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Abstrakt 
 
Bakgrund: 800 000 människor världen över begår årligen suicid, enligt WHO. Suicid 

bidrar till en mer komplicerad och påfrestande sorg än annan plötslig död. När ett barn 

genomfört suicid leder det till en stor omställning för föräldrarna, som därefter lämnas 

kvar med ett ständigt sökande efter mening och en fråga om varför. I litteraturstudien 

har livsvärldsteorin använts som teoretisk referensram. Syfte: Att beskriva 

erfarenheterna av att vara förälder till ett barn som genomfört suicid. Metod: 

Litteraturstudien har baserats på tio vetenskapliga studier med en kvalitativ ansats. 

Artiklarna har analyserats utifrån Forsberg och Wengströms (2013) beskrivning av en 

innehållsanalys. Resultat: Fyra kategori identifierades: Att vara i ett känslokaos, Att 

söka efter svar, Att samverka med andra och Att bevara minnet som därefter mynnade 

ut i ett tema: Sorg. Frekvent förekommande var att föräldrarna brottades med många 

obesvarade frågor om varför och en känsla av att känna sig dömd av andra och av sig 

själv. Slutsats: Efter genomförd studie upplevde författarna att det fortfarande fanns 

stigmatisering kring suicid. Stigmatiseringen bidrog till känslor av skam och skuld hos 

föräldrarna. Får omgivningen en ökad kunskap om suicid kan det bidra till att 

stigmatiseringen minskar. Barnets suicid bidrog även till ett ständigt sökande efter 

mening. Som sjuksköterska bör man se till varje unik förälders livsvärld och dess 

individuella reaktion för att kunna få en förståelse och ta del av deras erfarenheter. Detta 

för att det skall bli ett vårdande möte och en förutsättning för att det skall kunna ske en 

individbaserad vård. 

 
Nyckelord: Barn, erfarenheter, föräldrar, suicid  
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1 Inledning 

”Det är ett sorgarbete att leva. Om man inte förstår det blir man aldrig glad.” 

(Dyregrov, Plyhn & Dieserud, 2012) 

 

Suicid är ett omfattade hälsoproblem som belastar samhället både socialt och 

ekonomiskt, men den största påfrestningen drabbar de anhöriga som lämnas kvar i sorg. 

När en människa begår suicid räknas det med att denne lämnar cirka tio kvarlevande 

efter sig, därtill kommer de som finns i den sociala umgängeskretsen som vänner, 

grannar, klasskompisar och arbetskollegor (Dyregrov, Plyhn, Dieserud, 2012).   

Riksförundet för suicidprevention och efterlevandestöd [SPES] (2014) skriver att det 

kan vara svårt för andra människor att sätta sig in i den situation och tragedi som 

händelsen medför när en förälder förlorar sitt barn genom suicid. Att livet går vidare är 

sant, men det är inte detsamma som innan. Oavsett hur lång tid som passerar är det svårt 

att glömma det som inträffat (ibid.). 

  

2 Bakgrund 

Förberedelser och försök till suicid var enligt svensk lag fram till år 1864 straffbart och 

har sedan dess varit associerat med skam, skuld och tabu. Trots att dessa sanktioner 

kring suicid inte längre finns så är det fortfarande ett tabubelagt ämne med många myter 

som lever kvar (Ferm, 2002).  Enligt Världshälsoorganisationen (2014) begår varje år 

800 000 människor världen över suicid. Sedan år 1980 har antalet suicid i Sverige 

minskat. År 2012 skedde dock en ökning och detta kan därför ses som ett växande 

problem med stigande siffror. Kvinnor i en ålder av 15-24 år står för den största 

ökningen, vilket är den vanligaste dödsorsaken i denna grupp av individer. Suicid är 

också den vanligaste dödsorsaken hos män under 44 år och hos kvinnor i samma 

åldersgrupp är det den näst vanligaste. Enligt Socialstyrelsen (2014) tar tre till fyra 

personer sitt liv varje dygn, vilket betyder att det är cirka 1100 människor som årligen 

begår suicid, bara i Sverige. Suicid är i de flesta fall mer påfrestande och komplicerat att 

hantera än annan plötslig död, på grund av att suicid ofta sker utan förvarning och 

iscensätts av personen i fråga själv (Dyregrov, Plyhn & Diserud, 2012). Att plötsligt 

förlora ett barn medför en stor omställning för föräldrarna och det leder till en ökad risk 

av psykiska och somatiska sjukdomar (Stroebe, Schut & Stroebe 2007). Suicid lämnar 

de kvarlevande med många obesvarade frågor, framförallt med en ständig och 

återkommande fråga om varför. De söker efter en mening i förlusten för att skapa sig en 
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förståelse för vad som har hänt (SPES, 2014). Enligt Dyregrov, Plyhn och Diserud 

(2012) är en förklaring till händelsen viktig för att de efterlevande skall kunna bearbeta 

sorgen och finna en väg vidare. Det finns frågor som förblir obesvarade, men trots detta 

kan de efterlevande hantera den nya situationen som suicidet inneburit och finna mening 

i livet. Eftersom suicid kan vara svårt att förstå är det viktigt att efterlevande genomgår 

en process som i slutändan kan vara till hjälp för att få en förklaring till vad som skett. 

Det kan också underlätta vägen vidare och skänka livet ny mening (ibid.). Människan är 

unik och hennes strävan efter att finna mening och känsla av meningsfullhet ser därför 

olika ut (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Tidigare studier som gjorts lyfter fram att föräldrar som mist ett barn har använt sig av 

olika strategier för att klara av och hantera förlusten. I en studie gjord av Harper, 

O’Conner, Dickson och O’Carroll (2011) framkom det att föräldrar fann det värdefullt 

att få en möjlighet till att prata om det som inträffat. De hämtade även kraft genom att 

ägna sig åt religiösa och andliga aktiviteter. Detta styrks även av Dyregrov et al (2012) 

som skriver att ett sätt att hantera sorgen kan vara att delta i ceremonier, ritualer och 

finna en tröst i religion och andlighet. 

 

Lennéer Axelsson (2010) betonar vikten av att känna ett stöd från personer utanför 

familjen för att på så sätt finna kraft och ork att ta sig vidare. En sorg i sorgen kan dock 

vara om omgivningen ter sig frånvarande efter det att föräldrar har mist ett barn i suicid. 

Detta är vanligt förekommande och kan upplevas som en av de större påfrestningarna 

och ett nederlag för att komma vidare för dessa föräldrar (ibid.).  Personerna i de 

förlustdrabbades omgivning kan ha svårt att bemöta och ge stöd på grund av att de 

saknar kunskap och förståelse för det som har hänt, vilket gör att de tar avstånd från 

familjen som drabbats (SPES, 2014). 

Det upplevs inte bara svårt för de utomstående utan det kan även vara svårt att samtala 

om suicid inom den drabbade familjen. På grund av att sorgeprocessen ser olika ut och 

tar olika lång tid kan det bidra till att familjemedlemmar har svårt att finna en 

gemensam väg vidare. Suicidet kan leda till att det uppstår känslor av skam och skuld 

hos de efterlevande. Dessa känslor kan leda till ytterligare ett hinder i att stödja varandra 

inom familjen (Lennéer Axelsson, 2010). 
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2.1 Begreppsdefinition  

Suicid  

Ordet suicid används i forskning och klinisk praxis i betydelsen av självmord. Suicid är 

ett ord som härstammar från grekiskans sui (sig själv) och caedes (mord) 

(Nationalencyklopedin, 2014). Det definieras som en handling av ett medvetet 

självdestruktivt beteende som leder till döden. Suicidalitet är att tänka på, planera och 

genomföra suicid. Det är en fantiserad eller genomförd flykt av en människa som är så 

svårt plågad av livet att hon eller han inte längre orkar bära det (Ottosson, 2009). 

Erfarenheter 

Författarna har definierat begreppet erfarenheter utifrån nationalencyklopedins (2014) 

definition. Genom att människan upplever något skaffar sig hon eller han kunskap och 

färdighet som i sin tur kan ses som erfarenheter (Nationalencyklopedin, 2014). 

 

Föräldrar 

Enligt Nationalencyklopedin (2014) behöver inte de föräldrar som bär ansvaret för 

barnen alltid vara de biologiska föräldrarna. Författarna till denna litteraturstudie har 

utifrån det valt att inkludera både biologiska föräldrar samt styv- och fosterföräldrar.  

