
Stockholms universitet 
Institutionen för socialt arbete 
Socialhögskolan 
Masteruppsats  
Vt-2010 
Handledare: Ulla Forinder 
 
 
 
 

När pappa tog sitt liv 
En narrativ studie av fyra unga kvinnors berättelser om erfarenheten av 

att under tonåren ha förlorat sin pappa i självmord 
 

Anneli Silvén Hagström 
 

 



 2

Abstract 
Grief research generally demonstrates that children and teenagers who have lost a parent in suicide 
risk developing severe psychological and physical morbidity, as well as social disabilities, in adult 
life as a result of traumatic aspects of the death and complicated grief reactions. The young 
bereaved also run a highly increased risk of developing suicidal behaviour or to commit suicide 
themselves. Despite these alarming reports, the research field is poorly explored and studies that 
take an interest in the long-term consequences and the subjective experiences of the bereaved 
youngsters are lacking. A qualitative study using narrative methods has been carried out to 
examine the experiences of four young women, who during adolescence lost a father in suicide. 
The study specifically focuses on the grief process, the short- and long-term consequences, and the 
need for social support in relation to family, extended network and society. The study reveals that 
the women’s traumatic loss has shattered their basic assumptions about the world as a safe and 
meaningful place. A fear of losing another significant person, i.e. the remaining parent, siblings or 
a life partner is also a common denominator. The women have experienced complicated grief 
reactions such as guilt, shame, anger, feelings of abandonment and “why-questions” regarding 
their fathers’ suicide motives. They have found it difficult to receive social support due to moral 
aspects of suicide as a death cause – sometimes even within their own family – and due to a fear of 
being condemned or regarded abnormal if they told others about their trauma. The time aspect is 
not found to have affected the grief process. This process has been facilitated, however, through 
social support from family, relatives, friends and professionals. Moreover, “sense-making”, or the 
capacity to construct an understanding of the loss experience, as well as the active process of 
“re-membering”, has been found valuable in the grief process as it contributes to the construction 
of an inner representation of the father. A continued relationship to the father after his death has in 
most cases been regarded as helpful in the grief process. The women describe that the father’s 
suicide has affected their self-conception and their life contents. Coping with the loss the women 
seem to have developed stronger self-esteem, but at the same time some of them have come to 
regard themselves as “odd” and more mature in comparison with their peers. All women talk about 
their fathers’ deaths with high actuality, indicating that the grief is most present. The women 
describe a re-priority of what they find important in life; close relationships are portrayed as more 
important, as well as being helpful to others. 
 
Keywords: adolescence, bereavement, grief, narrative method, parental suicide, traumatic loss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Selvakumar Ganesan ”Father’s day” 



 3

 
 Innehållsförteckning 
 
Förord      sid. 4 
1. Inledning      sid. 5-7 
1.1 Bakgrund     sid. 6 
1.2 Syfte      sid. 6 
1.3 Problemformulering och frågor    sid. 6-7 
1.4 Disposition     sid. 7 
2. Studiens utgångspunkter    sid. 7-21 
2.1 Min egen position     sid. 8 
2.2 Relevanta teorier för studien    sid. 8-21 
3. Tidigare forskning – forskningsproblem och empiriska studier sid. 22-23 
4. Metod      sid. 23-32 
4.1 Studiens ansats och design     sid. 23-24 
4.2 Studiens avgränsningar     sid. 24-25 
4.3 Litteraturstudier     sid. 25 
4.4 Intervjuer och urval     sid. 25 
4.5 Narrativ strukturering som intervjumetod   sid. 26 
4.6 Berättelsen som konstruktion över tid   sid. 26-27 
4.7 Livslinjer – ett livsloppsperspektiv     sid. 27 
4.8 Den narrativa intervjuns genomförande   sid. 28 
4.9 Återkopplingsintervju     sid. 28-29 
4.10 Narrativ analysmetod     sid. 29-32 
5. Validitet och reliabilitet    sid. 32-33 
6. Metodkommentarer     sid. 33 
7. Etiska överväganden     sid. 32-35 
8. Resultat      sid. 35-105 
8.1 Karolinas berättelse     sid. 35-53 
8.2 Sofias berättelse     sid. 53-72 
8.3 Emilies berättelse     sid. 72-91 
8.4 Miras berättelse     sid. 92-105 
9. Slutsatser och slutreflektion    sid. 105-117 
10. Referenslista     sid. 118-121 
11. Appendix     sid. 122-125 
 



 4

Förord 
Mitt intresse för tonåringar som har förlorat en förälder i självmord väcktes inte över en natt. Det 
kan snarare ses som ett resultat av flera sinsemellan oberoende händelser. Så som livet oftast 
gestaltar sig, kan man först i efterhand förstå hur till synes helt separata händelser tycks ha haft ett 
enat syfte – en mening – i att forma och leda oss i den riktning där vi så småningom befinner oss.  
 När jag som 13-åring tillbringade några dagar med en barndomsvän på Öland fick jag ett 
telefonsamtal från min mamma. Hon berättade att min fritidsledare Leif hade dött – hade hängt sig 
i garaget. Det var tur att hans barn; Lotta, min skolkamrat, och hennes lillebror inte var de som 
hittade honom när de skulle ställa in sina cyklar på kvällen, utan att deras mamma fick ett ärende 
till garaget dessförinnan. Jag kommer inte ihåg vad som rörde sig i mitt huvud i denna stund, men 
jag var allvarligt skakad av händelsen. Däremot minns jag att det blev det stora samtalsämnet på 
min skola – alla visste – medan få vågade sig fram till Lotta och hennes lillebror för att visa sitt 
deltagande. Tvärt om stod de flesta av oss unga på avstånd och tittade och näst intill fascinerades 
över vad de varit med om – inte förstod vi vad självmord var, vi kunde inte ens föreställa oss hur 
det skulle vara att förlora en förälder i sjukdom. Det kan man inte i den åldern. 
 När jag långt senare arbetade som kurator på BUP fick jag ett akutbesök; en mamma och 
hennes båda tonårsbarn som dagen innan hade förlorat sin pappa i självmord. Han hade efter ett 
familjebråk kastat sig själv framför ett framrusande tåg. Familjen i chock redogjorde för 
omständigheterna kring händelsen. Mamman ville att barnen skulle få hjälp. Jag och min kollega 
erbjöd samtal; enskilt och tillsammans efter familjens behov, men kontakten rann ut i sanden. Var 
de inte nöjda med det bemötande som de fick eller var det för svårt för dem, som tonåringar, att ta 
emot professionell hjälp i denna svåra stund, var frågor som jag ställde mig. Kanske skulle vi ha 
ringt dem efter en tid och frågat om de nu ville ha stöd. 
 Under min föräldraledighet med mitt första barn blev jag plötsligt uppringd av en nära vän. Hon 
satt i en taxi på väg till sin 16-årige halvbror som var ensam hemma. Hans mamma hade tagit sitt 
liv genom att överdosera tabletter och nu var polis och ambulans på väg. Hade jag några råd att ge, 
vad skulle min vän tänka på? Jag minns inte vad jag sa, förmodligen något konkret om hur man 
kan möta en person, ett barn, som befinner sig i chock. Kanske lämnade jag telefonnummer till 
BUP. Jag vet vad jag skulle säga idag: Bara var där, nära och lyssna och stanna kvar precis så 
under återstoden av hans uppväxt! Det är något som min vän har lycktas göra helt utan min 
inblandning – med kärlek, engagemang och tålamod. 
 Dessa händelser – människor runt omkring mig som har förlorat en förälder i självmord och 
min egen roll i dessa olika situationer – utgjorde min enda erfarenhet av självmord när jag för 
första gången kom i kontakt med ämnet för den här studien. Kanske var det i själva verket så att 
dessa händelser hade lämnats oavslutade i mitt inre och påverkade mig när jag våren 2008 sökte en 
doktorandtjänst vid Karolinska Institutet som rörde tonåringar som hade förlorat ett syskon i 
självmord. Tjänsten gick till någon annan, men mitt intresse för gruppen tonåringar som har 
förlorat en förälder i självmord kom att utvecklas i dialog med forskningsledaren vid Karolinska 
Institutet och tog sig formen av ett fritt projekt, vilket jag har valt att inrikta mina masterstudier på. 
Nu har jag haft förmånen att få skriva en masteruppsats i ämnet och därmed fått möjlighet att 
fördjupa mig ytterligare, genom att ta del av några olika berättelser om hur det kan vara att som 
ung kvinna bära på erfarenheten av ha förlorat sin pappa i självmord under tonåren. 
 Jag vill tacka min uppsatshandledare Ulla Forinder och forskningsledaren Ullakarin Nyberg för 
ovärderligt stöd och ihärdig uppmuntran under hela genomförandet av studien, samt stiftelsen 
Söderström Königska sjukhemmet som så generöst lämnat ekonomiskt bidrag till studien. Av hela 
mitt hjärta vill jag också tacka de unga kvinnorna i studien; Karolina, Sofia, Emelie och Mira, för 
att ni på ett så modigt och uppriktigt sätt har delat med er av era enskilda berättelser, för att vi 
andra skall lära oss något viktigt om era pappor och om den förlust som ni bär på genom livet.  
Tack! 
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1. Inledning 
Under den tid som jag genomfört studien har jag genom mina intervjuer, men också via litteraturen, 
blivit alltmer varse att självmord många gånger ger upphov till skam hos de närstående sörjande. 
Att som tonåring drabbas av en smärtsam föräldraförlust och skam på samma gång, förstår jag som 
det allra svåraste dilemmat. För hur söker man stöd i sorgen – när skammen ligger emellan och var 
har skammen egentligen sitt ursprung? 
 Sanna Hagman (2007) förlorade sin pappa i självmord och har skrivit boken Pappa tog sitt liv 
– om att gå vidare när det ofattbara händer som bygger på intervjuer med 25 personer som har 
förlorat en pappa i självmord. Sanna Hagman beskriver hur hon själv under lång tid efter sin pappas 
självmord levde instängd en ”sorgbubbla”. På utsidan var hon energisk, tog tag i saker och tog 
ansvar, men inuti var hon full av sorg. Att Sanna Hagman, liksom flera av dem som hon intervjuat, 
har känt sig ensam i sorgen förklarar hon med att självmord ses som en ”ful” död till skillnad från 
en mera naturlig död och att den tangerar ett moraliskt tabu – nämligen valet att inte vilja leva – ett 
tabu som får omgivningen att rygga tillbaka och försvårar samtal om den döde föräldern. 
 Historieforskarna Birgitta Odén, Bodil Persson och Yvonne Maria Werner (1998) beskriver i 
boken Den frivilliga döden – samhällets hantering av självmord ur ett historiskt perspektiv 
bakgrunden till detta självmordstabu. De refererar till dokument som visar de folkliga 
föreställningar som varit knutna till självmord och ”självmördare” i det svenska förmoderna 
samhället. Bl.a. visar ett mål från 1663 hur kyrkoherde Samuel Hammarinus som tagit ned liket av 
en piga som hängt sig och därefter begravt henne på kyrkogården, blev bojkottad av sina sockenbor 
och slutligen avsatt från sin tjänst (s.84). Lagstiftningen från denna tid förbjöd alla medborgare att 
ta om hand kroppen efter den som tagit sitt liv och det var förknippat med hårda sanktioner att göra 
så. Dödsfallen fick inte heller hanteras av kyrkan, utan skulle utredas i domstol och vanligtvis 
dömdes den döde till nekande av rätten till en kyrklig begravning. Kroppen grävdes då ned till 
skogs eller brändes på bål för att statuera avskräckande exempel för andra. Denna hantering av 
självmord ur ett historiskt perspektiv syftade just till att straffa de anhöriga – familjen – för den 
dödes gärning. Sannolikt utgör vår historia en förklaring till att självmordsdrabbade anhöriga än 
idag till så stor del möter osäkerhet och i vissa fall avståndstaganden från sin omgivning i sorgen. 
 Johan Beck-Friis (2009) belyser i boken Den nakna skammen – grund för depression eller väg 
till ömsesidighet en annan aspekt av skammen, nämligen den som kommer inifrån och som utgör 
ett allvarligt hot mot självkänslan, genom att skammen bottnar i upplevelsen av att inte ha varit 
älskad. Övergivenhetskänslor är ett vanligt inslag i sorgen efter en förälders död i självmord, vilket 
också blir tydligt i de unga kvinnornas berättelser. Upplevelsen av att ha övergivits av sin pappa i 
och med självmordet kan bringa tvivel om huruvida man har varit älskad eller inte, vilket kan 
utgöra grogrund för egen skamproblematik. Johan Beck-Friis framhåller betydelsen av modet att 
möta skammen – både den andres men framför allt den egna – och menar att vi på så vis kan 
utveckla mera ömsesidiga och fördjupade relationer. 
 Nu är inte skam studiens huvudsakliga fokus varför jag slutar denna reflektion här, men jag 
vill med denna inledning ändå betona skammens särställning bland de för sorgen försvårande 
omständigheterna efter förlusten av en pappa i självmord under tonåren. Den här studien har som 
sin målsättning att öka kunskapen om hur det är att som efterlevande barn – som tonåring – drabbas 
av en pappaförlust i självmord, för att motverka den stigmatisering som sammanhänger med 
självmord som dödsorsak. Min förhoppning är att resultaten från studien skall komma att 
underlätta för människor som kommer i kontakt med denna grupp unga sörjande att lyssna – att 
våga möta istället för att värja sig – när det svåra samtalet ligger i luften. En andra förhoppning är 
att självmordsdrabbade unga kan uppleva igenkänning och hopp genom berättelserna i studien och 
på det viset få en känsla av samhörighet, som ett sätt att motverka skam och den ensamhet som 
följder i dess spår. 
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1.1 Bakgrund 
Varje år avlider ca 1400 vuxna i självmord (Statistiska centralbyrån, 2009). Hur många barn och 
tonåringar som drabbas av en smärtsam föräldraförlust till följd av självmord är däremot oklart – 
detta är en relativt osynlig grupp unga sörjande, både i svenska register och i sjukvården. 
Samtidigt visar de få studier som finns att förlusten av en förälder i självmord utgör en allvarlig 
riskfaktor för utvecklandet av psykisk och fysisk ohälsa samt sociala svårigheter i vuxenlivet, till 
följd av ett komplicerat sorgearbete (Alexander, 2006, Cerel et al., 1999, Pfeffer, 2000, Wilcox et 
al., 2010). Forskning visar även att gruppen barn och unga som har förlorat en förälder i självmord 
själva löper en kraftigt förhöjd risk att begå självmord (Wilcox et al., 2010). Detsamma gäller 
tredje generationens självmordsdrabbade (barn till efterlevande barn) (Hurd, 1999), vilket påvisar 
hur ett självmord kan få konsekvenser även för kommande generationer i de fall som sorgen 
kvarstår obearbetad. Sorgeforskare menar att barn och unga har särskilt svårt att psykologiskt 
omfatta och bearbeta en förälders död i självmord, beroende på att döden är plötslig och ofta 
våldsam. Föräldern efterlämnar även obesvarade frågor rörande motivet för sin död och 
svårbearbetade känslor av ilska, skuld, skam och övergivenhet (Cerel et al., 1999, Clark, 2001, 
Dyregrov, 1990, 1997, Granot, 2005, Worden, 1996, 2006). Trots detta är tonåringar som har 
förlorat en förälder i självmord en näst intill outforskad grupp. Angränsande studier av föräldrar, 
syskon och livspartners visar dock entydigt att förlusten av en familjemedlem i självmord leder till 
ett särskilt komplicerat sorgearbete, som kan få allvarliga konsekvenser för familj och enskilda. 
Detta visar sig bl.a. i form av: familjesammanbrott, depressions- och ångesttillstånd, påträngande 
tankar, isolering, relationsproblem, beteendeproblem, missbruk, självmordstankar och självmord 
(Clark, 2001, Mitchell, 2005, Dyregrov et al., 2005). Den komplicerade sorg som följer efter 
förlusten av en förälder i självmord, kan tänkas upplevas särskilt svår för en tonåring som befinner 
sig i en sårbar tid i livet. Tonåringen är i sin psykologiska utveckling i färd med att frigöra sig 
känslomässigt från föräldrarna för att utveckla en vuxen identitet. Tonåringens självbild är skör 
och formbar och beroendet av vuxenvärlden är ännu mycket starkt. Frågan är hur sorgen kan 
upplevas av förlustdrabbade tonåringar och vilka konsekvenser förlusten av en förälder i 
självmord under tonåren kan få, t.ex. för livet som ung vuxen. Studien tar avstamp i denna 
frågeställning och intresserar sig för att ta del av de personliga erfarenheterna av en pappas 
självmord under tonåren – berättade av några unga förlustdrabbade kvinnor själva. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att genom ett antal enskilda berättelser nå fördjupad kunskap om hur det kan 
vara att som ung kvinna förlora sin pappa i självmord1 under tonåren. Studien har ett särskilt fokus 
på sorgens process och innehåll, förlustens konsekvenser på kort och lång sikt samt på stödbehov 
i relation till familj, socialt nätverk och samhälle. 
 

1.3 Problemformulering och frågor 
Den problemformulering som ligger till grund för studien är följande: Vad kan några unga 
förlustdrabbade kvinnor låta oss förstå om hur det är att förlora en pappa i självmord under 
tonåren? Studiens mera specifika frågeställningar är: 

1. Vilka aspekter av erfarenheten av att under tonåren ha förlorat sin pappa i självmord 
framträder som centrala i kvinnornas berättelser? 

                                                 
1 Jag kommer fr.o.m. nu att synonymt använda det egenkonstruerade begreppet ”pappaförlust” 
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2. Vad har fungerat underlättande (stödjande) respektive försvårande (hindrande) för 
sorgeprocessen? 

3. Hur har erfarenheten av att under tonåren ha förlorat sin pappa i självmord påverkat de 
unga kvinnornas självbild och livsinnehåll? 

 

1.4 Disposition 
Uppsatsen inleds med kapitel 2 Studiens utgångspunkter bestående av min egen forskarposition 
följt av ett längre teoriavsnitt, där jag beskriver de teorier som får betydelse i analysen av 
intervjumaterialet. I kapitel 3 Tidigare forskning – forskningsproblem och empiriska studier 
redovisas en sammanställning över tidigare forskning, för att sätta in studien i sitt sammanhang. I 
kapitel 4 Metod beskrivs val av studiedesign och urval samt materialinsamlings- och analysmetod. 
I Kapitel 5 problematiseras studiens Validitet och reliabilitet efterföljt av kapitel 6 
Metodkommentarer där studiens möjligheter och begränsningar diskuteras. I kapitel 7 Etiska 
överväganden belyses etiska aspekter av studien, då dessa får särskild betydelse i forskning av 
unga i sorg. Kapitel 8 Resultat innehåller fyra fallbeskrivningar. Varje fallbeskrivning består av 
berättelseavsnitt från intervjun följt av mina tolkningar, för att därefter sammanfattas i en analys 
som syftar till att besvara studiens frågor. Målsättningen är att så långt som möjligt ge läsaren 
insyn i de personliga berättelser som ligger till grund för min analys. Kapitel 9 Slutsatser och 
slutreflektion inleds med en resultatdiskussion där resultaten från de olika fallbeskrivningarna 
vägs samman och relateras till teori och tidigare forskning. Därefter sammanfattas och reflekteras 
kring studiens slutsatser. Ett särskilt avsnitt redogör för studiens implikationer och lärdomar. 
Uppsatsen avslutas med tänkbara uppslag för framtida forskning. 
 

2. Studiens utgångspunkter 
Min ansats i studien kan sägas vara abduktiv genom att jag i likhet med en induktiv 
forskningsstrategi vill utgå från den empiri som framkommer i berättelsematerialet, men jag är 
samtidigt öppen för mer teoretiska förföreställningar (Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008). Teorierna 
är på inget sätt vägledande för studien, men de hjälper mig att i analysen ”gå bortom” de berättelser 
som framkommer och upptäcka mera dolda eller omedvetna mönster, och på så vis att fördjupa min 
förståelse. Min ansats är även explorativ vilket innebär att jag vill möta de unga kvinnorna så öppet 
som möjligt och försöka undvika en förutbestämd eller alltför problematiserande hållning, t.ex. 
utifrån teoribildning och forskning på området. Det är dock inte möjligt att som människa ställa sig 
helt neutral och fri från förvärvad kunskap, eftersom det skulle undanröja själva innebörden av att 
ha levt och lärt – det är inte heller min avsikt. Tvärt om tänker jag i enlighet med ett 
socialkonstruktivistiskt synsätt, att den kunskap som kommer ur intervjuerna med de unga 
kvinnorna inte är en objektiv eller generell sanning, utan endast kan ses som en av många versioner 
av sanning (Johansson, 2005). I likhet med Larsson, Sjöblom och Lilja (2008) tänker jag att 
berättelserna är av intresse för att ”de tolkar det förflutna snarare än återskapar det förflutna som 
det var” (s.73). Den berättelse som framträder under intervjun är inte heller identisk med den 
berättelse som skulle låta sig berättas i en annan persons närvaro. Jag är på så vis medskapare av 
den kunskap som jag slutligen får fram, genom min identitet, min förförståelse och min position. 
Av denna anledning kan min egen position och teoretiska förförståelse vara värd att nämna. 
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2.1 Min egen position 
Jag har arbetat som kurator inom Barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet i Stockholms läns 
landsting under sju år och jag känner ett stort engagemang för barn och ungdomar som av olika 
anledning drabbas av psykisk ohälsa. Gruppen tonåringar som har upplevt föräldrasjälvmord är 
relativt osynlig inom BUP, samtidigt som forskning visar att det är en förlust som kan leda till 
psykisk ohälsa i vuxenlivet. Mitt övergripande forskningsintresse för denna fråga utgår just från 
mitt perspektiv som ”professionell” och handlar om att jag vill förstå vad förlustdrabbade unga 
själva efterfrågar för stöd i sin sorgeprocess. Med detta som bakgrund vill jag bidra till 
utformandet av stödinsatser, t.ex. från sjukvård och kommunal omsorg, som stämmer överens 
med dessa behov. Här ger dock studien bara en första inblick i hur erfarenheten av att ha förlorat 
en pappa i självmord under tonåren kan upplevas, utan direkt inriktning mot professionella 
insatsers betydelse. Det är dessutom rimligt att tänka att en rad andra faktorer är mer viktiga för 
självmordsdrabbade unga än det professionella omhändertagandet, t.ex. det stöd som går att få 
från familj och en nära omgivning. Trots detta kanske studien kommer att kunna ge svar på frågan 
om och hur professionella insatser har fått betydelse för sorgeprocessen, genom att berättelser om 
sådana insatser återfinns i intervjumaterialet. För denna studie blir dock en andra drivkraft mer 
central, nämligen min övertygelse om att ökad kunskap kan bidra till ökad förståelse och motverka 
den stigmatisering som är förknippad med självmord som dödsorsak. Dessa båda utgångspunkter 
för mitt forskningsintresse finns med mig och påverkar hur jag, medvetet eller omedvetet, tolkar 
de unga kvinnornas berättelser. 
 Ett försök att begränsa betydelsen av min egen position har varit att låta min handledare ta del 
av berättelsematerialet och komma med synpunkter på mina tolkningar i det fortlöpande arbetet. 
Jag har också haft möjlighet att inom ramen för en kurs i narrativ forskningsmetod vid Karolinska 
Institutet, få kommentarer på mina tolkningar från en större läsargrupp bestående av studenter och 
lärare. 
 

2.2 Relevanta teorier för studien 
Studien har inletts med en genomläsning av relevant teoribildning och tidigare forskning på 
området. Nedan följer en redogörelse för de olika teorier som jag uppfattar som mest relevanta för 
studien. Teorierna är betydelsefulla i all forskning som rör barn och tonåringar som upplevt 
traumatisk föräldraförlust och innefattar: sorg- och kristeori, traumateori, copingteori samt 
utvecklings- och identitetsteori ur ett sorgeperspektiv. Därutöver tillkommer normaliseringsteori 
som ett sätt att särskilt förstå de stigmatiserande aspekterna av förlusten av en familjemedlem i 
självmord. Teorierna utgör en tillgång i analysarbetet av intervjuerna genom att de fungerar som 
ett teoretiskt bollplank i min tolkning av kvinnornas berättelser. Varje teorigenomgång innehåller 
definitioner av centrala begrepp och avslutas med reflektioner kring hur respektive teori kan 
kopplas till studiens syfte och frågeställningar. 
 

2.2.1 Sorg 
Sorgeteori är av betydelse för studien genom att den syftar till att beskriva sorgens processer och 
innehåll. För att förstå mer om den särskilda sorg som tonårsflickor kan ställas inför i samband 
med förlusten av en pappa i självmord, så behöver vi börja med att förstå något om vad sorg är. 
Samtidigt är inte sorg ett fenomen som enkelt låter sig beskrivas eftersom dess karaktär i grunden 
är en djupt personlig erfarenhet – olika från människa till människa. Det kan upplevas paradoxalt 
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att å ena sidan redogöra för centrala begrepp och sorg-/kristeorier, å andra sidan konstatera att sorg 
inte låter sig sammanfattas på det sättet. Min intention är ändå att redogöra för de teorier som är 
aktuella på området, vilka utgör viktiga, ibland motstridiga eller kompletterande, perspektiv på 
frågan om sorg och kris. Teorierna utgår vanligtvis från barn eller vuxna. Eftersom tonåringar i så 
stor utsträckning fortfarande är barn och då särskilt i relation till sina föräldrar, har jag i 
teorigenomgången framför allt valt att inrikta mig på den teoribildning som beskriver barns sorg. 
Centrala begrepp inom sorgeteorin är sorg (grief) som innefattar den sörjandes personliga 
erfarenhet/upplevelse, tankar och känslor associerade med döden, sorgearbete/-process 
(bereavement) som åsyftar den aktiva delen av sorgen med målsättningen att uppnå anpassning 
(resilience) till förlusten (kan enligt flera sorgeteoretiker innehålla uppgifter eller modeller för 
sorgearbete, se kapitel 3.2.2 Kris), sörjande (mourning) avser den process som sörjande går 
igenom på väg mot anpassning (Worden, 1996, s.11). 
  
