar förändringar i hur en individ ser på sig själv 
efter att ha genomlevt ett trauma.  
Underkategorin ”överlevare vs offer”, beskriver förändringar i hur den traumadrabbade ser på 
sig själv. Att se sig själv som en överlevare är en grundförutsättning för PTG och anses av 
kliniker vara positivt. Personer som överger offerrollen upplever ofta sig själva vara starka 
och kan känna sig speciella på grund av det trauma de gått igenom.  
Att vara med om ett trauma kan leda till en ökad ”självtillit”, något som beskrivs i den andra 
underkategorin i temat ”självperception”. Här menar man att människor som genomlevt ett 
trauma ofta kan känna sig starkare, och kan uppleva att de nu har utvecklat 
bemästringsstrategier som de kan använda sig av vid möten med framtida svårigheter i livet. 
Aldwin, Levenson och Spiro (1994) beskriver att en känsla av att ha överlevt det värsta 
tänkbara kan finnas hos överlevare av traumatiska händelser, och denna känsla kan medföra 
att man upplever att det inte längre finns svårigheter man inte skulle klara av att hantera.  
I den tredje underkategorin; ”sårbarhet”, beskriver Tedeschi med kollegor (1998) att många 
som gått igenom ett trauma upplever sig vara mer medvetna om livets skörhet, sin egen 
dödlighet och sårbarhet än vad de tidigare upplevde sig vara. Dessa insikter kan medföra 
positiva förändringar hos personen i fråga när det handlar om hur han/hon uppskattar livet, 
hur han/hon relaterar till andra och på vilket sätt han/hon väljer att spendera sin tid.  
 
Interpersonella relationer: 
Tema nummer två; ”interpersonella relationer”, består av förändringar i hur man relaterar till 
andra efter att ha gått igenom ett trauma.  
Den första underkategorin i detta tema; ”självavslöjande och känslomässig uttrycksfullhet”, 
handlar om att man förändras i sitt sätt att uttrycka sig gentemot andra och att man blir mer 
öppen med sina känslor. Många kan även känna ett ökat behov av att dela med sig av sig 
själva till människor i sin närhet. Personer som gått igenom traumatiska händelser uppger 
ibland att de fått en mer nära relation till sina partners och att deras äktenskap har blivit 
starkare (Ponzetti, 1992). Det verkar även enligt Tedeschi med kollegor (1998) som att man 
efter att ha varit med om ett trauma kan bli bättre på att urskilja vem som är pålitlig nog att 
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anförtro sig åt, och ökad förmåga att dela känslomässig närhet med människor man känner 
tillit till är även det en lärdom som kan komma ur genomlevandet av ett trauma.  
”Medkänsla och givande till andra” utgör den andra underkategorin i temat ”interpersonella 
relationer”. I denna underkategori återkommer man inom teorin om PTG till insikten om den 
egna sårbarheten som kan komma ur ett trauma. Denna insikt kan fungera som en sorts 
empatiträning, där personen i fråga kan komma att känna en större medkänsla och altruism 
gentemot andra än vad man kände innan traumat. Genomlevandet av ett trauma ger 
erfarenheter som är svåra att förstå för någon som inte gått igenom samma sak, och människor 
med dessa erfarenheter kan ofta känna ett ökat behov av att dela med sig av den kunskap de 
besitter – man har något att ge. De vill ofta hjälpa andra som gått igenom liknande svårigheter 
och kan känna en läkande kraft och en styrka i att göra denna insats.  
 
Livsfilosofi: 
Det tredje temat; ”livsfilosofi”, rör grundläggande förändringar i hur en människa ser på livet 
efter att ha gått igenom ett trauma. Dessa förändringar kan röra frågor som bland annat 
handlar om livets mening, vad som är viktigt, vad man kan vänta sig av livet och vad man kan 
bidra med under sin livstid. Det betonas att PTG inom detta område handlar om att individen 
som drabbas av ett trauma mer eller mindre blir tvungen att möta och ta itu med frågor kring 
livet och dess mening. Att på frivillig basis ställa sig filosofiska spörsmål utan erfarenheten av 
ett trauma, handlar om någonting annat och ses inte som PTG.  
Den första underkategorin i detta tema; ”prioriteringar och uppskattning av livet”, beskriver 
att personer som överlevt ett trauma kan uppleva det som att de fått en ny chans till livet som 
de vill förvalta på ett omsorgsfullt sätt. Denna upplevelse av en andra chans kan för många 
innebära att de inser att de nu vill umgås mer med sina nära och kära, de värdesätter varje dag 
mer än de tidigare gjort, och de tenderar att ta lättare på livet i den meningen att vardagliga 
bekymmer inte längre upplevs lika stora. Nya insikter om vad som är viktigt, gör att personer 
som varit med om ett trauma, i högre utsträckning än förut, tar avstånd från sådant de 
upplever vara slöseri med deras tid.  
I underkategori nummer två; ”existentiella teman och känsla av mening”, beskrivs 
förändringar i hur man tänker kring grundläggande livsfrågor. Att gå igenom ett trauma kan 
väcka tankar om livet som man tidigare inte gick in i lika djupt. Det är själva brottandet med 
dessa existentiella frågor som ses som PTG, inte huruvida man finner de ”rätta” svaren eller 
ej. Förändringarna inom denna kategori ses som tecken på PTG, men behöver nödvändigtvis 
inte upplevas som något positivt av den individ som befinner sig i detta existentiella grubbleri 
(Yalom & Lieberman, 1991).  
Den tredje underkategorin; ”andlig utveckling”, beskrivs av Tedeschi med kollegor (1998) 
som en kategori där man genom att gå igenom ett trauma kan känna att Guds närhet blir 
tydligare, och många kan känna en fördjupning av sin religiösa ståndpunkt. Att genomleva ett 
trauma kan även innebära att man förstår innebörden av sin tro på ett tydligare sätt än vad 
man tidigare gjorde. Hos människor utan religiös tro, kan ofta en större medvetenhet uttryckas 
vad gäller fenomen av andlig karaktär (Kessler, 1987).  
I den fjärde och sista underkategorin; ”visdom”, beskriver Tedeschi med kollegor (1998) hur 
människor lär sig saker om livet genom det lidande de går igenom i samband med ett trauma 
och dessa lärdomar innebär en fördjupad förståelse om livets betingelser och kan leda till 
ökad visdom. Individer som gått igenom traumatiska händelser som varit smärtsamma såväl 
fysiskt som psykiskt kan se att dessa händelser har berikat deras liv, och de känner att de 
erhållit mer livsvisdom (Neugarten, 1977; ref i Tedeschi et al., 1998). Den människa som har 
utvecklat PTG ses ofta som vis, då denne har lärt sig uppskatta livet, kan konsten att relatera 
till andra, vet hur han/hon ska handskas med svårigheter och är medveten om sin syn på 
andlighet (Tedeschi et al., 1998). 
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Sju principer för PTG: 
Tedeschi och Calhoun (1995), beskriver sju principer som alla spelar in i hur det kan gå till 
när en individ växer utifrån bearbetandet av ett trauma:  
Den första principen innebär att en persons kognitiva scheman (till exempel antaganden om 
hur världen är beskaffad) måste utmanas och förändras för att PTG ska kunna utvecklas. 
Individen förstår inte längre den värld han/hon lever i, och livet är inte längre lika hanterbart 
och meningsfullt som det upplevdes innan traumat slog till.  Individens illusion om att vara 
osårbar slås i spillror, och han/hon blir medveten om sin utsatthet. Befintliga scheman är inte 
längre tillräckliga för att hantera det personen varit med om, och schemana behöver utvidgas 
för att erfarenheten ska kunna införlivas och bearbetas. Starka känslor är även inbegripna i 
denna process, och det är till stor del på grund av dessa känslor som de kognitiva 
schemaförändringarna äger rum.  
Princip nummer två beskriver att vissa grundantaganden är mer motståndskraftiga mot 
förändring än andra, då i princip vilken händelse som helst kan införlivas och rymmas i dem. 
Ett exempel på detta är religiösa scheman, där individer fortfarande kan finna mening i och 
kan förstå det traumatiska som har drabbat dem, utifrån deras tro. Människor med dessa typer 
av scheman lyckas ofta införliva traumatiska händelser i sina grundantaganden, och utvecklar 
därför mer sällan PTG.  
Tedeschi och Calhoun (1995) tar under den tredje principen upp att personer som gått igenom 
ett trauma bör se något positivt med sig själva och/eller världen för att kunna utveckla PTG. 
Att ha en negativ själv- och/eller världsbild lämnar litet eller inget utrymme till att växa enligt 
teorin om PTG.  
I princip nummer fyra beskrivs att olika typer av PTG (förändringar i självperception, 
interpersonella relationer och livsfilosofi) kan komma ur erfarenheter av olika typer av 
trauman. Vidare beskrivs att det inte är traumat i sig och tankarna på det som leder fram till 
dessa skillnader, det handlar istället om hur man själv och andra reagerar på händelsen. 
Genom att försöka förstå, finna mening och hantera traumat kan PTG utvecklas, det räcker 
således inte med att endast konstatera att traumat inträffat.  
Under den femte principen tar Tedeschi och Calhoun (1995) upp att olika personlighetsdrag 
inverkar på en individs möjlighet att efter bearbetningen av ett trauma utveckla PTG. Vissa 
människor har sätt att hantera traumatiska händelser vilka kan leda till utveckling, men det 
kan också vara så att de har en förmåga att se positivt på tillvaron trots att de drabbats av stora 
svårigheter. Olika personlighetsdrag finns som är relaterade till framgångsrik bemästring av 
svårigheter. Dessa personlighetsdrag utgörs bland annat av ”self-efficacy” (självförmåga), 
”locus of control” (placering av kontroll), ”hardiness” (att vara härdad) och att vara 
optimistisk. Således underlättar innehavandet av dessa personlighetsdrag att en utveckling av 
PTG kan äga rum hos individer som blivit utsatta för trauma.  
I princip nummer sex beskrivs vikten av att traumat ses som en avgörande och omvälvande 
händelse i den drabbade personens liv. För att PTG ska kunna utvecklas, krävs att händelsen 
ses som en betydelsefull vändpunkt i livet och att individen nu ser på livet ur ett mer helhetligt 
perspektiv. Många upplever att de efter traumat kan finna en annan mening i tillvaron och att 
de fått en ny förståelse för livet och dess betingelser.  
Under den sjunde och sista principen, skriver Tedeschi och Calhoun (1995) att en förmåga att 
utveckla visdom är en förutsättning för att PTG ska kunna äga rum. Här beskrivs visdom som 
en förmåga hos individen att uppskatta livet utifrån dess paradoxer, och att låta mer 
nyanserade perspektiv ta plats. Exempelvis illustreras det paradoxala i att kunna agera snabbt, 
men att samtidigt kunna avvakta, vänta och inta en mer accepterande hållning inför svåra 
situationer man konfronteras med. Som tecken på visdom anges även förmågan att behålla sitt 
lugn trots att man utsätts för känslomässig påfrestning.   
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Processmodell över PTG: 
Ovan nämnda principer samverkar således i utvecklingen av PTG, och för att ytterligare 
åskådliggöra hur denna process kan se ut, presenteras nedan en modell utarbetad av Tedeschi 
och Calhoun (1995) över hur PTG kan uppstå (se Figur 1). Modellen är uppdelad i sju olika 
  

 
Figur 1 

En generell modell över PTG (Tedeschi & Calhoun, 1995, s. 89). 
 
moduler som är relaterade till varandra:  
De personlighetsdrag en individ besitter (modul 1) och som tidigare nämnts kan främja 
utvecklingen av PTG, spelar in i hur den första reaktionen på ett trauma ser ut, men påverkar 
även fortsättningsvis utvecklingen av PTG.  
Det inträffade traumat (modul 2) uppfattas sedan utifrån en individs personlighet, och denne 
försöker hantera traumat med hjälp av de förmågor och resurser han eller hon besitter, men 
misslyckas med detta.  
För att PTG ska kunna utvecklas, krävs att den drabbade personen inte klarar av att hantera 
traumat under denna inledande fas, utan hamnar i en situation där tidigare känslomässiga 
strategier, kognitiva scheman och beteendemönster inte räcker till (modul 3).  
En andra fas av bearbetning påbörjas, som karaktäriseras av ”rumination” (grubbleri) (modul 
4). Här sker en ombearbetning av individens kognitiva scheman, och försök görs till att 
hantera det lidande individen upplever genom ”emotion-focused coping” (känslofokuserad 
bemästringsstrategi). Denna typ av ”coping” formas till stor del av individens ursprungliga 
personlighet (modul 1).  
Vidare beskriver modellen hur personer som stöttar den traumadrabbade kan påverka 
utvecklingen av PTG hos en individ, genom att erbjuda känslomässigt stöd, ge nya perspektiv 
på det som hänt, samt att underlätta situationen för den drabbade på olika sätt (modul 5). 
Under nästa fas (modul 6), utvecklas en begynnande PTG. Här har individen lyckats skapa sig 
nya bemästringsstrategier på känslomässiga, kognitiva och beteendemässiga plan, och 
påverkas fortlöpande av andras sociala stöd och sina egna personlighetsdrag. Denna påverkan 
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går även i motsatt riktning, vilket kan innebära förändringar av såväl personlighet som av de 
relationer individen har till andra människor. Under denna fas ses traumat som mer hanterbart 
och det inträffade är för personen lättare att förstå. Den begynnande PTG:n gestaltar sig här 
ofta som en känsla av styrka hos personen i fråga, han/hon inser livets ständiga föränderlighet, 
och individen kan få nya insikter om att andra människor kan vara till hjälp på ett sätt som 
tidigare inte erfarits.  
I modellens sista fas (modul 7) beskrivs att en vidareutveckling av PTG kan komma att ske, 
eftersom individen här kan fundera och grubbla kring det som har hänt på ett mer 
reflekterande sätt, då han/hon inte längre upplever samma känslomässiga upprördhet som 
under tidigare faser. Visdom kan utvecklas, och ett känslomässigt lugn uppkommer, liksom en 
större uppskattning av livet genom insikten om det paradoxala i att samtidigt kunna vara både 
stark och svag. Den traumadrabbade individen införlivar traumat i sin livsberättelse, och 
utvecklar ett dialektiskt tänkande som innefattar en ny uppskattning av livets motsägelser och 
paradoxer, och individens beteendemönster blir mer kreativa. En fördjupning av individens 
relationer till andra kan ske, då personen har dragit lärdomar om vikten av empati och fått 
erfara andras stöd och omtanke. I denna sista fas kan den drabbade individen finna en mening 
med traumat, och meningen med livet kan upplevas som fördjupad då individen nu uppskattar 
det han/hon har på ett nytt sätt.  
 