 

Barn 

Nationalencyklopedins (2014) definition av barn avser att en människa är barn från de 

att denne föds fram till vuxen ålder. Författarna till denna litteraturstudie har dock valt 

att definiera att en människa är barn även i vuxen ålder, ur ett föräldraperspektiv.  

 

2.2 Teoretisk referensram 

Livsvärldsteorin 

I denna litteraturstudie används livsvärldsteorin som teoretisk referensram. Teorin har 

sitt ursprung i hermeneutiken och fenomenologin som Gadamer, Heidegger, Hussler och 

Merleut-Ponty grundade (Dahlberg & Segesten, 2010). Livsvärld är ett viktigt begrepp 

och en grund inom vårdvetenskapen. Livsvärlden är en personlig värld som formas efter 

hur vi uppfattar, erfar och förstår oss själva och omgivningen omkring oss. Livsvärlden 

kan vidare beskrivas som vår vardagsvärld och den består av levda erfarenheter, 

subjektiva upplevelser, minnen och förväntningar på framtiden. Den finns hela tiden 

med oss och den påverkar människan i sitt livssammanhang (Dahlberg & Segesten, 



  
 

4 

2010). I enlighet med livsvärldsteorin är inte människans kropp enbart förenat med 

upplevelser utan också med identitet. En livsvärld delas tillsammans med andra men 

trots det är den högst personlig och unik för varje människa. Vad mening i en 

människans liv innebär är även det unikt och har en stor påverkan på livsvärlden och 

dess innebörd. Det som en människa finner meningsfullt i livet kan för en annan 

människa upplevas meningslöst (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att kroppen har en viktig roll i livsvärldsteorin, 

det är genom den vi upplever omgivningen och får tillgång till världen. I den ryms våra 

tankar, erfarenheter och upplevelser av mening och sammanhang vilket är subjektiva 

fenomen. Det innebär att kroppen är subjektiv. De beskriver därför kroppen som ”levd”. 

Världen och den levda kroppen har ett förhållande med varandra som leder till att vi kan 

förstå andra människors livsvärldar och andra människor kan förstå oss. De menar 

vidare på att kroppen inte är något vi har och kan lämna, utan något som vi ”är”. Den är 

både fysisk, psykisk, existentiell och andlig på samma gång vilket innebär att kroppen 

är en sammansatt helhet (ibid.).  

När något oväntat inträffar får människan nya erfarenheter och upplevelser och 

livsvärlden kan därför förändras. I och med att livsvärlden förändras, förändras också 

vad som är meningsfullt för en. Det kan innebära att människan tvingas finna ny mening 

som kan ge upphov till nya perspektiv och en utvecklad livsvärld. När denna förändring 

sker kan människan känna sig utsatt och otrygg i den nya situationen som det inträffade 

kan medföra och det kan leda till svårigheter att uppfatta sig själv och människor i sin 

omgivning (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

2.3 Problemformulering 

Tidigare studier har belyst sjuksköterskans attityder och bemötande mot patienter efter 

suicidalförsök och mycket finns också skrivet kring suicidprevention. Suicid är ett 

växande problem med stigande siffror. Av den anledningen förväntas författarna i sin 

blivande roll som sjuksköterskor att möta föräldrar som förlorat sitt barn i suicid, 

oavsett om det gäller inom psykiatrin, primärvården, akutsjukvården eller annan 

arbetsplats. Författarna har ingen erfarenhet av att förlora en närstående i suicid, utan 

har endast sett detta ofattbara på håll. Genom att studera vad föräldrar har för 

erfarenheter av att förlora ett barn i suicid finns en förhoppning om att underlätta i mötet 

med dessa förlustdrabbade föräldrar. Att få mer kunskap anser författarna vara av 
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betydelse för att kunna få en förståelse för vilka behov och känslor dessa föräldrar har 

och utifrån det ge en individbaserad vård. 

 

3 Syfte 

Syftet är att beskriva erfarenheter av att vara förälder till ett barn som genomfört suicid.  

 

4 Metod 

Metoden som använts i denna studie är en systematisk litteraturstudium av kvalitativ 

ansats. Att göra en systematisk litteraturstudie innebär att utföra systematiska sökningar 

inom relevant område samt förhålla sig kritisk till den insamlade datan. Därefter sker en 

sammanställning av insamlad data för att kunna skapa en ny helhet (Forsberg & 

Wengström, 2013).  

 

4.1 Sökningsförfarandet 
Artikelsökningen utgjordes av både systematiska- och osystematiska litteratursökningar 

för att finna material till litteraturstudien. Databaserna som användes var Cinahl och 

PsycInfo. Cinahl är en vetenskaplig databas som fokuserar på omvårdnad, arbetsterapi 

och sjukgymnastik (Forsberg & Wengström, 2013). För att systematiskt gå tillväga 

gjordes till en början gemensamma provsökningar i Cinahl som därefter kompletterades 

med provsökningar i PsycInfo. PsycInfo är en databas som har en psykiatrisk inriktning 

vilket var användbart med tanke på litteraturstudiens syfte som fokuserade på 

erfarenheter ur ett föräldraperspektiv. PubMed är en annan databas som med fördel kan 

användas av sjuksköterskor som behandlar vetenskapliga artiklar gällande medicin, 

omvårdnad eller odontologi (Forsberg & Wengström, 2013). Provsökningar gjordes 

även i PubMed men med tanke på databasens inriktning gav inte det några relevanta 

träffar sett till syftet. I denna studie redovisas därför inga sökningar från PubMed. De 

systematiska sökningarna gjordes genom att använda Cinahl headings respektive 

thesaurustermer i PsycInfo för att göra en mer kontrollerad sökning med verifierade 

termer, vilket författarna upplevde underlättade strukturen av data och gav en mer 

hanterbar mängd av information. För att bredda utbudet av data gjordes osystematiska 

sökningar så kallade, fritextsökningar. Östlundh (2006) skriver att systematiska och 

osystematiska sökningar är två metoder som kan användas parallelt med varandra då de 

ger olika data och kan på så sätt ge en vidgning av resultatet.  



  
 

6 

Utifrån studiens syfte formulerades sökord som kunde tänkas ge relevanta träffar för 

litteraturstudien. De sökorden som författarna ansåg vara relevanta utifrån syftet var, 

suicide, family och parents. Inspiration hämtades genom att läsa tidigare studenters 

uppsatser och artiklar för att se vilka sökord de använt sig av. De sökorden som 

framträdde var; bereavement, support psyhosocial, life purpose, child, death, grief och 

meaning in life och det är även sökord som författarna använde i sökningarna i Cinahl. I 

de utförda sökningarna användes sökorden enskilt och i kombinationer av varandra med 

hjälp av AND och OR. Samma sökmetod användes i PsycInfo men däremot skilde sig 

sökorden något. Sökorden var; suicide, family members, parental attitudes, 

bereavement, support groups, grief, meaningfulness och meaning. 

I provsökningarna gjordes en avgränsning till studier som gjorts i västvärlden, utifrån 

det blev resultatet tunt. Därför valdes det att inte använda sig av någon avgränsning för 

att se hur många träffar sökorden gav och för att inte gå miste om relevanta artiklar. 

Ytterligare sökningar i både Cinahl och PsycInfo gjordes med peer-reviwed för att öka 

kvalitén på artiklarna och smalna av resultatet. Östlundh (2006) skriver att peer-

reviewed betyder att det skett en granskning av artikeln innan den får publiceras i en 

vetenskaplig tidskrift. Det fanns fler avgränsningar att göra i de båda databaserna. De 

valdes dock bort på grund av att användbara artiklar riskerades att exkluderas vid 

användningen av dessa. Sökningarna presenteras i Bilaga A. 

 

Under sökningsprocessen kompletterades våra systematiska och osystematiska 

sökningar med en manuell sökning, även kallad sekundär sökning (Forsberg & 

Wengström, 2013). Den manuella sökningen genomfördes genom att studera tidigare 

artiklar och litteraturstudier inom relevant område. Där framträdde artiklar som inte 

kunde återfinnas i databaserna men som ändå inkluderades i litteraturstudien. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) kan manuella sökningar genomföras genom att gå 

igenom artiklar och studiers referenslistor. 