Depression som följd av föräldraförlust i barndomen 
Sigmund Freuds teorier om sorg som de redogörs för i Mourning and Melancholia (1917, rev. 
1961) har länge präglat synen på hur barn kan uppfatta och reagera på förlusten av en förälder. 
Freud menade att sorg är en normal reaktion på förlusten av en viktig person och beskrev 
sorgeprocessen som ett slags gradvis medvetandegörande om behovet av att känslomässigt 
separera från den döde personen. Ett lyckat sorgearbete är enligt Freuds teorier förknippat med att 
den förlustdrabbade förmår att känslomässigt separera. Om en sådan separation inte är möjlig, 
menade Freud, internaliseras konflikten mellan å ena sidan önskan om att stanna kvar i relationen, 
å andra sidan önskan om frigörelse – en konflikt som orsakar melankoli eller depression. Enligt 
Freuds teorier är depression en oundviklig följd av föräldraförlust i barndomen, eftersom barnet är 
alltför känslomässigt beroende av sin förälder för att förmå separera. 
 
Hälsosamt respektive ohälsosamt sorgearbete 
I mitten av 1950-talet började Freuds teorier delvis att ifrågasättas. Annan forskning visade 
exempel på barn som med emotionellt stöd från sin familj hade genomgått ett ”lyckat” sorgearbete, 
d.v.s. utan att utveckla depression. John Bowlby (1994), även han psykoanalytiskt skolad men 
starkt kritisk till Freuds teorier, bl.a. om sorg, presenterade nya anknytningsteorier mellan 
föräldrar och barn och menade med dessa som utgångspunkt att barn kan sörja en död förälder på 
ett hälsosamt eller ett ohälsosamt sätt. En förälders död innebär enligt Bowlby, utöver förlusten av 
en älskad person, att barnet förlorar sin grundtrygghet – sin ”trygga bas” – i livet. 
Föräldraförlusten omkullkastar på så vis barnets inre värld. Efter förlusten behöver barnet hjälp att 
återskapa en trygg bas för sin fortsatta utveckling och hälsa. Avgörande för om barnet får ett 
hälsosamt eller ohälsosamt sorgearbete är enligt Bowlby olika faktorer i barnets närmiljö; framför 
allt relationen till den döde föräldern, känslomässigt och psykologiskt stöd från den kvarvarande 
föräldern, kommunikationen om den döde inom familjen, deltagande i ritualer kring dödsfallet 
och stöd i det utvidgade sociala nätverket (Bowlby, 1980) Dessa teorier är i stor utsträckning 
giltiga än idag. William Worden (1996) påvisar i sin forskning av sörjande barn och tonåringar 
olika faktorer som får betydelse för graden av anpassning efter förlusten av en förälder: 1) döden 
och ritualerna runt den, 2) relationen till den döde föräldern (före och efter döden), 3) den 
kvarvarande förälderns fungerande och förmåga att omhänderta barnet, 4) familjemässiga 
faktorer; så som storlek, struktur, copingstrategier, stöd och kommunikation, familjestressorer 
samt förändringar och störningar/uppbrott i barnets dagliga liv, 5) stöd från vuxna och andra 
utanför familjen samt 6) barnets karaktär; innehållande ålder, kön, självbild och förståelse för 
döden (s.16-17). 
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Fortsatta band till den döde föräldern – en inre representation till följd av minnesskapande 
Dennis Klass, Phyllis Silverman och Steven Nickman (1996) menar att Freuds tidiga teorier har 
levt kvar i kliniskt arbete och fått som konsekvens att sörjande har uppmuntrats att ”släppa taget” 
om den döde, för att klara av att ”gå vidare” i livet. I samma anda menar de har sorgereaktioner som 
handlar om att behålla kontakten med den döde, kunnat tolkas som symptom på psykologiska 
problem och som ett ofärdigt sorgearbete. Klass, Silverman och Nickman (a.a.) har utvecklat nya 
sorgeteorier, vilka i motsats till tidigare antaganden påvisar betydelsen av fortsatta band 
(continuing bonds) till den döde. Deras studier visar att det vanliga inte är att sörjande avslutar 
relationen till den döde, utan på olika sätt; genom tankar, minnen, drömmar, handlingar och samtal 
håller kontakt med den döde som en hjälp i sorgearbetet. För barn och tonåringar är det särskilt 
viktigt menar de att den kvarvarande föräldern och närmsta omgivningen hjälper till i 
minnesskapandet och bidrar till bilden om vem den döde föräldern var. Barn och tonåringar skapar 
sig en s.k. inre representation av den döde föräldern, som de kan relatera till. Denna representation 
bygger till stor del på egna minnen och berättelser återgivna av andra närstående. Minnesskapandet 
är framför allt en social aktivitet och inom familjen kan gemensamma berättelser bidra till en 
kollektiv beskrivning av den döde föräldern. Denna familjekonstruktion av den döde föräldern kan 
dock skilja sig från den individuella föräldrarepresentationen, som tonåringen bär med sig i sitt inre. 
Den ”inre föräldern” är inte statisk, utan förändras i takt med att barnet utvecklas, själv- och 
omvärldsbilder förändras och nya behov av den döde föräldern uppkommer. Under tonåren kan det 
t.ex. bli särskilt viktigt att få veta mer om den döde föräldern som ung vuxen, för att i sitt 
identitetsskapande knyta an till den döde föräldern på ett nytt sätt (a.a.). Phyllis Silverman (2002) 
redogör nedan för sina tankar om sorgen som en livsomvälvande process. I denna beskrivning 
hänger sorgen nära samman med den egna självbilden, men även med förmågan att skapa ny 
mening i livet. 
 
 ”Grief touches people socially, emotionally, physically, and spiritually and can have  far reaching and 
 unanticipated consequences. [---] I see living through grief as a process that involves not only coping 
 with a range of intense and painful feelings, but of finding a new sense of self and a new place for 
 oneself in the world” (s.449). 
 
Berättelsens läkande kraft – meningsskapandet 
Lars Björklund och Göran Gyllenswärd (2009) beskriver hur förmågan att gestalta förlusten, 
genom att försöka skapa sig en sammanhängande berättelse om sin erfarenhet, kan bli en läkande 
kraft i sorgen. Vid självmord, menar de, är det särskilt svårt att få ihop en sammanhängande 
berättelse. Det är då lätt att självmordshandlingen hamnar i förgrunden och präglar den berättelse 
som skapas, istället för att bli en del av den döde personens hela livsberättelse. Självmordet bidrar 
även till luckor i berättelsen, vilka utgörs av frågor om den närståendes motiv för att ta sitt liv – 
frågor som kanske aldrig kan få svar. Här kan man tänka att självmordsdrabbades upptagenhet 
vid ”varför-frågor” kan fylla just funktionen av att få ihop erfarenheten som en sammanhängande 
berättelse – en berättelse om den dödes liv och det gemensamma livet som går att leva vidare med. 
 Denna förmåga att få ihop en berättelse, kan liknas vid vad andra teoretiker ur ett 
konstruktivistiskt perspektiv kallar för meningsskapande i sorgen. Joseph Currier, Jason Holland 
och Robert Neimeyer (2006) har undersökt hur sambandet mellan meningsskapande, d.v.s. 
möjligheten att skapa sig en förståelse av förlusten (konstruera mening), och utvecklandet av den 
psykiatriska diagnosen komplicerad eller traumatisk sorg 2 ser ut. Deras forskning av 1000 
tonåringar som upplevt förlust av våldsamt slag, bl.a. föräldraförlust i självmord, visar att en 
oförmåga att skapa mening kring förlusten ökar risken för utvecklandet av symptomatologi 

                                                 
2 Påtaglig, ihållande separationsstress, allvarligt påverkat fungerande, svårighet att ”gå vidare” i livet, se vidare Jacobs 
(2000). 
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kännetecknande för traumatisk sorg. Att skapa mening innebär i detta fall inte att finna en mening 
med den närstående personens död, utan snarare att skapa mening kring den döde personens liv på 
ett sätt som kan återupprätta tron på tidigare grundläggande antaganden om sig själv och sin 
omvärld (a.a.). 
 
Utifrån senare tids sorgeteoretiker kan man förstå att sorgen kan innebära en livsomvälvande 
process, där förlusten kan komma att påverka både självbilden och det fortsatta livsinnehållet. 
Förlusten återkommer och kan behöva bearbetas på nytt i olika åldrar och relationen till den döde 
föräldern finns för alltid bevarad i någon form. Faktorer hos individen och i det omgivande 
nätverket kan få stor betydelse för hur sorgen kan hanteras av den förlustdrabbade tonåringen. Ur 
detta perspektiv och för att besvara fråga 2 blir det särskilt intressant att se i vilken mån de unga 
kvinnorna beskriver sin sorg i ljuset av relationen till den döde föräldern (före och efter döden), 
den kvarvarande föräldern, syskon och andra närstående samt hur man har pratat om den döde 
föräldern inom familjen. Det blir också relevant att se huruvida kvinnorna i studien har skapat 
mening kring sin pappas liv och på det sättet fått ihop en sammanhängande berättelse om 
pappaförlusten som kan bli till hjälp i sorgen, eller om det har varit alltför svårt att låta sig göras. 
 

2.2.2 Kris 
Kristeorin utgör ett särskilt avsnitt i den mera övergripande sorgeteorin, vilket kan ses som 
symboliskt för krisens del i sorgen. Sorg och kris är två väl sammanflätade begrepp svåra att skilja 
ut från varandra, men ofta talar man om krisen som en mera begränsad och initialt överlappande 
period i sorgen, som däremot kan finnas närvarande en hel livstid. Det råder delvis olika åsikter 
om krisens omfattning och innehåll, medan vissa kristeoretiker bl.a. Hillegaard m.fl. (1984, ref. i 
Forinder, 2000) hävdar att krisen är den mera akuta fasen i sorgen och innefattar olika direkta 
reaktioner på och förhållningssätt till den krisutlösande händelsen, så menar andra, bl.a. Cullberg 
(2003) att krisen även innehåller faser av bearbetning och återanpassning till livet. 
 
Livskrisen och den traumatiska krisen 
Kristeorin har i likhet med sorgeteorin sitt ursprung i den psykoanalytiska psykologin, främst i 
den ”Freudianska skolan”. I Sverige har Johan Cullbergs skrift Kris och utveckling (1978; rev. 
2003) till stor del kommit att prägla vår syn på kriser och krisreaktioner. Begreppet psykisk kris 
avser ”en sådan livssituation där ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är 
tillräckliga för att man skall förstå och psykiskt bemästra den aktuella situationen” (a.a., s.19). 
Inom kristeorin skiljer man mellan två sorters kriser; livskrisen och den traumatiska krisen. 
Kriserna är av olika natur men kan sammanfalla. Livskrisen anses höra livet till och kan t.ex. vara 
kopplad till särskilt sårbara utvecklingsfaser (åldrar) i livet, medan den traumatiska krisen orsakas 
av en yttre händelse och innebär ”ett hot mot ens fysiska existens, sociala identitet och trygghet 
eller mot ens grundläggande möjligheter till tillfredsställelse i tillvaron” (a.a., s.19). I denna studie 
får den traumatiska krisen en central roll, men det är viktigt att påpeka att även tonårstiden som 
sådan utgör en särskilt sårbar fas i livet och kan ses som en livskris. 
  
Krisens olika faser 
Cullberg är kanske mest känd för sin ”krismodell” där han delar in krisen i fyra s.k. naturliga faser: 
chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas. Chockfasen inträder i samband 
med den traumatiska händelsen och består från ett kort ögonblick till några dygn. Den drabbade 
håller under denna fas verkligenheten ifrån sig med all kraft. Till det yttre kan den drabbade te sig 
välordnad men under ytan är allt kaos. I efterhand kan det vara svårt att minnas vad som sagts eller 
skett. Reaktionsfasen kännetecknas av att den drabbade börjar ta in den traumatiska händelsen 
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som en verklighet, samtidigt som försvar av psykologisk natur träder in för att minska upplevelsen 
eller medvetandet om hot och fara. Chockfasen och reaktionsfasen utgör krisens akuta faser och 
varar vanligtvis inte längre än 4-6 månader. Varför-frågor är vanliga och den sörjande försöker att 
hitta en förklaring till det inträffade. Under bearbetningsfasen börjar den sörjande att rikta sig utåt 
igen. Nyorienteringsfasen kännetecknas av en fullständig återhämtning, vilket enligt Cullberg 
betyder att sorgen för alltid finns kvar som ett ärr men inte hindrar ”livskontakten”. Istället 
har ”nya intressen ersatt de förlorade, den skakade självkänslan har återupprättats och de svikna 
förhoppningarna har bearbetats” (a.a., s.157). En förutsättning för att nå nyorienteringsfasen är 
enligt Cullberg att den drabbade har förmått arbeta sig igenom sorgen. Cullberg ser i likhet med 
andra kristeoretiker krisen som en smärtsam erfarenhet som kan utmynna i att man har utvecklats, 
förstått och erfarigt mera av både sina realistiska resurser och begränsningar. Krisen kan på så sätt 
enligt Cullberg leda till en känsla av att ha växt som människa, men den kan också sluta i bitterhet 
och utanförskap. 
 William Worden (1996) beskriver i likhet med Cullberg fyra uppgifter som barnet ställs inför 
efter förlusten av en förälder: 1) förälderns död måste förstås som en verklighet, 2) känslomässiga 
reaktioner måste få utrymme, 3) barnet måste anpassa sig till en ny miljö – utan den döde föräldern, 
samt 4) hitta nya sätt att relatera till den döde föräldern (s.11-16). Den sista uppgiften innebär i 
likhet med Klass, Silverman och Nickmans (1996) teorier om en inre representation, att det 
efterlevande barnet behöver omlokalisera den döde föräldern i sitt liv och hitta nya sätt att relatera 
till sin mamma eller pappa. Worden betonar att barnet kan ta sig an uppgifterna i olika ordning och 
återkomma till dem på nya sätt över tid, t.ex. i olika åldrar. 
 
Eller om krisen inte har några faser… 
Termen sorgearbete används för att för att understryka den aktiva aspekten av sorgeprocessen. Att 
sorgen är något som man skall ”arbeta sig igenom” stämmer väl överens med traditionell 
sorgeteori och är ett allmänt vedertaget sätt att benämna och förstå sorgeprocessens innehåll. 
Dessa teorier är vanligtvis kopplade till modeller som redogör för sorgearbetets olika uppgifter i 
enlighet med Cullbergs (2003) och Wordens (1996) teorier, där ett hälsosamt sorgearbete 
förknippas med att den sörjande har ”lyckats” arbeta sig igenom uppgifterna på ”rätt” sätt. De 
norska sorgeforskarna Atle och Kari Dyregrov (2008) instämmer i att krisen grovt kan 
kategoriseras i en chockfas, reaktionsfas och en nyorienteringsfas, men ifrågasätter traditionell 
sorg- och kristeori på detta område. De framhåller att det inte bara finns ett sätt att sörja, utan lika 
många sätt som det finns sörjande människor. Dyregrov och Dyregrov hänvisar till Bonanno och 
Kaltman (1999) som med sin forskning visar att en stor grupp människor, omkring 20 %, inte 
känner stor sorg vare sig direkt efter dödsfallet eller senare – inte ens när den man förlorade var ett 
barn. Om såväl sjukvårdspersonal som familj och vänner förväntar sig att den sörjande skall visa 
reaktioner kan det stressa den sörjande, som också själv kan börja se sig som onormal. Här är det 
enligt Dyregrov samhällets förväntningar och den uppfattning om sorg som vi professionella har 
bidragit till att skapa som skapar problemen. För de efterlevande som upplever förlusten på det här 
sättet är det fullt möjligt att fortsätta livet som tidigare, att engagera sig i omgivningen och att leva 
ett aktivt liv (Dyregrov & Dyregrov, 2008). 
 
Kristeorin har ett värde genom att den redogör för tänkbara faser i sorgeprocessen på väg mot 
återhämtning. Det blir i studien relevant att se hur kvinnornas sorgeprocess beskrivs och kommer 
till uttryck i relation till denna kristeori. Har kvinnorna t.ex. upplevt krisen och sorgen som ett 
känslomässigt arbete av aktivt slag, där vissa faktorer har fungerat underlättande och andra 
försvårande i enlighet med fråga 2, eller beskrivs krisen och sorgen som en relativt opåverkbar 
process över tid, där just tiden får en mera framträdande roll? Kanske har någon av kvinnorna i 
studien inte heller reagerat med de krisreaktioner som vi vanligen förknippar med förlusten av en 
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närstående, utan tvärt om klarat av att leva vidare förhållandevis odramatiskt. 
 

2.2.3 Trauma 
För att förstå mer om den komplicerade sorg som förknippas med självmord som dödsorsak, 
behöver vi förstå något om vad trauma är och vilka konsekvenser ett trauma kan få för den 
sörjandes fungerande och hälsa. Begreppet trauma har som nämnts tidigare sitt ursprung i 
kristeorin och ses som en yttre krisutlösande händelse. Trauma kan definieras 
som: ”överväldigande och okontrollerbara händelser som innebär en extraordinär psykisk 
påfrestning för de barn eller ungdomar som drabbas av händelsen” (Dyregrov, 1997, s.9). Förlusten 
av en förälder innebär vanligtvis en traumatisk upplevelse för barn och ungdomar, men 
dödsorsaken självmord kan sannolikt innebära ett särskilt trauma, kopplat till otäcka 
föreställningar om hur föräldern har dött, eventuella minnesbilder från att själv ha upptäckt eller 
sett den döde föräldern eller att ha bevittnat platsen för självmordet på ett skrämmande sätt. En 
situation är dock inte i sig själv traumatisk utan beror på hur individen uppfattar och tolkar 
situationen, utifrån sin personlighet och sina psykologiska och sociala resurser. 
 
Reaktioner på upplevt trauma 
Reaktionerna på en traumatisk händelse kan skilja sig åt, men det finns vissa gemensamma fysiska 
och mentala överlevnadsmekanismer som träder in och hjälper till vid upplevt trauma. På det 
fysiska planet äger förändringar rum som gör oss redo att ”möta faran” och reagera snabbt (flykt 
eller kamp). På det mentala planet fokuseras uppmärksamheten på information som är nödvändig 
för att fatta beslut om vad som behöver göras. Denna fokusering gör att vissa minnen från en 
traumatisk situation ”bränns in” och efter lång tid kan framkallas med stor detaljrikedom och 
intensitet, medan andra delar upplevs som helt borta. Tidsuppfattningen kan också påverkas så att 
vissa händelser känns som de går i ultrarapid, medan andra saker upplevs ha tagit kortare tid än 
vad som faktiskt var fallet. På kort sikt kan reaktionerna på ett trauma vara: sårbarhet, rädsla, 
ångest, starka minnesbilder, sömnstörningar, skuldkänslor och självförebråelser, undvikande 
beteende, koncentrationssvårigheter, ilska, nedstämdhet, psykosomatiska reaktioner, regression, 
missuppfattningar, feltolkningar, svårigheter med sociala kontakter, nya värderingar och en annan 
syn på livets mening (a.a. s.28). 
 
Förlusten av grundläggande trygghet 
Ronnie Janoff-Bulman (1992) menar att den traumatiska upplevelsen slår sönder våra 
grundläggande antaganden (basic trust) om att världen är en god (trygg) och meningsfull plats och 
att den egna personen har ett värde. Den traumatiska upplevelsen ställer den drabbade inför den 
skrämmande upptäckten om sin egen sårbarhet, genom insikten om att ”riktigt dåliga saker kan 
hända mig” – vilket innebär att den drabbade inte känner sig skyddad, säker och trygg i den här 
världen (s.6). En miljö som enligt Janoff-Bulman tidigare var ”åtminstone uthärdlig” har nu 
blivit ”oförutsägbar och hotfull” (a.a., s.62). De flesta som upplevt ett trauma återhämtar sig dock 
och kan fungera väl i livet, för vissa kan det ta några veckor medan det för andra tar år, men det 
finns också de som inte riktigt återhämtar sig och som på olika sätt påverkas av den traumatiska 
händelsen i det fortsatta livet. Vad innebär det då att fungera väl? Janoff-Bulman hänvisar till 
Robert Weiss (1988) och redogör för några basala förutsättningar för återhämtning efter upplevt 
trauma: Att förmå investera sin energi i vardagen (t.ex. i andra relationer och aktiviteter), att känna 
psykologisk trygghet (kännetecknas av frihet från smärta och stress), att ha förmåga att uppleva 
tacksamhet (t.ex. kunna njuta av önskade och påfyllande händelser), att känna hoppfullhet inför 
framtiden, att förmå planera och bry sig om planering samt att fungera skapligt i sociala roller (t.ex. 
som livspartner, förälder och samhällsmedborgare) (s.169-170). 



 14

  
PTSD och långsiktiga konsekvenser av upplevt trauma 
För vissa som inte återhämtar sig kan den traumautlösande händelsen på olika sätt göra sig påmind 
i nuet och allvarligt påverka fungerandet och hälsan. Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en 
diagnos som återfinns i den psykiatriska manualen DSM IV och som innefattar symptom 
(svårigheter) på tre olika nivåer, så som: 1) att individen upplever den aktuella situationen på nytt; 
t.ex. i form av tankar, mardrömmar eller minnesbilder som spelas upp som en film för ens inre och 
framkallar stark ångest, 2) undvikande och apati, t.ex. undvikande av samtal, personer, platser 
eller aktiviteter som rör den traumatiska situationen samt 3) påverkan på nervsystemets 
aktiveringsnivå, t.ex. sömnsvårigheter, irritation, ilska, koncentrationssvårigheter, 
hyperkänslighet och överreaktioner på överraskande stimuli (Dyregrov, 1997, s.29). På lång sikt, 
visar senare tids forskning, kan trauman under barndomen även få en rad olika effekter på barnets 
utveckling, framför allt vid upprepade trauman (s.k. kumulativa trauman), men ibland även vid ett 
enskilt upplevt trauma. Traumatiska situationer kan påverka: personligheten och karaktärens 
utveckling, synen på tillvaron, förväntningar om nya katastrofer som leder till en pessimistisk 
livssyn, relationerna till andra människor, moralutvecklingen, den biologiska utvecklingen, 
regleringen av känslor, självuppfattningen och självtilliten, förmågan att hantera saker och ting, 
inlärningskapaciteten, yrkesval och yrkesfunktioner samt framtida föräldraskap (a.a., s.29-30). 
 När en återhämtning efter den traumatiska händelsen har varit möjlig beskriver Dyregrov (a.a.) 
hur händelsen kan påverka vår uppfattning om vad som är viktigt och oviktigt i livet, framför allt 
under tonåren: 
 
 ”Relationer uppfattas ofta som mycket viktigare än materiella ting. Många ungdomar betonar att de 
 vill leva i nuet och göra det bästa av varje dag. Många upplever också att de har mognat och blivit 
 starkare. De har blivit mer erfarna och mer säkra på sig själva, de kan ha lärt sig att prata öppet om 
 svåra saker och de vet hur viktigt det är att bry sig om personer som har det svårt. De tycker också att 
 de har lättare för att skilja det som är viktigt från det som är mindre viktigt. Men det är uppenbart att 
 den ökade livsintensiteten är en dyrköpt erfarenhet som samtidigt betalas med ökad sårbarhet och 
 mer ångest plus en kritisk inställning till jämnåriga kamrater (s.29).” 
 
Traumateorin beskriver vad som kännetecknar en traumatisk händelse och tänkbara reaktionssätt 
på kort och lång sikt, vilket kan vara värdefullt i analysen av kvinnornas berättelser. Det blir t.ex. 
relevant att se om pappaförlusten relateras till och kan förstås som en traumatisk händelse och 
vilka konsekvenser som denna händelse i så fall har fått för kvinnorna i relation till aktuell 
traumateori. Detta blir av särskild relevans när det handlar om att se om och hur kvinnornas 
självbild och livsinnehåll kan ha påverkats av pappaförlusten i självmord i enlighet med fråga 3. 
 

2.2.4 Coping och återhämtningsförmåga (resilience) 
Hur en traumatisk händelse påverkar oss och i vilken utsträckning som vi förmår att återhämta oss 
efter händelsen är beroende av våra individuella olikheter och sociala och kulturella 
förutsättningar i livet. Copingteorin har sin förankring i Freuds tidiga teorier 
om ”anpassningsprocessen” (the adaptational process) som framför allt innefattar psykologiska 
försvar för att hantera ångest (1964, ref. i Frydenberg, 2008). Coping kommer från den engelska 
termen ”cope” och betyder klara av eller hantera. Det finns dock olika definitioner av begreppet 
coping utifrån olika perspektiv. Richard Lazarus och Susan Folkman (1984) definierar coping 
som: ”försök att hantera förhållanden som innebär skada, fara eller utmaning när en rutin eller 
automatisk reaktion inte finns tillgänglig” (s.5). Denna definition liknar till stora delar Cullbergs 
definition av psykisk kris, genom att individens begränsningar för att bemästra en stressfull 
situation framhålls. Erika Frydenberg (2008) har valt en vidare definition som inte bara innefattar 
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extraordinära eller kritiska händelser, genom följande definition: ”coping utgör de tankar, känslor 
och handlingar som individen använder sig av för att hantera problematiska vardagssituationer 
och svåra traumatiska livshändelser” (s.22). Gemensamt för dessa olika synsätt är ändå att vi 
människor använder oss av s.k. copingstrategier för att bemästra traumatiska upplevelser. Dessa 
strategier kan se olika ut och sammankopplas med individuella karaktärsdrag, förvärvade 
erfarenheter eller yttre resurser, vilka gör oss mer eller mindre sårbara inför den psykiska 
belastning som t.ex. förlusten av en förälder i självmord innebär. 
 