Tidigare forskning kring PTG: 
Numera finns det en mängd studier som visar på olika typer av svårigheter som kan fungera 
som en grogrund för utveckling av PTG. Många av dessa studier var inte utformade för att 
undersöka fenomenet PTG, utan här har fenomenet dykt upp som ett oväntat fynd. 
Man har funnit PTG inom följande typer av svåra händelser; att förlora en närstående 
(Calhoun & Tedeschi, 1989-1990; ref. i Tedeschi & Calhoun, 2004b), att få reumatism 
(Tennen, Affleck, Urrows, Higgins, & Mendola, 1992; ref. i Tedeschi & Calhoun, 2004b), att 
insjukna i HIV (Bower, Kemeny, Taylor, & Fahey, 1998; ref. i Tedeschi & Calhoun, 2004b), 
att drabbas av cancer (Collins, Taylor, & Skokan, 1990; ref. i Tedeschi & Calhoun, 2004b), 
att genomgå benmärgstransplantation (Andrykowski, Brady, & Hunt, 1993; ref. i Tedeschi & 
Calhoun, 2004b), att få en hjärtattack (Affleck, Tennen, Croog, & Levine, 1987; ref. i 
Tedeschi & Calhoun, 2004b), att ha svårt sjuka barn (Abbott & Meredith, 1986; ref. i 
Tedeschi & Calhoun, 2004b), att vara med om transportolyckor (Joseph, Williams, & Yule, 
1993; ref. i Tedeschi & Calhoun, 2004b), att drabbas av brand i boningshus (Thompson, 
1985; ref. i Tedeschi & Calhoun, 2004b), att vara utsatt för våldtäkt och andra sexuella 
övergrepp (Burt & Katz, 1987; ref. i Tedeschi & Calhoun, 2004b), att ha stridit i krig (Elder & 
Clipp, 1989; ref. i Tedeschi & Calhoun, 2004b), att vara flykting (Berger & Weiss, in press; 
ref. i Tedeschi & Calhoun, 2004b) och att bli tagen som gisslan (Cole, 1992; ref. i Tedeschi & 
Calhoun, 2004b).  
Det verkar således som att fenomenet PTG står att finna hos många människor som drabbats 
av en mängd olika typer av traumatiska händelser (Tedeschi & Calhoun, 2004b).  
 
En traumadrabbad grupp som enligt vad författarna erfar hittills inte varit i fokus inom detta 
forskningsområde, utgörs av nära anhöriga till individer som suiciderat. Exempel finns dock 
på forskningsstudier där suiciddrabbade anhöriga tillhört en större population av sörjande, 
såsom i en studie av Polatinsky och Esprey (2000), där man undersökte könsskillnader i 
upplevelsen av PTG efter förlusten av ett barn. 
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Suicid 
 
Med suicid menas att man avsiktligen tar sitt liv, men det är svårt att finna en definition som 
täcker in alla tänkbara skepnader som suicid kan ta.  
Enligt den amerikanska statliga myndigheten ”CDC” (The Centers for Disease Control and 
Prevention), definieras suicid på följande sätt (fri översättning): ”död orsakad av skada, 
förgiftning eller kvävning, där det finns bevis (explicit eller implicit) på att skadan var 
självförvållad och att den avlidne haft avsikten att ta sitt liv” (Nolen-Hoeksema, 2001, s. 300). 
En svensk definition ges av Cullberg (2003, s. 405), där han med suicid menar ”en medveten 
handling som individen företagit för att skada sig själv så att det lett till döden”.  
 
Suicid är den vanligaste dödsorsaken bland svenska män i åldersgruppen 30-40 år. Totalt sett 
dör fler än 1000 människor om året i Sverige på grund av suicid, och denna siffra överstiger 
det antal individer som varje år dör i trafikolyckor, mord, narkotikamissbruk och AIDS 
tillsammans.  
Antalet suicid förefaller minska generellt sett utslaget på hela den svenska befolkningen, men 
bland ungdomar och särskilt unga män, är suicidfrekvensen på väg uppåt.  
En annan grupp där suicid blir allt mer vanligt förekommande utgörs av medelålders kvinnor. 
Tidigare var det fyra till fem gånger så många män som tog sina liv i jämförelse med kvinnor, 
men idag är skillnaden inte lika stor, då det nu är två gånger så vanligt att män suiciderar i 
förhållande till kvinnor.  
Statistiken visar även att så många som tio procent av de personer som försökt att ta sina liv, 
slutligen kommer att dö till följd av suicid (Cullberg, 2003). 
 
Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna studie är att fånga upplevelser av hur livet kan förändras i positiv riktning 
efter bearbetandet av att en nära anhörig har suiciderat.  
 
Författarna anser att detta är en viktig fråga att undersöka, då så lite forskning finns på 
området, trots att suicid är så vanligt förekommande som det är. Som nämnts ovan har 
författarna sökt kartlägga tidigare forskning kring olika typer av positiva förändringar som 
kan följa efter en nära anhörigs suicid, men inte funnit några studier av detta slag. De studier 
som fanns att tillgå berörde de negativa följder som kan härröra ur denna typ av förlust.  
 
Mycket av forskningen vad gäller suicid har även berört de individer som är suicidbenägna, 
och de efterlevande till någon som har suiciderat har inte stått i fokus i samma utsträckning 
(Barrett & Scott, 1990). Detta faktum förklarar Doka (1996; ref. i Rubel, 1999) med hjälp av 
följande skäl; det kan vara svårt att få tag i tillräckligt stora urval för att kunna bedriva en 
studie där resultatet är representativt för den totala populationen anhöriga till människor som 
suiciderat, det finns få valida och reliabla instrument när det gäller att studera denna 
population, och många forskare kan känna sig obekväma i att ställa frågor kring de 
efterlevandes känslor då de är rädda för att väcka smärtsamma minnen och förvärra 
sorgeprocessen för den drabbade individen.  
 
Att förlora en nära anhörig i suicid är ett trauma som kan innebära en högre risk att drabbas av 
långvariga negativa följder än om den anhörige avlidit på annat sätt (Boyd & Bee, 2006). 
Enligt Bailley, Kral och Dunham (1999), är en nära anhörigs suicid förknippat med speciella 
reaktionsmönster. Många känner ilska och upplever sig avvisade av personen som tog sitt liv, 
och sorgen kompliceras ofta av skuldkänslor över att inte ha kunnat förhindra det inträffade. 
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Vanligt förekommande är också känslor av stigmatisering, och många upplever att människor 
i deras omgivning undviker dem och avstår från att samtala om den avlidne (van der Wal, 
1989).  
 
De anhörigas situation behöver således uppmärksammas mer, och genom att lyfta frågor kring 
suicid och dess positiva följder, är författarnas förhoppningar att kunna bidra till ökad 
kunskap och förståelse inom detta relativt outforskade område. Förhoppningar finns även om 
att personer som har förlorat en nära anhörig i suicid ska kunna läsa studien och känna igen 
sig på ett sådant sätt att det ger dem något de kan ta med sig i sin sorgebearbetning. Att se hur 
det går att växa och utvecklas utifrån en så svår förlust som denna skulle kunna bredda 
perspektiven på det personen varit med om, och leda till att denne får möjlighet att se på livet 
ur en ny synvinkel. Det är tillåtet att låta sorgen och lidandet föra något positivt med sig, och 
författarna hoppas att denna studie kan bidra till att minska det tabubelagda och 
kontroversiella i att prata om de positiva förändringar som kan följa ur bearbetandet av att en 
nära anhörig tar sitt liv. Här bör dock betonas att dessa positiva förändringar naturligtvis 
aldrig på något sätt kan väga upp sorgen och saknaden efter den avlidne, men de visar på att 
livet trots det svåra kan blomstra och kan vara värt att fortsätta leva.  
 
Att forska kring positiva perspektiv på trauma är enligt författarna viktigt av ett flertal 
anledningar. Som tidigare nämnts, är det av vikt att forskningen kring trauma bedrivs med 
fokus på att fånga helheten i ett traumas efterdyningar. Att endast fokusera på negativa 
konsekvenser ger inte en rättvis bild av de psykologiska effekter som kan komma ur ett 
trauma. I ett kliniskt sammanhang är det betydelsefullt att det finns en medvetenhet hos 
behandlare av traumatiserade individer kring teorier om positiva följder som kan komma ur 
ett trauma. Genom att detta perspektiv finns med, kan man som behandlare möta klienten när 
denne berör tankar kring lidande och vad det kan föra med sig.   
 
Syftet med studien är således att fånga upplevelser av hur livet kan förändras i positiv riktning 
efter bearbetandet av att en nära anhörig har suiciderat. För att ta reda på detta valde 
författarna att genomföra en studie utifrån en kvalitativ ansats, där halvstrukturerade 
intervjuer användes som datainsamlingsmetod. Denna metod valdes då den ansågs lämpa sig 
bäst för denna typ av syfte. Då det gäller att fånga individers upplevelser av ett visst fenomen, 
är den kvalitativa intervjun den forskningsmetod som är att föredra (Kvale, 1997).  
 
För att fånga upplevelser av hur livet kan förändras i positiv riktning efter bearbetandet av att 
en nära anhörig har suiciderat, arbetade författarna fram två skilda frågeställningar: 
 

1. Hur kan PTG gestalta sig hos individer som mist en nära anhörig i suicid? 
2. Vilka positiva förändringar uttrycker deltagarna att de har erfarit efter att de förlorat en 

nära anhörig i suicid? 
 
Den första frågeställningen: hur kan PTG gestalta sig hos individer som mist en nära anhörig i 
suicid?, formulerades utifrån författarnas kunskap om teorin PTG. Teorin talar om förändring 
och tillväxt ur ett positivt perspektiv efter att en individ har genomlevt ett trauma, och de 
förändringar som tas upp berör tre domäner; självperception, interpersonella relationer samt 
livsfilosofi.  
Denna frågeställning är således utformad utifrån ett teoretiskt perspektiv, och begränsar 
därmed utrymmet för variation i deltagarnas beskrivningar av uttryckta upplevelser av 
positiva förändringar efter att de förlorat en nära anhörig i suicid.  
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För att vidga detta utrymme och för att kunna ge en fylligare bild av deltagarnas uttryck för 
hur livet har förändrats i positiv riktning, lade författarna till den andra frågeställningen: vilka 
positiva förändringar uttrycker deltagarna att de har erfarit efter att de förlorat en nära anhörig 
i suicid?  
Denna frågeställning tar således sin utgångspunkt ur deltagarnas perspektiv, och tillåter andra 
typer av positiva förändringar, som inte ryms i teorin om PTG, att gestalta sig.  
De två frågeställningarna kompletterar varandra på så sätt att syftet med studien belyses ur två 
perspektiv; ett med en mer teoretisk prägel, och ett annat med mer fokus på empirin. 
  

Metod 
 
Studien genomfördes utifrån en kvalitativ ansats för att beskriva och skapa en djupare 
förståelse för hur PTG kan gestalta sig hos personer som mist en nära anhörig i suicid, samt 
vilka positiva förändringar som individer vilka mist en nära anhörig i suicid kan uppleva efter 
bearbetningen av sin förlust. Dessa typer av frågor låter sig bäst besvaras med hjälp av 
kvalitativa forskningsmetoder (Kazdin, 2003).  
 
Kvalitativa intervjuer användes som datainsamlingsmetod, och denna form av intervju 
definieras enligt följande, ”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den 
intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening” (Kvale, 1997, s. 
13). Författarna använde sig av denna datainsamlingsmetod, då intervjun tillåter forskaren att 
komma nära deltagarens egen upplevelse av ett fenomen, och deltagaren får möjlighet att 
själv beskriva denna upplevelse med egna ord. 
 
Under bearbetningen av den första frågeställningen; hur kan PTG gestalta sig hos individer 
som mist en nära anhörig i suicid?, användes en hermeneutisk ansats. Här fokuserades på att 
förstå, beskriva och tolka intervjuernas innehåll genom att ständigt föra en dialog med texten 
(Kvale, 1997). Det handlar inte bara om en beskrivning av det som individen uttrycker, utan 
även om att analysera och tolka de underliggande förhållanden som erfarenheten bygger på 
(Moustakas, 1994). Här användes teorin om PTG som tolkningsram, och författarna växlade 
ständigt mellan teori och empiri under analysförfarandet. Textens delar studerades och 
jämfördes med teorin om PTG i en fortlöpande cirkulär process som utmynnade i en djupare 
förståelse av deltagarnas uttryck liksom en ökad kunskap om teorin om PTG. Detta förfarande 
beskrivs enligt Egidius (2005) som en hermeneutisk-dialektisk metod där kunskap utvecklas 
genom att det man vet sätts in i nya sammanhang och den gamla kunskapen får därigenom en 
ny, fördjupad mening.   
 