4.2 Inklusions- och exklusionskriterier   

Författarna till denna litteraturstudie strävande efter att inkludera artiklar med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats. Inklusionskriterierna var artiklar som fokuserade på 

föräldrars erfarenheter av att förlora ett barn i suicid. Författarna har definerat föräldrar 

som biologiska-, foster- och styvföräldrar. Polit och Beck (2012) menar att genom att 

avgränsningar utifrån studiens syfte görs ökar det studiens trovärdighet samt att 
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relevanta artiklar framkommer. Författarna har dock valt att inte göra en avgränsning 

vad gäller barns ålder utan har definierat att en människa är barn även i vuxen ålder sett 

ur ett föräldrarperspektiv. I gjorda sökningar har peer-reviewed använts som 

avgränsning samt att artikeln fanns tillgänglig i fulltext utan kostnad. I studien 

exkluderades artiklar som haft fokus på självmordsförsök, suicidpreventention och där 

det inte har gått att utläsa föräldrars erfarenheter utan det är andra närståendes 

perspektiv som beskrivits. Ingen geografisk- eller tidsavgränsning gjordes på grund av 

att det fanns intresse av att se om utbudet var hanterbart vilket författarna upplevde att 

det var. Även detta gjordes för att inte gå miste om artiklar som kunde vara relevanta.  

 

4.3 Urval 

Genom att läsa titeln på artiklarna kunde en bedömning om artikelns relevans utifrån 

litteraturstudiens syfte göras. Totalt lästes 981 titlar, 73 abstract och 22 artiklar i 

fulltext. Ytterligare två artiklar tillkom genom manuell sökning. Dessa 24 artiklar lästes  

för att få en helhetsbild av innehållet och för att sedan kunna göra en 

kvalitetsgranskning (se bilaga B).  

4.4 Kvalitétsgranskning 

Mallen för kvalitétsgranskning redovisas nedan (bilaga B) och utgår från Forsberg och 

Wengströms (2013) kriterier för vetenskapliga artiklar. Granskningsmallen är språkligt 

reviderad och påståendena är modifierade till frågor för att kunna poängsättas. 

Poängsättningen ansåg författarna underlätta bedömningen av artiklarnas kvalité. 

Utöver Forsberg och Wengströms (2013) granskningsmall är en fråga tillagd som lyder; 

”Förekommer logisk precision genom studien?”. Enligt Backman (2008) innebär logisk 

precision att det finns en röd tråd genom artikelns alla delar. Genom mallen kunde 

sammanlagt 23 poäng uppnås, varav 0-11 poäng bedömdes ha låg kvalitet, 12-17 poäng 

bedömdes som medel och tilldelades 18-23 poäng ansågs den vara av hög kvalitét av 

författarna till denna litteraturstudie. Forsberg och Wengström (2013) skriver att med 

fördel används artiklar av medel och hög kvalitet i en systematisk litteraturstudie. 

Tjugofyra artiklar kvalitetsgranskades enligt granskningsmallen där 14 artiklar 

bedömdes ha låg kvalité. Artiklarna som bedömdes ha låg kvalitet hade bland annat 

brister i metodbeskrivningen, saknad av inklusion- och exklusionskriterier, ett icke 

tillförlitligt resultat som inte heller var diskuterat, resultatet hade inte någon klinisk 

relevans och att logisk precision inte var genomgående i studien. Sammanlagt 
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inkluderades tio artiklar i studien varav två blev funna via manuella sökningar. Dessa 

tio artiklar bedömdes ha medel eller hög kvalité (Bilaga C). Författarna genomförde 

kvalitetsgranskningen genom att enskilt läsa artiklarna och på egen hand bekanta sig 

med granskningsmallen och göra en översiktlig granskning. Därefter granskade 

författarna gemensamt samtliga artiklar för att på så sätt diskutera fram och komma 

överens om poängsättningen. Fanns det några funderingar och tveksamheter kring 

bedömningen diskuterades dessa gemensamt till det att konsensus uppnåtts (Polit & 

Beck, 2012). Detta kan enligt Forsberg och Wengström (2013) ses som en triangulering. 

Triangulering har använts i syfte att bedöma artiklarnas relevans och kvalité samt 

sammanställningen av data (ibid.). 

4.5 Analys 

Analysprocessen utgår från Forsberg och Wengströms (2013) beskrivning av hur man 

hanterar data utifrån en innehållsanalys. Inledningsvis lästes artiklarnas resultat igenom 

individuellt ett flertal gånger för att få en helhetsbild av resultatens innehåll. Genom att 

upprepade gånger gå tillbaka till studiens definition av erfarenheter hjälpte det 

författarna att kunna urskilja erfarenheter i artiklarnas resultat. Utsagor som svarade an 

till litteraturstudiens syfte markerades enskilt av varje författare för att sedan diskuteras 

gemensamt. Utsagorna sammanställdes i ett dokument för att författarna skulle kunna 

härleda respektive artikels resultat och gå tillbaka till källan av materialet under 

analysprocessen. Utsagorna klipptes ut för att kunna jämföra och se likheter och 

skillnader (Forsberg & Wengström, 2013). Av utsagorna utformades koder genom 

kondensering som sedan speglade kärninnehållet i varje utsaga. Att kondensera innebär 

att korta ner textens innehåll men ändå behålla det väsentliga (Forsberg & Wengström, 

2013). De koder som överensstämde ihop med varandra bildade kategorier utifrån 

studiens syfte. Författarna valde en tolkande ansats och har därför använt sin 

förförståelse för att kunna sammanställa kategorier till ett tema. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013) sker alltid en tolkning för att kunna formulera teman. För att kunna 

utforma kategorier och teman krävs att författarna strävar efter att finna mönster såsom 

likheter och skillnader (ibid.). Analysprocessen gav ett tema och fyra kategorier. Nedan 

presenteras ett exempel på hur författarna gått tillväga under analysprocessen. 
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Tabell 1. Exempel ur analysprocessen 

Utsaga Kondenserad 

utsaga 

Kod Kategori Tema 

”Another 

approach to 

coping with the 

suicide was to 

reach out to 

other people. 

For some, this 

meant giving 

support to 

others(…) 

En väg vidare 

efter suicidet 

var att ge stöd 

till andra. 

Att ge stöd Att samverka 

med andra 

Sorg 

”Opening up 

their homes to 

other teens in 

need of support 

is another form 

of giving back 

that one family 

reported” 

Ett sätt att ge 

stöd var att 

öppna upp sina 

hem för 

tonåringar som 

var i behov av 

stöd. 

Att ge stöd Att samverka 

med andra 

Sorg 

(…)having 

someone there 

to listen was 

one of the 

things they 

needed at the 

time and 

continue to 

need. 

Var i starkt 

behov av någon 

som lyssnade på 

dem. 

 

 

Att få stöd Att samverka 

med andra 

Sorg 

 

 

 

 

4.6 Etiska överväganden 

Författarna till denna litteraturstudie har etiskt granskat de inkluderade artiklarna utifrån 

Forsberg och Wengströms (2013) riktlinjer. Forsberg och Wengström (2013) skriver att 

etiska överväganden bör uppmärksammas och göras inför varje systematisk 

litteraturstudie för att undvika plagiat och andra opålitliga forskningsresultat. För att få 

ett sanningsenligt resultat skall alla resultat presenteras och inte enbart de resultat som 

stödjer artikelförfattarnas åsikter (ibid.). I denna litteraturstudie har samtliga artiklar 



  
 

10 

godkänts av en etisk kommitté, innehåller noggranna etiska överväganden och 

övervägande av vad det gäller urval och resultat. Inkluderade artiklar uppvisar även att 

det arbetats utifrån deltagarnas sekretess och anonymitet för att skydda deltagarnas 

identitet.  

 

5 Resultat 

 

Figur 1. Resultatöversikt: Längst till vänster i figuren ses studiens syfte, mittpartiet 

utgörs av de funna kategorierna och längst till höger ses det övergripande temat. 

5.1 Sorg 

Det som genomsyrar litteraturstudien och de kategorier som framkommit är att 

föräldrarna bär på en enorm sorg. Det blir tydligt att sorgen uttrycks på olika sätt och att 

den har många olika ansikten. Den omställningen som sker hos föräldrar som förlorat 

sitt barn i suicid väcker många känslor och författarna har tolkat utifrån resultatet att alla 

föräldrar befinner sig i en ständig sorgeprocess. 