Stress och coping 
De relaterade begreppen stress och coping har länge varit föremål för stort forskarintresse på det 
psykologiska området. Lazarus och Folkmans (1991) transaktionella teorier om stress utgår från 
att stress uppkommer som en reaktion på en obalans mellan omgivningens krav och individens 
inneboende resurser. Obalansen kan vara av både överladdad och understimulerad natur. Denna 
teori begränsar begreppet coping till individens strategier för att hantera en stressfull situation, 
framför allt kopplade till personliga egenskaper hos individen. Lazarus och Folkman (1984) ser 
även coping som en process, vilket betyder att man är intresserade av att se vad en person gör eller 
tänker över tid. Copingprocessen innehåller enligt Lazarus och Folkman tre stadier för hantering 
av olika känslor: 1) bedömningsfasen (appraisal phase) som präglas av problemorienterat 
fungerande, 2) copingfasen (coping phase) som innehåller reaktioner på och förhållningssätt till 
stressen (mer än den stressutlösande händelsen) och 3) resultatfasen (the outcome phase) när 
individen motiverar sig och återinvesterar energi och engagemang i målinriktade aktiviteter. 
Denna copingprocess har stora likheter med Cullbergs krisfaser genom sin uppdelning i reaktion, 
bearbetning och nyorientering, men med ett tydligare fokus på hur individen reagerar och handlar. 
Enligt Lazarus och Folkman är individuella reaktioner och copingstrategier beroende av hur 
individen bedömer en situation, utifrån: 1) hur individen uppfattar/tolkar händelsen (t.ex. som 
hotfull, farlig eller utmanande) och 2) vad individen ser sig ha för alternativa sätt att hantera 
problemet på (här blir även kulturella förutsättningar tydliga). 
 Forskning på området tonåringar och coping visar att vissa individuella och familjemässiga 
faktorer är förenliga med mer effektiv coping. Sådana faktorer är: temperament, optimism, 
upplevd personlig kontroll, familjemässiga faktorer (familjesammanhang, delade värderingar, 
kärleksfulla föräldrar), flexibilitet samt tillgängligt socialt stöd. Särskilt tydligt är sambandet 
mellan de två strategierna problemlösning och positivt tänkande och lägre grad av känslomässiga, 
beteendemässiga och drogrelaterade problem under tonåren. På motsvarande sätt har undvikande 
eller icke-produktiva copingstrategier, t.ex. oro och självanklagelser, visat sig förenat med sämre 
återhämtning och fler psykiska problem under tonåren (Frydenberg, 2008). 
 
Sociala och psykologiska resurser som copingstrategi 
Frydenberg (2008) presenterar en ny copingteoretisk modell Conservation of Resources model 
(COR: Hobfoll 1998). Enligt denna modell definieras stress som: ”en reaktion på en för individen 
hotande eller verklig förlust av en värdefull resurs” (s.24). Teorin utgår ifrån en idé om att 
människan kämpar för att behålla, återta eller skydda vad hon värdesätter. Detta innefattar bl.a. en 
önskan om att behålla sociala och psykologiska resurser som verktyg för att uppnå mål i livet, 
förbättra sin copingförmåga och begränsa psykisk stress. Här ses coping inte i första hand som en 
strategi för att hantera en faktisk situation utan snarare som en slags proaktiv copingstrategi, d.v.s. 
ett förebyggande arbete som individen kan företa sig för att minska sin sårbarhet inför kommande 
förluster, där även sociala resurser får stor betydelse. Enligt COR kan man som individ hamna i s.k. 
negativa cirklar av förluster genom att en förlust (t.ex. förlusten av en förälder) genererar 
upprepade förluster (t.ex. förlust av glädje, gemenskap, fungerande i skolan etc.). På motsvarande 
sätt uppstår positiva cirklar av resursanskaffanden genom att ett resursanskaffande (t.ex. nya 
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vänner) leder till upprepade förstärkningar (t.ex. upplevd trygghet, stärkt självbild, positivt 
tänkande etc.). Kronisk stress ses som en utarmare av resurser och COR-teoretiker framhåller 
särskilt betydelsen av att tonåringar hjälps till mera fungerande copingstrategier, t.ex. redan i 
skolan, för att bryta negativa cirklar av förluster (Frydenberg, 2008). Studier visar att vad 
tonåringar skattar som viktiga resurser i livet är: vänner, nära relation till minst en vän, ett 
fungerande hem, stöd från föräldrar, bra mat, förmåga att tala för sig själv, ett stabilt familjeliv, 
känsla av oberoende, pengar för sina behov och humor. Sannolikt utgör dessa faktorer s.k. 
skyddande faktorer, vilka kan minska tonåringens sårbarhet och underlätta återanpassning, t.ex. 
efter en föräldraförlust i självmord. På motsvarande sätt kan s.k. livsstressorer medföra psykisk 
belastning och försvåra återanpassning. Sådana livsstressorer kan variera med olika 
levnadsförhållanden och kulturer men sammanhänger bl.a. med förlusten av ovanstående resurser 
(a.a.). 
 Det finns även en könsaspekt i fråga om coping. Frydenberg framhåller att man måste vara 
försiktig med att slå fast att en viss copingstrategi är förenlig med bättre anpassning för alla – vad 
som är bra för flickor är t.ex. inte nödvändigtvis bra för pojkar. Frydenberg hänvisar bl.a. till en 
studie av Feldman, Fisher, Ransom och Dimiceli (1995) som visar att tonårspojkar som sökt 
socialt och andligt stöd under tonåren uppvisade lägre grad av anpassning i vuxenlivet, jämfört 
med tonårspojkar som inte valt denna strategi. Detta kan dock ifrågasättas utifrån att de pojkar 
som sökte stöd också kan ha varit särskilt sårbara för att utveckla psykisk ohälsa i vuxenlivet. Ur 
detta perspektiv kan de ändå ha mått bättre än vad de skulle ha gjort utan stödinsatser. Studier visar 
dock att tonårsflickor och pojkar använder sig av olika copingstrategier. Flickor är vanligtvis mer 
inriktade på att söka socialt stöd, samtidigt som de uppvisar sämre copingförmåga och i högre 
utsträckning använder sig av dysfunktionella copingstrategier, så som spänningsreduktion 3 , 
självanklagelser och oro. Enligt Frydenberg uppvisar flickor även högre grad av psykisk ohälsa än 
pojkar under tonåren. Pojkar ignorerar i större utsträckning problem och håller dem för sig själva 
samt ägnar sig åt avslappnande4 eller fysiskt krävande5 copingstrategier. Pojkars tendens att 
ignorera problem under tonåren kan dock tänkas få konsekvenser på lång sikt, d.v.s. för 
välbefinnandet i vuxenlivet (Frydenberg, 2008). 
 Förutom att flickor och pojkar kan ha olika tendens att söka socialt stöd, så beskriver Dyregrov 
och Dyregrov (2008) hur tonåringar som har upplevt en traumatisk händelse, av andra skäl, kan ha 
svårt både att söka och att få stöd från sitt sociala nätverk. 

 
”Samtal och sociala kontakter med vänner, föräldrar och andra personer blir ibland svårare, framför allt 
i ungdomsåren. Vännerna kan upplevas som omogna, dumma och inte särskilt förstående, ’ingen förstår 
vad jag varit med om’. Kamraternas kommentarer kan upplevas sårande, vilket leder till att barnet drar 
sig undan sociala kontakter. Även kontakten med föräldrarna försvåras ibland. Några barn vill inte prata 
med föräldrarna om det som skett, eftersom de märker att de vuxna blir oroliga och ångestfyllda av det. 
Andra barn kan uppleva att föräldrarna inte vill prata om händelsen, att de undviker samtal och 
säger ’tänk inte på det nu, utan tänk på något trevligt istället’ eller uppmanar barnen att försöka glömma 
det hela”(s.27). 

 
Copingteori kan bli relevant för analysen när det handlar om att studera pappaförlustens påverkan 
på självbilden och livsinnehållet i enlighet med fråga 3, utifrån underlättande och försvårande 
faktorer för sorgeprocessen i enlighet med fråga 2. Är det t.ex. så att de faktorer som verkar ha 
fungerat underlättande i de unga kvinnornas sorgeprocess överensstämmer med de individuella 
och familjemässiga faktorer som här beskrivs som förenliga med effektiv coping. Det blir vidare 

                                                 
3 T.ex. hetsätning, självskadebeteende 
4 T.ex. titta på tv, spela data/tv-spel  
5 T.ex. motion 
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relevant att studera detta ur ett COR-teoretiskt perspektiv, genom att undersöka om kvinnorna i 
studien refererar till de underlättande faktorerna som psykologiska eller sociala resurser och de 
försvårande faktorerna som resursförluster av olika slag. Här blir det t.ex. särskilt viktigt att 
undersöka huruvida pappaförlusten har bidragit till negativa cirklar av upprepade förluster eller 
om pappaförlusten även har bidragit till resursanskaffanden, t.ex. i enlighet med Cullbergs (2003) 
teorier om personlig utveckling till följd av traumatisk kris och Dyregrovs (1997) teorier om hur 
värderingssystemet förändras för vad som upplevs som viktigt och mindre viktigt i livet. Det blir 
vidare relevant att se huruvida kvinnornas beskrivningar av hur de har sökt och fått eller inte fått 
socialt stöd överensstämmer med Dyregrovs och Dyregrovs (2008) teorier om hur svårt det kan 
vara att som tonåring söka och få socialt stöd efter en traumatisk händelse. 
 

2.2.5 Tonårsutveckling och identitetsskapande ur ett sorgperspektiv 
För att förstå de konsekvenser som kommer sig ur att pappaförlusten inträffar under den tid i livet 
som vi benämner som tonår eller adolescens, så behöver vi ta del av utvecklings- och identitetsteori 
samt sorgeforskning som anlägger ett utvecklingsteoretiskt perspektiv. Jag har valt bort att 
redogöra för de utvecklingssteg som kännetecknar adolescensen enligt ett psykoanalytiskt synsätt, 
med anledning av att jag finner denna teoribildning alltför individorienterad. Istället för att ensidigt 
fokusera på individens psykologiska mognad utifrån ett antal åldersspecifika ”uppgifter”, vill jag 
anlägga ett socialpsykologiskt perspektiv som visar hur individ och nära omgivning samverkar 
under tonårstiden. När det handlar om identitetsskapande så vill jag huvudsakligen anlägga ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv som innebär att individen ständigt är upptagen med att skapa 
och återskapa sin identitet i samspel med sin omgivning. Dessa båda perspektiv betyder att jag är 
intresserad av hur ”det inre” och ”det yttre” möts – där både individen som ”aktör” och samhället 
som ”struktur” förändras genom tid och rum, och där vuxenblivande är ett relativt begrepp och 
identitetsskapande är en process som varar livet ut. 
 
Tonårstiden – vad är det som händer? 
Philip Hwang och Björn Nilsson (2003) beskriver ungdomsåren som en tid i livet när stora 
psykologiska, sociala och fysiska förändringar äger rum och individen utvecklas från barn till 
vuxen på bara några få år. Relationerna till jämnåriga blir under denna tid allt mer betydelsefulla 
och det är kamraterna och inte längre föräldrarna som får en framträdande roll i att bekräfta 
identiteten, när tonåringen frågar sig: ”Vem är jag?” och ”Vad tycker andra om mig?”(s.244). 
Kompisrelationerna underlättar även den känslomässiga separationen från föräldrarna och bidrar 
till en känsla av att vara mer fristående dem och förmå stå på egna ben. För tonåringen är det 
lojalitet och intimitet som är avgörande för vänskapen, vilket innebär att ömsesidighet och empati 
får stor betydelse. Man börjar alltmer umgås i könsblandade grupper och det blir möjligt att testa 
olika roller, bl.a. i relation till det motsatta könet. Det finns ett yttre tryck på likriktning inom 
gruppen, men även den inre önskan om att vara lik sina jämnåriga kompisar är mycket stark under 
denna tid (a.a.). 
 Den allmänna bilden är att tonåringar har en särskilt konfliktfylld relation till sina föräldrar. 
Forskning stöder dock inte denna bild. Erling och Hwang (2001) har genomfört en stor studie som 
visar att endast 25 % av familjer med tonåringar upplever att de har familjeproblem och att hela 
80 % av dessa har haft problematiska relationer även tidigare – när barnen var yngre. Enligt Erling 
och Hwang är det inte ovanligt med problematiska relationer mellan tonåringar och deras föräldrar, 
men de allra flesta ungdomar känner sig ändå älskade av sina föräldrar och upplever att 
föräldrarna verkligen bryr sig om dem. En övervägande del ungdomar känner även respekt för sina 
föräldrars värderingar och upplever känslomässig närhet till föräldrarna (a.a.). 
 Definitionen av när man har passerat in i vuxenlivet är enligt Hwang och Nilsson (2003) i hög 
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grad subjektiv och individuell. De menar att det är den socioemotionella utvecklingen: ”att 
relatera till föräldrarna med större oberoende, till vännerna med en ny närhet, till samhället med ett 
nytt engagemang och till sig själv med en ny förståelse och insikt” som slutligen hjälper de unga 
att till uppnå en vuxens status och mognad (s.264). 
 Jag har tidigare utifrån Cullbergs (2003) kristeori nämnt att tonårstiden kan ses som en 
särskilt sårbar tid i livet – i vissa fall förknippad med en livskris. Frydenberg (2008) beskriver ur 
ett copingteoretiskt perspektiv hur tonårstiden även kan ses som en särskilt stressfull tid i livet: 
 

”Unga personer tvingas hantera en mängd stressfulla problem så som relationssvårigheter, sjukdom 
eller död av en familjemedlem eller vän, familjetryck och förväntningar på akademiska prestationer. 
Dessa livsstressorer har visat sig bidra till ökad risk för emotionella, kognitiva och beteendemässiga 
svårigheter i vuxenlivet, så som depression, beteendeproblem i och utanför skolan, varierande 
ångeststörningar och akademiska misslyckanden” (s.2). 

 
Av ovanstående förstår vi att ”bara” att vara tonåring innebär en sådan psykisk belastning att 
tonåringens hälsa och sociala fungerande i vuxenlivet kan hotas. Den stress som flickor och pojkar 
utsätts för under tonåren – och då särskilt vid förlusten av en förälder i självmord – ställer höga 
krav på tonåringens förmåga att bemästra sådan stress. Jag undrar om det härutöver kan tillkomma 
en stress som sammanhänger med frågor och tvivel om den egna identiteten. 
 
Identitetsutveckling eller ”Vem är jag?” 
Ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv kan identitetsutveckling beskrivas som ”individens 
försök att definiera sig själv som en unik varelse och att utveckla en egen identitet” (Hwang & 
Nilsson, 2003, s.239). Identitetsskapandet beskrivs här som resultatet av två processer; dels en 
integrering av de tidigare barnidentiteterna till en mera sammanhållen identitet, dels som 
utvecklandet av en ny och vuxen identitet. Andra personer fungerar som en spegel i tonåringens 
identitetsutveckling och reaktioner från den närmsta omgivningen får stor betydelse för 
tonåringens självkänsla, självrespekt och självförtroende (a.a.). Identitetsskapandet hänger på så 
vis nära samman med självkänslan. Hwang och Nilsson (2003) beskriver att självkänslan är låg 
hos ca en fjärdedel av alla ungdomar, vilket gäller flickor i högre grad än pojkar. Normalt menar 
Hwang och Nilsson är självkänslan stabil under tonårstiden, men en låg självkänsla i början av 
puberteten blir oftast bättre med ökad ålder. 
 Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv ses inte identiteten som något inneboende eller som 
en ”kärna”, utan som en definiering av jaget som skapas i ett socialt och kulturellt sammanhang 
(Johansson, 2006). Människors identitetsskapande förstås här som en ständigt pågående process 
och som en produkt av historiska, sociala, kulturella och ekonomiska processer och faktorer. 
Johansson beskriver hur det moderna identitetsskapandet skiljer sig från det mera traditionella 
identitetsskapandet som var starkt predestinerat av kön, klass och familj. Han menar att vi idag kan 
tala om ett reflexivt identitetsprojekt med referens till Giddens (2001) och uttrycker det som att 
vi ”lever i föreställningen att det går att välja vår sexualitet, kropp, yrke, liv och sätt att förhålla oss 
till den sociala verkligheten, samtidigt som det i många fall uppstår en rejäl klyfta mellan 
förväntningar och faktiska möjligheter” (s.204). 
 Den narrativa psykologin har i likhet med ett socialkonstruktivistiskt synsätt som sin 
utgångspunkt att vi människor ständigt är upptagna med att skapa oss själva – genom berättandet. 
Ruthellen Josselsson (1987) menar att identitet är ”det sätt som vi människor organiserar och 
förstår våra erfarenheter på” (s.3) och en kvinnas identitet består enligt Josselsson av ”kvinnans val 
för sig själv, hennes prioriteringar och de vägledande principer som hon följer i sitt 
beslutsfattande” (s.13). Mer om identitetsskapande kopplat till berättande återkommer jag till i 
kapitel 5.6 Berättelsen som konstruktion – över tid. 
 



 19

Tonåringars förmåga att sörja 
Atle Dyregrov (2007) beskriver hur tonåringar till skillnad från yngre barn genom sin utveckling 
har förvärvat nya kognitiva förmågor som kan bli till hjälp i sorgen, så som t.ex. förmågan att 
resonera hypotetiskt, ta ställning till flera olika aspekter av en händelse, dra paralleller och kritiskt 
se att det saknas information i det som de får höra om en händelse. Tonåringar klarar också av att 
reflektera över djupgående teman och existentiella aspekter av döden (s.15). Tamar Granot (2005) 
beskriver hur tonåringar i sin utveckling är fullt upptagna av att förstå meningen med världen 
utifrån ett filosofiskt, andligt, moraliskt och socialt perspektiv. En föräldraförlust under denna tid 
bidrar till en upptagenhet av frågor som: ”Vad är meningen med livet?” ”Är det värt att leva om så 
smärtsamma händelser kan inträffa?” ”Hur kan jag acceptera det som har hänt?” och ”Var är 
rättvisan i världen när sådana här hemska saker kan hända?” (s.78). Under samma tid utvecklas 
tonåringars moral och etik och förlusten bidrar till ifrågasättanden som: ”Vem bär skulden för det 
här?”, ”Vem borde ta på sig ansvaret för det som hänt?” och ”Vad skall straffet bli?” (a.a.). Att 
tonåringar ser världen i svart och vitt och kategoriserar allting i ”bra – dåligt”, ”rätt – fel, orättvist 
och oetiskt” kan göra det svårt att finna nyanserade svar på dessa frågor (a.a., s.78). 
 Även förmågan att föra intellektuella resonemang utvecklas under denna tid och 
intellektualisering är ett vanligt psykologiskt försvar vid föräldraförlust under tonåren, som ett sätt 
att distansera sig och undvika att ta in förlusten känslomässigt (a.a.). Granot beskriver hur en del 
tonåringar utåt sett inte alls verkar reagera på föräldraförlusten. Dessa ungdomar fortsätter att 
engagera sig i små detaljer i sitt vardagliga liv till synes oberörda. Detta betyder dock inte att 
sorgen är borta. Detta förklaras med att tonåringen fungerar på två parallella nivåer; en offentlig 
nivå där tonåringen fortsätter att engagera sig i sitt vardagsliv, med allt vad det innebär, och en 
hemlig nivå där tonåringen är intensivt upptagen av de frågor och känslor som förlusten har väckt 
(a.a.). Anledningar till att sorgen hålls hemlig kan vara rädslan för att uppfattas som oförmögen att 
ta hand om sig själv, rädslan för att överrumplas av alltför starka känslor och rädslan för att 
särskilja sig från jämnåriga kompisar (a.a.). 
 
Sorgen som hinder för tonåringens utveckling? 
En del tonåringar sörjer inte heller inombords, utan kämpar för att helt hålla föräldraförlusten ifrån 
sig, vilket enligt Granot (2005) bör ses som tecken på fördröjd sorg. Dessa tonåringar menar hon 
behöver återvända till sorgen vid en senare tidpunkt, för att bearbeta förlusten (a.a.). Under den tid 
som föräldraförlusten bortträngs är det troligt att tonåringen omedvetet agerar ut sin sorg i yttre 
frågor och att reaktioner på förlust och separation kommer till ytan i form av: grovt och destruktivt 
beteende, disciplinära problem, dåligt fungerande i skolan och känslomässiga utbrott och kraftfulla 
uttryck av motstånd, klagomål, besvikelser och anklagelser (a.a., s.81). Den fördröjda sorgen kan 
enligt Granot bli ett hinder för den känslomässiga utvecklingen på så vis att tonåringens energi går 
åt till att tränga bort reaktioner på förlusten. Fördröjd sorg är svårare att behandla än sorg i direkt 
anslutning till förlusten, eftersom sorgen över tid antar sig en mer komplex karaktär, t.ex. i form av 
känslomässig undandragenhet och depression (a.a.). 
 Dyregrov (2007) menar att idealisering av den döde föräldern kan bli ett särskilt problem för 
barn och tonåringar, t.ex. om det bara är tillåtet att prata om positiva saker relaterade till den döde 
föräldern. Ilskan över att känna sig lämnad av den döde föräldern kommer då inte till uttryck och 
kan istället kanaliseras gentemot omgivningen. Dyregrov beskriver även hur en del ungdomar för 
tidigt tvingas in i en vuxenroll, där de måste ta ett ansvar som inte står i proportion till deras ålder. 
Många ungdomar fungerar enligt Dyregrov som ”ersättningsföräldrar” för sina yngre syskon. Detta 
menar Dyregrov inte bara är negativt, utan det kan också stimulera till utveckling och mognad, 
såvida inte ”hjälparrollen” tar överhanden. En för stark roll som tröstare eller ersättare menar 
Dyregrov kan medföra att barn och unga inte bearbetar sin egen sorg. Det finns också en risk för att 
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axlandet av en sådan hjälparroll, kan leda till en känsla hos den förlustdrabbade tonåringen av att ha 
förlorat en del av sin egen barndom (a.a.). 
 Även när sorgen inte bortträngs så tar den enligt Granot (2005) så stor plats under den initiala 
fasen att det blir svårt för sörjande tonåringar att orka med mera åldersrelaterade 
utvecklingsuppgifter. Under den initiala fasen kan tonåringen t.ex. helt förlora intresset för saker 
som tidigare varit extremt viktiga och stanna upp i separationsprocessen från sina föräldrar. 
Tonåringen kan i många fall regrediera till en närmre relation till den kvarvarande föräldern, 
genom en mindre rebellisk och argumenterande hållning. Tonåringen ”tankar” känslomässig 
närhet och känslan av familjesammanslutning minskar tonåringens upplevelse av hot och utsatthet 
(a.a.). Dessa behov överstiger då behoven av utmaning och separation. Tonåringen kan under 
denna tid känna stark ambivalens i relation till den döde föräldern. Sorgen och saknaden över 
relationen som gått förlorad lever sida vid sida med ilskan över det avbrott i livskontinuiteten som 
förlusten har inneburit och ilskan över att inte få vara en ”normal” tonåring, utifrån en känsla av att 
vara olik sina jämnåriga kamrater (a.a.). 
 Av den kvarvarande föräldern krävs det enligt Granot nästan akrobatiskt psykologiska 
förmågor för att lyckas möta tonåringens så motstridiga känslor i sorgen, både i relation till den 
döde och till den levande föräldern. Behovet av den kvarvarande föräldern är mycket starkt, men 
det är enligt Granot viktigt att tonåringen så småningom får hjälp till ökad individuation för att inte 
hindras i sin utveckling. Ibland är den kvarvarande föräldern alltför upptagen av sin egen sorg för 
att räcka till för tonåringen, som då lämnas att ta hand om mycket svåra känslor på egen hand (a.a.). 
Granot talar här om ett ”dubbelt” övergivande – både av den döde och den kvarvarande föräldern – 
och menar att denna känsla av att vara ”föräldralös” allvarligt kan försvåra tonåringens 
självständighets- och identitetsutveckling. Det är enligt Granot inte heller ovanligt att tonårsflickor 
som har förlorat en pappa söker en ställföreträdande kärleksrelation till en äldre man, utifrån att de 
inte har fått möjlighet att separera känslomässigt från sin pappa (a.a.). 
 
Hur en föräldraförlust kan påverka självbilden 
När det handlar om hur förlusten av förälder kan påverka självbilden så råder det delvis skilda 
uppfattningar. Granot (2005) menar att självbilden även hos vuxna kan skadas vid en 
närståendeförlust och för en tonåring som kan känna sig särskilt övergiven eller avvisad av sin 
döde förälder, under den tid då identiteten utvecklas, är risken särskilt stor att förlusten får en 
allvarlig och skadlig inverkan på självbilden. En studie av hur kvinnors identitetsutveckling kan 
påverkas av en föräldraförlust under tonåren (Cait, 2008) visar dock att en föräldraförlust även kan 
få positiva konsekvenser för identitetsskapandet och självbilden. Kvinnornas konstruktion av 
bilden om vem den döde föräldern var som person, fick i studien stor betydelse för det egna 
identitetsskapandet. Det verkade enligt Cait som att kvinnorna kämpade för att lära sig mer om sin 
döde förälder och att denna process hjälpte till att forma kvinnornas relationer till sig själva och 
andra. Kvinnorna uppskattade t.ex. att få variationsrika bilder av den döde och den kvarvarande 
föräldern och att känna igen samma unika sidor i sig själv. Något som kunde bidra till en tydligare 
självuppfattning med nytt djup och struktur (a.a.). Den aktiva processen av att minnas den döde 
genom varierande aktiviteter bidrog här till positiva aspekter av identitetsutvecklingen och 
självbilden. 
  
Ett utvecklings- och identitetsteoretiskt perspektiv kan bli relevant i analysen när det handlar om 
att undersöka vilka konsekvenser som pappaförlusten i självmord under tonåren kan få för 
självbilden och livsinnehållet i enlighet med fråga 3. Här kan det t.ex. vara av särskilt intresse att 
undersöka huruvida kvinnorna i studien har upplevt att självanklagelser och skuld eller 
övergivenhetskänslor till följd av pappaförlusten har påverkat självbilden negativt i enlighet med 
Granots (2005) teorier, eller om sorgen har bidragit till utvecklandet av en djupare och mera tydlig 
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identitet i enlighet med Caits (2008) forskningsresultat. Det blir vidare relevant att undersöka 
huruvida kvinnorna i studien har förmått fullfölja ett tonårsliv, liknande det före pappaförlusten, 
eller om pappans död har bidragit till en ny rollfördelning inom familjen, där kvinnorna har fått 
ökat ansvar för den kvarvarande föräldern och eventuella syskon. Kanske har pappaförlusten 
bidragit till en identitet som ”hjälpare” även utanför familjen, för andra som har det svårt, och 
kanske har denna roll blivit ett skydd mot den egna sorgen. För de kvinnor i studien som har hunnit 
ingå i nära kärleksrelationer kan det vidare bli relevant att se om och i så fall hur pappaförlusten 
har påverkat valet av livspartner. 
 