Under bearbetningen av den andra frågeställningen; vilka positiva förändringar uttrycker 
deltagarna att de har erfarit efter att de förlorat en nära anhörig i suicid?, tillämpades en mer 
fenomenologisk ansats, för att kunna ge en bild av dessa förändringar så som de tedde sig 
utifrån deltagarnas perspektiv. Det handlar här främst om att beskriva verkligheten så som den 
uppfattas av individen, inte om analys och förklaring (Moustakas, 1994). Författarna strävade 
här efter att i så hög grad som möjligt bortse från sin förförståelse, sina egna tankar och idéer 
kring positiva förändringar, för att låta deltagarnas upplevelser mer fritt få komma till uttryck. 
Detta förfarande kallas fenomenologisk reduktion (Kvale, 1997). 
 
Cohen, Hettler och Pane (1998) anser att kvalitativa intervjuer är den metod som lämpar sig 
bäst då man vill undersöka PTG. Kvalitativa intervjuer möjliggör ett samspel mellan 
intervjuare och deltagare, och detta kan leda till en bättre förståelse för deltagarens 
upplevelser. Deltagaren får en mer aktiv roll och kan påverka innehållet i 
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forskningssituationen på ett annat sätt än om datainsamlingen sker med mer kvantitativa 
metoder.  
 
Då man genomför en kvalitativ undersökning är det viktigt för studiens resultat att forskaren 
granskar och är medveten om den förförståelse han eller hon har vad gäller det fenomen som 
ska studeras (Thomsson, 2002). Författarnas förförståelse i denna studie utgjordes av ett 
intresse och ett engagemang för frågor som rör trauma och dess inverkan på människors 
existens. Tankar fanns om att bearbetandet av ett trauma kan leda till positiva förändringar i 
en människas liv på olika plan. Dessa frågor ledde fram till befintlig litteratur kring teorin om 
PTG.  
Vad gäller valet av trauma som studerats, hade författarna en uppfattning om att nära anhöriga 
till personer som tagit sitt liv var en grupp som är underrepresenterad i forskningen i stort. 
Författarna anade att det skulle vara svårt och skuldbelagt att prata om att man skulle kunna 
växa utifrån ett så svårt trauma, men samtidigt fanns en tro på att även detta trauma skulle 
kunna leda till PTG och positiva förändringar.  
Förförståelsen bestod även i att författarna fördjupat sig i viss litteratur kring PTG och suicid, 
för att vara insatta i de ämnesområden som studien skulle komma att kretsa kring, däribland 
Ferm (2003), Tedeschi och Calhoun (1995), samt Tedeschi med kollegor (1998). Vikten av att 
vara expert på det ämne intervjun handlar om beskrivs av Kvale (1997).  
 
För att öka studiens reliabilitet och validitet beskrivs varje steg i forskningsprocessen 
ingående, detta för att möjliggöra insyn och för att läsaren själv ska kunna göra en bedömning 
av studiens kvalitet (Kvale, 1997). 
 
Deltagare 
 
För att få delta i studien krävdes att personen hade mist en nära anhörig (mor, far, syskon, 
barn, make, maka, sambo) i suicid, att förlusten ägde rum för minst två år sedan och att 
personen var över 18 år när det inträffade. Dessa avgränsningar gjordes då författarna önskade 
att deltagarna uppnått vuxen ålder vid sin förlust, samt för att undvika att intervjuerna ägde 
rum för nära traumat i tiden och deltagarna då skulle kunna befinna sig i en mer akut 
krissituation.  
Inga typer av skattningsinstrument användes för att exkludera personer som anmält sig till 
studien och som eventuellt skulle kunna befinna sig i ett krisskede eller exempelvis vara djupt 
deprimerade. Författarna litade till deltagarnas förmåga att själva bedöma huruvida de ansåg 
sig orka med att prata om det inträffade, och de fick när som helst under intervjun avbryta sitt 
deltagande. Några övriga exklusionskriterier tillämpades inte.   
 
Författarna har utifrån den litteratur de studerat kring trauma (se ovan, under rubriken 
”Trauma”) gjort bedömningen att erfarenheten av att en nära anhörig tar sitt liv, är en 
händelse som uppfyller kriterierna för att kunna kallas traumatisk. Detta behöver inte innebära 
att den som erfarit en sådan här händelse absolut måste uppleva den som traumatisk, och 
denna upplevelse undersöktes heller inte då studiens deltagare valdes ut. Att ha varit med om 
det trauma det innebär att förlora en närstående i suicid, ansågs tillräckligt för att få delta.  
 
Studiens deltagare var sex till antalet. Av dessa var två stycken män och fyra stycken kvinnor. 
Deltagarnas ålder var i genomsnitt 52.6 år, där den yngsta deltagaren var 25 år och den äldsta 
72 år. Hälften av deltagarna hade förlorat sina syskon och hälften hade förlorat sina barn. 
Antal år som passerat sedan deras anhöriga suiciderade varierade från 3 till 21 år, med en 
genomsnittlig tidsperiod på 9.2 år. Samtliga deltagare är eller har varit medlemmar i en 
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organisation som riktar sig till personer som mist en vän eller anhörig i suicid. Deltagarna har 
frivilligt anmält sitt intresse av att delta i studien och samtliga fick kännedom om studien via 
personer involverade i arbetet med ovan nämnda organisation. Ett ändamålsenligt urval 
genomfördes, där för studiens syfte relevanta faktorer fick avgöra vilka som blev aktuella för 
en intervju (Thomsson, 2002). Spridning eftersträvades vad gäller variablerna kön, ålder, antal 
år sedan förlusten samt grad av aktivitet inom organisationen. Ingen ersättning utgick till 
deltagarna, förutom kostnader för resor i de fall där deltagarna reste långväga för att bli 
intervjuade. 
 
Deltagarna hade inte erhållit någon information från författarna kring teorin om PTG innan 
intervjuerna påbörjades och förväntades således inte ha någon förförståelse om denna teori 
som skulle kunna ha påverkat deras berättelser.   
 
Material 
 
Författarna använde sig av en halvstrukturerad intervju där arbetet skedde utifrån en 
intervjuguide (se Bilaga 1) med förutbestämda teman och förslag på frågor. Samtidigt fanns 
en öppenhet i att kunna följa deltagaren i det han/hon berättade och författarna var således inte 
helt bundna till den utarbetade intervjuguiden. Intervjuguidens frågor ställdes inte 
nödvändigtvis ordagrant och utifrån en viss ordning, utan sågs snarare som en hjälp till 
författarna att kunna täcka in de teman som studien kretsade kring.  
Författarna utarbetade ovan nämnda intervjuguide, där såväl PTG-teman som andra positiva 
förändringar gavs utrymme att träda fram, allt för att besvara studiens frågeställningar; hur 
kan PTG gestalta sig hos individer som mist en nära anhörig i suicid?, samt vilka positiva 
förändringar uttrycker deltagarna att de har erfarit efter att de förlorat en nära anhörig i suicid? 
Ovan nämnda intervjuguide användes i samtliga intervjuer. Följande frågor ställdes för att få 
svar på den första frågeställningen; hur har livet förändrats genom din förlust?, har förlusten 
förändrat din syn på dig själv på något sätt?, har förlusten förändrat din syn på relationer till 
andra på något sätt?, samt har förlusten förändrat din syn på livet på något sätt? Dessa frågor 
valdes ut då de ansågs representera de teman i vilka PTG vanligtvis gestaltar sig; 
självperception, interpersonella relationer, samt livsfilosofi (Tedeschi et al., 1998), de var 
således teorianknutna.  
Författarna använde följdfrågor och uppmaningar som; kan du beskriva hur?, på vilket sätt?, 
hur menar du då?, berätta mer!, för att gå djupare in i deltagarnas svar.  
För att få svar på studiens andra frågeställning ställdes frågor som; hur har livet förändrats 
genom din förlust?, har du upplevt några andra förändringar som vi inte gått in på? Dessa 
frågor valdes ut för att spegla deltagarnas upplevelser av positiva förändringar och var således 
inte hämtade ur någon teori.  
 
Författarna strävade genom användandet av frågorna efter att vara så öppna som möjligt för 
deltagarnas upplevelser kring positiva förändringar, detta för att ge dem en möjlighet att få 
prata även om andra teman som inte direkt efterfrågades i frågorna kring teorin om PTG.  
Då deltagarna pratade om positiva förändringar av olika slag, ställdes följdfrågor för att 
komma djupare in i deras svar, som till exempel; kan du beskriva hur?, på vilket sätt?. 
 
För att inte inverka för mycket på deltagarnas svar hölls frågorna öppna. Författarna var mer 
styrande när man ville gå djupare in på ett område som berörde studiens frågeställningar, samt 
då man ville verifiera deltagarnas svar. Detta förfarande användes för att höja intervjuernas 
tillförlitlighet (Kvale, 1997). 
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Ljudbandspelare, ljudband och mikrofon användes vid registreringen av intervjuerna. För att 
överföra det inspelade materialet till skrift använde sig författarna av transkriberingsapparater. 
Samtlig teknisk utrustning tillhandahölls av Teknisk Service, Örebro Universitet.  
 
Procedur 
 
Då syftet med studien fastställts, utformades ett brev innehållande bland annat information om 
studien, deltagandekriterier och telefonnummer samt e-mailadress där personer intresserade 
av att delta kunde anmäla sig (se Bilaga 2a).  
 
Kontakt etablerades med en organisation för anhöriga till personer som har tagit sitt liv, då 
denna organisation är väletablerad och når ut till den målgrupp studien riktar sig till. Då 
möjlighet att lägga upp brevet på organisationens hemsida inte gavs, skickades ovan nämnda 
brev ut i en något omarbetad version (se Bilaga 2b) till ett urval av personer involverade i 
arbetet med organisationen. Urvalet baserades på geografisk tillgänglighet. Dessa personer 
spred sedan brevet vidare till andra medlemmar de kom i kontakt med. Detta tillvägagångssätt 
beskrivs av Thomsson (2002) och kallas för ”snöbollsmetoden”; en bred första ansats görs för 
att samla in en större mängd möjliga deltagare.  
 
Samtliga länets 32 vårdcentraler kontaktades per telefon, där en förfrågan om att få sätta upp 
informationsbreven framfördes. Vårdcentralerna sågs som ett bra alternativ då många 
människor passerar här dagligen. I väntrummen samlas människor och där ges tid och 
möjlighet att ta till sig information om studien. 21 vårdcentraler accepterade förfrågan, och 
informationsbreven sattes upp i väntrum eller på anslagstavlor i anslutning till receptionen. 
 
Personer som anmält sitt intresse av att delta i studien kontaktades per brev eller e-mail, 
beroende av vilken typ av kontaktväg de lämnade i sin intresseanmälan. De fick bekräftelse på 
sin anmälan samt information om att ny kontakt skulle etableras då anmälningstiden gått ut 
och urvalet genomförts (se Bilaga 3). 
 
Till studien anmälde sig fjorton personer och ur denna grupp valdes sex personer ut. De som 
anmälde sig till studien förväntades uppfylla kriterierna för att få delta, då dessa kriterier 
angavs utförligt i informationsbrevet. Ett urval på sex personer ansågs till en början rimligt 
med tanke på studiens omfattning och utifrån intervjuernas beräknade längd och djup, men 
antalet hölls öppet fram till dess att intervjuerna avslutats och författarna gjorde bedömningen 
att den insamlade datan var tillräcklig utifrån studiens syfte och omfattning.  
Urvalet genomfördes med önskan om spridning i för studiens syfte viktiga variabler, såsom 
kön, ålder och grad av aktivitet inom anhörigorganisationen, ett så kallat ”ändamålsenligt 
urval” (Thomsson, 2002). Tanken med detta var att få en variation i urvalet för att möjliggöra 
att så många läsare som möjligt skulle kunna känna igen sig i deltagarnas upplevelser.  
De individer som var mer aktiva inom organisationen för anhöriga till personer som tagit sitt 
liv valdes ut för att de ansågs vara vana och villiga att prata om sina erfarenheter och 
förväntades i hög grad kunna bidra till att uppfylla studiens syfte. 
 
Personer som anmält sitt intresse men inte blivit utvalda att delta, kontaktades åter per brev 
eller via e-mail, där de tackades för visat intresse, samt fick information om hur de kan gå 
tillväga för att ta del av studiens resultat (se Bilaga 4). 
 
Efter avslutat urval kontaktades per telefon de personer som blivit utvalda att delta och tid och 
plats bokades för den kommande intervjun utifrån deltagarnas önskemål och intervjuns 
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privata karaktär och krav på avskildhet. Varje deltagare kontaktades av den författare som 
skulle komma att genomföra intervjun, detta för att en relation dem emellan skulle börja att 
etableras. Under detta telefonsamtal informerades även deltagarna om att intervjun skulle 
komma att handla om förändringar i synen på livet, förändringar i synen på relationer till 
andra och förändringar i synen på sig själva sedan de förlorat sin nära anhörig, detta för att 
förbereda dem på intervjuns teman och för att ge dem möjlighet att tänka och fundera kring de 
förändringar de har upplevt sedan sin förlust. Detta förfarande valdes för att intervjuerna 
lättare skulle kunna fokuseras på studiens syfte.  
 
Varje författare genomförde tre enskilda intervjuer var. Två intervjuer genomfördes på 
deltagarnas arbetsplatser och fyra deltagare kom till Psykologmottagningen, Drottninggatan 
38 i Örebro för att låta sig intervjuas.  
Två av deltagarna uttryckte önskemål om att få intervjuas vid samma tillfälle och tillfrågades 
av författarna om de efter sina individuella intervjuer även ville delta i en parintervju. Detta 
var de positivt inställda till och intervjun genomfördes tillsammans med de båda författarna, 
där den ena var mer aktiv och den andra hade en mer observerande hållning. Även i denna 
intervju användes den utarbetade intervjuguiden (se Bilaga 1). Syftet med parintervjun var att 
deltagarnas resonemang kunde tänkas utvecklas i en ny riktning när de tillsammans fick prata 
kring sina erfarenheter om studiens teman. Enligt Thomsson (2002) kan parintervjun vara 
användbar då deltagarna kan hjälpa varandra i att få intervjuaren att förstå vad de upplever 
som viktigt. Att intervjuas i par kan även upplevas som mindre pressande än att sitta ensam 
med en intervjuare. Genomförandet av parintervjun ledde till en triangulering av 
datainsamlingen, då man genom att använda sig av flera kvalitativa delmetoder inom samma 
studie kan få fram mer tillförlitliga data än om man endast använder sig av en enskild metod 
(Trost, 2005).  
Totalt genomfördes således sju intervjuer, varav sex var enskilda intervjuer och en var en 
parintervju. Samtliga intervjuer genomfördes i avskildhet i för ändamålet lämpliga 
samtalsrum.  
 