  
 

11 

 

5.1.1 Att vara i ett känslokaos 

Sorgen som uppkommer efter att ha förlorat ett barn upplevs och erfars olika av 

föräldrar. Det är en komplicerad och påfrestande process som försämrar funktionerna 

föräldrarna har för att kunna återgå till sitt normala liv (Begley & Quayle, 2007; 

Lindqvist, Johansson & Karlsson, 2008; Supiano, 2011). Timmarna, dagarna och de 

närmsta månaderna direkt efter suicidet erfar föräldrarna som en tid fylld av smärta, 

ilska, misstro och ångest. Känslorna ökade i samband med rädslan och oron över att 

deras kvarlevande barn också skulle begå suicid (Begley & Quayle, 2007; Gibson, 

Gallagher & Jenkins, 2010; Lindqvist, Johansson & Karlsson, 2008; Miers, Abbott & 

Springer, 2012). Föräldrarna kände att de blivit berövade på sitt barn, men i den känslan 

fanns en viss lättnad över att inte behöva leva i ovisshet. Lättnaden grundade sig i att 

föräldrarna levt med sitt barns smärta under många år och aktivt försökt hjälpa dem utan 

resultat. Trots att de varit inställda på vad som skulle kunna ske, kom det ändå som en 

chock, en väntad chock (Lindqvist, Johansson & Karlsson, 2008; Maple, Plummer, 

Edwards & Minichiello, 2007) 

Som förälder var det vanligt att skuldbelägga sig själv för suicidet. De kände en skuld i 

att inte ha uppmärksammat och identifierat tecken på varför barnet begått suicid (Begley 

& Quayle, 2007; Maple et al., 2007). Skulden upplevdes så stark hos vissa föräldrar att 

känslan av att vilja dö istället för barnet väckte suicidtankar hos föräldrarna. Dock var 

föräldrarna medvetna om konsekvenserna vilket gjorde att det endast förblev en tanke 

(Lindqvist, Johansson & Karlsson, 2008; Supiano, 2011).  

5.1.2 Att söka efter svar  

Från det att barnet begår suicid börjar föräldrarna ett evigt sökande efter orsakssamband 

och mening med suicidet (Lindqvist, Johansson & Karlsson, 2008; Supiano, 2011). 

Föräldrarna brottades med många obesvarade frågor och den ständiga frågan som 

uppkom var varför (Dolores & Dransart, 2013; Lindqvist, Johansson & Karlsson, 2008; 

Supiano, 2011). Genom att söka efter svar på frågan varför gavs en möjlighet till att 

skapa sig en förståelse för suicidet. Processen i att försöka förstå varför barnet begått 

suicid är cyklisk och ständigt pågående (Maple et al., 2007). Under de första månaderna 

efter suicidet lade föräldrarna mycket fokus på tidigare händelser och sökandet efter 

utlösande faktorer för att på så sätt försöka förstå orsaken till varför barnet begått suicid 
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(Dolores & Dransart, 2013; Maple et al., 2007).Förståelsen kunde i sin tur minska 

risken hos föräldrarna att ta på sig ansvaret för barnets handling och förtränga det som 

hänt, samt ett sätt att förhindra social isolering (Begley & Quayle, 2007; Dolores & 

Dransart, 2013). Att söka efter ett svar på frågan varför och att finna en mening med 

suicidet kändes för föräldrarna viktigt för att kunna gå vidare och återuppbygga sitt liv 

efter händelsen (Begley & Quayle, 2007; Dolores & Dransart, 2013). 

För att kunna söka efter mening krävdes att föräldrarna åsidosatte suicidet och ägnade 

sig åt dagliga aktiviteter för att på så sätt skapa en distans till händelsen (Begley & 

Quayle, 2007). Föräldrarna ville finna orsakerna som lett till barnets handling, därför 

letade många föräldrar på egen hand efter ledtrådar och pusselbitar för att om möjligt 

återspegla tiden i ett försök att finna svar. Viljan om att skapa sig en förståelse för 

barnets handling var i förhoppning om att finna en förklaring till suicidet (Begley & 

Quayle, 2007; Dolores & Dransart, 2013). För att återuppbygga barnets personlighet 

valde vissa föräldrar att gå tillbaka till barnets barndom i hopp om att kunna utvinna 

delar som om möjligt kunde bidra till meningssökandet. Under sökandet efter varför och 

för att finna orsakssamband som kunde ha lett till suicidet försökte föräldrarna också 

skapa sig en bild av barnets relationer. Genom samtal med personer som varit i barnets 

närhet kunde föräldrarna samla information som var betydelsefull. Detta gav föräldrarna 

ytterligare en möjlighet till att finna tecken som kan bidragit till varför barnet valt att 

begå suicid (Begley & Quayle, 2007; Dolores & Dransart, 2013; Supiano, 2011). 

Föräldrarna tog även kontakt med andra kvarlevande som varit i barnets omgivning med 

en förhoppning om att få en inblick i vad barnet kan ha haft för känslor och tankar innan 

suicidet. Böcker och rapporter sågs också som en hjälp i att försöka hitta svaret på 

varför (Dolores & Dransart, 2013). 

Föräldrarna kom till en punkt där de ställdes inför ett val, att antingen fortsätta sökandet 

till det att alla frågor blivit besvarade eller att erkänna för sig själv att man inte kommer 

finna fler svar. Många kände då en oro inför framtiden med rädsla för att lämnas med 

obesvarade frågor och ett liv fyllt av sorg (Dolores & Dransart, 2013; Gibson, Gallagher 

& Jenkins, 2010). Att inte kunna släppa frågan om varför bidrog till att föräldrarna 

upplevde det svårare att gå vidare på grund av strävan efter mening och svar. Det låste 

dem i att inte kunna gå vidare i livet. De föräldrar som kunde acceptera den nya 

situationen och de frågor som saknade svar kunde lättare återuppbygga sitt liv och 

vägen vidare underlättades genom att de kände en tröst i sorgen (Dolores & Dransart, 

2013). 
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5.1.3 Att samverka med andra 

Efter suicidet kan föräldrarnas sociala liv ha påverkats negativt. De upplevde att vänner 

och kollegor övergav dem och uppträde annorlunda gentemot dem. Detta resulterade i 

att föräldrarna kände att omgivningen tog avstånd från dem, vilket beskrevs som ett 

hinder för att våga samtala om barnets suicid med andra (Begley & Quayle, 2007; 

Chapple & Ziebland, 2010). Föräldrarna hade behov av att samtala om barnets död och 

orsaken till suicidet, men de upplevde att omgivningen nonchalerade dem och deras 

behov vilket försvårade för föräldrarna att våga öppna upp för samtal och att gå vidare i 

livet (Gibson, Gallagher & Jenkins, 2010; Maple, Edwards, Plummer & Minichiello, 

2010). Suicidet ledde även till en brist på kommunikation i den drabbade familjen vilket 

orsakade en stress hos föräldrarna och svårigheter i att klara av vardagen. Stressen var 

ytterligare en faktor som hindrade föräldrarna från att samverka med andra och därmed 

ökade risken för isolering (Begley & Quayle, 2007; Maple et al., 2010). Arbetsplatsen 

var dock en möjlighet för föräldrarna att komma närmare det dagliga livet och att få 

samverka med andra. Dock upplevde föräldrarna att kollegor kunde säga respektlösa 

kommentarer och använda sig av självmordsrelaterade fraser, vilket i sin tur kunde 

påminna om barnets död och påverka sorgeprocessen negativt (Gibson, Gallagher & 

Jenkins, 2010; Miers, Abbott & Springer, 2012). 

Stigmatiseringen spelar en viktig roll i hur öppna föräldrarna vågar vara i sitt sörjande. 

Känslan att tystas av andra och att behöva finna en acceptans utifrån gjorde att 

föräldrarna upplevde det svårt att diskutera sitt barns suicid med omgivningen (Maple et 

al., 2010; Maple, Plummer, Edwards & Minichiello, 2013). På grund av 

stigmatiseringen undvek en del föräldrar integration med andra för att skydda sig själva 

från att känna sig dömd i omgivningens ögon. Känslan att bli dömd av andra kunde leda 

till att föräldrarna tog ansvar och såg sig själv som en bidragande faktor till barnets 

suicid (Gibson, Gallagher & Jenkins, 2010; Maple et al., 2010). Stigmatiseringen bidrog 

även till att föräldrarna kände ett tryck från omgivningen att de borde gå vidare och 

slutföra sin sorgeprocess en kort tid efter barnets död. Föräldrarna såg dock inte det som 

nödvändigt utan ville behålla förbindelsen till barnet så länge det var möjligt (Maple et 

al., 2010; Maple et al., 2013). 