2.2.6 Normaliseringsteori 
För att förstå den särskilda skuld- och skamproblematik som är förknippad med förlusten av en 
familjemedlem i självmord, så vill jag slutligen anlägga ett normaliseringsteoretiskt perspektiv på 
dödsorsaken självmord. Normaliseringsteori synliggör de olika processer som har som syfte att 
disciplinera, vårda, eller socialisera individen mot vad som anses vara normalt för sitt samhälle 
och sin tid (Piuva, 2005). Det finns dock ingen enkel definition av normalitetsbegreppet, det 
normala verkar framför allt definieras i motsatsförhållande till det icke-normala eller avvikande 
(a.a.). Piuva skriver om normalitetsbegreppet: ”en självklarhet verkar omgärda begreppet” 
och ”troligtvis är det underförstådda antaganden om vad begreppet betyder som är den förledande 
omständigheten” (s.55). I detta ligger antagandet att vad vi tolkar som normalt oftast är outtalat, 
men förstått och djupt eftersträvansvärt av oss alla i en social och kulturell kontext – både som 
enskilda individer och som samhälle. Som individer söker vi vinna social acceptans och på en 
samhällsnivå är det viktigt att främja folkhälsan och upprätthålla moralen (Petersen & Lupton 
2000). Piuva (2005) beskriver hur Durkheims skrift Suicide (1897), i vilken han sammanställde 
hundra års självmordsstatistik, vid sin tid sågs som ett erkänt mått på samhällets moraliska 
tillstånd: ”ökningar i förekomsten av självmord sågs som tecken på social morbiditet” (s.56). 
Denna koppling mellan hälsa och moral känns igen även idag. Petersen & Lupton (2000) 
beskriver den nya folkhälsan som den nya moralen, där dagens ideal är den friska, ansvarsfulla, 
uthålliga och hårt arbetande människan. Att vara en ansvarsfull människa innebär alltså även att ta 
ansvar för sin hälsa. En person som lider av psykisk sjukdom eller begår självmord kan tänkas 
ligga långt från detta ideal. Forskning visar att även den närmsta familjen drabbas av negativa 
föreställningar kopplade till psykisk sjukdom och självmord, med konsekvensen att omgivningen 
inte erbjuder ett lika självklart stöd som vid fysisk sjukdom och förlust i en mera naturlig 
dödsorsak (Dyregrov & Dyregrov, 2008). Normaliseringsteori hänger nära samman med 
upplevelsen av skam. Att som individ och familj särskilja sig från vad som anses vara normalt och 
att drabbas av omgivningens fördomar och negativa föreställningar kan leda till en stigmatisering 
av sorgen (a.a.). 
 
Normaliseringsteori kan bli relevant i analysen av kvinnornas berättelser när det handlar om att 
förstå de konsekvenser som kommer sig ur att papporna har begått självmord i jämförelse med 
mera naturliga dödsorsaker. Jag undrar huruvida kvinnorna kommer att beskriva att sorgen har 
präglats av dödsorsaken självmord, t.ex. i form av uteblivet stöd, eller om dödsorsaken självmord 
inte beskrivs som ett stigma i relation till omgivningen. Om dödsorsaken är central i kvinnornas 
berättelser när det handlar om tillgången till stöd så tänker jag, för att återknyta till utvecklings- 
och identitetsteori, att kvinnornas självbild kanske också kan ha påverkats av omgivningens 
reaktioner på pappornas död. Kanske har kvinnorna börjat se sig själva som avvikande från 
det ”normala” utifrån pappornas dödsorsak. 
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3. Tidigare forskning – forskningsproblem och empiriska studier 
Den tidiga forskningen om barn och sorg går som jag tidigare nämnt tillbaka till Freuds teorier om 
depression som oundviklig konsekvens av föräldraförlust i barndomen och Bowlbys teorier om 
hälsosamt respektive ohälsosamt sorgearbete, kopplat till individuella och familjemässiga faktorer. 
Jag uppfattar att senare sorgeforskning har tagit avstamp i dessa teoribildningar och utvecklats i två 
delvis olika inriktningar; dels mot en psykiatrisk (medicinsk) och mera diagnostisk forskartradition, 
dels mot en psykosocialt orienterad forskartradition. Sedan 1980-talet har forskning om barn och 
tonåringar som har upplevt föräldraförlust börjat växa fram på bred front, men trots detta är barn i 
sorg fortfarande ett relativt eftersatt forskningsområde. Detta kan delvis förklaras utifrån de 
problem som forskning på barn och ungdomar som befinner sig i sorg innebär. Det är bl.a. svårt att 
rekrytera och behålla representativa grupper över tid utifrån kön, ålder, kulturell och social 
bakgrund, att få tillstånd av föräldrar som själva mår dåligt i sin sorg av etiska och praktiska skäl, 
att få tillförlitliga svar eftersom sorgereaktioner (t.ex. skuld, skam och avvisande) kan påverka 
svaren och det är många gånger svårt för kliniker att i sitt arbete ges utrymme för planerandet och 
genomförandet av studier (Clark, 2001). Sorg är även ett ”osynligt” problem som till skillnad från 
fysiska sjukdomar lättare kan ignoreras i prioriteringen av forskningsmedel. När det handlar om 
självmordsforskning så har den preventiva forskningen ökat markant sedan 1990-talet och även fått 
stort genomslag i kliniskt arbete med självmordsnära patienter, medan anhörigforskningen har 
varit näst intill obefintlig. Under senare år har några internationella studier presenterats, framför 
allt med fokus på hur vuxna anhöriga vid självmord (föräldrar eller livspartners) mår tiden närmast 
efter förlusten, ofta i jämförelse med andra grupper av sörjande och utifrån ett 
medicinskt/diagnostiskt perspektiv. Området är dock mycket eftersatt och det saknas nästan helt 
studier som intresserar sig för de subjektiva upplevelserna hos sörjande unga samt för de 
långsiktiga konsekvenserna av föräldraförlust i självmord under barn- eller tonåren. 
 De empiriska studier som finns visar entydigt att tonåringar som har förlorar en förälder i 
självmord riskerar att utveckla allvarlig psykisk och fysisk ohälsa samt sociala svårigheter i 
vuxenlivet till följd av ett komplicerat sorgearbete. Att sorgen efter självmord är mer komplicerad 
än annan sorg framkommer i flera stora jämförande studier (Clark, 2001, Sveen & Walby, 2008) 
även om självmord i vissa fall likställs med traumatisk förlust (Kaltman & Bonanno, 2003, 
Dyregrov et al., 2005). De inslag som är vanliga och som komplicerar sorgen efter självmord är: 
skuld, självanklagelser, skam, känslor av att ha blivit övergiven/lämnad, ilska och ”varför-frågor” 
(Cerel et al., 1999, Clark, 2001, Dyregrov, 1990, 1997, Granot, 2005, Worden, 1996, 2006). 
Förlusten av en familjemedlem i självmord kan få allvarliga komplikationer för både familj och 
individ genom: familjesammanbrott, depressions- och ångesttillstånd, påträngande tankar, 
isolering, relationsproblem, uppförandeproblem, missbruk, självmordstankar och självmord (Clark 
2001, Dyregrov et al., 2005, Lindqvist, Johansson & Karlsson, 2008, Mitchell et al., 2005, Pfeffer 
et al., 2000). Därutöver har samband mellan traumatisk förlust och fysisk ohälsa påvisats med ökad 
risk för cancer, hjärtproblem, högt blodtryck och ändrade matvanor (Prigerson et al., 1997). En 
nyligen genomförd retrospektiv studie (Wilcox et al., 2010) visar att barn och ungdomar som har 
förlorat en förälder i självmord löper tre gånger så stor risk att själva begå självmord än barn som 
har förlorat en förälder i annan dödsorsak. Härutöver löper denna grupp förhöjd risk att i vuxenlivet 
behöva vårdas för självmordsförsök, depression, psykos och personlighetsstörning (a.a.). En studie 
av tredje generationens självmordsoffer (Cain, 2006) visar att denna grupp i jämförelse med 
normalpopulationen uppvisar lägre grad av familjebildande och högre grad av dödlighet, både i 
fysisk sjukdom och i självmord. I intervjuer kopplas egen psykisk ohälsa till förälderns (d.v.s. det 
efterlevande barnet vid föräldrasjälvmordet) bristande bearbetning av sin föräldraförlust. Denna 
forskning påvisar de stigmatiserande konsekvenser som självmord kan få även för kommande 
generationer i de fall där förlusten inte har bearbetats. 
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 Forskning som intar ett utvecklings- och relationsperspektiv visar entydigt att faktorer på 
individ- och familjenivå kan få avgörande betydelse för tonåringens möjligheter till ett hälsosamt 
sorgearbete (Brown et al, 2007, Currier et al., 2006, Hope & Hodge, 2006, Hurd, 1999, Nickman et 
al., 1998). Tonåringar som har en god relation till båda sina föräldrar, med en kvarvarande förälder 
som är emotionellt tillgänglig och erbjuder stöd och som lever i en familj där man kan prata öppet 
om den döde föräldern har väldigt goda möjligheter till en s.k. hälsosam sorgebearbetning, medan 
tonåringar med negativt laddade föräldrarelationer i familjer där tankar och känslor kopplade till 
föräldraförlusten är förbjudna löper allvarlig risk att utveckla långvarig psykisk ohälsa (Hurd, 1999, 
Gilbert, 1996). Tonåringar som med stöd av den kvarvarande föräldern kan skapa sig en inre 
representation av den döde föräldern, att själv reglera avstånd och närhet till i sorgeprocessen, och 
tonåringar som med information från vuxna kan skapa sig en sammanhängande kontext kring 
förälderns död som verkar meningsskapande, har bättre förutsättningar till återhämtning (Nickman 
et al 1998, Currier et al 2006). Ur ett anknytningsperspektiv löper tonåringar i familjer med 
anknytningsstörningar ökad risk att utveckla suicidalt beteende och att använda sig av 
dysfunktionella copingstrategier, förenade med en negativ hälsoutveckling (Ledgerwood, 1999, 
Prigerson et al., 1997). 
 

4. Metod 
Anna Johansson (2005) menar att det är något av en utmaning att ge sig in i det forskningsfält som 
kallas ”berättelseforskning”. Hon beskriver det som ett tvärvetenskapligt, tvärdisciplinärt fält som 
karaktäriseras av stor begreppsförvirring och motsägelsefullhet, eller som Elliot G Mishler (1997) 
uttrycker det: 
 
 ”Beroende på personlig läggning kan man känna sig förtvivlad eller lycklig över forskningsfältets 
 nuvarande halvt anarkiska tillstånd. Forskare ger nämligen extremt olika svar på frågorna: Vad är en 
 berättelse? Har den en särskild struktur? Finns det olika typer av berättelser? När berättas historier och av 
 vilka skäl? Vem har rätt att berätta historier? Vad har dessa historier för verkningar – kulturellt, 
 psykologiskt och socialt?” (s.65) 
 
Valet av en narrativ intervju- och analysmetod för studien var enkelt eftersom jag ville låta de unga 
kvinnornas berättelser stå i centrum – så orörda som möjligt. Svårare har det varit att ”hitta rätt” i 
den djungel av narrativa ansatser, tolkningsscheman och analysverktyg som kännetecknar den 
narrativa forskningen. Till slut blev valet pragmatiskt – jag ville få ut så mycket som möjligt av 
berättelserna. Jag har därför valt ut några olika analysverktyg som har tillåtit mig att arbeta så fritt 
som möjligt med intervjumaterialet, men som samtidigt har hjälpt mig att studera materialet med 
nya ögon och därmed fördjupa min ursprungliga förståelse av kvinnornas berättelser. I det följande 
metodavsnittet redogörs för och motiveras de metodval som har gjorts för studien. 
 

4.1 Studiens ansats och design 
Studien en fenomenologisk ansats genom att jag önskar formulera det som studeras i termer av 
sociala fenomen. Det betyder att jag har ställt mig frågan hur något (ett visst fenomen) praktiseras 
eller utförs, snarare än att jag söker förklara dess ursprung (Widerberg, 2002). I detta fall undersöks 
hur några tonårsflickors sorg vid förlusten av en pappa i självmord kan gestalta sig och hur 
flickorna har förmått hantera sin sorg över olika lång tid. Sorgen kan sannolikt skilja sig åt och få 
olika konsekvenser, beroende på individen och sammanhanget inom vilket sorgen uppkommer och 
existerar. Fenomenologin syftar till att: ”studera individernas perspektiv på sin värld, försöka i 
detalj beskriva innehåll och struktur hos individernas medvetanden, förstå den kvalitativa 



 24

mångfalden hos deras upplevelser och göra deras väsentliga mening explicit” (Kvale, 1997, s.54). 
Endast genom att ta del av personliga berättelser kan jag, som utomstående, dock förstå något 
värdefullt om en annan individs upplevelser. Av denna anledning har jag valt en narrativ metod för 
studien, där berättelsen får stå i centrum och utgöra min empiri. Den narrativa metoden anses 
vara ”väl lämpad för att förstå och ge röst åt marginaliserade grupper och individer som inte hörs 
eller syns i samhället och vars problem och livssituation ofta riskerar att förbli dold” (Larsson, 
Sjöblom & Lilja 2008, s.29). Studien har även, som jag nämnde inledningsvis, en abduktiv och 
explorativ ansats (se kapitel 3 Utgångspunkter för studien), genom att studien förhåller sig till 
teoretiska förkunskaper, men att jag vill möta de förlustdrabbade kvinnorna så förutsättningslöst 
och icke-problematiserande som möjligt. Studiedesignen är kvalitativ och består av: 1) 
litteraturstudier av teoribildning och tidigare forskning på området, för att blir klar över studiens 
utgångspunkter och 2) narrativt strukturerade intervjuer och återkopplingsintervjuer med fyra unga 
kvinnor som har förlorat sin pappa i självmord under tonåren. Syftet med metodupplägget har i 
enlighet med studiens syfte varit att nå fördjupad kunskap om hur det kan vara som ung kvinna att 
drabbas av en pappaförlust i självmord under tonåren, med ett särskilt fokus på sorgens process och 
innehåll, förlustens konsekvenser på kort och lång sikt samt stödbehov i relation till familj, socialt 
nätverk och samhälle. 
 

4.2 Studiens avgränsningar 
Det valda metodupplägget utesluter annan relevant kunskap om denna grupp unga förlustdrabbade 
t.ex. som går att finna i mera strukturerade intervjuer med hypotes- eller teoritestande ansatser. 
Studien kan inte heller ge svar på frågor som behandlas i kvantitativt inriktade studier, t.ex. där 
man intresserar sig för hur en stor grupp unga förlustdrabbade mår vid olika tidpunkter i livet. 
Denna avgränsning innebär att en del frågor som har väckts i mig utifrån tidigare forskning (dock 
inte de frågor som är uppställda för studien) kommer att förbli obesvarade, samt att studiens 
resultat i sin helhet inte är generaliserbara – d.v.s. de går inte att oreflekterat överföra till andra 
unga kvinnor som har förlorat en pappa i självmord under tonåren. Det senare återkommer jag till 
i kapitel 6, i en diskussion om studiens validitet och reliabilitet. 
 Avgränsningar i studiepopulation har gjorts utifrån en ambition att fånga det specifika i 
erfarenheten av att ha förlorat en förälder i självmord under tonåren (12-18 år), utifrån ett 
retrospektivt perspektiv som ung vuxen (18-30 år). Åldersavgränsningen har medfört att 
förlustdrabbade barn och tonåringar som idag är under 18 år eller vuxna över 30 år, liksom unga 
vuxna som har förlorat en förälder i självmord i barndomen (yngre än 12 år) har uteslutits. Det har 
funnits ett särskilt intresse av att inkludera deltagare från olika kategorier avseende ålder, kön och 
etnicitet inom ramen för studiepopulationen. Dessvärre har min ursprungliga ambition att studera 
möjliga könsskillnader i sorgereaktioner mellan kvinnor och män fått stryka på foten, då enbart 
unga kvinnor har anmält sig till studien – vilket i sig kan tyda på en könsskillnad. Av de kvinnor 
som anmälde sig till studien har samtliga förlorat en pappa i självmord. Detta har inneburit att 
studien har kommit att omformuleras från ”föräldraförlust” (förlust av mamma eller pappa) 
till ”pappaförlust”, där relationen mellan döttrar och deras pappor har fått central betydelse. Jag 
har dock valt att inte anlägga ett genusperspektiv på frågan om relationen mellan döttrar och 
pappor, utan jag har valt att se dessa relationer framför allt utifrån de kvalitéer som framkommer i 
kvinnornas berättelser. 
 I övrigt avgränsas studien i sin omfattning av de tidsramar som gäller för en masteruppsats. 
Utifrån tidsaspekten har jag avgränsat studien till att omfatta åtta intervjuer med fyra deltagare (en 
narrativt strukturerad intervju och en återkopplingsintervju per deltagare). Jag har dock för avsikt 
att fortsätta att genomföra intervjuer inför en planerad doktorandstudie, vilket gör att jag kan se 
den aktuella studien som en förstudie till den senare. Det innebär även att de intervjuer som ingår 



 25

i uppsatsen kan komma att ingå i en planerad doktorandstudie. 
 

4.3 Litteraturstudier 
Tonåringars sorg och psykiska hälsa vid förlusten av en förälder i självmord är ett smalt och relativt 
outforskat område. Detta har medfört att jag i mina litteraturstudier framför allt har tagit del av 
litteratur och forskning från angränsande områden, så som vuxnas sorg vid självmord och barn och 
ungdomars sorg vid traumatisk föräldraförlust. Litteratursökningen har gjorts i tre steg där jag: 1) 
har läst in mig på mera grundläggande litteratur, så som utvecklingsteori och barn/tonåringar i sorg 
utifrån egen kurslitteratur och litteratur lånad genom SUB, 2) har sökt forskningsartiklar via 
databaser och Internet och 3) har sökt litteratur och artiklar utifrån källhänvisningar i det material 
som jag har fått fram. Användbara databaser har varit Libris, PsycARTICLES, Social Services 
Abstracts och Sociological Abstracts. De trunkerade sökord som jag använt har varit: suicid*, 
parent*, adole*, young*, child*, famil*, trauma*, loss*, beriev*, grie* och resilien* samt 
motsvarande ord på svenska i olika kombinationer. Eftersom den huvudsakliga forskningen som 
bedrivs på området är internationell har jag fått få artikelträffar på svenska sökord. Av de 
forskningsartiklar som jag fått fram har jag framför allt valt ut artiklar som rör barns och 
tonåringars sorgereaktioner och psykiska hälsa vid förlusten av en förälder i självmord och vid 
traumatiska föräldraförluster allmänt, samt artiklar som beskriver individuella och 
familjerelaterade faktorers betydelse för barns och tonåringars sorgearbete. Jag har även valt ut 
artiklar som rör andra grupper av självmordsdrabbade, t.ex. vuxna som har förlorat ett barn eller en 
livspartner samt barn och unga som har förlorat ett syskon, vilka kan säga någonting om de 
komplicerande komponenterna i sorgen vid självmord. Jag har valt bort självmordspreventiv 
forskning, utvärderingar av specifika krisinterventionsmodeller och forskning som berör andra 
traumatiska förluster än föräldraförlust. Samtliga artiklar är vetenskapligt granskade 
(peer-reviewed) och kan därmed anses väl tillförlitliga. 
 

4.4 Intervjuer och urval 
Studien bygger på åtta intervjuer med fyra unga kvinnor i åldrarna 19-27 år (två kvinnor är 19 år 
och två kvinnor är 27 år vid intervjutillfället) vilka har förlorat en pappa i självmord under tonåren 
(15-18 år). Varje deltagare har intervjuats vid två tillfällen; först i en narrativt strukturerad intervju 
och sedan, när min första analys varit färdig (efter 3-6 månader), i en s.k. återkopplingsintervju där 
deltagaren har getts möjlighet att kommentera den text som utgår från den första intervjun. Urvalet 
består av unga kvinnor som själva har tagit initiativ till att låta sig intervjuas via en nystartad 
förening för unga självmordsdrabbade: ”FOKUS på unga i sorg” (FOKUS = Forskning och 
kunskap om unga självmordsdrabbade), via Riksförbundet för Suicidprevention och 
efterlevandestöd (SPES) eller via annons i deras medlemstidning Förgätmigej. Urvalet består 
därmed av personer som är väl motiverade till att prata och dela med sig av sina erfarenheter. Att 
urvalet består av enbart kvinnor ligger i linje med den copingforskning som visar att kvinnor 
vanligtvis har ett större behov av att dela sina erfarenheter med andra genom att prata än män 
(Frydenberg, 2008). Att samtliga kvinnor har förlorat en pappa i självmord stämmer väl överens 
med den självmordsstatistik som visar att medan självmordsförsök är tre gånger så vanligt bland 
kvinnor än bland män, så är självmordsfrekvensen dubbelt så hög för män till följd av valet av 
mera våldsamma och oåterkalleliga självmordsmetoder (NASP, 2007). 
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4.5 Narrativ strukturering som intervjumetod 
En berättelse definieras vanligtvis av att den är strukturerad på ett sådant sätt att den har en början, 
en mitt och ett slut och att innehållet skildrar ett händelseförlopp (Hydén & Hydén, 1997). 
Berättelser kan vara korta och långa och skildra en enskild situation eller ett helt liv. Larsson, 
Sjöblom och Lilja (2008) skriver att den narrativa metoden ”har som sin självklara utgångspunkt 
att skapa förutsättningar för att lyssna och få tillgång till både uttalade och mer outtalade 
berättelser” (s.35). Hur gör man då som intervjuare för att ”skapa förutsättningar” för berättande 
och låter sig alla berättelser berättas? Arthur Frank (2001) problematiserar detta och menar att det 
verkliga lidandet kanske är det som inte låter sig berättas – det är vad vi inte kan tala om – det 
ordlösa. Han framhåller att relationen mellan forskare och studiedeltagare ytterligare försvårar 
lidandets berättande, med hänvisning till Dorothy Smith (Reading the social: Critique, theory, and 
investigations, 1999). Smith talar om ”the ruling relation” (den dominerande relationen) mellan 
forskare och respondent – där forskaren är präglad av sin forskardiskurs, befinner sig i en 
maktposition, har tolkningsföreträde och riktar sig till läsarna, medan respondenten befinner sig i 
en underposition och lätt resignerar inför svårigheten att göra sitt lidande förstått och inför 
forskarens auktoritet. Resultaten, så som de når läsarna, utgörs enligt Smith därmed av forskarens 
egna berättelser (så som de kanske redan på förhand ville berättas), där respondenternas djupt 
personliga berättelser snarast har fragmenterats och kategoriserats som stöd för enskilda 
tolkningar. Det är enligt Frank viktigt att som forskare vara medveten om att forskningen kan öka 
lidandet för studiedeltagarna, genom att unika erfarenheter görs om till allmänna kategorier. Att få 
sitt lidande kategoriserat och inordnat i en diskurs kan ses som ett övergrepp. Frank manar därför 
till forskaren att som akademiker använda sig av möjligheten att uttrycka intervjupersonens egen 
röst och på så sätt ”erbjuda tidigare osedda samband och en känsla av gemenskap” (Frank, 2001, 
s.360). Den narrativa forskningsmetoden är lämplig vid forskning om lidande, genom att den just 
framhåller den sammanhängande berättelsens betydelse (Forinder, 2008). Utifrån Franks 
tankegångar har jag för studien valt att genomföra narrativt strukturerade intervjuer, där 
kvinnornas berättelser om sina erfarenheter kan framträda så fritt som möjligt. Jag har av samma 
skäl valt en narrativ analysmetod för studien som tillåter berättelserna att kvarstå så 
sammanhängande som möjligt i resultatpresentationen. Intervjuerna är delvis strukturerade genom 
att jag använder mig av livslinjer för att placera in föräldraförlusten i studiedeltagarens 
livssammanhang och att jag mot slutet av intervjun ställer några på förhand valda frågor, utifrån 
studiens syfte och frågeställningar. I övrigt uppmuntrar intervjuerna till ett ”fritt berättande”, 
utifrån de aspekter av pappaförlusten som deltagarna själva ser som betydelsefulla.  
 

4.6 Berättelsen som konstruktion – över tid 
Den narrativa psykologins huvudprincip är att ”individer förstår sig själva genom språket – genom 
att prata och skriva – och att det är genom dessa processer som individer ständigt är engagerade i 
att skapa sig själva” (Crossley, 2000, s.10). Tanken att vi skapar oss själva genom våra berättelser 
låter oss även förstå att våra berättelser kommer att förändras över tid – i takt med att livet och våra 
själv- och omvärldsbilder förändras. John Clausen (1998) framhåller att en livsberättelse, över ett 
helt liv eller utvalda episoder, alltid är en ”färskvara” på så vis att den speglar hur individen i nuet 
förstår och tolkar olika händelser ur sitt förflutna och att berättelsen återger individens själv- och 
omvärldsbilder vid just denna tidpunkt. Så här beskriver Clausen denna förändring av 
livsberättelser över tid: 
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 ”Persons change in many ways over the life course, and their changes are reflected in modified 
 memories and modified senses of identity even though they may them-selves be unaware of the degree 
 of change” (s.196). 
 
Detta betyder att de berättelser som jag i studien får ta del av visar hur de unga kvinnorna i ”detta 
nu” får ihop sina erfarenheter, därmed inte sagt att de över tid kommer att relatera till 
pappaförlusten på samma sätt. Berättelsen, så som den framträder i en intervju, utgår inte heller 
enbart från den intervjuade, utan den speglar också relationen mellan berättare och lyssnare 
(Hydén & Hydén, 1997). Berättelsen kan här ses som en social konstruktion skapad genom 
interaktion och dialog mellan berättare och lyssnare s.k. ”joint construction” (Mishler, 1986, ref. i 
a.a.). I den narrativa analysen av berättelserna blir detta av särskild betydelse, genom att jag även 
behöver beakta min egen roll som medskapare av de berättelser som har låtit sig berättas och de 
berättelser som eventuellt har motsatt sig att berättats. 
 