Intervjuerna genomfördes av uppsatsens författare, två psykologstudenter i slutet av sin 
utbildning. Båda författarna har i utbildningen fått en viss erfarenhet i att genomföra kliniska 
intervjuer, men har inte tidigare intervjuat i forskningssyfte i någon större utsträckning.  
Två pilotintervjuer genomfördes innan forskningsintervjuerna inleddes för att testa den 
intervjuguide som utarbetats. Efter dessa pilotintervjuer gjordes vissa modifieringar i denna 
guide och den intervjuguide som kom att användas utarbetades (se Bilaga 1).  
Författarna har även förberett sig för forskningsintervjuerna genom att intervjua varandra, 
samt genom att ha fördjupat sig i viss befintlig litteratur inom områdena PTG och suicid, 
däribland Tedeschi och Calhoun (1995), Tedeschi med kollegor (1998), samt Ferm (2003). 
 
Intervjun inleddes med en kort introduktion där syftet kring studien och intervjuns upplägg 
delgavs deltagarna. Därefter fick deltagarna ta del av och skriva under ett kontrakt där 
samtycke och konfidentialitet säkrades (se Bilaga 5). Efter detta moment inleddes den del av 
intervjun som berörde studiens syfte och bandupptagningen startade. Deltagaren fick börja 
med att svara på frågor som rörde demografiska fakta, relationen till den anhöriga som 
suiciderat samt hur livet såg ut för deltagaren innan detta trauma inträffade. Dessa frågor 
fungerade även som en kontroll på att studiens kriterier för att få delta var uppfyllda. Därefter 
följde frågor rörande förändring inom temana självperception, interpersonella relationer och 
livsfilosofi (se Bilaga 1). Andra typer av förändringar som inte täcktes in av dessa teman 
efterfrågades också.  
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Under intervjuerna hade författarna extra uppmärksamhet på när deltagarna berörde en 
förändring som kunde ses som PTG, eller som en positiv förändring. Dessa förändringar 
följdes upp, allt enligt studiens syfte och frågeställningar.  
 
Avslutningsvis informerades deltagarna om att intervjun skulle komma att analyseras utifrån 
teorin om PTG, samt med ett fokus på eventuella positiva förändringar de erfarit efter 
bearbetandet av sin förlust. Författarna gav här en redogörelse för teorier som beskriver hur 
bearbetandet av ett trauma kan leda till positiv förändring i livet. Utrymme gavs för vidare 
reflektioner för att se om deltagarna erfarit ytterligare förändringar kopplade till studiens 
frågeställningar. Intervjuerna avslutades då ämnet upplevdes vara uttömt och deltagaren inte 
hade något mer att tillägga.  
 
Längden på de individuella intervjuerna var i genomsnitt 142.5 minuter, effektiv intervjutid, 
där den kortaste intervjun varade i 120 minuter och den längsta i 180 minuter.  
Parintervjun varade i 90 minuter.  
När intervjun avslutats och bandspelaren stängts av gavs tillfälle för deltagaren att delge sina 
upplevelser av att bli intervjuad samt att ställa frågor kring studien.  
 
Bearbetning och analysförfarande 
 
Intervjuerna spelades in på ljudband och transkriberades ordagrant av den författare som 
genomfört respektive intervju. Transkriberingen ägde rum genast efter varje avslutad intervju, 
för att författarna skulle ha den aktuella intervjun i färskt minne. Under bearbetningen 
ändrades talspråk till skriftspråk. Kroppsspråk samt uttryck som skratt, gråt och 
”hummanden” skrevs ut inom parentes i de fall där dessa uttryck hade betydelse för 
förståelsen av deltagarnas berättelser.  
För att säkerställa att transkriberingsförfarandet utfördes på samma sätt av de båda författarna, 
gjordes en utskriftskontroll där samma intervjupassage skrevs ut och sedan jämfördes. Ett 
gemensamt upplägg för utskrift fastställdes som sedan tillämpades under samtliga 
transkriberingar. Detta förfarande rekommenderas av Kvale (1997).  
 
Namnen på deltagarna i studien fingerades och annan information som skulle kunna röja 
deltagarnas identitet uteslöts eller omformulerades.  
 
Analysarbetet ägde rum efter att samtliga intervjuer genomförts och transkriberats. 

 
Analysförfarande, frågeställning 1: 
Meningskategorisering är den metod författarna använde sig av i analysen av intervjuerna för 
att svara på studiens första frågeställning. I denna metod markeras och sorteras delar av 
intervjun in i olika kategorier. Dessa kategorier kan vara utformade utifrån i förväg utvald 
teori (i detta fall teorin om PTG) och strukturerar och reducerar intervjutexten (Kvale, 1997).  
Inledningsvis läste båda författarna igenom samtliga sju intervjuer för att skapa sig en bild av 
materialet. Därefter följde ännu en separat genomläsning där författarna hade fokus på de 
underkategorier som beskrivs inom teorin om PTG; överlevare vs offer, självtillit, sårbarhet, 
självavslöjande och känslomässig uttrycksfullhet, medkänsla och givande till andra, 
prioriteringar och uppskattning av livet, existentiella teman och känsla av mening, andlig 
utveckling och visdom. En markering gjordes i texten då dessa kategorier aktualiserades. 
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Efter denna genomläsning gick författarna igenom materialet tillsammans, och jämförde 
markeringarna. Detta tillvägagångssätt användes för att säkra studiens 
interbedömarreliabilitet.  
Varje markering diskuterades och analyserades utifrån tre kriterier som författarna skapat för 
att analysen av materialet skulle spegla den första frågeställningen; deltagaren ska ge uttryck 
för förändring, förändringen ska uttryckligen vara kopplad till förlusten av den nära anhöriga, 
samt finnas med inom de ovan nämnda PTG-kategorierna.  
Uttryck som till exempel; nu, än…förut, aldrig förr, nuförtiden, användes som indikatorer på 
förändring.  
De markeringar som uppfyllde samtliga kriterier valdes ut och en sammanställning gjordes. I 
de fall där författarna inte kunde enas om en markerings kategoritillhörighet, uteslöts denna 
markering från sammanställningen.  
 
Efter denna sammanställning kontrollerades kriterierna ännu en gång och utformandet av 
resultatet inleddes. Varje markering inom varje underkategori redovisades i resultatet, och 
författarna valde sedan ut ett eller flera citat som de ansåg bäst exemplifierade och 
tydliggjorde den kategori som redovisades. Valen av citaten gjordes således på basis av hur de 
bäst levandegjorde respektive kategori och detta förklarar den sneda fördelningen i antalet 
citat per deltagare. Samtidigt fanns en strävan efter att alla deltagare skulle citeras i 
resultatdelen för att öka graden av igenkännande hos dem som tar del av studien.  
 
Analysförfarande, frågeställning 2: 
Meningskategorisering användes även under analysarbetet med studiens andra frågeställning. 
Här användes dock inga förutbestämda kategorier, utan de fick växa fram under analysens 
gång (Kvale, 1997).  
 
Författarna läste på varsitt håll igenom intervjuerna och letade efter deltagarnas uttryck av 
positiva förändringar som de erfarit efter att de förlorat en nära anhörig i suicid. Dessa 
förändringar markerades i texten och författarna gick sedan igenom varje intervju och 
jämförde sina respektive markeringar. Varje markering diskuterades och analyserades av 
författarna tillsammans.  
För att vara så trogna deltagarnas egna uttryck som möjligt inkluderades endast de 
markeringar som uppfyllde följande kriterier; deltagaren ska ge uttryck för förändring, 
förändringen ska vara kopplad till förlusten av den nära anhörig som suiciderat och 
förändringen ska uttryckas med positivt värdeladdade ord. Ord som tolkades som positiva var 
till exempel; positiv, jättehärlig, bra, roligare, kul, berikar, underbart, fantastiskt och skönt. 
Uttryck som till exempel; nu, än…förut, först nu och nu efteråt, användes som indikatorer på 
förändring. De markeringar som inte uppfyllde dessa kriterier uteslöts således ur 
resultatsammanställningen.  
 
Efter markeringen av de positiva förändringarna sökte författarna skaffa sig en överblick för 
att kunna kategorisera markeringarna. I de fall där olika deltagare talade om samma typ av 
positiva förändring fördes dessa samman till en gemensam kategori. Även då endast en 
deltagare uppgav en positiv förändring fick denna utgöra en egen kategori.  
Varje kategori redovisades och beskrevs enligt deltagarnas uttryckta upplevelser av positiv 
förändring, samt exemplifierades med citat. Dessa citat valdes ut av författarna då de ansågs 
tydliggöra och illustrera den kategori som beskrevs. Detta medförde även här en 
snedfördelning i antal citat per deltagare, men en strävan efter att låta så många som möjligt få 
komma till tals fanns hela tiden med under arbetet med resultatsammanställningen. 
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Etiska överväganden 
 
På grund av ämnets känsliga natur har författarna under studiens gång reflekterat kring ett 
etiskt förhållningssätt och ständigt diskuterat studiens upplägg utifrån en strävan efter respekt 
och hänsyn gentemot deltagarna. Vetenskapsrådets rekommendationer (2002), samt de etiska 
frågor som tas upp i Kvale (1997) användes som utgångspunkt för detta etiska resonemang.  
I det kontrakt som deltagarna delgavs vid intervjutillfället inhämtades ett informerat samtycke 
och författarna förband sig att säkra deltagarnas konfidentialitet i studiens genomförande och 
rapporterande (se Bilaga 5).  
Deltagarna informerades även om att studien baserades på frivillighet och om sin rätt att när 
som helst kunna avbryta sin medverkan under studiens gång.  
I diskussionen kring vilka konsekvenser deltagandet i studien kunde tänkas få, gjorde 
författarna bedömningen att fördelarna med att delta skulle uppväga det eventuellt svåra i att 
prata om den förlust som deltagarna har erfarit. 
 
I det informationsbrev som användes (se Bilaga 2a, 2b) betonades att minst två år skulle ha 
passerat sedan den nära anhöriga suiciderat, detta för att deltagarna inte skulle befinna sig i ett 
akut krisskede och helst ha fått lite distans till det inträffade. I brevet betonades även att 
intervjuerna inte fick förväxlas med terapi, detta för att undvika att deltagarna anmälde sig till 
studien med en förväntan om hjälp för bearbetning av sin förlust. 
 
I intervjuförfarandet togs stor hänsyn till ämnets känsliga karaktär. Intervjuerna genomfördes 
med endast en av författarna närvarande då det ansågs vara ett mer etiskt tillvägagångssätt för 
att inte orsaka deltagarna obehaget av att vara i numerärt underläge. Författarna ville ge 
deltagarna utrymme att berätta om alla typer av förändringar, inte bara de positiva aspekterna. 
Att endast tillåtas prata om de positiva aspekterna av en närståendes död hade inte varit etiskt 
försvarbart. För att deltagarna skulle känna sig bekväma i att prata kring även de positiva 
förändringarna, lades stor vikt från författarnas sida att söka skapa en så trygg atmosfär och 
relation som möjligt.  
 
Efter avslutad intervju fanns tillfälle för deltagarna att prata om hur de upplevt 
intervjusituationen, samt att ge återkoppling på författarnas tillvägagångssätt under intervjun. 
Här fanns även en förberedelse från författarnas sida om att kunna ta emot deltagarnas känslor 
och reaktioner som intervjuerna kunde tänkas ge upphov till.    
 
Under arbetet med resultatsammanställningen fingerades deltagarnas namn, och övrig 
information som skulle kunna röja deltagarnas identitet avlägsnades eller togs bort. Hänsyn 
togs även till detta i de citat som valdes ut för att illustrera studiens resultat. 
 

Resultat 
 

Frågeställning 1 
 
För att besvara studiens första frågeställning; ”Hur kan PTG gestalta sig hos individer som 
mist en nära anhörig i suicid”, redovisas i Tabell 1 de teman och de underkategorier i teorin 
om PTG (Tedeschi et al., 1998) som framkom under analysarbetet. Därefter beskrivs de olika 
underkategorierna utifrån deltagarnas upplevelser och erfarenheter (en mer ingående 
beskrivning av teman och underkategorier inom PTG ges i introduktionen ovan).  
Då ingen av deltagarna beskrev underkategorin ”överlevare vs offer”, redovisas inga resultat 
för denna kategori.  
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Citat hämtade ur intervjuerna används för att exemplifiera de förändringar som uppgetts. 
 