Efter suicidet kände sig många föräldrar ensamma i sorgen och de hade ett stort behov 

av att få kommunicera och ventilera sina tankar och känslor med andra. Ovissheten om 

vart och till vem man skulle vända sig för att finna stöd var dock stor (Gibson, 

Gallagher & Jenkins, 2010; Maple et al., 2010; Miers, Abbott & Springer, 2012). Stöd 
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från psykolog, familjeterapi, hälsocentren, läkare, präster, vänner var till stor hjälp men 

många föräldrar ansåg att det var lättare att finna stöd genom att identifiera sig med 

andra som genomgått samma sorg. Detta kunde göras genom att medverka i stödgrupper 

(Chapple & Ziebland, 2010; Lindqvist, Johansson & Karlsson, 2008; Miers, Abbott & 

Springer, 2012). Stödgrupper bidrog till att föräldrar vågade avslöja sitt privata jag på 

grund av att man kände trygghet och förståelse från andra medverkande, detta kunde 

även minska känslan av sårbarhet och ensamhet hos föräldrarna (Begley & Quayle, 

2007; Gibson, Gallagher & Jenkins, 2010; Miers, Abbott & Springer, 2012). Föräldrar 

som kände en svårighet i att veta vart de skulle vända sig använde stödgrupper via nätet. 

Där gavs de en möjlighet att dela sina känslor, dikter och inspirerande citat med andra 

online. Detta upplevdes som ett lättillgängligt och betydelsefullt stöd (Chapple & 

Ziebland, 2010).  

En del föräldrar hade inte endast ett behov av att få stöd, utan kände också ett behov av 

att ge stöd till andra sörjande efter suicid (Chapple & Ziebland, 2010; Maple et al., 

2013; Supiano, 2011). Att hjälpa andra sårbara föräldrar genom sorgen i form av 

utbildning och stöd upplevde föräldrarna underlätta sorgeprocessen för dem själva 

(Begley & Quayle, 2007; Miers, Abbott & Springer, 2012). För att göra detta möjligt 

startade föräldrar egna stödgrupper samt öppnade upp sina hem för både tonåringar och 

familjer där det fanns möjlighet att ventilera tankar och känslor. Ytterligare en form att 

ge stöd var att engagera sig i suicidpreventionsgrupper (Maple et al., 2013; Miers, 

Abbott & Springer, 2012). 

5.1.4 Att bevara minnet 

Att skapa minnen och att upprätthålla ett band med barnet ansågs viktigt för föräldrar 

för att kunna finna vägar vidare efter suicidet och att fortfarande behålla en del av 

barnet i sitt liv (Maple et al., 2010; Maple et al., 2013). En central del i sorgen som 

hjälpte föräldrarna var känslan av en förbindelse till barnet. Förbindelsen sågs som en 

aktiv och dynamisk kraft i föräldrarnas liv och den känslan användes för att fatta beslut 

som vanligtvis upplevdes svåra att ta (Maple et al., 2013).  

Hur minnet av barnet bevarandes var olika från familj till familj och förälder till förälder 

(Maple et al., 2013; Miers, Abbott & Springer, 2012). Olika sätt att bevara minnet på 

var genom att plantera speciella trädgårdar, fotografier, ljus i hemmet, böcker, bilder 

och att återvända till platser där föräldrar spenderat tid tillsammans med barnet. 

Traditioner som exempelvis födelsedagar och högtider ansågs vara betydelsefullt för att 
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minnas barnet (ibid.). Internet var ytterligare en väg för föräldrarna att bevara minnet av 

barnet, genom att kunna lägga ut bilder och texter som symboliserade hon eller han 

(Chapple & Ziebland, 2010). Föräldrar skapade ceremonier individuellt eller inom 

familjen för att på så sätt ge utrymme till att kunna spendera tid med det drabbade 

barnet och fortsätta inkludera dem i sitt liv. Begravningen sågs som en meningsfull 

ceremoni där föräldrarna kunde forma en presentation av barnet och där en möjlighet till 

andra gavs för att få en sista minnesbild (Maple et al., 2013). Föräldrarna utvecklande 

inte endast minnesmärken för sin egen skull, utan för att andra människor i 

omgivningen också skulle bjudas in till att skapa ett minne av barnet. Detta gjordes 

också på grund av att rykten inte skulle spridas och för att behålla en acceptabel bild av 

barnet utåt sett och att föräldrarna skulle undvika att bli dömda i andras ögon (Dolores 

& Dransart, 2013; Maple et al., 2013). 

6 Diskussion 

Diskussionen utgörs av två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen kommer sökprocessen, inklusions- och exklusionskriterier, urval, 

kvalitetsgranskning och analys diskuteras. I resultatdiskussionen kommer författarna att 

diskutera resultatets huvudfynd gentemot tidigare forskning, litteratur inom ämnet och 

den teoretiska referensramen. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Sökprocessen 

Sökprocessen inleddes med provsökningar i Cinahl, PsycInfo och PubMed för att 

bekanta oss med databaserna, se utbudet av artiklar och formulera sökord och dess 

kombinationer. Att exkludera en databas kan ge en negativ påverkan på resultatet men 

eftersom PubMed är en databas som fokuserar på medicin och omvårdnad upplevde 

författarna att det inte gav några relevanta träffar.  

För att sedan söka fram artiklar gjordes sökningarna i databaserna Cinahl och PsycInfo. 

Östlundh (2006) skriver att det krävs minst två databaser för att få ett heltäckande och 

trovärdigt resultat, vilket författarna i denna litteraturstudie hade i åtanke.  

Sökningarna utfördes systematiskt i båda databaserna och i den mån det var möjligt 

användes samma sökord, vilket innebar att sökningarna gav artiklar utifrån samma 

villkor. Det som kunde skilja sig var när författarna använde headings respektive 

thesaurus-termer på sökorden. Detta på grund av att Cinahl och PsycInfo använder sig 
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av olika synonymlistor. Utifrån litteraturstudiens syfte kan det anses vara relevant att 

använda experience som ett sökord. Under provsökningarna formulerades 

sökkombinationer med experience. Dock ansåg författarna att sökningens bredd 

minskades och det gavs få reslutat. Därav redovisas inga sökningar med sökordet 

experience.   

För att bredda sökningen utförde även författarna osystematiska sökningar, så kallade 

fritextsökningar. Genom detta framkom ytterligare fyra artiklar. Författarna är medvetna 

om att osystematiska sökningar kan bidra till att artiklar som motsvarar syftet inte 

kommer med. Av den anledningen gjordes denna form av sökningar i slutet av 

sökprocessen. Artiklarna återkom under både systematiska och osystematiska sökningar 

ett flertal gånger i de olika databaserna med olika sökord och sökordskombinationer, 

detta styrker att området är väl genomsökt när litteratursökningen avslutas. Forsberg 

och Wengström (2013) skriver att booelska operatorn AND kan användas för att 

kombinera sökord och ge ett smalare resultat. Booelska operatorn OR ger dock ett 

bredare resultat, därför valde författarna att använda sig av båda operatorerna för att inte 

gå miste om relevanta artiklar och få en bredd i sökningen. För att få fram ytterligare 

träffar hade trunkering kunnat användas. Det innebär att man använder en asterisk som 

ersätter början eller slutet av sökordet, för att på så sätt vidga sökningen (Forsberg & 

Wengström, 2013). Hade författarna fått möjlighet att göra om sökningen hade denna 

funktion använts. 

Inklusions-exklusionskriterier 

I provsökningarna gjordes en geografisk begränsning till länder i västvärlden, detta för 

att öka överförbarheten eftersom det råder liknande levnadssituationer i dessa länder. 