4.7 Livslinjer – ett livsloppsperspektiv 
Valet av livslinjer som metod för studien utgår ifrån att jag vill studera föräldraförlusten ur ett 
livsloppsperspektiv. Livsloppsperspektivet studerar betydelsen av en enskild händelse (i detta fall 
pappaförlusten) i relation till tiden (t.ex. ålder) och andra händelser (erfarenheter) i livet, före och 
efter förlusten. Crossley (2000) motiverar detta perspektiv på följande sätt: 
 

”Everything experienced by human beings is made meaningful, understood and interpreted in relation to 
the primary dimension of ‘activity’: this incorporates both ‘time’ and ‘sequence’. In order to define and 
interpret ‘what’ exactly has happened on any particular occasion, the sequence of events is of extreme 
importance” (s.10). 

 
”Livslinjen” är enkelt utformad och består av en horisontell linje med tidsangivelser från födsel till 
ålderdom samt en vertikal linje med en tiogradig skala för välbefinnande vid olika tidpunkter 
(0=mått som allra sämst och 10=mått som allra bäst). Deltagaren uppmuntras i den inledande 
delen av intervjun att med min hjälp markera för tidpunkter och händelser, s.k. vändpunkter 
(positiva och negativa), som förknippas med att livet plötsligt förändrades och tog en ny riktning, 
samt gradera sitt välbefinnande vid dessa tidpunkter. Min fråga till deltagaren lyder: ”När du ser 
tillbaka på ditt liv kan du plocka ut en tidpunkt eller flera tidpunkter i livet som du skulle kalla 
vändpunkter – där ditt liv verkligen tog en ny riktning?” Jag ber deltagaren att börja med den 
viktigaste vändpunkten, därefter frågar jag vidare om vilka förändringar som uppkommit och vad 
som har orsakat dem (Clausen, 1998). Jag väljer här medvetet att inte börja med att placera in 
föräldraförlusten på livslinjen – vilket skulle innebära att jag, utan att känna till vare sig deltagaren 
eller hennes liv, skulle utgå ifrån att det har varit den främsta vändpunkten – något som jag 
rimligtvis inte kan veta. Ett mera öppet förhållningssätt låter mig förstå hur deltagaren själv 
reflekterar kring föräldraförlustens betydelse för det egna livet, vilket också är en av studiens 
frågor. När alla tidpunkter och händelser är nedtecknade övergår intervjun till ett mera fritt 
berättande. I den fortsatta intervjun kan livslinjen fungera som stöd för deltagaren i berättandet 
och som hjälp för mig i min förståelse av det som sägs, genom att vi utgår ifrån och kan relatera till 
en gemensam kontext. I slutet av intervjun, när vi berör frågor som handlar om framtiden, ber jag 
deltagaren att redogöra för tidpunkter i framtiden som känns betydelsefulla utifrån planer, idéer 
och drömmar som deltagaren kan tänkas ha om det fortsatta livsinnehållet. 
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4.8 Den narrativa intervjuns genomförande 
Vid intervjutillfället har jag berättat jag kort om mig själv och min yrkesmässiga bakgrund samt 
studiens bakgrund och syfte. Alla frågor från deltagaren har uppmuntrats. Frågor om 
konfidentialitet och möjlighet att avbryta deltagande har förklarats. Intervjun har inletts med att 
deltagaren enligt beskrivningen av livslinjer har redogjort för betydelsefulla tidpunkter/händelser, 
även före och efter förlusten, för att placera in pappaförlusten i sitt livssammanhang. Med detta 
som utgångspunkt har deltagaren uppmuntrats att berätta fritt om sin föräldraförlust. Den 
inledande frågan har lydigt: ”Hur vill du börja med att berätta om förlusten av din pappa?” ”... då 
börjar vi där!” Min hållning under intervjun har varit stödjande men icke-styrande. Några få öppna 
frågor har ställts under intervjun i syfte att stimulera till fortsatt berättande och för att klargöra 
innehållet i vad som sagts. Mitt kroppsspråk och min känslointoning har visat på deltagande i det 
som sagts och uppmuntrat till fortsatt berättande. Mot slutet av intervjun har jag ställt några frågor 
utifrån en frågeguide som utgår från studiens syfte och frågeställningar – i den mån som dessa inte 
redan har besvarats. Avslutet har kännetecknats av att samtalet har rört sig om ”icke-laddade” 
frågor och att deltagaren har upplevt sig ha fått berätta om det som kändes angeläget. Intervjuerna 
har spelats in på band och har inte varit tidsbegränsade. Intervjutiden har varierat mellan 1½ och 3 
timmar. Om det efter intervjun har funnits behov av professionellt stöd så har deltagaren fått min 
hjälp till en sådan kontakt. Deltagaren har även haft möjlighet att kontakta mig vid behov under 
hela studiens genomförande. Jag har återkommit till deltagaren när min första analys av 
berättelsematerialet varit färdig och det har blivit dags för återkoppling av texten. 
 

4.9 Återkopplingsintervju 
För mig har återkopplingsintervjuer kommit att svara upp mot studiens centrala metodfrågor 
rörande etik och validitet. Jag ser det som etiskt viktigt att studiedeltagarna ges möjlighet att läsa 
och kommentera de texter som berör dem själva, när min första analys väl är färdig. Avsikten har 
inte varit att oreflekterat låta ändra vad jag skrivit efter deltagarnas invändningar (om det inte är 
något som jag själv ser att jag felbedömt eller missat) och inte heller att jag och deltagarna måste 
vara eniga i alla frågor. Jag har framför allt varit angelägen om att de egna utsagorna, så långt som 
möjligt, är fria från missförstånd eller oklarheter – vilket innebär en reliabilitetskontroll av 
grundmaterialet (Jonsson, 1990). Det betyder att mina slutsatser och tolkningar kan komma att 
skilja sig från deltagarnas uttryckta mening avseende en viss berättelse. Deltagarnas synpunkter 
och invändningar utgör dock alltid viktig information som behöver relateras till min analys. 
Återföringen av resultaten kan på detta sätt ses som ”ytterligare ett steg i materialinsamlingen och 
analysen – där deltagarnas reaktioner, förståelser och analys inarbetas i den slutliga 
framställningen” (Widerberg, 2002, s.155). 
 Återkopplingsintervjun har tidsmässigt legat 3-6 månader efter den första intervjun, vilket har 
gett studiedeltagarna distans till den första intervjun – på gott och ont. Det innebär att deltagarna 
på egen hand har reflekterat vidare kring sina erfarenheter och vid återkopplingsintervjun kan 
komma med ny värdefull information, men det kan också innebära att det som sades vid 
intervjutillfället kan upplevas avlägset och kanske främmande från den berättelse som man skulle 
skapa i ”detta nu”. Jag har valt bort att skicka deltagarna text att läsa före återkopplingsintervjun. 
Britt Jonsson (1990) fann i sin forskning att det innebar en laddad och ansträngande situation 
att ”få sitt liv i klartext på 15 sidor” och en rädsla att läsa om sig själv, vilket kunde skapa motstånd 
och distans (s. 36). Fördelen med att muntligt ha gått igenom materialet har gjort att jag direkt har 
kunnat bemöta reaktioner och följa upp deltagarnas spontana tankar kring texten. I slutet av 
intervjun har jag informerat deltagarna om när de kan ta del av studiens resultat. 
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 Min spontana reflektion efter återkopplingsintervjuerna har varit att deltagarna verkar ha 
upplevt metoden för studien – d.v.s. att först få möjlighet att berätta ”fritt” om sin pappaförlust och 
sedan få möjlighet att läsa sina egna formuleringar och tankar om förlusten tillsammans med mina 
tolkningar av dessa – som bearbetande. I något fall har jag fått kommentaren: ”Har jag verkligen 
sagt så här, det är ju precis så som jag har känt det” och i något annat: ”Ja, du har förstått precis hur 
det har varit”. Återkopplingen har då mindre kommit att handla om att korrigera felaktigheter och 
snarare fått karaktären av ett bearbetande samtal. Återkopplingen har i dessa fall kännetecknats av 
att läsandet av varje enskild berättelse har efterföljts av ett vilande från texten – där vi, ofta i tyst 
samstämmighet, har slagits av ordens renhet, skärpa och kraft – och där berättelserna liksom har 
fått ”hänga kvar” i rummet okommenterade. I något fall har genomläsningen präglats av stark 
självkritik och en önskan om att korrigera de egna uttalandena. När vi kommit att stanna upp vid 
detta har det visat sig att det funnits en osäkerhet kring att låta berättelsen bli offentlig – av rädsla 
för ”vad andra ska tro”. Jag har i detta fall försökt underlätta för deltagaren att avbryta sitt 
deltagande i studien, men hon har låtit mig förstå att det här är en kamp som hon nu måste ta med 
sig själv, efter att under lång tid ha levt med svårigheten att prata om sin pappa – också med sin 
närmsta omgivning. Lösningen, i detta fall, blev att ytterligare vidta åtgärder för att säkerställa 
kvinnans anonymitet. 
 

4.10 Narrativ analysmetod 
Analysen är en process som påbörjas redan vid planeringen av en studie, när frågor och problem 
definieras (Johansson, 2005), men analysen kan också ses som det explicita analys- och 
tolkningsarbete som mera aktivt och strukturerat genomförs i syfte att besvara studiens 
frågeställningar. Det är det senare analysskedet och de metoder som jag har valt att där använda 
mig av, som jag här vill redogöra för. 
 

4.10.1 Kategorisering och organisering av berättelseanalysen 
Det första jag önskat göra är att bestämma fokus för min analys. Här har jag tagit hjälp av Lieblich 
m.fl. (1998, ref. i Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008) modell för kategorisering och organisering av 
olika typer av narrativ analys. Modellen redogör för olika möjligheter att läsa, tolka och analysera 
livsberättelser och andra narrativa material och beaktar två olika dimensioner; för det första 
holistiska respektive kategoriindelade strategier och för det andra innehåll respektive form. Den 
första dimensionen avser den analysenhet som väljs, d.v.s. vill man fokusera på enskilda yttranden 
eller en viss sektion, eller vill man analysera den narrativa framställningen som en helhet. Den 
andra dimensionen härleds till vad som beskrivs som en traditionell dikotomi vid läsningar av 
litteratur, där vissa läsningar fokuserar på själva innehållet i en text, d.v.s. ”Vad hände”, ”Varför?” 
och ”Vilka deltog i händelseförloppet?” (s.445) eller koncentrerar sig på det implicita innehållet, 
genom att fråga om meningen som en viss berättelse uttrycker, medan andra läsningar bortser mer 
eller mindre från själva innehållet och fokuserar på berättelsens form (a.a., s.446). I det senare 
fallet blir intrigens struktur, ordningsföljden av vissa händelser, relationen dem emellan i ett 
tidsförlopp, dess komplexitet och sammanhang, berättelsestil, valet av metaforer och 
användningen av vissa ord särskilt viktigt (a.a.). Lieblich m.fl. beskriver hur dessa två dimensioner 
kan kombineras på följande sätt: 1) helhet – innehåll, 2) helhet – form, 3) kategoriindelning - 
innehåll samt 4) kategori – form (s.446). Jag har valt att huvudsakligen genomföra min analys 
enligt den första av dessa kombinationer, vilket innebär att jag intresserar mig för innehållet i hela 
den livsberättelse som jag får ta del av. Livsberättelsen, i detta fall, har dock en särskild inramning 
eftersom fokus för intervjun är erfarenheten av pappans självmord, men även andra händelser som 
beskrivs före och efter pappans död får betydelse för analysen av denna specifika erfarenhet.  
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 Jag har dock svårt att se analysen så renodlat som Lieblich m.fl. föreslår, genom att jag i min 
analys också har intresserat mig för berättandets form. I vissa fall har jag t.ex. särskilt studerat 
ordval, relationen mellan händelser och händelseförlopp över tid, för att därigenom bättre förstå en 
händelses betydelse (se kapitel 5.7 Livslinjer – ett livsloppsperspektiv). Berättelseanalysen har på 
detta sätt inte heller varit uppdelad i antingen kortare enheter eller en helhet, genom att jag har rört 
mig mellan en viss berättelsesektion (enhet) och hela livsberättelsen (helhet), för att sedan gå 
tillbaka till berättelsesektionen på nytt. Denna analysmetod har hjälpt mig att beakta flera aspekter 
i analysen, både av de enskilda berättelserna och av hela livsberättelsen, och stämmer väl överens 
med hermeneutisk tolkningsprincip (Kvale, 1997). 
 

4.10.2 Personliga porträtt (fallstudier) 
En fråga som reste sig i ett tidigt skede var huruvida jag skulle analysera och redovisa 
intervjumaterialet som personliga porträtt, där varje personlig berättelse rekonstrueras så långt 
som möjligt i enlighet med berättarens egen utsaga (Widerberg, 2002), eller om jag skulle plocka 
ut enskilda berättelseavsnitt i de olika intervjuerna och kategorisera dessa utifrån centrala teman. 
Här har Franks (2001) tankegångar varit vägledande och jag har försökt att artikulera deltagarnas 
egna berättelser så långt som möjligt i form av personliga porträtt. Den narrativa forskaren 
Catherine Kohler Riessman (1993, ref. i Johansson, 2005) har dock en viktig poäng när hon 
framhåller att vi aldrig kan ge röst, men vi hör röster som vi spelar in och tolkar. I min analys av de 
personliga porträtten har jag försökt att lyfta fram någon form av essens. Widerberg (2002) 
beskriver det som att essensen i ett personligt porträtt ”inte är renodlad utan utkristalliserad i den 
väv som ett liv eller en situation utgör” (s. 142) och kanske är det just detta jag vill illustrera med 
porträttet: att det är så här det faktiskt ser ut. Som Widerberg beskriver det kanske det ”renodlade” 
och ”typiska” inte finns, utan alla personer och situationer är komplexa (a.a.). När samtliga 
porträtt är illustrerade vill jag ändå försöka att se vad som är gemensamt och vad som skiljer sig åt 
mellan de olika kvinnornas berättelser, utifrån studiens övergripande frågeställningar. 
 

4.10.3 Hermeneutisk tolkningsprincip och rekonstruktion av livsberättelser 
Analysen av intervjumaterialet har gjorts i en flerstegsprocess i enlighet med hermeneutisk 
tolkningsprincip (Kvale, 1997). Denna tolkningsprincip har liknats vid en cirkel eller spiral och 
innebär en rörelse i tolkningsarbetet, där de enskilda delarna, i detta fall kortare berättelseavsnitt, 
studeras var för sig för att därefter relateras till en helhet, i detta fall den övergripande 
livsberättelse som framträder. Livsberättelsen relateras därefter tillbaka till enskilda berättelser i 
syfte att skapa en koherent förståelse för det sammanvägda materialet. Inom den narrativa 
forskningstraditionen kallas ett sådant kortare berättelseavsnitt eller en händelsesekvens i en hel 
intervju för ”plot” (sv. intrig) och den tolkning och rekonstruktion som görs av flera olika kortare 
händelsesekvenser (plots) till en övergripande livsberättelse för ”emplottment” (Polkinghorne, 
1995). Den hermeneutiska tolkningsprincipen kan användas på olika sätt beroende på forskarens 
syfte. Man skiljer t.ex. mellan tilltrons hermeneutik och kritisk hermeneutik (Josselson, 2004, ref. 
i Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008). Tilltrons hermeneutik innebär att forskaren inte 
problematiserar berättarens utsagor, utan försöker att rekonstruera den bild som berättaren 
försöker att framställa, medan kritisk hermeneutik försöker gå bortom den berättelse som 
intervjupersonen ger i sökandet efter en underliggande mening (a.a). Jag har valt att i ett första steg, 
i rekonstruktionen av de personliga berättelserna, vara så empirinära som möjligt och i enlighet 
med tilltrons hermeneutik försöka återge varje berättelse, så nära den berättelse som kvinnorna har 
förmedlat till mig. För att bli mera klar över kvinnornas avsikter med de olika berättelserna har jag 
använt mig av La Bovs (1972, ref. i Forinder, 2008) teorier om s.k. ”narrativa poänger”. I enlighet 
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med La Bovs tankegångar har jag ställt frågor till texten, så som: ”Vad var det som hände?” ”Vad 
vill berättaren att jag ska förstå om henne som person, om hennes handlingar och hennes liv?”. 
 Jag vill likna detta tolkningsarbete vid att som forskare försöka mig på ett ”inifrånperspektiv”, 
genom att vara i och utanför berättelsen på samma gång, men hela tiden fullt lojal med berättaren. 
I ett andra steg har jag valt att utvidga min tolkning av berättelsematerialet genom att belysa det 
med de inledande teorierna. Här har jag genom kritisk hermeneutik intagit ett ”utifrånperspektiv”, 
som jag tror kan tillföra nya aspekter och ytterligare kunskap. 
 

4.10.4 Hur analysen har gått till 
Jag har inspirerats av Donald Polkinghornes (1995) teorier om narrativ konfiguration i kvalitativ 
analys och låtit dessa teorier bli vägledande för mitt analysarbete. Den inledande analysen har 
syftat till att plocka ut de centrala berättelseavsnitten ur det totala intervjumaterialet och ordna 
dessa i kronologisk ordning. Detta har genomförts i tre steg: 1) Först har jag transkriberat det 
bandade intervjumaterialet till skriftlig text, vilket kräver flera genomlyssningar och får mig 
att ”komma nära” materialet, 2) därefter har jag läst utskrifterna upprepade gångar för att få en 
uppfattning om det totala materialet och för att leta efter ”signifikanta händelser” relaterade till 
studiens frågor och slutligen 3) har jag sorterat dessa händelser i kronologisk ordning för att förstå 
de sociala processerna. Här blir det viktigt att fråga sig om ”rätt” berättelser har valts ut. Jag har 
valt ut de händelser och berättelser om dessa händelser som ”står ut” ur det totala materialet och på 
ett tydligt sätt ”för handlingen framåt”, alternativt bidrar till att viktiga aspekter särskilt belyses. 
 När dessa berättelser är ordnade kronologiskt har jag börjat med att ställa frågor till 
intervjumaterialet, så som: ”Hur hände det här?” eller ”varför blev det så?” och sökt efter ledtrådar 
som kan bidra till en konstruktion av en berättelselinje (story line) som tillhandahåller ett 
informativt svar på studiens frågor. I analysen har jag haft ett särskilt fokus på kvinnornas val och 
handlingar såväl som inre kamper och känslomässiga tillstånd, men jag har också inkluderat 
beskrivningar av historiska händelser, den kulturella kontexten, personliga karaktärsdrag och 
andra viktiga personer (Polkinghorne, 1995). Jag har härutöver valt att använda mig av Riessmans 
(2008) teorier om berättarens ”sociala positionering” för att se hur kvinnorna framställer och 
positionerar sig själva och andra i berättelserna. Beskriver man t.ex. sig själv som offer för andras 
handlingar, där andra har makt att initiera handling eller beskriver man sig själv som subjekt med 
möjlighet till handling, vilket förutsätter någon grad av kontroll. Eftersom studiens 
frågeställningar kan ses som vilande på en underliggande fråga om process, d.v.s. hur 
sorgeprocessen och pappaförlustens inverkan på livet har förändrats över tid i relation till faktorer 
som har underlättat respektive försvårat sorgen, har jag särskilt valt att analysera materialet utifrån 
ett tidsperspektiv bestående av ”nu”, ”då” och ”framtiden” (Polkinghorne, 1995). Det blir här 
särskilt intressant att se huruvida pappaförlusten är en händelse som placeras i dåtid eller om den 
talas om med stor aktualitet. Även begreppet ”livsbrott” (Forinder, 2008) kan här få relevans, 
genom att jag undersöker huruvida livet på ett tydligt sätt delas in i ett ”före” och ett ”efter” 
pappans död i självmord, med innebörden att ”då” var ett annat liv än det ”efterliv” som man nu 
lever. 
 I min analys har jag försökt att följa två parallella sätt att ordna en berättelse på; en linjär 
ordning som handlar om kausalitet och en ordning av kreativitet, öppenhet och ”som om” (”as if”) 
(Josephsson, Asaba & Alsaker, 2006). Den senare ordningen innebär att varje berättelse som har 
ordnats efter kausalitet också ifrågasätts och att alternativa berättelser prövas för att testa dess 
bärighet. Jag uppfattar att dessa båda perspektiv har kunnat berika varandra och att mera dolda 
berättelser har kommit i dagen. 
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 Porträtten (fallstudierna) presenteras som rekonstruerade berättelser där kvinnornas hela 
livsberättelser har kortats ned och fokuserats utifrån studiens frågor och där mina tolkningar har 
blivit en del av varje berättelse. Varje fallbeskrivning avslutas med en sammanfattande analys i 
syfte att besvara studiens frågor. I slutreflektionen väger jag samman resultaten från de fyra olika 
fallen och relaterar denna analys till de inledande teorierna och tidigare forskning på området. 
 

5. Validitet och reliabilitet 
Kvalitativ forskning betraktas fortfarande av många med stor skepsis och anklagas ofta för att 
karaktäriseras av subjektivitet och brist på fakta, i motsats till den naturvetenskapliga 
forskartraditionen som söker efter kausala samband i en objektivt observerbar verklighet 
(Malterud, 2001). Detta gör att den kvalitativa forskningen ställs inför särskilt stora utmaningar 
när det handlar om att validera studieresultat. Malterud (a.a.) beskriver dock hur principerna för 
tolkning inom kvalitativ och kvantitativ forskning på många sätt liknar varandra och utgår från 
begrepp som: relevans, validitet, och reflexivitet6. Hon menar att subjektivitet uppstår först när 
forskarens förförståelse förbises och förblir outtalad och framhåller betydelsen av att forskarens 
påverkan i alla steg i forskningsprocessen tydliggörs och reflekteras kring. Riessman (1993, ref. i 
Johansson, 2005) och Lieblich, Tuval-Mashiach och Zilber (1998, ref. i a.a.) har lyft fram en rad 
kriterier som bör användas för att utvärdera narrativ analys. Det handlar inte om en validering för 
att söka en absolut sanning, utan för att pröva analysens tillförlitlighet (trustworthiness). Ett urval 
av dessa kriterier är att analysen skall vara övertygande och möjlig, samt överensstämmande med 
informanternas utsagor, att analysen skall leda till insiktsfullhet på så vis att läsaren får ökad 
förståelse om sin egen situation, genom att ta del av en annan persons livsberättelse, samt att det 
finns ett tydligt sammanhang för hur de olika delarna i tolkningen skapar en fullständig och 
meningsfull bild. Detta är dock ingen checklista som skall betas av och det är och förblir svårt att 
avgöra kvaliteten av en narrativ analys. Som Lieblich, Tuval-Mashiach och Zilber (a.a.) 
konstaterar handlar det alltid i sista hand om förmågan att dela med sig av sina reflektioner och 
slutsatser på ett begripligt sätt för sina läsare – både forskare och allmänhet. 
 Jag har i studien vidtagit flera olika åtgärder för att öka validiteten av studiens resultat. Som en 
förutsättning för att låta min analys prövas av utomstående redovisas längre, innehållsrika och 
mångsidiga, s.k. ”täta” berättelseavsnitt, vilket är ett viktigt validitetskriterium i kvalitativ 
forskning (Patton, 1990, ref. i Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008). Här blir dialogen mellan mig som 
intervjuare och deltagaren synlig i de enskilda berättelserna, vilket även gör det möjligt att se min 
påverkan på berättelsen. Jag har varit särskilt mån om att presentera berättelseavsnitten som 
fristående enheter – skilda från mina tolkningar – vilket underlättar för en läsare att pröva 
alternativa tolkningar. I min egen analys har jag använt mig av återkopplingsintervjuer, som ett 
sätt att validera innehållet i de berättelser som utgjort underlaget för analys, s.k. triangulering av 
datakällor. I min analys av berättelsematerialet har jag medvetet valt en metod som har hjälpt mig 
att upptäcka och pröva alternativa tolkningar av en och samma berättelse, för att öka validiteten i 
de tolkningar som jag har gjort. Här har jag även tagit hjälp av min uppsatshandledare samt 
studiekamrater och lärare på en kurs i narrativ forskningsmetod, vilka tillåtits ta del av materialet 
för att hjälpa mig att undersöka alternativa förklaringar, s.k. undersökningstriangulering. I 
enlighet med kritisk hermeneutik har jag också prövat att ställa mig utanför materialet och studera 
det med hjälp av de inledande teorierna, s.k. teori- eller perspektivtriangulering. Sammantaget 
anser jag att validiteten av resultaten är god, men jag lämnar åt läsaren att göra denna bedömning. 

                                                 
6 Forskarens motiv, bakgrund och perspektiv behöver presenteras och påverkan av denna förförståelse behöver utredas 
tillräckligt  
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 För att explicit säga något om studiens reliabilitet så är det inte rimligt att tänka att en annan 
forskare skulle få fram exakt samma resultat som jag vid användandet av samma metod, utifrån 
mina tidigare beskrivningar av berättelsematerialet som en samkonstruktion mellan berättare och 
lyssnare. Däremot har jag försökt att tillgodose behoven av reliabilitet genom ett transparant 
förhållningssätt och tydliga redogörelser för metod, datakällor, tolkningar och slutsatser.  
 