Tabell 1 
 

Teman och underkategorier inom teorin om PTG  som framkom under analysarbetet_______ 
Teman/underkategorier________________________________________________________ 
 
Självperception      
 -     självtillit       
- sårbarhet       
Interpersonella relationer      
- självavslöjande och känslomässig uttrycksfullhet    
- medkänsla och givande till andra     
Livsfilosofi       
- prioriteringar och uppskattning av livet    
- existentiella teman och känsla av mening    
- andlig utveckling      
- visdom 
 
 
Självperception; självtillit: 
Fyra av studiens deltagare uppvisar PTG inom denna kategori.  
Kerstin uppger att hon har fått ett större mod. Hon beskriver en annan förmåga att sätta 
gränser än vad hon tidigare haft och hon bryr sig inte längre lika mycket om vad andra 
människor tycker och tänker om henne, hon vågar nu stå mer för sina åsikter: 
 
Kerstin: 

”…jag har fått större mod sen X dog.” 
Författare: 

”Mod, på vilket sätt? 
Kerstin: 

” Ja, gå fram, sätta gränser. Förut har jag nog varit räddare att, oj,                  hur ska de 
uppfatta mig, här kommer hon och tycker och säger bestämt, att det har lossnat i mig att det 

inte är förknippat med någon elakhet, utan det handlar om att jag har rätt till det…” 
 

Anita uttrycker det som att hon upplever sig mer stark och säker. Det värsta har redan hänt 
henne och det finns inte längre någonting hon fruktar. Hon uttrycker även en större tillit till 
sig själv.  
En annan deltagare, Lisa, beskriver en större självständighet, hon är mindre beroende av 
andras sällskap för att sysselsätta sig. Detta oberoende får henne att våga göra saker på egen 
hand och att känna sig stark: 
 

”…jag är inte lika beroende av folk på så sätt, utan vill jag göra någonting, då gör jag 
det i alla fall, och jag är inte lika rädd för att göra det själv. (…) …sen när man gör 

någonting själv, då kan det ju kännas lite konstigt, men samtidigt så känns det jättebra, 
man är ju tuff om man gör det själv. (…) …så det är ju en styrka då.” 

 
En insikt om att veta vad man tål är något som uppges av Gunnar. Han upplever en tillförsikt 
om att kunna ta sig ur de flesta framtida kriser som kan tänkas komma i hans väg och 
beskriver att han är starkare än vad han trodde att han var innan han drabbades av sin förlust. 
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Självperception; sårbarhet: 
Tre av deltagarna uppvisar PTG inom denna kategori efter förlusten av sin nära anhörig.  
Lisa och Anita upplever att insikten om att livet kan förändras drastiskt inom loppet av ett 
ögonblick, gör att de nu i högre grad tar vara på varje stund och anser att det blir viktigare att 
må bra i nuet. Anita säger:  
 

”Man har väl alltid vetat att saker och ting kan hända helt plötsligt, men nu är man mer 
uppmärksam på det, man känner det starkare, så att man värderar varje dag på ett annat 

sätt.” 
 
Lisa uppger också att insikten om livets skörhet gör att hon idag strävar efter att få en närmre 
relation till sina syskon: 
 
”…jag vill ha bättre kontakt med mina syskon idag, för det känns extra viktigt att, ja, man vet 

inte hur kort det blir…” 
 
Hos Margareta har den ökade medvetenheten om att livet är till låns lett till att hon har stannat 
upp och förändrat sina prioriteringar kring vad som är viktigt för henne i livet. 
 
Interpersonella relationer; självavslöjande och känslomässig uttrycksfullhet: 
En av deltagarna, Kerstin, uttrycker det som att erfarenheten av att mista sitt barn lett till att 
hon utvecklat sin förmåga att förmedla och vara med känslor som hon tidigare haft svårt att 
acceptera fullt ut. Hon säger så här: 
 
”Nej, men att våga vara ledsen, och vara med ledsnad. (…) …och då kan jag känna, tänk, ska 

jag behöva mista ett barn, för att bara vara ledsen och gråta? Nej, fy vilken läxa…” 
 
Interpersonella relationer; medkänsla och givande till andra: 
Fyra av studiens deltagare uppvisar PTG inom denna kategori.  
Tre av dessa; Margareta, Anita och Kerstin berättar om ett ökat behov av att få dela med sig, 
stötta och hjälpa andra som även de har mist en nära anhörig i suicid. De vill gärna medverka 
i sammanhang där de aktivt kan bidra till att förbättra situationen för drabbade anhöriga. 
Kerstin uttrycker det så här: 
 

”Men det har jag tänkt på, o jag känner det som att jag har något att ge andra 
människor. Den styrkan tycker jag är stark, och jag vill gärna finnas med i något 

sammanhang där jag bidrar med något till andra människor, det känner jag, och det 
känns meningsfullt.” 

 
Margareta säger: 
 

”…jag känner ett större behov av en livsgärning att stötta o hjälpa andra…” 
 

Lisa upplever att hon kan leva sig in i andra människors känslor när det gäller sorg. Hon 
uttrycker även att hon är bättre på att möta människor i sorg, då hon vet av egen erfarenhet 
hur det kan kännas att mista en nära anhörig och vilket bemötande man då uppskattar. 
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Livsfilosofi; prioriteringar och uppskattning av livet: 
Fyra deltagare uppvisar PTG inom denna kategori.  
Kerstin, Lisa och Gunnar uttrycker att de lägger mer fokus på nära relationer idag och de 
värdesätter nu tiden med sina närmaste ännu mer än vad de tidigare gjorde.  
Kerstin och Lisa uttrycker en större uppskattning av det enkla i vardagen och njuter av 
stunden i högre utsträckning än tidigare. Kerstin säger: 
 

”…för gåvan är ju att känna glädje mycket djupare än förr, fast priset var högt, ja, men 
det tycker jag, och då är det glädje i vardagen. (…) Jag kan ju känna ibland så jätte-
jättestor tacksamhet för att, ja, men jag har ju ett gott hem, i all enkelhet, för det är 

mycket i all enkelhet. Jag har det gott, och himlen är jättevacker, för solen stiger upp, ja 
men vad som helst…” 

 
Två av deltagarna, Margareta och Lisa, berättar om att erfarenheten av att förlora en nära 
anhörig i suicid har fått dem att göra nya prioriteringar i livet. För Margareta innebar förlusten 
att hon realiserade något hon länge funderat på, medan Lisa nu upplever att hon gör val i livet 
som är mer förankrade i henne själv: 

 
”Fast idag gör jag nog bara saker jag vill, jag är bättre på att säga nej, lägger bara tid 
på det jag verkligen vill. Sen är det ganska mycket jag vill ändå, så det blir ganska fullt, 

men, ja, jag är bättre på att säga nej och sortera bort de här sakerna som inte känns 
hundra procent.” 

 
Livsfilosofi; existentiella teman och känsla av mening: 
Två av studiens deltagare uppvisar PTG inom denna kategori.  
Lisa uttrycker att hon idag känner sig vilsen i livet och är osäker på vart hon är på väg. 
Tidigare har hon alltid haft ett mål hon strävat emot - en handlingsplan, men efter att hon 
förlorade sitt syskon upplever hon att hon inte längre vet var livet bär henne. Detta upplever 
hon som skrämmande. Hon berättar också att hon numera blivit en ”funderare”, då hon idag 
går mer på djupet i sina tankar: 
 

”Och förut, då har det, då har allt bara rullat på, och jag tror att jag är, jag funderar 
mer idag, jag har blivit en djupare människa och är en riktig funderare på saker och 

ting, och det har jag inte varit förut…” 
 

Kerstin upplever, efter att hon förlorat sitt barn, att livets stora frågor har blivit mer aktuella 
för henne, även om de har funnits där redan innan förlusten. Hon säger: 
 

”… att X är borta har gett mig också någon styrka att se de här sakerna mer kanske. De 
har väl funnits, men det är liksom, du vet, det behöver man inte ta tag i, det finns där 

och skvalpar runt. Men det har fått mig att ta tag i dem, känna dem…” 
 

Livsfilosofi; andlig utveckling: 
Tre av studiens deltagare uppvisar PTG inom denna kategori.  
För Anita och Lisa innebär den andliga utvecklingen att de fått en annan syn på livet efter 
döden. Båda beskriver en tro på att de kommer att möta de anhöriga de har förlorat i suicid 
efter sin egen död. Anita säger så här: 
 
”…och det här att jag tänker på ett annat sätt som jag inte har gjort förut, det är att, ja, den 

dagen jag dör, då kommer jag att få träffa X, och det känns bra.” 



Att växa genom lidande  [28] 
 

 
För Lisa innebär den här nya synen att hon upplever döden som mindre skrämmande än förut. 
Hon uttrycker även att hon efter sitt syskons död fått nya tankar om vad som händer med 
kroppen efter att man dör. Lisa ser det nu som att det är själen som lever vidare, och att 
kroppens anatomi blir betydelselös. Detta har fått henne att ställa sig mer positiv till 
organdonation.  
Margareta upplever sig ha fått mer bekräftelse för sin redan befintliga gudstro efter förlusten 
av sitt syskon. Hon uttrycker att hon har fått bevis som har lett till en utveckling av den egna 
personliga tron, den har blivit fördjupad.  
 
Livsfilosofi; visdom: 
Två av deltagarna uppvisar PTG inom denna kategori.  
Margareta beskriver att hon kan känna en tacksamhet över att ha erfarenheten av att ha 
förlorat sitt syskon med sig i livet. Relationen till sitt syskon och bearbetandet av dennes död 
har funnits som en röd tråd genom hennes liv. Hon ser den här erfarenheten som en gåva som 
har lärt henne något om livet: 
 

”…den här händelsen i mitt liv, jag känner en tacksamhetsskuld, en stor tacksamhet för 
X. Det här hände, och jag fick ta del av det, vilket X gav mig, både minnet av allt det vi 
har haft, och sen stanna upp och bearbeta de erfarenheterna. Sen efter, och kontakten 
med, att kunna stötta utifrån min lilla horisont, människor vidare. Allt detta finns som 

en röd tråd, genom att X tog livet av sig.” 
 

Kerstin uttrycker att förlusten av sitt barn har gett henne klarare perspektiv på saker och ting. 
Erfarenheten har blivit en tillgång som hon kan använda sig av i livet: 
 

”Jag menar det finns ju ett klarseende som har kommit genom det här, efter 
bearbetningen och så, att jag kan lyfta blicken från mycket, och någonstans är det ju 

som att jag lämnar någonting… (…) …för det ger ju nya möjligheter om jag kan känna 
att någonting ligger där som en tillgång, som en erfarenhet, som någonting, då blir ju 

det en möjlighet som jag tar med mig var jag än är, så ser jag det.” 
 

Frågeställning 2 
 
För att besvara studiens andra frågeställning; Vilka positiva förändringar har deltagarna erfarit 
efter att de har förlorat en nära anhörig i suicid?, redovisas i Tabell 2 de kategorier som växte 
fram ur materialet vid analysförfarandet.  
Varje kategori presenteras därefter kortfattat, och citat från deltagarna används för att 
exemplifiera varje kategori. 
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Tabell 2 
 

Positiva förändringar indelade i kategorier________________________________________ 
Kategorier        _________ 
 
Förändringar i personligheten    
Ändrade prioriteringar       
Möte med människor på ett djupare plan     
Nya relationer      
Ny syn på döden 
Värdesätter tid med familjen mer     
Djupare glädje och tacksamhet     
Nya möjligheter 
______________________________________________________________________ 
 
Förändringar i personligheten: 
Fyra av studiens deltagare upplever att det trauma de har gått igenom har medfört att deras 
personligheter har förändrats till det positiva på flera olika sätt.  
Kerstin uttrycker att hon fått en större självkännedom efter att ha förlorat sitt barn, och denna 
ökade insikt om sig själv leder henne till ett mer tillfredsställande liv: 
 

”Men jag har ju lärt känna mig själv mycket bättre efter det här, och det leder alltid till 
något bättre, det handlar om det på något sätt, jag har fått lov att ta mig själv på ett 
sådant allvar, absolut djupaste allvar, och det leder till något bättre, till ett rikare 

liv…” 
 

Gunnar upplever att han har blivit känsligare i och med förlusten av sitt syskon. Han har 
lättare för att gråta idag, och ser denna förändring som något gott.  
Lisa beskriver att hon idag vågar göra fler saker på egen hand och är inte lika beroende av 
andra i detta längre. Hon tycker att hon mår bra av denna självständighet och ser den som en 
styrka som hon förut inte hade på samma sätt.  
Anita uttrycker att hon idag mer vågar säga vad hon tycker, hon uttalar sig mer nu jämfört 
med innan hon förlorade sitt barn. Hon upplever att denna ökade uttrycksfullhet är något som 
hon tycker är bra. Hon känner även att hon efter förlusten har förändrats till det positiva i hur 
hon ser på sitt egenvärde:  
 
”Jag känner mig som en mer betydelsefull person nu efteråt, för jag kan prata om döden, jag 

kan hjälpa andra, och jag vet att jag har gjort det.” 
 

Ändrade prioriteringar: 
Lisa, Anita och Gunnar uttrycker alla att de prioriterar saker som de mår bra av idag, och detta 
är något de upplever som positivt. Prioriteringarna rör olika områden, som relationer, val av 
bostadsort, att göra bra saker för sig själv, och arbete.  
Lisa säger att hon har rensat bland sina relationer, hon har nu minskat ned på de personer med 
vilka hon tidigare hade ytliga kontakter. Hon upplever att detta får henne att må bra.  
Anita valde att flytta efter att hennes barn suiciderat. Flytten upplevdes som en positiv 
förändring i hennes liv, och hon uttrycker det som att det var skönt att komma hem och få 
vara nära den plats där hennes barn valde att avsluta sitt liv. Hon säger också att hon nu 
fokuserar mer på att göra saker som får henne att må bra: 
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”…jag tycker att det är viktigt att må bra i nuet, man vet inte om något annat, göra det 
du tycker är roligt. (…) …nu vill jag göra saker som är bra för mig, som jag känner att 

jag kan ge andra, och det är bra.” 
 

Gunnar uppskattar arbetet mer efter sin förlust. Han tycker det är roligare att arbeta idag och 
prioriterar inte längre fritiden i samma utsträckning som förut, den får komma i andra hand, 
och detta upplever han som en positiv förändring. 
 
Möte med människor på ett djupare plan: 
Kerstin och Anita beskriver att de efter bearbetandet av sina barns död kan möta människor på 
ett djupare plan än tidigare, och det är något som ger dem stor glädje. Detta gäller särskilt 
individer med vilka de delar erfarenheten av att mista en nära anhörig i suicid. Kerstin 
uttrycker sig så här: 

 
”…och så har vi mötts genom våra barn som har tagit livet av sig, annars skulle vi väl 
inte ha mötts någon gång. Då blir ju det en glädje så småningom, tänk hur det kan bli, 
att lära känna någon så djupt och starkt, mötet blir så starkt, för vi har förlorat någon, 

vi har varit nakna inför varandra i det, då blir ju det, tycker jag, så tajt.” 
 