När den avgränsningen gjordes blev resultatet tunt vilket kan ses som en svaghet och 

därför valde författarna att utesluta denna. Författarna var väl medvetna om att 

överförbarheten i och med detta kan minska. Under sökprocessen fann dock författarna 

att den geografiska avgränsningen uteslöt relevanta artiklar som svarade an till studiens 

syfte, trots att de empiriska studierna gjorts utanför västvärlden såg författarna en 

överförbarhet i resultatet. Artiklarna som gjorts utanför västvärlden visade på ett väl 

beskrivet urval och kontext, vilket författarna upplevde som en styrka i resultatets 

överförbarhet. Polit och Beck (2012) styrker detta med deras beskrivning av vad som 

måste uppnås för att resultatet skall kunna ses som överförbart.  

De artiklar som inkluderades i denna litteraturstudie är från Sverige (1), Australien (3), 

Schweiz (1), Nordirland (1), Irland (1), England (1) och USA (2). Författarna anser att 
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det är länder som har en kultur som liknar den västerländska kulturen i och med att de 

alla är industriländer. I artiklarna beskrevs och fokuserades det inte på informanternas 

tro eller kulturella bakgrund utan det var föräldrarnas erfarenheter som belystes, vilket 

är syftet med litteraturstudien.  

Syftet med studien är att beskriva föräldrars erfarenheter av att vara förälder till ett barn 

som begått suicid. Författarna har valt att definiera att barn alltid är barn ur ett 

föräldraperspektiv, på grund av detta har ingen begränsning med avseende på ålder 

gjorts. Författarna förmodar att föräldrars erfarenheter av att förlora ett barn i suicid inte 

förändrats över tid, därför har heller ingen tidsavgränsning gjorts. Detta kan ses som en 

svaghet på grund av att det kan ge ett bredare resultat och ge träffar på forskning som 

anses ligga långt bak i tiden och därför inte vara relevant. Trots att denna avgränsning 

inte gjorts är inkluderade artiklar inte äldre än sju år.  

Författarna gjorde ett medvetet val när de inkluderade artiklar som fångade upp 

föräldrars erfarenheter under olika tidsspann efter det att de förlorat sitt barn i suicid. 

Eftersom sorgen efter ett barns död pågår över en tid fann författarna därför det 

intressant att lyfta föräldrars erfarenheter ur de olika tidsaspekterna.  

Inkluderade artiklar har gjorts med avgränsningen peer-reviwed och de har blivit 

granskade av en etisk kommitté för att öka kvalitén på artiklarna.  

Urval 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva föräldrars erfarenheter av att förlora ett barn i 

suicid. Att beskriva erfarenheter var grunden i syftet och av det skälet gavs övervägande 

kvalitativt material. En kvalitativ ansats ses som lämpligt för att utforska människors 

subjektiva erfarenheter och upplevelser (Friberg, 2006). Författarn har valt att inkludera 

tre artiklar som utgår från samma studie. Detta kan ses som en svaghet då det kan 

minska variationen i resultatet och påverka tillförlitligheten negativt. Författarna har 

ändå valt att inkludera artiklarna eftersom de såg en variation i de tre artiklarnas resultat 

och syfte.  

Kvalitetsgranskning 

Granskningsmallen som har använts är en modifierad och språkligt reviderad version av 

Forsberg och Wengströms (2013) mall. Viktiga aspekterna att ta i beaktan i en 

kvalitetsgranskning är att se till studiens syfte, frågeställning, design, urval, analys och 

tolkning (Forsberg & Wengström, 2013). I mallen författarna modifierat och reviderat 

har detta funnits i åtanke och ingen aspekt har därför exkluderats och det kan ses som 
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trovärdigt. Däremot har den tillagda frågan i mallen setts som ett kriterie som måste 

uppfyllas för att artikeln skall inkluderas. Syftet med granskningsmallen var att kunna 

värdera artiklarna genom att varje uppfylld fråga erhölls med ett poäng. 

Granskningsmallen var en möjlighet för författarna att göra en bedömning utifrån 

samma kriterium och därigenom ge en likvärdig kvalitetsbedömning av samtliga 

artiklar. Artiklarna granskades enskilt av författarna för att sedan i samarbete med 

varandra jämföra och diskutera så att en gemensam bedömning och konsensus kunde 

uppnås. Polit och Beck (2012) menar på att när en konsensus uppnåtts i gruppen ökar 

trovärdigheten och kan ses som en stryka i metodens tillvägagångssätt. Författarna läste 

artiklarna upprepade gånger vilket Friberg (2006) skriver leder till att det sker en 

övergripande granskning och att data som inte upptäckts tidigare framträder. Det är 

också en möjlighet för att öka förståelse för innebörden i artiklarna (ibid.). 

Författarna är medvetna om att när granskningen utifrån mallen utfördes, tilldelades 

varje uppfylld fråga ett poäng. Detta kan ses som en svaghet på grund av att alla frågor 

får samma värde och en missvisade bedömning kan förekomma (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). Alternativet hade varit om kvalitetsgranskningen skett utan 

poängsystemet och endast förlitats på författarnas kunskap. Dock valde författarna att 

använda poängsystemet som en grund och en utgångspunkt i granskningen för att alla 

artiklar skulle bli likvärdigt bedömda utifrån samma kriterier. När alla artiklar granskats 

var det 14 artiklar som exkluderades på grund av låg kvalitet. Detta kan anses vara ett 

stort antal artiklar, men författarna ansåg att alla 24 artiklar svarade an till syftet vid en 

första anblick. Vid närmare granskning uppfyllde de inte kraven och valdes därför att 

inte användas under analysprocessen. 

Analys 

Analysprocessen utgick från Forsberg och Wengströms (2013) beskrivning av hur man 

hanterar data utifrån en innehållsanalys. Det finns annan litteratur att tillgå, vilket 

författarna var medvetna om. Forsberg och Wengströms (2013) kan upplevas som 

bristfällig i de delar som beskriver hur man analyserar, presenterar och diskuterar 

resultat. Trots denna bristfällighet ansåg författarna att det var den litteratur de lättast 

kunde förstå och ta till sig och därmed tillräckligt för att kunna utföra analysen.  

Analysen utfördes enskilt och gemensamt för att på så sätt även här uppnå konsensus 

vilket Polit och Beck (2012) skriver kan ses som en aspekt som ökar litteraturstudiens 

trovärdighet. Förförståelsen skall endast användas vid utformandet av teman där en 

tolkning sker (Forsberg & Wengström, 2013). Trots detta finns en risk att omedveten 
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förförståelse påverkar analysarbetet i tidigare steg. Författarnas förförståelse grundar sig 

i tidigare verksamhetsförlagda utbildningar och arbetsplatser. Där har författarna mött 

föräldrar som har förlorat sitt barn i suicid och fått ta del av deras tankar och känslor 

kring situationen. Genom att författarna har analyserat gemensamt minskar risken att 

analysen påverkas av tidigare kunskap och personliga åsikter. Ytterligare en svaghet i 

analysprocessen kan vara att de inkluderade artiklarna inte varit skrivna på författarnas 

modersmål, därav kan texten översatts fel. För att minimera risken för feltolkning 

utfördes översättningen både enskilt och gemensamt. För att ytterligare underlätta 

översättningen använde sig författarna av lexikon och uppslagsverk.  

Författarna anser att litteraturstudien gavs trovärdighet genom ett väl beskrivet 

genomförande och syftet har besvarats genom studiens metodval, datainsamling och 

analysprocess. Det har givits exempel på hur analysprocessen har utförts, författarna har 

samt använt sig av triangulering och visat på styrkor och svagheter vilket Lincoln och 

Guba (1985) skriver är aspekter som kan öka trovärdigheten i litteraturstudien. Genom 

användning av triangulering ökar studiens trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2013).  

6.2 Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva erfarenheter av att vara förälder till ett barn som 

genomfört suicid. I resultatet framkom det att föräldrar kände skuld, ångest och viss 

lättnad samt en känsla av att tystas av andra på grund av stigmatiseringen. De brottades 

med många obesvarade frågor och levde i ett ständigt sökande efter mening och svar på 

varför. Samverkan med andra var betydelsefullt för att finna stöd och gå vidare samt att 

bibehålla minnet och bandet till de avlidna barnet.  

Författarna har valt att använda Dahlberg och Segestens (2010) livsvärldsteori som 

utgångspunkt i litteraturstudiens resultatdiskussion. Genom att utgå från livsvärldsteorin 

anser författarna att det ger en djupare förståelse av människans erfarenheter och 

livsvärld. Teorin grundar sig i att beskriva och förstå det som människor erfar. För att 

sjuksköterskan skall kunna skapa sig en förståelse för de förlustdrabbade föräldrarna 

och deras livsvärldar krävs att hon eller han utgår från förälderns perspektiv och dess 

levda erfarenheter. Livsvärldsteorin används också med fördel för att beskriva 

människors mening och sammanhang.  