6. Metodkommentarer 
Några begränsningar som trots allt kvarstår när det handlar om studiens upplägg och metod är att 
urvalet är litet och endast består av kvinnor. Det gör att jag inte får möjlighet att studera 
könsskillnader, även om det i materialet framkommer ett par berättelser om deltagarnas ”oro för 
en yngre bror”, vilket kan påvisa att könsskillnader existerar. Samtliga kvinnor har förlorat en 
pappa i självmord. Kanske hade berättelserna sett annorlunda ut om det handlat om en 
mammaförlust, t.ex. till följd av att kvinnan oftast har ett huvudansvar för familjeliv och hushåll, 
vilket kan leda till mera genomgripande förändringar i efterlevande barns liv (Worden, 1996). 
Samtidigt visar modern anknytningsteori (Broberg et al., 2006) att den enskilt viktigaste faktorn 
för hur förlusten av en mamma eller pappa upplevs är hur relationen till den frånvarande föräldern 
har sett ut – något som inte låter sig begränsas av kön. En större studiepopulation hade eventuellt 
gjort det möjligt att nå ytterligare förståelse för fenomenets komplexitet och det hade blivit möjligt 
att undersöka de här framkomna resultatens bärighet för en större grupp självmordsdrabbade 
tonåringar. Studiens helhetliga resultat kan således inte generaliseras till att gälla för andra 
individer i liknande situationer. Däremot kanske vissa aspekter av ”att vara människa drabbad av 
sorg” och då särskilt ”att vara barn drabbad av en traumatisk föräldraförlust” kan ses som 
allmänmänskliga och på så vis innehålla generaliserbara inslag. Slutligen bygger studiens resultat 
på berättelser skapade i ett ”här och nu”. Berättelserna består av deltagarnas rekonstruktioner av 
tidigare händelser och reaktioner samt beskrivningar av den nuvarande livssituationen i ljuset av 
dessa händelser – berättelser som kan se annorlunda ut vid en annan tidpunkt i livet. Det gör att 
resultaten inte heller över tid kan ses som representativa för de individer som de utgår ifrån. 
Resultaten behöver snarare betraktas som en meningsskapande verksamhet – ”in process” – i 
vilken vi fått en inblick i vid just denna tidpunkt. 
 

7. Etiska överväganden 
En intervjustudie som denna med unga förlustdrabbade väcker en rad etiska frågor som kräver 
ställningstaganden av olika slag. Är det för det första etiskt försvarbart att bedriva forskning på 
anhöriga sörjande och då särskilt unga människor som har förlorat en förälder i självmord? Mitt 
svar på denna fråga måste bli ja! Jag menar att alla grupper av sörjande – föräldrar, livspartners 
och efterlevande barn – alla måste ha en jämlik rätt med icke-sörjande att få delta i forskning och 
att därigenom föra fram sina behov och intressen i det allmänna rummet. Hur ser alternativet ut? 
Om vi som studenter och forskare av beskyddande motiv avstår från att bedriva forskning på 
sörjande, bidrar vi då inte till samma stigmatiserande process som många sörjande upplever 
belastande i sin vardag – nämligen att omgivningen inte vågar beröra vad man har varit med om. 
Sorgeforskningens målsättning, så som den kan tolkas – att öka kunskap, bryta tystnader och 
förhindra stigmatisering och psykisk ohälsa genom att normalisera sorg- och krisreaktioner 
kopplade till olika former av förlust – skulle på detta sätt direkt motverkas. 
 Utvärderingar av liknande studier visar att en intervju som rör en närståendeförlust kan 
upplevas stressande för den förlustdrabbade, eftersom minnen, tankar och känslor kopplade till 
förlusten kommer till ytan. Den bestående upplevelsen av deltagande i sorgeforskning är trots 
detta vanligtvis positiv. I vissa fall, och kanske särskilt vid förlust i självmord, där anhöriga ofta 
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upplever uteblivet stöd från nära omgivning och sjukvård, kan forskningsintervjun innebära en 
vidare bearbetning av förlusten (Begley & Quayle, 2007, Runesson & Beskow, 1990). Eller som 
en förlustdrabbad pappa formulerade sig vid ett årsmöte med anhörigföreningen SPES: ”Inte kan 
frågor vara farliga… det värsta har ju redan hänt… det visar att någon bryr sig.” 
De etiska övervägandena är dock centrala i den här sortens studier och jag har i utformandet av 
studien valt att utgå ifrån HSFR: s forskningsetiska rekommendationer (1999). Kortfattat innebär 
dessa regler att: 1) alla berörda parter ska informeras om studiens syfte, 2) de medverkande 
samtycker till och bestämmer själva om, hur länge och på vilket sätt de ska delta (det innebär också 
att de när som helst kan avbryta medverkan utan att utsättas för otillbörlig påtryckning eller 
påverkan), 3) alla som medverkar i studien ska garanteras fullständig konfidentialitet och allt 
datamaterial förvaras oåtkomligt för utomstående. En annan aspekt av konfidentialiteten är att 
materialet i de skrivna texterna avidentifieras, samt 4) att användningen av insamlade uppgifter 
begränsas till den beskrivna studien (och den planerade doktorandstudien), i enlighet med 
nyttjandekravet. Jag har i planerandet och genomförandet av den aktuella studien tagit hänsyn till 
dessa principer på följande sätt: 
 
Informations och samtyckeskravet 
Deltagarna i studien har i olika omgångar informerats om studiens bakgrund och syfte. I en första 
telefonkontakt presenteras studien kort, ofta har studiedeltagarna även läst en presentation av 
studien i annonsen. Ett informerat medgivande skickas den tänkbare deltagaren. Hon lämnas 
sedan att ta del av informationen och ta ställning till ett eventuellt deltagande. Informationen om 
studien innehåller: 

1 En kort presentation av studien: bakgrund, syfte och metod. Intervjusituationen beskrivs 
separat. 

2 Information om konfidentialitet och rätten att när som helst avbryta deltagandet utan 
förklaring. 

3 En kort presentation av mig själv som intervjuare och ansvarig för studien. 
4 Information om att intervjun kan upplevas stressande och att deltagaren då kan få hjälp 

till professionellt stöd. 
Vid deltagande i studien signeras en bekräftelse om deltagande. Även intervjusituationen inleds 
med en kort information enligt ovan. 
 
Konfidentialitet 
Att delta i en studie som denna och lämna djupt personlig information om sin förlust, sina 
upplevelser, känslor, tankar och reaktioner måste behandlas med största varsamhet och respekt för 
den enskildes integritet. Deltagarna skall inte behöva oroa sig för att känsliga uppgifter kopplade 
till den egna personen når andra än mig som intervjuare och ansvarig för studien. 
Studiedeltagarnas identitet och lämnad informationen avpersonifieras på så vis att fullständiga 
namn inte används i samtal med min handledare och andra som bistår analysen och att uppgifter 
som kan röja identitet i de enskilda berättelserna tas bort eller ändras i uppsatsen och vid en 
eventuell publicering. 

Nyttjandekravet 
För att ta ställning till ett eventuellt deltagande behöver man på förhand veta vilken/vilka studier 
som kommer att nyttja (använda sig av) den information som man via intervju lämnar. Av detta 
skäl har deltagarna informerats om att deras berättelser kan komma att ingå både i den aktuella 
studien och i en planerad doktorandstudie. 
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Återföring av data 
Utöver HSFS:s rekommendation har jag bl.a. av etiska hänsyn valt en återföring av materialet till 
de intervjuade i form av återkopplingsintervjuer (se kapitel 5.8 Återkopplingsintervju). 
 
Etiskt tillstånd 
Studien har beviljats etiskt tillstånd från Etikprövningsnämnden vid Karolinska Institutet i Solna: 
Referens nr: 2009/1730-31/5.  
 

8. Resultat 
Nu har det blivit dags att ta del av de berättelser som ingår i studien. Nedan följer fyra personliga 
porträtt i form av Karolinas, Sofias, Emelies och Miras berättelser. Resultaten presenteras i form 
av kortare berättelseavsnitt följt av mina tolkningar, i syfte att fördjupa förståelsen av varje enskild 
berättelse. I slutet av varje fallbeskrivning sammanfattas mina tolkningar i en analys som syftar till 
att besvara studiens frågor 1-3. Både i mina tolkningar och i den slutliga analysen görs 
återkopplingar till de inledande teorierna, i den mån som dessa teorier kan bidra till en ökad 
förståelse av berättelsematerialet och de resultat som framkommer i analysen. 
 

8.1 Karolinas berättelse 
Karolina är vid intervjutillfället 27 år och lever tillsammans med sin pojkvän. Hon förlorade sin 
pappa i självmord som 16-åring. Karolina har en yngre bror som är 23 år och hennes mamma lever 
idag med en ny man. När jag inledningsvis ber Karolina att, utifrån livslinjen, redogöra för de 
viktigaste händelserna i sitt liv, så börjar hon omedelbart att berätta om förlusten av sin pappa. Det 
blir tydligt att i Karolinas livsberättelse har pappans självmord kommit att utgöra den viktigaste 
vändpunkten – en händelse som har fått stora konsekvenser för hennes fortsatta liv. För Karolina 
har pappans död kommit att innebära förlusten av en älskad och känslomässigt väldigt närvarande 
person i hennes liv, och saknaden efter pappan gör sig påmind varje dag. Men pappans självmord 
har även inneburit förlusten av en grundläggande trygghet i tillvaron, med en kvarvarande oro för 
att återigen drabbas av en närståendes död, eller för att bli lämnad på annat sätt. 
 

8.1.1 Pappans död som en vändpunkt 
Berättelsen om pappans död som en vändpunkt visar hur Karolina levde ett helt vanligt familjeliv 
vid tidpunkten för pappans självmord, vilket kom att innebära en insikt om att tryggheten i tillvaron 
när som helst kan gå förlorad. Kort tid efter pappans död gick även Karolinas morfar bort i en 
hjärtinfarkt. Vändpunkten kan även, med stöd av Karolinas hela livsberättelse, definieras som ett 
livsbrott med ett tydligt före och efter (Forinder, 2008). Där Karolina i livet före pappans död 
upplevde glädje, gemenskap och trygghet i familjen och efter pappans död har burit på känslor av 
övergivenhet, otrygghet och saknad. 
 

K: Ja, vad ska jag säga, min barndom var… vanlig medelklass. Uppväxt i lägenhet… har ett lillasyskon, 
lillebror. Och vi var som en vanlig Svenssonfamilj och åkte på sommarsemester, skidsemester och då var 
det ju alltid trevligt. Och det är ju väldigt fina minnen från dom här semestrarna och sen att skoltiden inte 
var så rolig... (tar ett djupt andetag). Jag var mycket ensam och ja ensam och utfryst, kanske medvetet 
eller omedvetet från andra; haft få vänner, mycket blyg, bokmal. Jag hade ju då en kompis, vi höll ihop 
som ler och långhalm i många, många år. Och vi gjorde slut då i 8: an. Då hade det varit ganska 
tumultartat. Det var då jag fick tonårsuppror, ganska kraftigt, med skolkningar och så. Och så var man ju 
otrevlig mot allt och alla. Men jag känner mig mycket tacksam över att jag lyckades försonas med mina 
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föräldrar, min mamma och pappa, då i slutet på 8: an. Inför min prao… ja alltså vi försonades då med 
att: ”nu ska vi blicka framåt och…” när tonårsrevolten var i princip över. Då tänkte jag att det var ju bra. 
Och sen då i 9: an så… det var också tyvärr under en prao som han… (tvekar) det var då som han 
försvann. 
A: Din pappa försvann? 
K: Ja, det var då han… (hejdar sig, ”tog sitt liv”)… en dag som mamma kom ner och sa att han är 
försvunnen. Och jag minns så väl, jag stod och krattade, så det kan också sätta sina spår. När man just ser 
att någon står och krattar... (ser skakad ut). Det var just i det sammanhanget och då drog sedan cirkusen 
igång. Polisen och… eh, (tar sats), polisen kom och släkten, vi bor ganska nära varandra. Så då kom dom 
fort hem till oss då och vi satt där och väntade på beskedet. Och sen när vi fick beskedet var det ju 
fruktansvärt. Men vi hade väldigt bra stöd från dom släktingarna som var där... Och ja då var jag 16, då 
när det hände, och min lillebror han var… 12. Så det har ju då haft stor inverkan på livet. Plötsligt att ens 
liksom trygghet… magin om att föräldrar lever för evigt, den försvann. 

 
Tolkning 
Karolinas berättelse tar sin början i beskrivningen av familjen som en helt vanlig ”Svenssonfamilj”, 
med innebörden att de var ”en familj som andra” – utan större problem. Karolina förmedlar på detta 
sätt hur oväntad pappans död var. Kanske är budskapet i berättelsen att det kan hända vem som 
helst, när som helst – det är så svårt att veta hur någon egentligen mår. Karolina beskriver hur 
pappans död kom att slå sönder vad Janoff-Bulman (1992) beskriver som en individs 
grundläggande antaganden (basic trust) om världen som en god och meningsfull (trygg) plats. I 
detta fall slogs den trygghet sönder som ligger i ett barns antagande om att föräldrar lever för evigt. 
En andra mera dold, eller hastigt passerande, berättelse handlar om hur Karolina genomgick vad 
hon beskriver som ett tonårsuppror tiden före pappans död, vilket ledde till att deras relation var 
konfliktfylld. Denna berättelse slutar dock i lättnaden över att Karolina och pappan försonades före 
hans död. Vid ett senare tillfälle återkommer Karolina särskilt till denna försoning och uttrycker 
återigen stor tacksamhet över att de inte skildes åt som ovänner. 
 Karolina undviker genomgående i sin livsberättelse att säga att pappan ”tog sitt liv”, eller ”dog”. 
Jag förstår det som att hon upplever orden som alltför laddade, och kanske återspeglar det också 
något av hur Karolina har kommit att förhålla sig till pappans död i sin sorgeprocess – att det kan ha 
varit alltför smärtsamt och svårt att ta in pappans död i självmord som en verklighet. Något som 
Karolina själv reflekterar kring i en senare berättelse. 
 

8.1.2 Familjens betydelse och rädslan för att något skall hota tryggheten 
Karolina upplevde ett utanförskap under hela grundskolan, vilket gjorde skoltiden till en plågsam 
tid och familjens betydelse framkommer särskilt i detta sammanhang. Karolina låter mig förstå att 
familjen har varit hennes huvudsakliga källa till glädje, gemenskap och trygghet under uppväxten. 
 
 K: Ja alltså hela grundskolan var väldigt… (tar ett djupt andetag) jobbig. Det var när man 
 kom bort ifrån skolan – sommarloven, dom långa sommarloven och… ja dom olika loven och 
 när vi åkte bort till lantstället på helgerna, det var då som det kändes att det var en 10: a. 
 Annars så var det… vad ska man säga, ja… 3: a. Man gick till skolan, hade ingen annan stans att gå  då. 
 Men också att det var tufft och man kämpade på för familjen. 

A: Så dom här tillfällena med familjen låter ju som att dom verkligen fyllde på. Där mådde du bra? 
 K: Ja, och sen har det ju också varit vissa stunder som man inte mått något bra. Speciellt kanske då om 

man var på semester och det kanske blev en konflikt mellan föräldrarna. Då mådde man ju så klart..., då 
var det ju en 0:a. Om det uppstod… 

 A: Mm, var det mycket bråk mellan dina föräldrar? 
K: Njae, jag skulle väl inte påstå att det var någonting varje dag men… ja inte bara under semestrarna så 
klart utan det var ju, ja som föräldrar gör. Dom blir arga på varandra ibland och som barn blir man ju så 
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klart väldigt orolig och tänker ”ska dom skiljas nu eller”. Speciellt också när man gick en promenad på 
stan och de plötsligt kunde bli arga på varandra. Då tänkte man … ”vad händer nu, ska dom lämna 
varandra (ser orolig ut)”? Det var väldigt ångestframkallande. Och då var det en 0: a. Men sen när dom 
försonades och hade rett ut, då var det ju så klart bra igen. Men som sagt, det hade ju också stor påverkan. 
 

Tolkning 
Jag uppfattar att Karolina med berättelsen vill framhålla familjens betydelse för hennes välmående. 
När jag bekräftar detta genom att säga: ”där mådde du bra” (med hänsyftning på familjen), 
framträder dock en annan bild av familjen. Berättelsen kommer att handla om hur Karolina, i 
motsats till bilden av familjen som en trygg plats för återhämtning, också kunde uppleva 
föräldrarnas återkommande bråk som starkt ångestskapande. I den senare berättelsen blir det 
tydligt hur Karolina under uppväxten antingen har mått väldigt bra (”en tia”) eller har mått väldigt 
dåligt (”en nolla”), där hennes eget välbefinnande har varit nära sammankopplat med föräldrarnas 
välbefinnande och relationen dem emellan. Karolina tycks ur detta perspektiv även före pappans 
död ha levt med en känsla av, eller en beredskap för, att ”någonting kan hända” som kan hota 
familjen – kanske en skilsmässa. Budskapet i den senare berättelsen blir då att: ”jag hade det inte 
alltid så lätt i familjen heller”. 
 Den senare berättelsen kan delvis ses stå i motsats till den första berättelsen om den ideala eller 
normala familjen. Detta är inte på något sätt ovanligt. Tvärt om menar Langellier (2001, ref. i 
Riessman, 2008) att begreppet identitet kan ses som en ”kamp över framställningen av innebörden 
av erfarenheter” (s.67), med betydelsen att individen inte bara visar upp ett enhetligt jag i sitt 
berättande, utan istället framställer ett jag som föredras framför andra. Här blir således berättelsen 
om familjeerfarenheten nära sammankopplad med den egna identiteten. Identiteten att komma från 
en ”normal” familj (vad som nu läggs in i att vara normal) respektive identiteten att komma från en 
familj som särskiljer sig, t.ex. där föräldrarna bråkar ovanligt mycket eller där pappan har tagit sitt 
liv. Jag tolkar det dock som att Karolina med sina olika familjeberättelser visar på två aspekter, 
vilka kan samexistera och tillsammans säga något om familjelivets komplexitet, d.v.s. familjen 
som, i bästa fall, en trygghet och en möjlighet till återhämtning, men också som ett sammanhang 
där man ”stöts och blöts” med varandra och där konflikter i många fall blir en naturlig del av 
vardagen. 
 I berättelsen positionerar Karolina sig som passiv i motsats till sin omgivning och som ett offer 
för yttre omständigheter både i skolan och i familjen. Det är kompisarna som ”väljer” eller ”väljer 
bort” och föräldrarna som ”bråkar” eller ”inte bråkar”. Denna passiva roll är naturlig och högst 
begriplig ur ett barnperspektiv, men den påvisar samtidigt Karolinas känsla av vanmakt och brist 
på kontroll i sin tillvaro vid denna tid. 
 Karolina refererar nästan genomgående i sin livsberättelse till sig själv i tredje person, som 
ett ”man” istället för ett ”jag”. Det får mig att tänka att Karolina kanske inte har integrerat 
erfarenheterna som sina egna, utan önskar friställa sig känslomässigt från de livssituationer ur 
hennes förflutna som hon framställer i sin berättelse. Kanske är det alltför smärtsamt att vara nära 
berättelsen och de upplevelser som där beskrivs. 
 

8.1.3 Dagen då pappan hittades död 
Karolinas berättelse om dagen då hennes pappa hittades död är fylld av smärta. Det är påtagligt att 
intervjun väcker svåra minnen till liv. Berättelsen handlar framför allt om chocken över att pappan 
tog sitt liv – hur oväntat det var. Samtidigt kan Karolina i efterhand se att hon hade en intuition om 
att pappan mådde dåligt och den sista kontakten dem emellan bestod av några uppmuntrande ord 
till pappan, om att saker och ting skulle bli bättre. Karolina inleder berättelsen med att hon får 
beskedet om pappans död: 
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K: Det var mamma som var uppe och berättade det och då låg vi och grät och man kände den här, 
spontant denna ilska, denna vibrerande ilska! Hur kunde han göra så här mot oss? Och vi var ju helt 
förtvivlade och förkrossade… 
 

Jag har inte fått klart för mig omständigheterna kring Karolinas pappas ”försvinnande” och hur han 
sedan hittades död, och ber därför Karolina att beskriva detta händelseförlopp. Karolina redogör 
för händelser från dagen, men hon har delvis svårt att minnas detaljer som kan ge en 
sammanhängande berättelse från denna dag. Karolina säger själv att hon har svårt att återkalla 
minnen – ”det var alltför traumatiskt”. Hon beskriver ändå hur hon och brodern blev hemkallade 
från skolan och hur familjen hamnade i ett väntläge, medan polisen efterlyste pappan i radio och 
sökte efter honom. Så här beskriver Karolina denna väntetid som ledde fram till beskedet om 
pappans död: 
  
 A: För när din mamma kallade hem dig och berättade att din pappa var försvunnen. Vad tänkte du 
 då? 

K: Jag började ana lite oråd… jag började fundera lite grann på varför. Man hade ju sett på honom att han 
var bekymrad, att han inte mådde bra. Jag försökte säga några kloka ord till honom. För barn har alltid 
dom där maggropskänslorna, att något är i luften. När någon i familjen inte mår bra. Jag kände på mig 
kvällen innan han gick bort att det här, det här är någonting… Eh (tar sats), jag sa någonting till min 
pappa att: ”vad som än händer så kommer det att gå bra” eller något sånt. Att man på något sätt kände på 
sig att det var någonting som var fel och att man ville på något sätt försöka förhindra, men att det… 
(avslutar inte meningen, men menar nog ”gick inte”). 
A: Det låter som att du hade någon oro, någon aning.  
K: Ja en intuitiv aning och sedan att det på något sätt kändes som en klump i magen och sen när dom sa 
att han var försvunnen. Då så gick det ju in, att det var någonting som hade hänt. Sen att det skulle vara så 
allvarligt … att han tog livet av sig, det var liksom inte i ens vildaste fantasi … (lång tystnad). Men dom 
hittade honom sen… (tystanden rymmer det definitiva i att Karolina förstod att pappan var död). Ja det 
var oerhört traumatiskt… Det var… ja det var det värsta man kunde höra. Att en pappa som alltid har 
funnits för en, tagit hand om en plötsligt var borta, försvunnen från jorden. 

 
Tolkning 
I den första berättelsesekvensen blir det tydligt hur Karolinas första reaktion på beskedet om 
pappans självmord var en enorm ilska, kopplat till frågan: ”Hur kunde han göra så här emot oss?” 
Hon redogör sedan, som ett svar på min fråga om vad som hände från det att pappan ”försvann”, för 
det händelseförlopp som ledde fram till beskedet om hans självmord. Det är bitvis svårt för 
Karolina att minnas och få klart för sig omständigheterna kring pappans försvinnande, vilket inte är 
konstigt med tanke på att hon var mycket ung och inte själv hade en aktiv del i händelseförloppet. 
Dessutom karaktäriseras återgivningar av traumatiska upplevelser ofta av s.k. fragmentariskt 
berättande (Forinder, 2008). Jag får dessutom en känsla av att det kanske är allra första gången som 
Karolina i sitt minne återvänder till dagen då pappan hittades död, för att återge vad som hände. 
Detta påvisar i så fall att man inte heller inom familjen har delat denna erfarenhet, eller har fått ihop 
en gemensam berättelse om sammanhanget runt pappans död. 
 I den senare berättelsen blir det tydligt hur Karolina kvällen före pappans självmord hade en 
intuition om att pappan mådde dåligt, och hur hon i deras sista samtal försökte inge hopp om en 
förbättring. Berättelsen rymmer en självanklagelse om att hon som anade att pappan mådde dåligt, 
kanske borde ha förmått ”rädda” honom. Något som hon indirekt återkommer till i en senare 
berättelse om den egna skulden. Berättelsen slutar med att Karolina återigen förmedlar hur 
traumatiskt det var för henne att ta emot beskedet om pappans död, med den definitiva innebörden 
att pappan för alltid är borta. 
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8.1.4 Det oskrivna brevet från pappan 
Efter pappans död hittade man ett påbörjat brev ifrån honom, vilket han inte förmått skriva färdigt. 
Så här berättar Karolina om detta brev: 
 

K: Och sedan… (tvekar) så hade vi också hittat ett brev. Men detta brev var bara ”Till Monica och 
barnen”. Det var inte någon förklaring. Det var ungefär som början på ett brev. Det var … ingen 
förklaring, inget avslut, … så det var inget … (avslutar inte meningen, menar kanske ”inget svar på våra 
frågor”)… ja att det var vad han planerade att säga… (verkar undra vad pappan hade planerat säga i 
brevet, men tillägger som ett konstaterande) ... det var så det var. Ja det var bara en rad. Han kanske inte 
mäktade med att skriva något längre brev i denna sjuka stund… 

 
Tolkning 
Berättelsen om det oskrivna brevet från pappan är full av tystnader och jag förstår att det har varit 
smärtsamt att pappan inte lämnade ett skrivet brev efter sig. Berättelsen präglas framför allt av 
Karolinas besvikelse över att pappan inte förmådde att formulera några tankar inför sin död, som 
en förklaring till familjen, men kanske ligger i besvikelsen även en önskan om en kärleksbetygelse 
eller ett sista farväl. Karolina försöker i berättelsen ändå att förstå sin pappa och menar att det 
måste ha varit svårt för honom att formulera ett brev, i den stund som han hade bestämt sig för att ta 
sitt liv. Karolinas önskan om en sista hälsning från sin pappa kvarstår dock obesvarad, och jag kan 
inte låta bli att undra om det skulle ha varit en hjälp i sorgen att ha fått ett avskedsbrev ifrån pappan. 
 

8.1.5 Relationen till pappan 
Karolina frågar mig plötsligt om jag vill att hon ska beskriva sin pappa – vem han var. Innan jag 
hinner svara lämnar hon ett målande porträtt av honom. Under berättandet lever Karolina upp. Från 
att tidigare långa stunder ha suttit bortvänd med ansiktet, riktar hon sig nu mot mig och talar 
entusiastiskt, med beundran och kärlek inför sin pappa. Beskrivningen av pappan slutar i sorgen 
som ligger i saknaden av allt det som pappan varit för Karolina. Det blir tydligt att Karolina och 
pappan har haft en mycket nära relation. 
 