Anita säger:  
 

”…så jag tycker det är mycket positivt som har hänt också, att man får, ja, djupare kontakt 
med många människor.” 

 
Nya relationer: 
Två av studiens deltagare uttrycker att de har utvecklat nya, givande relationer i och med 
arbetet med anhörigorganisationen.  
Dessa relationer beskriver de som berikande, underbara och något de värdesätter otroligt 
mycket. Anita uttrycker det så här:  
 

”Den starkaste positiva förändringen, det är ju att man har träffat nya goda vänner, det är 
väl det som, tycker jag, ger livet glädje.” 

 
Kerstin berättar att hon efter bearbetningen av sitt barns död upplever sig ha fått ett större 
mod, och detta mod har lett till att hon nu vågar ta kontakt med människor som hon tidigare 
inte vågat kontakta på grund av deras auktoritet. Det här har gett henne ett större kontaktnät 
och nya relationer, något som hon upplever berikar hennes liv oerhört. 
 
Ny syn på döden: 
Anita och Lisa ser på döden på ett annorlunda sätt idag än vad de gjorde innan de förlorade 
sina anhöriga i suicid, och denna förändrade syn beskrivs av dem som något positivt.  
Båda beskriver hur de när de själva dör kommer att återförenas med sina anhöriga och detta är 
något de ser fram emot. Lisa säger även att hon nu ser på döden som något mindre 
skrämmande: 
  
”…nu är jag helt övertygad om att X finns där och tar emot mig, så det kan ju vara en lättnad 

också att veta att jag behöver inte vara rädd, utan jag ser fram emot den dagen…” 
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Värdesätter tid med familjen mer: 
Lisa och Gunnar berättar om att de idag ser tiden med sin familj som än viktigare än de gjorde 
innan deras nära anhöriga tog sina liv.  
Lisa kan idag ångra att hon inte spenderade mer tid med sitt syskon när hon hade möjligheten 
till det, och känner nu att hon vill umgås mer med de syskon hon har i livet. Hon uttrycker att 
det har blivit viktigare för henne att göra saker med sina syskon idag och hon ser nu fram 
emot och gläds åt kommande stunder tillsammans med dem.  
Gunnar uttrycker att han idag uppskattar den tid han har med sitt barn ännu mer, jämfört med 
innan han förlorade sitt syskon. Han vill följa hennes väg ut i livet. Gunnar säger så här:  
 
”Jag värdesätter tid med min dotter mer idag. Jag vill gärna se henne växa upp och se att det 

går bra för henne, men framför allt att få se vad det blir av henne.” 
 
Djupare glädje och tacksamhet: 
Kerstin återkommer flera gånger till att hon uppskattar den glädje hon känner i vardagen så 
mycket mer idag än vad hon gjorde innan hon miste sitt barn i suicid. Hon uttrycker att 
glädjen nu har fått ett större djup, och hon ser det som att den kommer ur erfarenheten av den 
svåra sorg hon upplevde i samband med sitt barns död. Hon ser denna förmåga till glädje som 
någonting positivt. Kerstin säger: 
 

”Andra sidan av sorgen är ju glädjen, alltså den andra sidan av myntet, så ser jag det, 
och känner att, när jag känner glädje kan jag känna den så mycket djupare än vad jag 
gjorde förut, en djupare botten, att det är som en gåva, en dyrköpt sådan, men ändock 

en gåva. Och det är ju härligt att känna sådan glädje, det kan jag säga direkt. Det 
kände jag efter några år, det var väldigt påtagligt, otroligt påtagligt.” 

 
Nya möjligheter: 
En av deltagarna, Anita, beskriver att hon fått nya möjligheter som hon upplever som positiva, 
efter att hon gått igenom sin stora förlust. Hon berättar om att arbetet inom 
anhörigorganisationen har berikat hennes liv: 
  
”Det är det här med X [arbetet inom anhörigorganisationen], att jag får möjlighet till det och 

jag tycker det känns riktigt spännande.” 
 

Diskussion 
 

Den här studien visar hur PTG kan gestalta sig hos individer som mist en nära anhörig i 
suicid, samt vilka positiva förändringar som kan följa ur en förlust som denna. Resultatet 
tyder på att detta mycket svåra trauma kan föra något gott med sig, såväl utifrån teorin om 
PTG som när det gäller andra positiva förändringar, samt ger en bild av hur dessa 
förändringar kan se ut. Att drabbas av en närståendes död genom suicid är en omvälvande 
erfarenhet som kan få människor att stanna upp i sin tillvaro och förändra det sätt på vilket de 
lever sina liv.  
 
Deltagarna uttryckte PTG inom följande underkategorier; självtillit, sårbarhet, självavslöjande 
och känslomässig uttrycksfullhet, medkänsla och givande till andra, prioriteringar och 
uppskattning av livet, existentiella teman och känsla av mening, andlig utveckling och 
visdom.  
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Positiva förändringar som framkom var följande; förändringar i personligheten, ändrade 
prioriteringar, möte med människor på ett djupare plan, nya relationer, ny syn på döden, 
värdesätter tid med familjen mer, djupare glädje och tacksamhet samt nya möjligheter.  
 
Författarna är medvetna om att studiens resultat kan ge en bild av att deltagarna endast har 
erfarit positiva förändringar efter den förlust de drabbats av, men så är naturligtvis inte fallet. 
Deltagarna uttryckte att mycket i deras liv förändrades till det negativa efter att deras nära 
anhörig suiciderat, men då dessa typer av förändringar inte efterfrågades i studiens syfte och 
frågeställningar redovisades de inte i resultatet. Läsarna uppmanas till att hålla detta i minnet 
efter genomläsandet av denna rapport för att deltagarnas helhetliga upplevelse av såväl 
negativa som positiva förändringar inte ska förringas. 
 
Som nämns i studiens metodavsnitt, gjordes ingen efterforskning i huruvida deltagarna 
traumatiserats genom att de förlorat en nära anhörig i suicid. Händelsen i sig kan enligt 
forskningslitteraturen klassas som ett trauma, men då upplevelsen av traumat inte undersöktes 
vidare, kan inte författarna uttala sig om huruvida deltagarna traumatiserats eller ej på grund 
av sina respektive förluster. Om det mot förmodan skulle vara så att någon deltagare gått 
igenom denna svåra händelse utan att ha upplevt den som ett trauma, skulle det kunna ha lett 
till andra resultat än vad som nu framkom i studien. Författarna tror då att dessa resultat hade 
varit mer sparsamma, då PTG förmodligen hade varit svårt att finna hos deltagarna. En av 
förutsättningarna för att PTG ska kunna uppstå är att traumat ses som en omvälvande och 
avgörande händelse i den drabbade personens liv, det räcker inte med att endast konstatera att 
traumat inträffat (Tedeschi & Calhoun, 1995).       
 
Författarna spekulerade innan studien genomfördes huruvida det skulle vara svårt att prata om 
positiva förändringar och PTG utifrån det trauma det innebär att förlora en nära anhörig i 
suicid. Att växa utifrån en annan typ av trauma där utgången varit lyckosam, det vill säga att 
till exempel besegra en svår sjukdom eller att klara sig igenom en naturkatastrof med livet i 
behåll, där även ens nära och kära klarat sig oskadda, kan tänkas vara lättare. De personer som 
deltagit i denna studie har de facto mist en nära anhörig på ett sätt som är oerhört smärtsamt 
och som dessutom är väldigt komplicerat och kontroversiellt att tala om i dagens samhälle. 
Sorgebearbetningen kan vara mer komplex för dessa individer på grund av känslor av skuld 
och skam som de själva och samhället ålägger dem, och utrymmet att växa kan här tänkas 
vara begränsat. Att prata om positiva förändringar och utveckling efter att en nära anhörig 
tagit sitt liv skulle kunna vara ett tabubelagt område, något som den ringa forskningen kring 
suicid och PTG vittnar om.  
Denna studie är, enligt vad författarna erfar, den första som undersökt positiva aspekter som 
kan följa ur bearbetningen av det trauma det innebär då en närstående tar sitt liv, i den 
meningen att den fokuserat enbart på denna grupp. Trots att ämnet således kan tyckas vara 
kontroversiellt, har deltagarna ändock visat genom sina berättelser att även detta är ett trauma 
det går att växa utifrån. Förhoppningsvis kan detta resultat hjälpa andra som förlorat en nära 
anhörig i suicid att se att det går att hämta något gott ur det svåra, och att det finns en 
möjlighet att gå vidare och leva med en erfarenhet som har lärt dem något och som på sikt 
även kan ge dem ett rikare liv på olika sätt. 
 
Flera teoretiska förklaringar kan finnas till studiens resultat. Som nämnts ovan befinner sig 
teorin om PTG i sin linda och mer forskning behövs kring olika faktorer som kan leda fram 
till en ökad förståelse av detta fenomen. Tid som förflutit efter traumat är en faktor vars 
påverkan på PTG i dagsläget är oklar. Man pratar om att PTG i vissa fall kan uppstå redan 
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veckorna efter ett trauma, medan det hos andra inte manifesterar sig förrän årtionden senare 
(Cohen et al., 1998).  
I denna studie varierar tiden som gått sedan deltagarna förlorade sina nära anhöriga i suicid 
från 3 till 21 år. En period på tre år kan i detta hänseende ha varit för kort tid för att deltagaren 
ska ha hunnit erfara PTG och positiva förändringar i någon högre utsträckning. Då 
sorgebearbetningen av en person som tagit sitt liv kan vara svårare och mer komplicerad än 
annan sorgebearbetning (Bailley et al., 1999), kan således tiden i detta fall ha påverkat 
resultatet. Att sorgen efter en nära anhörig som tar sitt liv är mer komplicerad behöver i och 
för sig inte betyda att den tar längre tid att bearbeta än sorgen efter anhöriga som avlider på 
mer ”odramatiska” sätt (till exempel efter lång tids sjukdom eller på grund av ålderdom), men 
här spekulerar författarna att så skulle kunna vara fallet. Flera av deltagarna i studien beskrev 
dessutom att det är en sorg som ständigt finns närvarande och som tagit lång tid att bearbeta. 
Å andra sidan kan en förfluten tid på 21 år vara för långt för att deltagaren i detalj ska kunna 
minnas hur livet såg ut innan. Det kan vara svårt att urskilja vilka förändringar som härrör ur 
sorgebearbetningen och vilka som beror på andra faktorer, som till exempel att man mognar i 
takt med att man blir äldre och samlar på sig mer livserfarenhet.  
Frågan om vilken tidsram som är den optimala då man ska studera fenomenen PTG och 
positiva förändringar återstår att bli besvarad, och är något som kan vara föremål för vidare 
forskning. 
 
Ur ett mekanistiskt perspektiv på mänsklig utveckling växer och mognar en människa under 
hela sin livstid. Utvecklingen ses som en ständigt fortskridande process, där människan 
förändras och växer av sig självt, och där kriser och somatiska besvär ses som hinder i denna 
utveckling (Cullberg, 1994). Hur ska man då kunna skilja denna naturliga mognad från PTG 
som härstammar från genomlevandet av ett trauma?  
Deltagarna uttryckte själva att de ibland hade svårt att koppla en viss förändring till det 
trauma de drabbats av, och det är givetvis oerhört svårt att tänka sig in i hur livet hade sett ut 
om de inte hade varit med om att mista en nära anhörig i suicid. Det är således fullt möjligt att 
de även utan denna erfarenhet hade utvecklats och förändrats på de sätt som de beskrivit 
under intervjuerna. Sture, en av studiens deltagare, uttrycker exempelvis att han har svårt att 
koppla de förändringar som skett i hans liv till förlusten av hans barn. Han beskriver istället 
en mer generell mognadsprocess, där traumat att förlora sitt barn i suicid är en del i denna 
mognadsprocess, men inte ensamt svarar för den ökade grad av mognad han upplevt efter X:s 
död. Han säger så här:  

 
”Jag kan ju inte säga att just X:s död har lett till någon förändring, att för mig blir det 

ju en mognad, varje år lär man sig väl förhoppningsvis något nytt, och jag tycker att det 
har blivit en mognad där.” 

  
I studiens analysförfarande och resultatsammanställning har författarna endast inkluderat 
sådana förändringar som deltagarna själva kunde koppla till förlusten av sina nära anhöriga, 
och detta talar för att de förändringar som tagits upp snarare ger uttryck för PTG än för en 
naturlig mognadsprocess. Mer forskning behövs dock för att man ska kunna utröna vad det är 
som skiljer denna naturliga mognad från PTG. 
 
Deltagarnas kön skulle kunna ha påverkat studiens resultat. Det ingick dock inte i 
frågeställningarna att föra någon form av komparativt resonemang, men det skulle kunna vara 
så att PTG och positiva förändringar gestaltar sig på olika sätt för män respektive kvinnor. De 
män som deltagit i denna studie var båda medlemmar av den organisation författarna riktade 
sig till i rekryteringsfasen, och det skulle kunna tänkas göra dem unika i det avseendet att de 
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vänt sig till andra för att få känslomässigt stöd. Vissa studier pekar på att det är ett mindre 
vanligt beteende hos män att begära av och ge varandra denna typ av stöd (Dindia & Allen, 
1992; Maccoby, 1990; ref. i Bee & Boyd, 2002). Det kan ha påverkat studiens resultat på så 
vis att deltagarnas förmåga att söka stöd hos andra kan ha gjort dem mer benägna att utveckla 
PTG utifrån bearbetandet av traumat än om de inte hade haft denna förmåga. Att ha en stabil 
och tät sammanhållen familj är skyddande faktorer som kan medföra att man kan ha lättare för 
att konfrontera kriser och växa utifrån dem (Schaefer & Moos, 1998). I en studie av Park, 
Cohen och Murch (1996) fann man att socialt stöd är positivt korrelerat till stressrelaterad 
utveckling (stress-related growth). 
 