I resultatet framkom det att föräldrar befann sig i känslomässigt tumult. Ilska, smärta, 

ångest och oro var förekommande hos många föräldrar. Ferm (2002) skriver att det är 
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vanligt att känna ilska över att en nära person valt att avsluta sitt liv. Till en början 

riktas ilskan mot den avlidne men i ett senare skede vänds ilskan mot det egna jaget och 

det leder till en känsla av skam (ibid.), detta styrks av Dyregrov et al. (2012). Några 

föräldrar fann även en lättnad över barnets suicid, vilket [SPES] (2007) styrker genom 

att visa på att efter en tid av oro och rädsla innan suicidet kan lättnaden ses som ett 

faktum när suicidet väl är genomfört. Känslan grundar sig i att föräldrar inte känner att 

de behöver oroa sig för barnets suicidala tankar och beteende. Lättnaden kan dock 

senare leda till att föräldrarna bär på en känsla av skam (Grollman, 2000). Dyregrov et 

al. (2012) menar också på att lättnaden är vanligt förkommande men föräldrar anser ofta 

det vara en ”förbjuden” känsla, kopplat till skammen. Att tolka utifrån resultatet 

upplever föräldrarna olika känslor direkt efter suicidet. Detta styrker Dahlberg och 

Segestens (2010) livsvärldsteori om att livsvärlden är unik och erfars olika.  

Författarna anser att sjuksköterskan bör kunna möta känslor som ångest, ilska och oro 

och samtidigt förhålla sig öppen och distanserad inför dessa. För att kunna möta de 

drabbade föräldrarna och ta del av deras livsvärldar bör sjuksköterskan inte använda sig 

av sitt eget försvar utan bemöta föräldrarna med en öppenhet. I tidigare forskning styrks 

betydelsen av att sjuksköterskan spelar en viktig roll i att stödja närstående och hjälpa 

dem finna styrka efter ett dödsfall (Reid, McDowell & Hoskins, 2011). 

En studie gjord av Gerrish och Bailey (2012) visar på att delar av föräldrars värld och 

framtid blir förändrad när man förlorar sitt barn, eftersom det funnits en bild om att 

barnet skulle varit en del av den. Förlusten innebär också en förändring av föräldrars 

livsvärld och i och med det en förlorad identitet. Livsvärlden är den värld som formas 

efter hur människor uppfattar och erfar sig själva och omgivningen omkring sig 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Här går det återigen att 

knyta an till Dahlberg och Segestens (2010) livsvärldsteori som skriver att när synen på 

världen och framtiden förändras så förändras också ens mening. Mening och 

sammanhang kan påverka människans existens, hälsa och hur människor återhämtar sig. 

Genom att få sig en förståelse kan en känsla av mening och sammanhang infinna sig 

och det kan vara underlättade för återhämtningen och vägen vidare (ibid.). I stora delar 

av litteraturstudiens resultat framkommer det att föräldrarna ständigt söker efter att 

finna mening med suicidet. Lundmark (2009) betonar hur betydelsefullt det är för 

människan att finna mening med suicidet för att kunna bearbeta sorgen. Det kan knytas 

an till citatet ”det är ett sorgearbete att leva. Om man inte förstår det blir man aldrig 

glad” (Dyregrov, Plyhn & Diserud, 2012), som presenteras i inledningen i denna studie. 
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Utifrån hela resultatet tolkar författarna att föräldrarna befinner sig i en sorgeprocess. 

Det betydande i sorgeprocessen är att finna en mening och skapa förutsättningar för att 

kunna gå vidare. Currier, Holland och Neimeyer (2006) styrker betydelsen av att finna 

mening. Ett misslyckande inom meningssökandet kan bidra till att individen utvecklar 

en komplicerad sorg. En komplicerad sorg hämmar individen att leva sitt dagliga liv och 

sträcker sig över en lång tid, minst sex månader (Dyregrov & Dyregrov, 2008). Att 

finna mening i den situation föräldrarna befinner sig i grundar sig i att de har en vilja av 

att förstå varför barnet valt att avsluta sitt liv (Cullberg, 2006). Utifrån litteraturstudiens 

resultat framkommer det att varför var en återkommande fråga under meningssökandet 

och ett sätt att skapa sig förståelse för suicidet. Travelbee (2005) styrker detta genom att 

skriva att frågan varför är starkt förknippad med att finna mening och är en central del i 

de förlustdrabbades sorgeprocess. I resultatet påvisas att de föräldrar som inte kan 

släppa frågan om varför upplevde det svårare att gå vidare efter förlusten än de som 

accepterade att det fanns frågor som förblev obesvarade. Att tolka utifrån resultatet ville 

föräldrarna ha svar på varför barnet valde att begå suicid. Utifrån livsvärldsteorin bör 

man skapa sig en förståelse över att den levda kroppen är utgångspunkten i livsvärlden 

och att den har ett förhållande med omgivningen och världen. Det skall i sin tur 

underlätta för människor att skapa sig en förståelse för varandras livsvärldar. Författarna 

tolkar att föräldrarnas sökande efter mening och varför är ett försök i att försöka förstå 

barnets livsvärld. 

 

Trots att suicid inte längre är straffbart och att de sanktioner som tidigare funnits i 

Sverige inte lever kvar är det fortfarande ett tabubelagt ämne som många människor har 

svårt att närma sig och förstå (Ferm, 2002). Det styrker studier av Fielden (2003) och 

Harwood, Hawton, Hope och Jacoby (2002) som skriver att det är den kvarlevande 

attityden i samhället om suicid som gör att föräldrar känner skuld och en känsla av 

stigmatisering i samband med att förlora ett barn. Detta styrker även Ferm (2012) som 

skriver att de känslor som uppstår kan antas bero på stigman. I resultatet framkommer 

det att föräldrar inte vågade öppna upp och prata om suicidet. En känsla av att tystas av 

omgivningen och en känsla av att bli dömd av andra infann sig hos föräldrarna, vilket i 

sin tur gjorde att det utvecklades ett avstånd mellan föräldrarna och dess omgivning. 

Studiens resultat visade på att föräldrar kände sig nonchalerade av omgivningen vilket 

försvårade för föräldrarna att samtala om suicidet och gå vidare i livet. Feigelman, 

Gorman och Jordan (2009) skriver att känslan av att omgivningen tar avstånd från 
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föräldrarna kan förklaras genom okunskap och osäkerhet i hur omgivningen skall 

förhålla sig till de förlustdrabbade föräldrarna. Om omgivningen får en ökad kunskap 

om suicid och vilka samband som kan ligga bakom kan det bidra till att 

stigmatiseringen minskar (Dyregrov et al., 2012). Stigmatiseringen bidrog till att 

föräldrarna kände sig dömda av andra, vilket utvecklande skuldkänslor hos föräldrarna. 

En studie av Buus, Caspersen, Hansen, Stenager och Fleisher (2013) bekräftar att 

föräldrar kände skuld efter att deras barn begått suicid. Skulden grundade sig i känslan 

av att inte ha kunnat förhindra barnets suicid. Många undvek därför att berätta om 

händelsen för omgivningen för att skydda sig själva och sin familj från att bli dömd i 

andras ögon. Skulden kunde även bidra till att föräldrarna upplevde sig ha en kränkt 

värdighet och i och med det en vilja att dölja historien om sitt avlidna barn (Wiklund, 

2003). Ett behov av att få samtala med andra människor i sin omgivning efter att ha 

förlorat sitt barn i suicid var frekvent förekommande. I en studie gjord av McKinnon 

och Chonody (2014) påvisas det att det primära behovet hos föräldrar som förlorat sitt 

barn i suicid var att känna att någon fanns där för att lyssna och ge stöd. Föräldrarna 

kände sig hindrade i att ta kontakt med andra på grund av stigmatiseringen.  