K: Ska jag berätta hur han var som person? Min pappa var väldigt engagerad i oss barn. Mycket påhittig 
och busig och han tyckte om att leka. Han kunde liksom bygga sandslott på stranden och också ta fram 
den här lekfullheten och göra matansikten, alltså med maten gjorde han roliga ansikten. Han var duktig 
på att laga mat. Man visste att när pappa lagade mat så var det god mat (skrattar). Min mamma var väl 
inte så jätteförtjust i att laga mat, hon försökte göra så gott hon kunde, men han kunde göra det lilla extra 
och han… ja han var... han kunde spela instrument på gehör. Han var med i ett band, han spelade 
trummor, istället för godnattsagor så brukade han ha en stor pärm och sitta med sin gitarr och så sjöng vi 
innan vi skulle gå och lägga oss. Han hade barnasinnet kvar... det var väldigt roligt (ler). Det kändes ju 
också roligt för mig att vi delade det här musicerandet tillsammans. Att ingen annan i släkten höll på med 
musik, men vi hade det här tillsammans han och jag då. Så det kändes också som en sorg, att inte ha 
någon att dela musiken med. Det är viktigt. Nej, han… skulle vara lite busig och han var… lekfull och… 
om man var hemma och var sjuk så kunde han mer leka med en... När mamma bestämde så skulle man 
ligga i sängen och vara sjuk. Men han var… han var väldigt engagerad i oss barn och när polarna ringde 
och frågade ”vill du gå med ut” så ville han hellre vara med oss barn och han engagerade sig verkligen i 
oss. Vi åkte på semestrar när man var liten och… så. Ja så var det. 
A: Det låter som din pappa var väldigt närvarande i ditt liv? 
K: Ja han var väldigt närvarande. Så det kändes också väldigt… väldigt jobbigt när han inte var 
närvarande längre, då efter att ha haft en nära relation. 
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Tolkning 
Karolinas berättelse om vem hennes pappa var är en kärleksförklaring till honom. Hennes 
beskrivning av pappan är uteslutande positiv. Hon framhåller hans lekfulla sidor och beskriver 
honom som mycket närvarande i hennes liv. I berättelsen jämförs pappans excentriska sidor med 
mammans mera ”vanliga”, kanske ”tråkiga” sidor. Att Karolina och pappan delade ett 
musikintresse bidrog kanske ytterligare till att deras relation upplevdes exklusiv – de delade något 
som ingen annan var en del av. 
 

8.1.6 Valet att inte se pappans döda kropp – kopplat till sorgen idag 
Efter pappans död fick Karolina frågan om hon ville se honom en sista gång. Karolina valde bort att 
se pappans kropp, utifrån en önskan om att behålla en sista bild av pappan som levande – som den 
han var. Hon tror också att hon var så ung, att det skulle ha varit skrämmande att se en död kropp. 
 

K: Det kändes också mycket smärtsamt att aldrig få se honom igen och man frågade också om vi ville se 
honom. Det var ju några, min mamma och min faster, som måste identifiera kroppen så att säga och så 
hade man några dagar på sig att, ja kunna få se. Men jag kände att jag inte ville se, det var för smärtsamt 
för mig. Jag ville inte se… kroppen, för jag ville bevara minnet av den… pappan, glada pappan, som jag 
upplevde honom som. Jag ville inte ha någon kropp som låg där som ett sista minne, utan jag ville ha... 
det här positiva minnet av honom istället. 
A: Så du fick välja om du ville se din pappas kropp? 
K: Ja och det kändes som det rätta just då. Jag minns faktiskt inte om min lillebror såg honom, det kan 
jag inte säga i pratandets stund. Det är som sagt… (avslutar inte meningen, det är som om hon på nytt 
funderar över valet att inte se kroppen). 
A: Hur tänker du kring det där idag, att du valde att inte se din pappas kropp? 
K: Å ena sidan så tog jag det där beslutet då och å andra sidan så skulle det kanske ha varit bra ändå, om 
jag hade sett honom, då när han var kroppen, att det kanske… att den här insikten om att ens pappa var 
borta verkligen skulle ha sjunkit in och att, i detta att man inte valde att se kroppen, att man på något sätt 
har någon slags fantasibild, eller fantasivärld där han fortfarande lever kvar. 
A: Hur kan den fantasivärlden se ut? 

 K: Ja… ja, alltså, när jag tänker på… dom tillfällena då man hade velat ha haft sin pappa, att man 
kanske hade fantiserat om att såhär skulle han ha betett sig, på något sätt, möjligen att det skulle ha 
varit… (menar nog ”bra”), om man hade sett kroppen och förstått att… ja (åsyftar att pappan är död). 
Men jag vet inte riktigt… (ser tveksam ut), jag vet inte hur jag skulle ha mått idag om jag hade sett 
kroppen. Det kan också ha varit att man var rädd och tyckte det var läskigt, att det också kunde ha stått 
emot. 

 
Tolkning 
I berättelsen om valet att inte se pappans döda kropp har Karolina till skillnad från i de tidigare 
berättelserna en aktiv roll – hon har plötsligt ett val att ta ställning till. Av berättelsen framgår att 
Karolinas val att inte se sin pappas döda kropp, utgår ifrån en önskan om att behålla bilden av sin 
pappa intakt. Att se pappans döda kropp, blev för Karolina förknippat med en rädsla för att förstöra 
denna bild. Idag undrar Karolina hur hon skulle ha mått idag om hon valt annorlunda. Hon menar 
att hon då kanske mera konkret hade konfronterats med pappans död – som en verklighet – vilket 
kunde ha blivit till hjälp i sorgen. Nu säger sig Karolina ha en fantasivärld där pappan fortfarande 
lever kvar. Jag uppfattar av Karolinas berättelse att fantasivärlden har haft ett värde genom att hon 
har lyckats behålla sin bild av pappan orörd och hon upplever en närhet till honom, samtidigt som 
den också verkar begränsa henne och försvåra att komma vidare i sorgen. Här undrar jag om 
Karolinas fantasivärld delvis skiljer sig från vad Klass, Silverman och Nickman (1996) avser när 
de talar om fortsatta band (continuing bonds) till den döde föräldern, som en hjälp i sorgen. 
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Karolinas dialog med sin pappa verkar vara av en annan kvalité på så vis att den kan kräva hennes 
uppmärksamhet och hålla henne tillbaka i sorgen. Kanske blir sorgen i Karolinas fall just en 
förutsättning för att känna närhet till pappan och att fortsätta relationen till honom. 
 

8.1.7 Pappans självmord – ett svek som hotar tilliten till andra 
Karolina har upplevt pappans självmord som ett svek, vilket har påverkat hennes tillit till andra och 
bidragit en rädsla för att komma att förlora någon annan närstående. 
 
 K: Och det här sveket, att man… det käraste man har sviker en. Det har också satt sina spår i 
 tilliten till andra, främst vuxna personer då. Och det kan också speglas i det här med tilliten till en 
 partner eller… ja just den här tilliten också till andra vuxna. 
 A: Mm, hur kan du märka det idag i relation till andra vuxna? 
 K: Eh… ja det här att… inget kan tas för givet att… ena dagen finns du, nästa dag inte. Man 
 måste vara rädd om sig och rädd om det man har. Att… också i det här att man kan tänka att det 
 värsta som har hänt en har hänt, att nu kan det inte bli värre. Att det också har givit en 
 slags styrka att man på något sätt… att man levt igenom denna traumatiska händelse och 
 att… det har stärkt en att det finns en ja… det finns en tillit till en själv och att det finns vuxna 
 omkring en som eh… finns där och… (suck av lättad) ja inte går bort.  
 
Tolkning 
Karolinas berättelse om pappans självmord som ett svek knyter an till den ilska som hon tidigare 
beskrev vid beskedet om pappans död. En ilska som utgår ifrån tanken att pappans självmord var 
ett fritt val och därmed en aktiv och medveten handling – ett svek. I detta sammanhang tycks det 
svårt för Karolina att ifrågasätta denna tanke. Ett alternativt sätt att se på pappans självmord skulle 
kunna vara att se hans död som ett resultat av långvarig depression. En process som över tid gradvis 
bryter ned den egna identiteten och självvärdet och allvarligt påverkar verklighetsuppfattningen – 
på ett sätt som gör det omöjligt att överblicka konsekvenserna av sina handlingar. Detta alternativa 
synsätt innebär att självmordet är långt ifrån ett fritt och medvetet val. I en senare berättelse blir det 
tydligt hur Karolina, trots allt, kämpar med att få ihop en mera nyanserad bild av pappans död. Här 
slutar berättelsen med att Karolina trots den otrygghet som hon upplever i nära relationer, kanske 
framför allt till sin livspartner, säger att hennes självtillit har stärkts och att hon har omvärderat 
betydelsen av de nära relationer som hon igår i. På detta sätt balanserar Karolina den påverkan som 
pappans död har haft på hennes liv, till att också ha medfört något av värde. 
 

8.1.8 Stödet från släkt, familjevänner och skola 
Karolina återkommer vid flera tillfällen under intervjun till det tema som handlar om hur 
omgivningen, på olika sätt, har förhållit sig till henne och familjen efter pappans död. Ett ordspråk 
som hon själv skapade i sorgen var att: ”I döden prövas vännen” (”i nöden prövas vännen”). För 
Karolina verkar det ha fått stor betydelse att släkt, familjevänner och skolpersonal visade sitt 
deltagande i sorgen. På så vis kände Karolina att pappan hade varit uppskattad som person och 
sörjd och saknad av många, men det innebar även att viktigt stöd erbjöds, t.ex. från skolan. 
 
 K: När vi hade fått det här första beskedet så var det en strid ström av vänner och släktingar, 
 som kom och hade sina kondoleanser. Ja dom… dom kom… det var hela tiden dom veckorna 
 som vi var borta från skolan. Och släkten ställde ju upp till 100 procent; lagade mat, det var en 
 faster som sov över och vi hade ett oerhört stöd av släkten. Och vänner som kom och… 
 besökte och gav oss blommor. Vi hade ett helt rum fullt med blommor och alla var så ledsna, så 
 ledsna, så ledsna och… gav verkligen uttryck för sin sorg. 
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 A: Hur var det där för dig, att det kom så många och ville visa sitt deltagande? 
 K: Det kändes väldigt bra. Jag kände en uppskattning att det var folk som … vad ska jag 
 säga… att gamla barndomskompisar med familjer kom och att dom var lika ledsna som oss, att 
 pappa var väldigt betydelsefull för dom, att dom också blev så otroligt ledsna för vår skull 
 och ... så. Så det kändes bra och i skolan hade jag min lärare, eller klassföreståndare… vi 
 hade lite kontakt hon och jag och så gav hon mig en liten bok som jag kunde skriva i hur jag 
 kände och hur jag hade det, som bara var mellan henne och mig, som inte visades för någon 
 annan. Och skolkuratorn och sjuksystern i den grundskolan som jag gick i dom kom till oss 
 under den här veckan som vi var hemma och rektorn kom också hem till oss. Dom tre 
 kvinnorna kom då hem till oss och visade sitt deltagande. Den där skolsystern hade en slags 
 fristad när jag hade haft det jobbigt i skolan, så det betydde mycket för mig när hon kom då 
 också (verkar rörd), hem till oss. Så… skolan engagerade sig på ett föredömligt sätt. Det var 
 inte så att dom sopade det under mattan, utan dom gjorde precis allt det dom kunde göra; 
 erbjöd kurator, BUP, skrev brevet till klassen och läraren och jag hade den här lilla boken. 
 
Tolkning 
Berättelsen om det stöd som Karolina och hennes familj mötte efter pappans död visar på 
betydelsen av att omgivningen uppmärksammar den sörjande familjen, och delar sorgen efter den 
bortgånge. Karolina gör en koppling mellan omgivningens deltagande i sorgen och hennes pappas 
värde som människa i de sörjandes liv. Även det praktiska stödet från omgivningen fick i Karolinas 
fall stor betydelse; att någon tog hand om hushållet och lagade mat och att skolan informerade 
klasskamraterna och hjälpte Karolina och familjen till kontakt med BUP. Karolina fick även 
möjlighet att i skolan uttrycka sin sorg, i boken med klassföreståndaren och i samtal med skolsyster 
och kurator. Det sammantagna stödet från omgivningen verkar ha sänt en viktig signal till Karolina 
och familjen: ”ni är inte ensamma, vi är fler som delar sorgen och vi finns här för er”, vilket kan ha 
ingett hopp om framtiden. 
 

8.1.9 De jämnåriga klasskamraternas svårigheter att stödja 
Som kontrast till det stöd som Karolina upplevde från släkt, familjevänner och skolpersonal 
beskriver hon hur svårt de jämnåriga klasskamraterna hade att stödja henne i sorgen, och hur hon 
till följd av deras osäkerhet inför pappans självmord, upplevde sig mer ensam än tidigare i skolan.  
 

K: Och sen att klasskamraterna inte visste vilket ben dom skulle stå på eller hur dom skulle förhålla sig, 
det var liksom, det var trist att dom inte kunde… ja dom förstod väl inte bättre får man väl säga. Det var 
väl chockartat för dom också. 
A: Hur reagerade dom, det här att dom inte förstod? 
K: Eh… det var mer som ett slags avståndstagande. Dom vågade väl knappt prata eller... dom lät mig 
vara ifred. Det var inte någon som sa: ”Hur är det?” eller ”Hur mår du?”. Ja det är så många år sedan … 
Jag upplevde att dom inte visste hur dom skulle förhålla sig. Det var bättre att låta mig vara ifred än att gå 
fram och prata. Så då känner man sig ännu mer ensam, än vad man redan var. Men att… då hittade man 
ju styrkan i att… dom som verkligen brydde sig det var ju släkten och familjen, vänner som är anknutna 
till familjen… för att dom gav en stöd, dom förstod. 

 
Klasskamraternas oförmåga att stödja återkommer när Karolina beskriver den vändpunkt som det 
innebar för henne att börja i gymnasiet, en tid efter pappans död. En vändpunkt som innebar att hon 
tog sig upp från den ”botten” som hon säger sig ha befunnit sig på, direkt efter pappans och 
morfaderns död. Karolinas erfarenheter från gymnasieskolan handlar dock, i likhet med 
grundskolan, till stor del om ett utanförskap. Hon hoppades inledningsvis på en förändring att hon 
skulle få vänner och känna sig inkluderad i gemenskapen i den nya klassen, men hon beskriver hur 
hon ”föll tillbaka i gamla mönster” och hade svårt att komma in i olika grupperingar av tjejer och 
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killar. Deltagandet i en levande rollspelsgrupp blev vändpunkten som innebar att Karolina, till slut, 
fann ett sammanhang för gemenskap med jämnåriga och därmed började må bättre. Jag förstår av 
Karolinas livsberättelse att hon under hela sin skoltid har känt sig annorlunda, en känsla som kan ha 
förstärkts i samband med pappans självmord. Så här beskriver Karolina sina klasskamraters 
svårigheter att stödja, men också sina egna svårigheter att berätta om pappans självmord: 
 

K: Det kändes ju väldigt nervöst att komma till en ny klass… Det som också kändes jobbigt, det var ju 
den här automatiska frågan: vad gör dina föräldrar? Att då känna sig, då när man ska presentera sig så... 
(tittar menande på mig, jag tror att hon menar ”ledsen”) det kändes också ganska jobbigt. Det är inte 
någonting man säger i första taget. Det är tabu, ja det är tabubelagt. Och där ska jag ju tillägga då… att i 
9: an då, när dom fick reda på, när det där hemska hade hänt, så var skolan väldigt engagerad. Man hade 
skrivit ett brev som vi först fick läsa och som sedan lästes upp i klassrummet, alltså… i min klass och 
parallellklasserna. Så dom visste ju när man kom tillbaka vad som hade hänt, men tyvärr så visste ju inte 
klasskamraterna vilket ben dom skulle stå på. Så då kände man sig ju ännu ensammare. Eftersom dom 
visste inte riktigt hur dom skulle förhålla sig till mig: ”Här kommer jag och har förlorat min pappa”. 
A: Så i 9: an då kände klassen till det här och det var ändå tafatt hur man skulle vara mot dig… men sen 
då, när du kom till gymnasiet och du fick dom här frågorna som du beskriver ”vad gör dina föräldrar”, 
hur blev det för dig? 
K: Ja det var… jobbigt och sen att känna att man hela tiden skulle förklara… ja, förklara varför den ena 
var borta. Och då kunde jag säga ”ja uppe i himlen” eller… det är inte alltid att man vill berätta, men 
ibland vill man ju också… Man hade en känsla av att det kanske är bättre att berätta så dom förstår. Ja, 
för vissa som man kanske kände att man hade bättre kontakt med, då kunde man berätta och andra… 
(Karolina avslutar inte meningen men kanske ligger det i tystnaden att ”andra kunde vara” – de behövde 
inte få veta). 

 
Tolkning 
I berättelsen blir det tydligt hur Karolina kämpar med hur hon skall berätta om sin pappas död och 
kanske hänger denna osäkerhet samman med hur hon önskar framställa sig själv i enlighet med 
Langelliers (2001, ref. i Riessman, 2008) teorier om identitet. Att säga att pappan tog sitt liv, kan 
för Karolina förknippas med att känna sig än mer annorlunda, något som hon vill undvika. Karolina 
menar samtidigt att det kan finnas fördelar med att berätta – om andra får veta så kanske de förstår 
bättre och kan erbjuda stöd. Erfarenheterna från grundskolan visar dock att även i de fall som 
klasskamraterna har fått kännedom om pappans självmord, eller just därför att de har fått veta, så 
har en osäkerhet infunnit sig som blivit hindrande för stöd. Detta stämmer väl överens med 
Dyregrovs och Dyregrovs (2008) teorier om hur svårt jämnåriga kamrater kan ha att stödja efter en 
traumatisk förlust. Jag uppfattar att Karolinas budskap är att pappans självmord inte enkelt går att 
prata om. Karolina tycks ha utvecklat strategier för att berätta eller att inte berätta om pappans död 
i självmord och hon verkar ha blivit något av en expert på att läsa av omgivningens förmåga att 
härbärgera hennes erfarenheter. 
 

8.1.10 Hur sorgen har hanterats inom familjen 
En fråga om stöd handlar också om hur man inom familjen har förmått att stödja varandra. Karolina 
kommer in på det i samband med att hon berättar om den vändpunkt som det innebar för henne att 
flytta hemifrån. 
 

K: Ja, jag flyttade till egen lägenhet (ser stolt, glad ut) ... och då ska jag ju också tillägga att min mamma 
träffade ju en ny man. Vi hade haft henne för oss själva i ja 5 år och sedan så träffade hon då en ny, ja… 
man. Och det var ju också väldigt nervöst för oss barn att här kommer det plötsligt en ny man in i vårt liv. 
Så det var… det kändes också nervöst och … hur det skulle bli, men också att det kändes som en mognad. 
Det är klart att… (tar ett djupt andetag) att det känns som att är mamma glad så blir jag glad. Det var… 
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(menar nog ”bra”) att hon hade kommit över, inte kommit över kanske men ja att hon på nåt sätt också 
hade kunnat gå vidare och hitta en ny man, även om vår pappa alltid är vår pappa i våra hjärtan, så att hon 
har kunnat gå vidare … ja att hon kunde släppa den här förlusten. Nu är det ju så att… eh (tvekar), ja det 
var väldigt svårt för oss den första tiden, ja det här med att ha fotografier framme och att man, man kom 
ihåg att det här kunde pappa ha gjort, att man samtalade så. Att det kunde kännas, på något sätt att det var 
så känsligt, det här att ha bilder, fotografier framme. Så vi pratade inte så mycket om det i familjen den 
första tiden för det var så pass känsligt, det var som en het potatis. 
A: Ni pratade inte om din pappa den första tiden? 
K: Eh… jo lite grand men det blir mer som att det var… eh, några små ”komihåg”, jag vet inte hur jag 
ska förklara… det var någon slags: ”kommer du ihåg att pappa gjorde det här” … och då… det kändes 
smärtsamt också att prata om, men det behövde ju pratas om det... Och då kan man ju tänka sig att en 
gammal människa som har förlorat sin... (menar nog ”livskamrat”) dom brukar ha fotografier framme av 
sin gamla make eller make. Som sagt för oss, kändes det, jo det var för smärtsamt att ha framme 
fotografier på pappa då. Även bilder där vi var tillsammans. Så det var… (ser ledsen ut) vi har haft några 
men… vi hade något vigselfoto och kanske något litet. Det var inte sådär att man skyltade med det, som 
vår faster då. Hon har ju bilder framme på sitt piano (verkar upprörd). Och varje gång man hälsade på 
henne, så det första man mötte var ju då pappas blick från pianot. Så det kan också kännas lite jobbigt det 
här, att vi inte hade några bilder uppe medan vår faster hade det... Att det kunde vara jobbigt, 
påminnelsen alltså där… Det är ju också en sak att man kanske skulle ha pratat mycket mer om det som 
hade hänt. Det kan vara svårt att nå fram den första tiden för alla, familjemedlemmarna, är så uppe i sin 
sorg och sen också, det kan också vara svårt… Min lillebror är som en mussla, att få honom att börja 
prata… (avslutar inte meningen, menar kanske ”det är mycket svårt”). 

 
Tolkning 
Berättelsen om att flytta hemifrån andas till en början hoppfullhet, genom Karolinas uppenbara 
glädje och stolthet inför denna händelse. Kanske är det en hoppfullhet sprungen ur möjligheten att 
nu få starta ett eget liv, men berättelsen övergår direkt i sorgen över att den familj som varit nu 
delvis är förlorad och förändrad. Att Karolinas mamma har gått vidare och träffat en ny man väcker 
glädje för hennes skull, men jag anar också en rädsla för att mammans sorg efter pappan skulle vara 
över och att pappan därmed glöms bort i någon mening. Kanske känner Karolina även en avund 
gentemot mamman som har lyckats gå vidare i livet, medan hon själv upplever sig så begränsad av 
sin sorg efter pappan. 
 Av Karolinas berättelse om hur sorgen har hanterats inom familjen förstår jag det som att man 
till stor del har undvikit att prata om pappan eller att titta på foton av honom, utifrån att det har 
upplevts som alltför smärtsamt. Det är oklart om det har varit för smärtsamt för Karolina, mamman 
eller brodern – eller alla tre, men det verkar som att man i tyst samförstånd framför allt har undvikit 
att beröra pappans död. Karolina reflekterar kring att man kanske borde ha pratat mer om pappan i 
familjen – att det kunde ha varit till hjälp i sorgen. Hon ger även uttryck för en ambivalens när det 
handlar om fotografierna som togs bort. Å ena sidan säger hon var det alltför smärtsamt att se 
pappan och hon verkar upprörd över att fastern inte respekterade detta, utan lät foton på pappan stå 
framme när de kom på besök. Å anda sidan anar jag skuldkänslor hos Karolina, kanske utifrån 
tanken att det skulle ha varit att hedra pappans minne att låta foton av honom stå framme. 
 Genom att man har undvikit att prata om pappans död verkar en viktig möjlighet till en 
gemensam bearbetning inom familjen ha uteblivit, men kanske är det också så att man i Karolinas 
familj har haft alltför olika behov för att det skulle vara möjligt att mötas i sorgen. Hon beskriver 
t.ex. hur hennes lillebror har slutit sorgen inom sig och undvikit att besöka pappans grav. Karolina 
återkommer vid återkopplingsintervjun till familjens olika sätt att sörja. Då framhåller hon särskilt 
betydelsen av att hon och mamman har skött om pappans grav och ibland tänt ett ljus för honom. 
Kanske betyder det att Karolina har upplevt ett mera ordlöst möte med sin mamma i sorgen. Hon 
framhåller också betydelsen av att man har kunnat påminna varandra om pappan, i form av 
korta ”kom ihåg”. Kanske har det fyllt funktionen av att försäkra sig om att pappan finns i allas 
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minnen, och att man delar en gemensam historia – där pappan har varit en viktig del. 
 

8.1.11 Varför pappan tog sitt liv – tanke och känsla går isär 
Det verkar som att man i familjen åtminstone vid något tillfälle har berört pappans död och försökt 
att hitta en gemensam förklaring. Så här beskriver Karolina att man har skapat sig en förståelse av 
pappans självmord i familjen: 
 

K: Ja… vi nämnde, vi pratade om det här med att det var så nära att han gick hos den här psykologen 
och det skulle bli bättre. Och vi pratade om… en tanke att om han hade klarat (ser mycket ledsen ut)… 
om han hade, ja… (avslutar inte meningen, menar kanske ”fått hjälp”). Vi pratade också om vad han 
skulle ha gjort för att ha mått bra, med tanke på att det här var någon slags… det var början på någon 
slags utbrändhet och det var inte något som man hade definierat eller uppmärksammat när det… bröt ut 
hos vår pappa. Vi pratade också om vad som hände hos honom när han bestämde sig, helt enkelt, vi 
pratade ju… (avslutar inte meningen, menar kanske ”om det”). Det är en gissning… om varför han 
gjorde det, för vi kan inte fråga honom varför, och gissningen var ju då just det här med utbrändheten, att 
han jobbade för mycket och att han inte mådde bra. Att han var deprimerad… men ändå att han på något 
sätt försökte lösa det genom att gå hos den här psykologen… och så kunde man också efter en tid prata 
om vad som skulle ha hänt då... (avslutar inte meningen, syftar nog på ”om han inte hade tagit sitt liv, 
om han fortsatt i samtal en tid”). Det… så det känns ju också som en bitterhet att det var så nära, tänk om. 
Det var också något som gnagde. 

 
Vid ett senare tillfälle blir det tydligt hur svårt Karolina har att känslomässig ta till sig denna 
förklaring – hur tanke och känsla går isär. 
 

K: … Och man märkte att han inte riktigt var sig själv, han var mycket fundersam. Jag märkte en gång 
när vi åkte bussen hem att… jag hoppade av vid rätt busstation men han fortsatte till nästa, att han liksom 
inte riktigt var med. Och han gick ju också då, hos någon psykolog som min faster kände, som var med i 
hennes bekantskapskrets. Och jag vet inte om det var så lyckat, men han gick hos henne några gånger då 
innan han gick bort. Så… det kändes ju också väldigt jobbigt att när han ändå var så nära, han gick hos 
den här psykologen och allting skulle ordna sig och så… det gick inte för honom. För han valde den 
lättaste vägen – trodde han. Att han var inne i sitt egocentriska tänkande. Man tänker ju bara på sig själv 
i den stunden, att det här är bäst för familjen, att jag går den här vägen, men egentligen är det ju inte det. 