Studiens resultat speglar sex personers upplevelser av positiva aspekter på förändring efter att 
en nära anhörig har tagit sitt liv. Dessa sex personer har var och en olika personligheter och 
bemästringsstrategier (copingstrategier) som på olika sätt kan påverka hur de utvecklas och 
handskas med livet efter att ha gått igenom ett trauma. Tedeschi och Calhoun (1995) skriver 
att människor som är motståndskraftiga (resilient), optimistiska och härdade (hardy) har större 
förutsättningar att växa än vad människor utan dessa egenskaper har, då de ställs inför 
svårigheter i livet. Andra egenskaper som anses främja PTG är att man har en inre känsla av 
kontroll (internal locus of control), att känna självtillit (self-efficacy) och självförtroende, att 
vara kreativ samt att ha en känsla av sammanhang (sense of coherence) där man upplevs 
kunna förstå och påverka livet, samt upplever det som meningsfullt (Tedeschi & Calhoun, 
1995).  
Studier som har gjorts på sambandet mellan personlighetsfaktorerna i ”The Big Five” och 
förmågan att utveckla PTG, har visat på att två av dessa faktorer är kopplade till denna 
förmåga; utåtriktning (Tedeschi & Calhoun, under tryckning; ref. i Tedeschi & Calhoun, 
1995) och öppenhet för såväl inre och yttre upplevelser (Costa & Widiger, 1994; ref. i 
Tedeschi & Calhoun, 1995). Då författarna inte har genomfört några som helst skattningar 
vad gäller deltagarnas personlighet, går det inte att avgöra huruvida deltagarnas 
personlighetsvariabler kan tänkas ha påverkat studiens resultat i någon riktning, men det är 
tänkbart att så skulle kunna vara fallet.       
 
Något annat som skulle kunna tänkas påverka studiens resultat är de olika variabler som har 
med suicidet att göra. Gemensamt för deltagarna är att de har förlorat en nära anhörig i suicid, 
men omständigheterna kring detta trauma ser väldigt olika ut från fall till fall, så att prata om 
suicid som samma typ av trauma, är att förenkla bilden och kan ibland bli missvisande. Flera 
av deltagarna beskrev att suicidet inte föregicks av något som skulle kunna tyda på att deras 
nära anhörig hade tankar på att ta sitt liv. Dödsfallet kom som en blixt från klar himmel. 
Andra levde i ett ständigt pågående trauma under flera år, där risken för att den anhöriga 
skulle ta sitt liv var mer uttalad, på grundval av till exempel psykisk sjukdom eller tidigare 
suicidförsök. Författarna spekulerar kring att deltagarnas erfarenheter i samband med suicidet 
på många vis är helt olika och dessa skillnader skulle kunna påverka hur deltagarna ser på 
positiva förändringar och uttrycker PTG. Att ha haft kännedom om sin nära anhörigs lidande 
och suicidnära beteende skulle kunna innebära en större upplevd skuldbörda hos den 
efterlevande än om suicidet kommer helt oväntat och utan förvarning. Denna extra skuldbörda 
skulle kunna sätta hinder i vägen för möjligheten till att utveckla PTG och för att kunna se de 
sätt på vilka livet förändrats i positiv riktning. Detta resonemang är dock rent spekulativt från 
författarnas sida och förhållandet skulle lika gärna kunna vara det omvända. Mer forskning 
kring hur dessa variabler kan tänkas påverka upplevelsen av positiva förändringar och PTG 
behövs, då det således finns så många variationer inom ramen för detta område. 
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En mängd andra faktorer som inte tas upp i denna diskussion kan ha spelat in i och påverkat 
studiens resultat. En faktor som författarna vill lyfta fram är att eventuella upplevelser av 
tidigare trauman kan tänkas påverka utvecklingen av PTG. Författarna genomförde inga 
systematiska undersökningar av deltagarnas livshistoria, och kan således inte veta om detta är 
det enda trauma deltagarna drabbats av under sin levnad. Det är i teorin fullt möjligt att de 
redan utvecklat PTG tidigare i livet, men det som framkom i deltagarnas berättelser pekar 
ändock på att den PTG de uttryckte i intervjuerna går att koppla till förlusten av de nära 
anhöriga de förlorat genom suicid. Det kan finnas fler förklarande variabler till studiens 
resultat, och det skulle krävas ett mer kvantitativt upplägg för att kunna utesluta dessa 
variabler på ett mer systematiskt sätt. Detta låg dock inte i studiens syfte, men vore intressant 
att undersöka vidare i framtida studier av fenomenet PTG.  
 
Något som framkom under intervjuerna med studiens deltagare, men som inte tillhörde 
studiens frågeställningar, var den kritik majoriteten av deltagarna riktade mot psykiatrin. 
Författarna anser att dessa synpunkter är viktiga att framhålla, och väljer därför att presentera 
dem här.  
Kritiken rör såväl bristerna i vården av deras nära anhöriga under deras sjukdomstid, samt hur 
de som anhöriga blev bemötta under den tiden. Flera av deltagarna beskrev att de ville vara 
mer delaktiga och ha mer insyn i vården, men att detta ofta inte var möjligt av olika 
anledningar. Samarbetet mellan anhöriga och den psykiatriska vårdapparaten upplevdes ofta 
vara bristfälligt. Även efter det att deras nära anhörig tagit sitt liv upplevde flera av deltagarna 
brister i det bemötande de fick från psykiatrin.  
Majoriteten av deltagarna tryckte på och betonade vikten av radikala förändringar av den 
psykiatriska vården då det gäller behandlingen av suicidnära personer och deras anhöriga, och 
flera av dem arbetar aktivt för att förbättringar inom detta område ska komma till stånd.   
 
En av studiens svagheter utgjordes av att båda författarna inte medverkade vid samtliga 
intervjuer. Detta förfarande kan även ses som en metodologisk styrka, något som beskrivs 
längre ned i diskussionen. Att endast en författare medverkade vid intervjuerna medförde att 
den som genomfört respektive intervju, var mer insatt i betydelsen av respektive deltagares 
berättelse. Som intervjuare hör man och ser deltagaren framför sig vid genomläsning av 
intervjutexten, med allt vad det innebär av betoningar, röstläge och kroppsspråk. Allt detta går 
förlorat för den som inte varit närvarande vid intervjutillfället, något som kan ha påverkat 
analysförfarandet i negativ riktning. Den författare som har genomfört en viss intervju har 
således ett visst tolkningsföreträde tack vare kunskapen om den information som går förlorad 
då man enbart läser en intervjutext.  
 
Författarnas brist på rutin som intervjuare blev tydlig i analysförfarandet, då det visade sig att 
mycket som kunde ha varit betydelsefullt för studiens resultat inte följdes upp i så hög 
utsträckning som det borde ha gjorts under intervjuerna. Studiens resultat kan ha påverkats av 
detta, då denna orutin medförde att författarna fick lov att utesluta en del material ur 
resultatsammanställningen. Författarna upplevde att de under intervjuernas gång ständigt 
återknöt dialogen och frågorna till relevanta områden utifrån studiens frågeställningar, men 
under analysförfarandet blev det tydligt att det fanns brister i intervjuförfarandet. Det som 
under intervjun uppfattades som klara förändringar kopplade till en deltagares förlust, ansågs 
svårare att bekräfta under analysens gång. Det blev tydligt hur viktigt det är att under 
intervjuns genomförande hela tiden verifiera det som deltagaren uttrycker och som är av vikt 
för studiens syfte. Författarna diskuterade huruvida nya intervjuer med samma deltagare 
skulle utföras för att säkerställa mer av materialet, men valde att inte göra detta mot bakgrund 
av att en tillräcklig mängd verifierad data fanns tillgänglig. 
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En annan svaghet som framkom under studiens gång, och särskilt under analysförfarandet, var 
att det blev tydligt att teorin om PTG har vissa brister. Som redan nämnts befinner sig teorin i 
början av sin utformning och upplevdes ibland otydlig av författarna. Detta faktum försvårade 
analysarbetet och mycket tid gick åt till att försöka tolka teorins innebörd. Teorins upplevda 
otydlighet kan ha påverkat studiens resultat i den bemärkelsen att författarna kan ha 
exkluderat förändringar som enligt denna teori utgjorde PTG. I många fall fann författarna 
sådant som de ansåg vara tecken på PTG men som teorin uppfattades vara för snäv för. 
Författarna kan således ha varit lite för trogna teorin. Mer forskning är nödvändig för att 
ytterligare tydliggöra fenomenet PTG och den process som leder fram till detta fenomen. 
Författarna saknar främst kvalitativa studier på området, och anser att kvalitativa ansatser 
skulle kunna medverka till en djupare förståelse och en utförligare beskrivning av de positiva 
förändringar som kan följa ur ett trauma.  
 
Det faktum att analysarbetet inte påbörjades förrän samtliga intervjuer genomförts och 
transkriberats kan, mot bakgrund av vad som nämnts ovan, ha påverkat studiens resultat. 
Genom att ha analyserat varje intervju i direkt anslutning till dess genomförande, hade 
författarna kunnat ha möjlighet att åtgärda de brister de hade som intervjuare till nästa 
intervjutillfälle.  
 
Något annat som kan ha påverkat resultatet är att samtliga deltagare är eller har varit 
medlemmar inom samma organisation. Detta kan ha medfört en viss snedvridning vad gäller 
resultatet. Att organisera sig kring det svåra som hänt och att ge till andra är i sig ett tecken på 
PTG (Tedeschi et al. 1998), och att det då endast var medlemmar i denna organisation som 
medverkade i studien, kan ha medfört att fler positiva förändringar uttrycktes än vad som 
skulle ha varit fallet om deltagare som inte var medlemmar hade medverkat. Att bearbeta 
delar av sin sorg tillsammans med andra skulle kunna utmynna i andra förändringar än om 
man går igenom ett liknande trauma utan att möta människor i samma situation. Samtidigt 
ansågs dessa individer kunna bidra på ett bra sätt till studien, då de genom att ha delat känslor 
och erfarenheter med varandra förväntades ha en viss vana att prata om det svåra de varit med 
om. Medlemskapet i denna organisation skulle också kunna tyda på en önskan om att vilja 
kommunicera med andra, och denna önskan talade för att de som deltagare i studien skulle 
kunna ha mycket att tillföra.  
 
Då denna studie baserar sig på ett icke slumpmässigt urval på så få som sex personer, går 
resultaten inte att generalisera till en större population, men detta var inte heller författarnas 
syfte. Studiens resultat går dock i linje med vad annan forskning visat kring positiva 
förändringar efter olika typer av trauma, däribland sexuella övergrepp (McMillen et al., 1995; 
Frazier et al., 2001), HIV/AIDS (Siegel & Schrimshaw, 2000; Updegraff et al., 2002), förlust 
av familjemedlem (Davis et al., 1998; Polatinsky & Esprey, 2000), samt cancer (Thornton, 
2002).  
Ovan nämnda studier talar alla om att fenomenet PTG existerar, om än i olika utsträckningar 
och benämningar. Trots att man utifrån denna studie inte kan dra några generella slutsatser, är 
detta en studie som beskriver hur dessa fenomen kan se ut hos ett antal individer, och 
författarnas förhoppning är att människor som drabbats av suicid i sin närhet kan ta hjälp av 
resultaten i sin sorgebearbetning. Studier gjorda på nära anhöriga till människor som 
suiciderat behövs för att ytterligare belysa och skapa förståelse kring deras situation.  
Författarna hoppas och tror att denna studie kan utgöra en del i läggandet av pusslet vad gäller 
förståelsen för hur anhöriga kan leva vidare efter en närståendes suicid. Framför allt bidrar 
studien till att uppmärksamma att det går att ta sig igenom och gå stärkt ur ett trauma så svårt 
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som detta. Sorgen och saknaden över den som tagit sitt liv kommer alltid att finnas kvar, men 
ur denna smärta och detta lidande går det att växa och på många plan uppleva andra typer av 
känslor inför sig själv, inför andra och inför livet. 
 
Teorin om PTG är en relativt ung teori som står under utveckling. Denna studie skulle kunna 
tänkas bidra till denna utveckling då tidigare forskning kring PTG inte i någon högre 
utsträckning fokuserat på människor vars anhöriga tagit sina liv.  
 
I mötet med traumadrabbade kan den här och andra studier på området, där bearbetandet av 
ett trauma kan leda fram till positiva förändringar i en människas liv, vara till hjälp för 
behandlare. Att som behandlare vidga sina perspektiv på de effekter ett trauma kan föra med 
sig, kan medföra att nya möjligheter och interventioner utformas som kan vara klienten till 
gagn. Genom att stötta klienten i utforskandet av de existentiella funderingar som kan komma 
ur bearbetandet av ett trauma och att vara uppmärksam på när klienten pratar om något som 
kan liknas vid PTG, kan man vägleda klienten mot att se livet ur nya perspektiv. Lidandet kan 
få en mening. 
 
Det är svårt att ringa in fenomenet PTG med hjälp av endast en enskild metod. Är 
förändringen ”reell”, eller finns den endast i den traumadrabbades medvetande? För att svara 
på denna fråga krävs fler mätmetoder och triangulering (Siegel & Schrimshaw, 2000).  
I denna studie innebär det att det kan vara svårt att uttala sig om att resultaten verkligen visar 
en ”reell” förändring hos deltagarna, det vill säga en förändring som inte endast är en 
subjektiv upplevelse, utan även är möjlig för individer i deltagarens närhet att lägga märke 
till. Om mer tid hade funnits hade fler metoder kunnat tillämpas, som till exempel 
beteendeobservationer eller intervjuer med närstående. Å andra sidan var inte författarnas 
syfte med studien att kunna dra några generella slutsatser eller få fram ”objektiva” mått på 
PTG, utan intresset låg i att lyfta fram den subjektiva verklighet som deltagarna gav uttryck 
för under intervjuerna. Ordet ”reell” saknar här relevans. Deltagarens upplevelse utgör dennes 
verklighet, och det är det som i denna studie är avgörande och av vikt att framhålla.  
 