Att tolka utifrån resultatet framkommer det till stor del på vilket vis omgivningen tar 

avstånd från de kvarlevande och hur de påverkar de överlevandes sorgeprocess negativt. 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver dock i sin livsvärldsteori att när människan 

utsetts för en förändring, i detta fall förlust av ett barn, kan människan ha svårigheter att 

förhålla sig till den nya situationen som uppstår. Det kan i sin tur leda till svårigheter att 

uppfatta människor i sin omgivning. Författarna ställer sig frågade till hur omgivningen 

skall kunna förhålla sig på ett bra vis till de föräldrarna om de själva känner sig otrygga 

i sin nya situation. I och med detta är det av vikt att sjuksköterskan besitter kunskap och 

kompetens kring suicid för att underlätta för föräldrarna att våga vara öppna inför andra. 

Författarna upplever att det idag finns en större öppenhet i samhället kring suicid men 

utifrån studiens resultat uppmärksammas att det fortfarande existerar stigmatisering 

kring ämnet. För att minska stigman kan sjuksköterskan vara av betydelse genom att 

visa medmänsklighet och omsorg för de drabbade föräldrarna. Dyregrov, Plyhn och 

Dieserud (2012) skriver att suicid ofta medför att föräldrar drabbas av vad som kan ses 

som en mer komplicerad och påfrestande reaktion än vid andra dödsfall. Detta styrks i 

en studie gjord av Feigelman, Gorman och Jordan (2009) som visar på att 

stigmatiseringen vid suicid kan vara en bidragande orsak till att föräldrars sorgeprocess 

påverkas negativt. Enligt författarna bör sjuksköterskan se till den individuella 
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reaktionen och bemöta varje förlustdrabbad förälder unikt. Dahlberg och Segesten 

(2010) skriver att en av grundpelarna som vårdvetenskapen vilar på är att ge en 

individbaserad vård där varje människa behöver mötas och ses som unik. Genom att 

sjuksköterskan arbetar ur ett patientperspektiv ses varje människa unikt. Det ges då en 

möjlighet att ta del av deras livsvärld och försöka skapa sig en förståelse för de 

närståendes sorg och för vad som har inträffat (ibid.).  

Ytterligare tre aspekter som författarna uppmärksammat utifrån resultatet är att 

sjuksköterskan bör visa sig tillgänglig och närvarande för föräldrarna samt ha en god 

kunskap kring situationen. Sjuksköterskan skall ha förmåga att ge stöd genom att vara 

närvarande för såväl patient som närstående samt kunna vägleda de närstående 

(Socialstyrelsen, 2005). För att sjuksköterskan skall kunna vara närvarande och ge stöd 

till de närstående krävs att en reflektion över sitt förhållningssätt och det 

vårdvetenskapliga perspektivet sker (Dahlberg & Segesten, 2010). Ferm (2002) skriver 

att genom kommunikation med andra ges en möjlighet för föräldrarna att bearbeta sina 

känslor och detta upplevs vara till stor hjälp för att kunna gå vidare i livet. Av studiens 

resultat framgår det att föräldrar känner ett behov av stöd. Lundmark (2009) skriver att 

föräldrar kan söka stöd från vänner, psykologer och rådgivare, men det mest 

betydelsefulla stöd upplevs vara från stödgrupper. Föräldrar känner att de kan identifiera 

sig med andra människor som delar liknande erfarenheter. Vidare menar Lundmark 

(2009) att stödgrupper ger föräldrar en möjlighet att kunna stötta varandra och ge 

uppmuntran och att gemensamt forma en meningsfull framtid och en väg vidare. Detta 

tas även upp i en studie av McKinnon och Chonody (2014), som betonar stödgrupperna 

som ett viktigt och användbart medel i föräldrars sorgeprocess. Stödgrupperna gav 

möjlighet till att känna tillhörighet och förståelse för andra deltagare. Det bidrog samt 

till en minskad känsla av ensamhet och isolering (ibid.). Enligt Lundmark (2009) är det 

av vikt att vara medveten om att kvarlevande efter suicid bör erbjudas separat stöd som 

skiljer sig från det stöd som erbjuds till de kvarlevande efter att en naturlig död skett. 

Författarna finner detta väsentligt på grund av att föräldrarna behöver få en möjlighet 

till att bearbeta det som hänt tillsammans med de som delar liknande erfarenheter. 

Genom att ventilera tankar och känslor med de som delar liknande erfarenheter kan 

föräldrar få en möjlighet att fylla de luckor som saknar svar och gemensamt med andra 

finna en mening med barnets suicid. Enligt Dyregrov och Dyregrov (2008) fanns en 

vilja hos föräldrar att dela sina erfarenheter kring suicid med andra kvarlevande i sorg, 

det i sin tur hjälpte föräldrarna att finna något meningsfullt ur händelsen. Enligt 
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Dahlberg och Segesten (2010) skapas en känsla av ensamhet om föräldrars behov av 

stöd förbises. De menar vidare på att ensamheten bidrar till en svårare väg genom 

sorgen eftersom en känsla av utsatthet och att inte bli sedd kan infinna sig (ibid.). Att ge 

stöd till andra upplevdes underlätta föräldrarnas sorgeprocess. Enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) kan vetskapen av att finns där för någon annan stärka individen i dess 

livssammanhang. Genom att bli stärkt i sitt livssammanhang kan en känsla av 

välbefinnande infinna sig. Genom att ge stöd till andra och känna en känsla av att vara 

behövd, kan man enligt Ferm (2002) finna mening med suicidet och på så vis underlätta 

vägen genom sorgen.  

6.3 Förslag på vidare forskning 

Denna litteraturstudie beskriver föräldrarnas erfarenheter av att vara förälder till ett barn 

som genomfört suicid. Studiens resultat utgörs endast av forskning som har en kvalitativ 

ansats. Axelsson (2012) skriver att genom att kombinera forskning med både kvalitativ 

och kvantitativ ansats ger det ett större och bredare resultat. Under sökprocessen fann 

dock författarna övervägande artiklar med kvalitativ ansats och hade därför gärna sett 

att fler studier inom ämnet hade gjorts med en kvantitativ ansats. I forskning som 

använts skrivs det återkommande om samhällets attityder och stigmatisering som finns 

kring suicid. Utifrån detta så finner författarna att det saknas forskning som tar upp vad 

dessa attityder och stigmatiseringen grundar sig i. Det skulle kunna undersökas genom 

en kvantitativ ansats. Vidare förslag på forskning kan vara att undersöka vad 

okunskapen grundar sig i och finna fler orsaker till varför stigmatisering råder. Detta 

hade kunnats göra med både kvalitativ och kvatitativ ansats. Genom att medvetandegöra 

samhället om dess attityder kan förståelse för suicid öka, vilket författarna anser skulle 

bidra till att stämpeln som ämnet präglas av skulle kunna suddas ut. 

7 Slutsats 

Föräldrarnas erfarenheter av att förlora ett barn genom suicid innebär en förändring av 

dennes livsvärld. Suicidet medför ett tumult av känslor som ilska, smärta, ångest, 

oro och en viss lättnad. Det generar även i en känsla av att känna sig dömd av andra och 

av sig själv, vilket bidrar till känslor av skuld och skam. Föräldrarna söker ständigt efter 

att finna mening med suicidet och svar på frågor som saknar svar. De känner ett behov 

av stöd, vilket handlar om att om att få känna stöd och genom att få ge stöd till andra 

sörjande. Vägen vidare efter suicidet handlar även om att bevara minnet och bibehålla 
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bandet till de avlidna barnet. I mötet med dessa föräldrar är det av betydelse att 

sjuksköterskan ser till den individuella reaktionen och bemöter varje förälder unikt för 

att det skall bli ett vårdande möte. Det gäller således att sjuksköterskan visar 

medmänsklighet, närvaro och öppenhet för varje individs livsvärld. 

Författarnas förhoppning är att litteraturstudiens resultat skall kunna ge en ökad 

kunskap och en förståelse till sjuksköterskor och omgivningen för vad föräldrar har för 

erfarenheter av att vara förälder till ett barn som genomfört suicid och därmed bidra till 

att stigmatiseringen kring ämnet minskar. Studien har bidragit till att författarna har fått 

en inblick i hur viktigt det är att nå ut till omvigningen. Som studiens resultat påvisar är 

suicid ett ämne som är svårt att närma sig och det kan därför vara problematisk att nå ut 

med information till samhället. Genom en ökad kunskap till sjuksköterskor och 

skolsköterskor har författarna en förhoppning om att det kan underlätta och vara till en 

hjälp i att informera och medvetandegöra omgivningen om omständigheterna som råder 

kring suicid. 
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