Metoden som används i denna studie bygger på deltagarens självinsikt och minne, då 
förändringar inom olika områden efterfrågas. Detta retrospektiva upplägg kan vara känsligt 
för minnesfel och efterkonstruktioner. För att kartlägga förändringsperspektivet krävs det 
därför en prospektiv, longitudinell ansats, där man tillåts följa deltagarna och PTG:s 
utveckling över tid (Smith & Cook, 2004). Det är med en studie som denna svårt att på ett 
tillförlitligt sätt koppla den förändring som skett till ett specifikt trauma, då inga förmätningar 
fanns att tillgå. Många andra faktorer än ett trauma kan dock leda till förändring i en 
människas liv, och det är svårt att med denna typ av upplägg kunna utröna om förändringen 
verkligen beror på erfarenheten av traumat. Förfarandet med en prospektiv, longitudinell 
studie är dock svår att genomföra rent praktiskt på grund av kostsamma och metodologiskt 
utmanande skäl, men teoretiskt sett skulle ett sådant upplägg vara fullt möjligt. Det är enligt 
författarnas åsikt önskvärt och av vikt att mer resurser satsas på forskning kring PTG. 
 
En av studiens styrkor utgjordes av att intervjuerna genomfördes med endast en av författarna 
närvarande. Detta förfarande valdes med hänsyn till att deltagarna inte skulle känna sig i 
underläge. Ämnets känsliga natur talade också för genomförandet av enskilda intervjuer. 
Tanken var att deltagarna skulle känna sig trygga i situationen och våga öppna sig och berätta 
om det som de har varit med om. Att författarna besitter en viss kunskap och erfarenhet inom 
ramen för psykoterapi ansågs underlätta samspelet under intervjutillfällena. Detta samspel 
gynnades även av att författarna ständigt strävade efter ett empatiskt förhållningssätt. 
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Författarna menar här inte att intervjuerna kom att likna terapier, utan att terapeutiska 
kunskaper som att lyssna aktivt, att vara empatisk och att vara öppen för deltagarens budskap 
inverkar positivt på intervjuns kvalitet. Dessa egenskaper beskrivs även av Kvale (1997) som 
viktiga kvalifikationskriterier hos en intervjuare.  
Det faktum att deltagarna hade kännedom om författarnas blivande yrkestillhörighet som 
psykologer kan även ha påverkat dem till att inta ett mer öppet förhållningssätt under 
intervjuerna, då det i mötet med psykologer kan finnas en förväntan om att få träffa en person 
som är beredd att lyssna.  
 
Ytterligare en styrka är att författarna valde att studera PTG och positiva förändringar genom 
användandet av öppna frågor gällande förändringar. Att fråga efter förändringar generellt, där 
såväl positiva som negativa förändringar kan få komma till uttryck, har visat sig öka 
sannolikheten för att fånga en mer äkta upplevelse av PTG. Att endast uttrycka positiva 
förändringar kopplat till ett trauma utan att kännas vid de negativa konsekvenserna kan ha ett 
samband med en högre grad av försvarsinställning hos individen, och den upplevda PTG:n 
kan i själva verket utgöra en illusion (Cheng, Wong & Tsang, 2006).  
Förfarandet med öppna frågor var även att föredra ur ett etiskt perspektiv, då det inte hade 
varit etiskt försvarbart att direkt börja fråga om positiva förändringar efter deltagarnas förlust 
av en nära anhörig i suicid. Detta hade kunnat upplevas stötande och respektlöst vilket hade 
påverkat relationen mellan deltagare och författare i en negativ riktning. Denna påverkan hade 
sålunda i förlängningen kunnat leda till att resultatet blivit lidande. Respekten för deltagarna 
fick här väga tungt. 
 
Slutord 
 
Under arbetet med denna studie, har författarna ständigt förundrats över människans 
fantastiska förmåga att övervinna svårigheter i livet och att dessutom kunna lära sig något nytt 
om sig själv och sitt varande här på jorden utifrån det svåra som hänt. Att få möta människor 
som genomlidit något av det svåraste en människa kan gå igenom – att förlora en nära anhörig 
i suicid, har på många sätt levandegjort författarnas tankar och funderingar kring vad ett 
trauma kan föra med sig i en människas liv.  
Deltagarna har verkligen visat genom sina berättelser att det är möjligt att gå vidare och att 
växa efter att deras liv slagits i spillror. Genom att ha fått vara så nära dessa människor och ta 
del av deras berättelser, har författarna under arbetets gång konfronterats och brottats med 
många stora, viktiga och svåra frågor som aktualiserats.  
Författarna har upplevt studien som en mycket berikande resa, där frågor om livet och döden 
ständigt har varit närvarande och fått dem att fundera kring hur de lever sina egna liv. 
Deltagarnas berättelser och livsvisdom har påverkat och berört författarna på många plan, och 
det är med stor tacksamhet och ödmjukhet som författarna kommer att bära denna erfarenhet 
med sig genom livet. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

• Hälsa välkommen 
• Reseersättning 
• Informera om upplägg, bakgrund, relation, förändring, roller i intervjun, tid efteråt att 

prata kring intervjun och studien 
• Info om bandinspelning 
• Avidentifiering 
• Kontrakt, två kopior 
• Frågor? 

 
• Intervjun börjar, bandinspelning inleds: 

Hur har du fått kännedom om studien? 
            Varför anmälde du dig till studien? 
            Ålder nu? 
            Yrke/utbildning 
            Ålder när det hände? 
            Du kan väl berätta lite om X? Hur såg er relation ut? 
            Hur såg ditt liv ut innan X tog sitt liv, intressen?, yrke?, bostad? 
 
Frågeställning 1: 

• Hur har livet förändrats  genom din förlust? 
• Har förlusten förändrat din syn på dig själv på något sätt? 
• Har förlusten förändrat din syn på relationer till andra på något sätt? 
• Har förlusten förändrat din syn på livet på något sätt? 

 
Frågeställning 2: 

• Hur har livet förändrats genom din förlust? 
• Har du upplevt några andra förändringar  som vi inte gått in på? 

 
Följdfrågor: 
            Kan du beskriva hur? 
            På vilket sätt? 
            Hur menar du då? 
            Berätta mer! 

 
• Analys via PTG, samt positiva perspektiv. 
• Något du vill tillägga?   
• Intervjun avslutas, bandspelaren stängs av. 

 
• Positiv feedback. Tacka för deltagande. 
• Hur kändes det för dig att bli intervjuad? 
• Är det något du känner att du behöver prata mer om? 
• Är det något du tycker att jag ska tänka på till nästa gång jag intervjuar? 

 

DIVA:  www.ub.oru.se/DIVA 
 

 
 



Att växa genom lidande  [44] 
 

Bilaga 2a 
 

Örebro 070104 
 

Hej! 
 
Vill Du hjälpa till med att skapa förståelse för hur livet kan förändras när en nära 

anhörig tagit sitt liv? 

 
Vi är två psykologstuderande i Örebro som i vårt examensarbete valt att fokusera på detta 
område. För att försöka finna några svar önskar vi komma i kontakt med Dig som vill berätta 
för oss om Dina upplevelser. 
 
För att få delta i studien krävs det att den Du förlorat var Din mamma, pappa, syskon, barn, 
make, maka eller sambo. Vi ser helst att Du var över 18 år när Din nära anhörig suiciderade, 
samt att minst två år passerat sedan det inträffade. 
 
Vi önskar träffa Dig för en eller ett par längre intervjuer (ca 2-3 timmar), vilket dock inte får 
förväxlas med terapi. Ett urval kommer att ske bland dem som anmäler sitt intresse då vi 
önskar ett så brett urval som möjligt. 
 
Du har rätt att i studiens redovisning vara anonym och Du kan när som helst under studiens 
gång avbryta Din medverkan. 
Ingen ersättning utgår då studien utförs ideellt. 
 
Ring eller e-maila oss och uppge namn, adress, telefonnummer och ålder så kontaktar vi Dig. 
Kontakta oss senast den 16 februari 2007. 
 
Vi behöver Din medverkan! 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning/ 
Linda Arvidsson och Jessika Alderholm 
 
E-mail: jag_vill_tala@hotmail.com 
Tele: 0739-847552 
 
 
 
 
Handledare: Carl Åborg, universitetslektor, Örebro Universitet.  
carl.aborg@bsr.oru.se 
 

 
 
 
 



Att växa genom lidande  [45] 
 

Bilaga 2b 
 

Örebro 070104 
 

Hej! 
 
Vill Du hjälpa till med att skapa förståelse för hur livet kan förändras när en nära 

anhörig tagit sitt liv? 

 
Vi är två psykologstuderande i Örebro som i vårt examensarbete valt att fokusera på detta 
område. För att försöka finna några svar önskar vi komma i kontakt med Dig som vill berätta 
för oss om Dina upplevelser. 
 
Vi har via X:s hemsida sett att Du finns med som X, och vänder oss därför direkt till Dig med 
detta brev. 
 
För att få delta i studien krävs det att den Du förlorat var Din mamma, pappa, syskon, barn, 
make, maka eller sambo. Vi ser helst att Du var över 18 år när Din nära anhörig suiciderade, 
samt att minst två år passerat sedan det inträffade. 
 
Vi önskar träffa Dig för en eller ett par längre intervjuer (ca 2-3 timmar), vilket dock inte får 
förväxlas med terapi. Ett urval kommer att ske bland dem som anmäler sitt intresse då vi 
önskar ett så brett urval som möjligt. 
 
Du har rätt att i studiens redovisning vara anonym och Du kan när som helst under studiens 
gång avbryta Din medverkan. 
Ingen ersättning utgår då studien utförs ideellt, men ersättning för eventuella resor kan bli 
aktuellt. 
 
Ring eller e-maila oss och uppge namn, adress, telefonnummer och ålder så kontaktar vi Dig. 
Kontakta oss senast den 16 februari 2007. 
 
Vi behöver Din medverkan! 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning/ 
Linda Arvidsson och Jessika Alderholm 
 
E-mail: jag_vill_tala@hotmail.com 
Tele: 0739-847552 
 
 
 
 
Handledare: Carl Åborg, universitetslektor, Örebro Universitet.  
carl.aborg@bsr.oru.se 
 



Att växa genom lidande  [46] 
 

Bilaga 3 
 
 
 
 
 
 

Hej [den anmäldes namn]! 
 

Tack för att Du anmält Dig till vår studie! 
Vi återkommer till Dig när urvalet är avslutat, i mitten av februari. 

 
Tack så länge! 

 
Med vänliga hälsningar/ Linda Arvidsson 

                                         Jessika Alderholm 
 
 

Tfn: 0739-847552 
e-mail: jag_vill_tala@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Att växa genom lidande  [47] 
 

Bilaga 4 

 
Örebro 2007-02-16 

 
Hej [den anmäldes namn]! 

 
Vi har nu genomfört urvalet till studien ”hur livet kan förändras när en 
nära anhörig tagit sitt liv”. Vi fick in fler intresseanmälningar än vad 
vi från början trodde att vi skulle få och det känns väldigt fint att så 
många velat bidra med sina erfarenheter angående ett så angeläget 

men samtidigt svårt ämne. Om vi hade fått bestämma hade alla som 
velat fått delta i studien, men på grund av studiens begränsning i tid så 

har vi blivit tvungna att göra ett urval. Du ingår tyvärr inte i denna 
urvalsgrupp, men vi tackar ödmjukast för att Du anmält Ditt intresse. 

 
Studien kommer till hösten att finnas tillgänglig på Örebro 

 Universitetsbiblioteks hemsida med adress: www.ub.oru.se/DIVA   
Sök på våra efternamn för att hitta studien. 

 
Återigen, stort tack för visat intresse! 

Vänliga hälsningar/  
 

Jessika Alderholm                                Linda Arvidsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Att växa genom lidande  [48] 
 

Bilaga 5 
 

Hur kan livet förändras när en nära anhörig tagit sitt liv? 
 

Jessika Alderholm & Linda Arvidsson 
jag_vill_tala@hotmail.com 

0739-847552 
Handledare: Carl Åborg, universitetslektor, Örebro Universitet. 

carl.aborg@bsr.oru.se 
 

 
Studien syftar till att öka förståelsen för hur livet kan förändras när en nära 
anhörig tagit sitt liv. För att fånga upplevelserna av hur denna förändring kan se 
ut, använder vi oss av en kvalitativ forskningsmetod där djupintervjuer 
genomförs. Intervjun kan ta upp till tre timmar då vi önskar få en 
genomgripande förståelse för hur Ditt liv har förändrats.  
För att få en så nära och för Dig rättvisande bild som möjligt av Dina 
upplevelser och erfarenheter, vill vi att Du försöker vara så ärlig och öppen som 
Du kan. 

Kontrakt: 
 

Jag samtycker härmed till att delta i ovanstående forskningsstudie.  
Jag är införstådd med att mitt deltagande är frivilligt och att jag kan ändra mig 
eller dra mig ur studien när som helst.  
Jag har rätt att välja att inte svara på frågor, och jag har rätt att avbryta intervjun 
när jag vill.  
Jag är införstådd med att det jag säger spelas in på ljudband samt kan komma att 
citeras i studiens slutrapport eller i andra publikationer. Uppgifter som kan 
identifiera mig kommer att avlägsnas ur samtliga publikationer. 
Jag ger min tillåtelse till forskarna att under studiens gång kontakta mig för 
eventuella klargöranden och kompletteringar angående studien. 
 
 
 
 
 
________________           _________________          __________________ 
Underskrift deltagare                           Namnförtydligande                              Ort och datum  
 
 
 
 
 
 
_______________________               ________________________               _________________________ 
Underskrift forskare                            Namnförtydligande                                Ort och datum 
 