 
Tolkning 
Den första berättelsen om hur man har hittat en gemensam förklaring inom familjen är 
fragmentarisk och full av eftertanke, vilket får mig att undra hur detta meningsskapande inom 
familjen har sett ut. Kanske har det varit mindre av reflekterande och mer av korta konstateranden, 
som handlar om att pappan arbetade för mycket och drabbades av en depression till följd av 
utbrändhet. Det finns en uppfattning om att pappan kunde ha blivit hjälpt om han hade fortsatt i 
samtal hos sin psykolog och den gemensamma berättelsen präglas därför av ett ”tänk om” (pappan 
hade fortsatt att ta emot hjälp), men slutar i konstaterandet att han inte orkade längre vid den 
tidpunkt som han tog sitt liv. Av den senare berättelsen förstår man att Karolina lade märke till att 
pappan inte fungerade som vanligt före sin död, och att hon i efterhand ser det som tecken på att 
han led av depression. Hennes besvikelse och frustration över att pappan tog sitt liv, istället för att 
fortsätta ta emot hjälp, tar dock överhanden i berättelsen, och hon kan trots allt inte låta bli att se 
pappans självmord som ett aktivt val – ett svek mot henne och familjen. 
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8.1.12 Den tysta berättelsen om den egna skulden 
Karolina kommer själv in på frågan om skuld. Hon har i ett tidigare avsnitt refererat till litteratur 
som hon tagit del av som beskriver vanliga reaktioner vid självmord och nu övergår hon till att tala 
allmänt om hur vanligt det är med skuldkänslor vid självmord. Jag kan inte låta bli att undra om 
Karolina indirekt säger något om sina egna skuldkänslor kring pappans död. 
 

K: Många tänker ju också det här att det är mitt fel men det är det inte utan det är den som har tagit livet 
av sig. Det är dens fel och att anklaga sig själv… att många anhöriga anklagar sig själva och tänker 
att ”om jag hade gjort det här så skulle det här inte ha hänt”, men… man vet ju det att har den människan 
väl bestämt sig, så är det vad den kommer att göra. 

 
Tolkning 
När jag efter citatet ovan frågar Karolina om hon känner egen skuld, byter hon ämne och berör inte 
hur hon själv känner i denna fråga. Jag uppfattar ändå att Karolina kämpar med skuldkänslor och i 
tidigare berättelser anar jag ibland en underliggande fråga om skuld, ett ”tänk om” hon hade kunnat 
göra något annorlunda. Men kanske är det en berättelse som är alltför smärtsam för att låta sig 
berättas. Kanske är det också så att frågan om skuld kan delas in i en känslomässig respektive en 
intellektuell del. Av Karolinas berättelse om hur ”många tänker” tolkar jag det som att hon även 
inkluderar sig själv, men jag förstår det som att hon med stöd av den litteratur som hon tagit del av 
intellektuellt kan resonera med sitt eget samvete. Hon säger: ”man vet ju”, vilket indikerar att hon 
kan använda sig av sin nya kunskap för att avlasta sig själv skuld, men den känslomässiga skulden 
– självanklagelserna och frågorna om vad man kunde ha gjort annorlunda – är nog i princip 
ofrånkomlig vid självmord inom familjen. 
 

8.1.13 Hur pappans död har påverkat valet av livspartner 
Karolina kommer mot slutet av intervjun in på den kärleksrelation som hon lever i sedan tre år 
tillbaka och hon reflekterar kring hur hennes val av livspartner kan sammanhänga med pappans 
självmord. Så här beskriver Karolina denna relation: 
 
 K: Ja ungefär i samma veva som jag flyttade hemifrån så träffades vi… men till en början 
 var det kanske inte som ett riktigt parförhållande, utan mer ett vän och något mer… och han 
 var dessutom några år äldre än mig. Det är över 10 års åldersskillnad. Kanske att jag på något 
 sätt ville hitta en slags, en vän-papparoll som jag saknade… i den här personen. Att det kan 
 vara en slags läkande kraft i det också. 
 A: Var det så för dig? 
 K: Ja jag tyckte att jag ville hitta en mogen man. Jag vet inte om det är viktigt men personligen var jag 

inte intresserad av någon jämnårig kille. Jag ville ha en person som hade livserfarenhet i bakfickan. Och 
det kändes tryggt och bra… Det är ungefär ett halvår tillbaka i tiden som jag har haft det jobbigt med det 
här problemet (tittar menande på mig, hon har tidigare nämnt det för mig)… som är min pojkväns då. 
A: Hur skulle du beskriva det problemet? 
K: Det har varit… alkoholrelaterat. Det har… tärt på en psykiskt, det har varit jobbigt, mycket 
grubblerier och alltså nu när vi har kommit in på rätt köl och viljan att… vara nykter alkoholist, att den… 
finns där, det har blivit en 10: a, både för honom och som anhörig… Det är väldigt färskt ju som sagt, det 
har också varit en 2: a genom krisen nu sist. Nu har det blivit en 10: a då. Jag sade också till honom i den 
här processen som vi är i tillsammans, att det här med att jag förlorade min pappa... att jag på något sätt 
har hittat, alltså liknande, goda egenskaper som min pappa hade, i honom, och att jag också har känt mig 
rädd att ... (hindrar sig, menar kanske ”han ska ta sitt liv”) i och med att han har haft det här, har det här 
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problemet… Ja, att jag också vill vara en barmhärtig samarit, att kan jag rädda en person… att det har 
varit i ens tankar. 
A: Vad tänker du om det att du ser likheter mellan honom och din pappa? Att du både oroar dig för 
honom och låter hoppfull. 

 K: Ja… Det är väl, på nåt sätt så att jag både medvetet och omedvetet har velat hitta en slags substitut för 
den pappa man inte har haft och att han också är medveten om det. ... Att han förstår mig i mitt förflutna, 
mitt problem, att jag har förlorat min pappa och att det har varit svårt för mig, att det har varit tufft för 
mig att gå vidare. 

 
Tolkning 
Av berättelsen framgår att det har varit viktigt för Karolina att träffa en äldre man med 
livserfarenhet. Kanske är det så att Karolina med sin erfarenhet av att ha förlorat sin pappa i 
självmord, själv känner sig äldre än sin biologiska ålder och därför har svårt att hitta 
beröringspunkter med jämnåriga – både män och kvinnor. Detta stämmer även väl överens med 
Granots (2005) teorier om hur tonårsflickor som har förlorat en pappa kan söka en 
ställföreträdande kärleksrelation till en äldre man. Karolina berättar senare att hennes partner har 
en liten son och säger att hon i själva verket kanske försöker att: ”rädda någon annans pappa”. Hon 
beskriver relationen som bearbetande genom att hon får fungera omhändertagande, samtidigt som 
hennes partner utgör den trygghet som hon har saknat efter sin pappa. Att Karolina har tagit på sig 
rollen att ta hand om sin livspartner stämmer väl överens med Dyregrovs (2007) teorier om hur en 
föräldraförlust kan bidra till en identitet som ”hjälpare”. Relationen medför dock en hel del oro för 
Karolina som är rädd för att hennes partner kanske inte kommer att klara av att förändra sitt liv och 
om inte, det vågar hon knappt uttala, är hon rädd för att han kan komma gå samma väg som hennes 
pappa. Karolina har alltså försökt att återskapa en relation och en situation som påminner om det 
som hon hade med sin pappa och hon ser vid intervjutillfället som sin uppgift att försöka hjälpa sin 
partner att förändra sitt liv. Kanske, för att återkoppla till den tidigare frågan om skuld, försöker 
Karolina på detta sätt även att kompensera för den skuld som hon lägger sig själv till last för sin 
pappas död – genom att rädda någon annans pappa. 
 Vid tiden för vår återkopplingsintervju berättar Karolina att hon har valt att flytta ifrån sin 
tidigare livspartner för att fundera över vad hon vill med sitt liv. Detta innebär att Karolina i sin 
livsberättelse har förändrat sin position och fokus från att tidigare ha varit upptagen av sin partners 
välbefinnande, till att börja fundera över sina egna behov och intressen i livet. 
 

8.1.14 Längtan efter att komma till försoning 
Karolina beskriver vid intervjutillfället hur hon liksom har fastnat i sorgen efter pappan och hon 
uttrycker en längtan efter att ”komma till försoning” med hans död, på ett sätt som gör det möjligt 
att börja leva fullt ut igen. 
 

 K: För jag märker att min mamma har hittat en man och verkar trivas och må bra och så. Min lillebror 
verkar också ha gått vidare […] Jag har känt… i många, många år nu att, man måste kunna gå vidare… 
När det kritiska sorgearbetet dom första åren är över måste man gå vidare, inte fastna i det förflutna. Det 
känner jag att det måste jag arbeta med och också hitta en försoning i det här att pappa inte finns längre, 
så ser det ut idag. 
A: Hur skulle det se ut tror du? Hur skulle du veta att du hade kommit till försoning? 
K: Jag skulle vilja ha någon att… prata med professionellt. Någon som kan ha ett slags utifrånperspektiv, 
fågelperspektiv. Se det ovanifrån. Att man på något sätt kan bli vägledd i någon slags försoningsprocess, 
att lämna denna fixering vid det förflutna, som är negativ, till att hitta något positivt och att kunna gå 
vidare i livet med… lite grann med hjärtat, personligen. Och att möjligen gå med i en sån här grupp med 
andra personer som har förlorat sin förälder. 
A: Det är något som du kan tänka dig idag? 
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K: Ja det kan jag tänka mig idag och det är väl så att jag har haft denna sten på axlarna i så många år att 
det… (avslutar inte meningen, sitter tyst). Man är ju fortfarande ung men inte jätteung och jag vill finna 
den här ron att gå vidare. Så… så ser det ut idag. Att känna att han är borta, men hitta en slags läkning, 
sorgen finns alltid, kommer alltid att finnas där, men att det inte skulle vara så fixerat. 
A: För hur ser den där fixeringen ut som du beskriver att du har idag? 
K: Det har varit att… inte känna sig riktigt, riktigt lycklig. Sådär som man kände sig under barndomen. 
När det var riktigt lyckliga stunder med familjen, att känna den här euforiska lyckokänslan. Det har varit, 
ja sen den dagen han gick bort, har lyckan på något sätt alltid kantats av men, om. Ja, saknaden av 
föräldern har varit där i bakgrunden, i periferin. Det skulle kännas skönt om den här fixeringen mer eller 
mindre kunde… gå bort, att man kunde hitta en försoning, ett lugn, att gå vidare i livet. 

 
Tolkning 
I berättelsen blir det tydligt hur Karolina upplever sig ha fastnat i sorgen, till skillnad från mamman 
och brodern som hon säger har ”gått vidare” i livet. Hon beskriver hur sorgen ständigt finns 
närvarande i hennes liv och kan förstöra även potentiellt goda stunder. De lyckliga minnena tillhör 
barndomen och livet före pappans död, medan livet nu, efter, kantas av tankarna på hur livet skulle 
ha varit om pappan hade funnits kvar. Karolina ger uttryck för en stress över att livet rusar ifrån 
henne, medan hon sitter fast i sorgen, och en längtan efter att komma till en ny punkt, där sorgen får 
en mindre central plats och där hon kan börja njuta av livet igen. Karolina säger att hon vill söka 
professionell hjälp – en enskild samtalskontakt – som kan hjälpa henne att få perspektiv på sin 
situation och att bearbeta sorgen. Hon kan även tänka sig att delta i grupp utifrån ett behov av att 
möta andra självmordsdrabbade. Karolina använder ordet försoning och jag undrar om ordet 
symboliserar det känslomässiga arbete som hon tänker sig behöva göra när det handlar om att 
förlåta sin pappa för det svek som hon har upplevt – att inte längre lasta honom för hans död, men 
kanske inte heller sig själv. Försoning skulle i så fall kunna innebära att få ihop en ny livsberättelse, 
där ingen längre finns att skylla för pappans död och där Karolina kan ta med sig de goda minnena 
från pappans liv in i sin framtid. 
 

8.1.15 Oron för lillebror 
I samband med att vi talar om Karolinas svårigheter att komma vidare i sorgen tar Karolina 
spontant upp en oro som hon känner för sin lillebror. Hon säger att även mamman oroar sig, utifrån 
att hennes bror påminner om pappan och det är svårt att veta hur han egentligen mår. 
 
K: Han som kille har varit väldigt… har aldrig pratat om det direkt, eh… är tystlåten. Han har aldrig 
någonsin besökt graven sedan den dagen vi jordfäste honom, … han är sån, så på nåt sätt så måste han ha 
tagit ett rejält avstamp… Jag vet inte riktigt när han kan ha lämnat honom, han kanske gjorde det den dagen. 
För det har varit svårt att nå fram till honom, eh … han har inte velat dela med sig av sina känslor, såsom vi 
kvinnor kan göra. Jag menar hon (mamman) har ju också varit orolig för honom, det här med… att han har 
varit så tystlåten också. Att han också kanske skulle gå samma väg som vår pappa. Men så var det inte, så 
har inte varit fallet men att hon har haft den oron. I och med att han har varit tystlåten och suttit på sitt rum 
och vid sin dator och att han har tagit, fått, i princip tagit rollen som mannen i huset. 
 
Tolkning 
Berättelsen om Karolinas oro för sin bror tar sin början i hennes tolkning av broderns sorg som att 
han har klarat av att gå vidare i livet, och med det har ”lämnat” pappan bakom sig. Jag får en känsla 
av att Karolina upplever det som att brodern har strukit ett streck över sin relation till pappan och 
inte längre blickar bakåt. Denna tanke återspeglar kanske hur Karolina ser på sin egen sorg, d.v.s. 
att gå vidare i livet – att komma ur sorgen lite och börja se till de egna behoven – kanske för 
Karolina förknippas med att känslomässigt överge sin pappa. Detta antagande knyter an till min 
tidigare fråga om det kan vara så att Karolina, genom sorgen, också upplever en närhet till sin 
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pappa. En närhet som Karolina i så fall är mån om att bevara. 
 Berättelsen visar hur Karolina beskriver och tolkar sin brors sorgereaktioner. Däremot går det 
inte att dra några slutsatser om hur brodern faktiskt mår eller fungerar. Om broderns reaktioner 
överensstämmer med Karolinas beskrivning, så kan det bero på att han har ett annat sätt att sörja, 
kanske ett mera instrumentellt sätt med färre känslouttryck (Björklund & Gyllenswärd, 2009), men 
där sorgen ändå bearbetas i hans inre. Broderns reaktioner kan alternativt tolkas som att han 
känslomässigt försöker fly från förlusten i likhet med Granots (2005) teorier om fördröjd sorg. 
Hans tendens att isolera sig kan då också tolkas som tecken på psykisk ohälsa (Dyregrov et al., 
2003). Oavsett vilket, så påvisar berättelsen ändå hur olika Karolina och brodern verkar ha hanterat 
förlusten efter pappan. Tidigare framkom att Karolina inte heller visste om brodern hade sett 
pappans döda kropp, vilket ytterligare förstärker bilden av hur Karolina och hennes lillebror har 
burit förlusten efter pappan så isolerade från varandra. 
 Av berättelsen framgår att Karolina ser det som att brodern har kommit att axla pappans roll i 
familjen. Karolina verkar osäker på huruvida det är en roll som han själv har tagit på sig eller om 
familjens förväntningar har varit styrande. Detta skulle i så fall stämma väl överens med Dyregrovs 
(2007) teorier om hur rollfördelningen inom familjen kan förändras efter en förälders död och att 
tonåringen kan komma att axla ett ansvar som denne inte är mogen för. Kanske har brodern i rollen 
som ”istället för pappa” upplevt sig förhindrad att sörja öppet, utifrån en ambition om att verka 
stark utåt och erbjuda en motvikt till det traditionellt mera kvinnliga – det emotionella – sättet att 
sörja (Björklund & Gyllenswärd, 2009). Om så är fallet, nämligen att brodern till följd av familjens 
förväntningar och egna föreställningar om hur man skall vara som man, eller av andra skäl, t.ex. 
svårigheter att hantera de aspekter som har med pappans självmord att göra, har hindrats i sin 
sorgeprocess, så tänker jag att Karolinas oro för sin bror är starkt befogad. 
 

8.1.16 Hur pappans död har påverkat livet och tankar om framtiden 
När jag frågar Karolina hur hon upplever att pappans död har påverkat hennes liv återkommer hon 
till hur hennes liv präglas av en stark saknad efter pappan och när det handlar om framtiden så har 
Karolina inte direkt några utstakade planer för sig själv. 
 

K: Ja det har det varit… Det har varit just det här, eh … att pappa var sådär (tystnar, menar nog så som 
hon har beskrivit honom). Just det där som pappor ska göra… det har varit mycket smärtsamt vid 
högtidstillfällen, inte bara högtider, tillfällen i ens liv då man hade velat att en pappa skulle finnas där. 
Att man har velat ha det här stödet som en pappa kan ge, att man har velat ha det och inte har fått det. Det 
är som en bit som har saknats. 
A: Hur har det påverkat dig tror du? Att den biten har saknats i ditt liv? 
K: Ja det har varit… eh … mycket funderingar … känslomässigt. Bara att man mitt i en glad stund 
plötsligt kan känna den här sorgen att ”tänk om pappa hade varit här”, att det har varit väldigt jobbigt… 
A: Om du tänker på framtiden som att den fortsätter här (visar på livslinjen). Vad kan du få för tankar då, 
om din framtid? 
K: Ja… jag tänker om man någon gång i framtiden kanske skulle få barn och liksom det här med morfar. 
Det känns ju också som en sorg att om det eventuellt skulle bli något sådant, att dom inte kommer att 
kunna ha någon morfar, att det också har varit i tankarna. Ju mer åren går desto mer perspektiv får man 
på det hela och… just det här med försoningsbiten… att man kan bli mer tillfreds, en hel människa. Att 
det blir bättre i framtiden. 

 
Tolkning 
I berättelsen blir det tydligt hur Karolina ser sorgen som en fortsatt följeslagare i livet och hur 
framtiden och nya utvecklingsskeden kommer att leda till nya dimensioner av saknad. När hon för 
sig själv uttrycker en förhoppning om att en dag kanske själv få barn, så grumlas denna tanke av 
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sorgen över att hennes barn inte kommer att få träffa sin morfar. Karolina återkommer dock till sin 
önskan om att nå försoning med pappans död och på så vis uttrycker hon också hopp om sin 
framtid. 
 

8.1.17 När bandspelaren har stängts av 
När bandspelaren har stängts av säger Karolina: ”Det här med dödsorsaken är jobbigt.” Hon 
berättar att en del frågar hur hennes pappa tog sitt liv och det gör henne upprörd: ”Det har de inte 
med att göra!” Det är tydligt att det är ett laddat ämne för Karolina. Hon säger att det kanske också 
bidrog till att hon efter pappans död inte ville ”gå i grupp”, eftersom hon inte ville berätta, men 
också för att hon var rädd för att ta del av andras beskrivningar. Karolina har även svårt att se filmer 
som är våldsamma eller där någon tänker ta livet av sig. Efter en lång tystnad säger hon: ”Ja min 
pappa hängde sig ju, så jag har svårt att se rep, särskilt vissa rep, sådana med spännen på som man 
fäster saker på bilen med… mamma upptäckte ju att ett sådant var borta, när pappa var borta...” 
Karolina sitter tyst en lång stund och avslutar intervjun med att hon har bett sin husläkare om en 
remiss till en psykoterapeut för att få hjälp i sorgen efter sin pappa. 
 

8.1.18 Analys 
Karolinas berättelse om erfarenheten av att ha förlorat sin pappa i självmord består framför allt av 
berättelseavsnitt som syftar till att belysa särskilda aspekter av denna erfarenhet, snarare än att 
illustrera ett specifikt händelseförlopp. Kanske är det illustrativt för hur också Karolinas 
livsberättelse har kommit att koncentreras kring pappaförlusten. Det blir svårt att urskilja någon 
form av process över tid, tvärt om känns det som att pappaförlusten talas om med stor aktualitet 
fastän den ligger mer än 10 år tillbaka i tiden. Det är också så som Karolina beskriver sin sorg – 
som att hon fastnat i den – medan livet rusar henne förbi. 
 
Fråga 1. Vilka aspekter av erfarenheten av att under tonåren ha förlorat sin pappa i självmord 
framträder som centrala i Karolinas berättelse? 
 
En första aspekt av förlusten som framträder som central är att Karolina hade en känslomässigt 
väldigt nära relation till sin pappa – en pappa som Karolina beskriver har fungerat som en trygg 
famn för återhämtning. Pappaförlusten har i Karolinas fall orsakat ett stort känslomässigt tomrum, 
och livet efter pappans död har kommit att präglas av ett ”tänk om” pappan fortfarande hade varit i 
livet, med en ständigt närvarande saknad. 
 En andra aspekt av förlusten är att pappans självmord var en traumatisk händelse, vilken har 
fört med sig att Karolina också har kommit att förlora sin grundtrygghet i tillvaron. I likhet med 
Janoff-Bulmans (1992) teorier om hur en traumatisk händelse kan slå sönder en grundläggande 
tillit till världen som en god och meningsfull plats, beskriver Karolina hur hon än idag, 10 år efter 
pappans död, bär på en stark oro för att komma att förlora någon annan närstående. 
 En tredje aspekt av förlusten är att Karolina känner sig sviken och övergiven av sin pappa till 
följd av att han tog sitt eget liv. Intellektuellt förstår Karolina att pappan var allvarligt deprimerad 
och tog sitt liv som en sista utväg, men känslomässigt tänker hon att pappan ändå hade ett val – och 
att han valde att lämna henne. Kanske upplevs pappans självmord som ett svek också utifrån att 
Karolina och pappan hade en så nära relation, och att Karolina kan tänka att pappan borde ha 
berättat för henne hur dåligt han mådde. Att pappan inte efterlämnade ett brev med någon form av 
förklaring eller kärleksbetygelse till Karolina och familjen, kanske kan ses som en förlängning av 
detta svek. Tanke och känsla tycks alltså gå isär när det handlar om meningsskapandet kring 
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pappans död. Kanske visar detta just på svårigheten att få ihop en berättelse kring förlusten som 
också går att ta till sig känslomässigt, efter en förälders död i självmord. 
 En fjärde aspekt av förlusten är den självpåtagna skulden. Karolina uttrycker inte tydligt att hon 
känner skuld för sin pappas död, men jag uppfattar en underliggande fråga om skuld som kommer 
till ytan i mera generaliserande termer. Jag tolkar det som att Karolina intellektuellt kan resonera 
med sitt samvete, t.ex. utifrån ny kunskap om depression och självmord, men att den självpåtagna 
skulden – tankarna om vad man kunde ha sagt och gjort annorlunda – nog i princip är oundviklig 
vid självmord inom familjen. Även här går alltså tanke och känsla isär. Kanske är det först när ett 
känslomässigt arbete har ägt rum, där den intellektuella förståelsen har integrerats i den egna 
upplevelsevärlden i form av en ny livsberättelse, som skuldbördan verkligen kan lätta. 
 En femte aspekt av förlusten är skammen över att pappan tog sitt liv och rädslan för att ses som 
annorlunda, till följd av att självmord är en från normen avvikande dödsorsak. För Karolina som 
redan före pappans självmord har sett sig som olik sina jämnåriga kompisar, har det kanske varit 
särskilt svårt att berätta om pappans självmord av rädsla för att framstå som än mer annorlunda. Jag 
uppfattar att Karolina har utvecklat strategier för att hantera olika situationer där pappan kommer 
på tal, där hon är särskilt lyhörd inför sin omgivning ifråga om deras förmåga att härbärgera denna 
erfarenhet. 
 En viktig aspekt av sorgeprocessen är Karolinas upplevelse av att ha ”fastnat” i sorgen. 
Karolina beskriver att hon har en fantasivärld där pappan lever kvar, men beskriver denna 
fantasivärld som mera hindrande än hjälpande i sorgen. Jag uppfattar att Karolinas fantasivärld 
skiljer sig från vad Klass, Silverman och Nickman (1996) refererar till som fortsatta band 
(continuing bonds) till den döde föräldern, vilka kan fungera hjälpande i sorgen. Jag undrar om 
sorgen för Karolina innebär att hon känner närhet till sin pappa och att försök att gå vidare i livet 
och ge sorgen en mindre central plats, förknippas med att överge honom. Karolina indikerar t.ex. 
att brodern som hon tolkar det har gått vidare i livet, har ”lämnat” pappan och hon uttrycker även 
en oro för att mamman har ”glömt bort” pappan, genom att hon har träffat en ny man. 
 En andra aspekt som handlar om sorgeprocessen är Karolinas längtan efter att komma till vad 
hon kallar ”försoning” med omständigheterna runt sin pappas död. Hon är arg på sin pappa och har 
en olöst konflikt till honom som handlar om skuld – hans egen skuld till sin död, men kanske också 
den skuld som jag uppfattar att hon lägger sig själv till last. Jag förstår det som att komma till 
försoning för Karolina innebär det känslomässiga arbete som hon ser sig behöva göra, för att 
integrera en ny berättelse i sig själv, där ingen längre finns att skylla för pappans död och där hon 
kan ta med sig de goda minnena från pappan in i sin framtid. 
  En aspekt som handlar om hur Karolina har försökt bearbeta sorgen inkluderar hennes val av 
livspartner. En relation som Karolina beskriver påminner om den förlorade relationen till pappan, 
vilket har medfört viss trygghet och igenkännbarhet, men även mycket oro kopplat till att Karolinas 
livspartner har alkoholproblem och att Karolina har sett som sin uppgift att hjälpa honom att 
förändra sitt liv. Här kan man dock undra om Karolinas roll som ”hjälpare” verkligen har fungerat 
bearbetande, eller om den har kommit att hindra hennes egen sorg i enlighet med Dyregrovs (2007) 
teorier om hur hjälparrollen kan användas som skydd mot egen sorg. 
 Utöver de aspekter som berör Karolinas egen sorg så uttrycker hon en oro för sin yngre bror, 
som hon beskriver det har isolerat sig i sin sorg och aktivt undviker att prata om pappan och att 
besöka pappans grav. Om broderns sorgereaktioner överensstämmer med Karolinas beskrivning så 
är det svårt att säga huruvida broderns reaktioner bara skiljer sig från Karolinas, t.ex. i enlighet med 
Frydenbergs (2008) teorier om coping och genus, där tonårspojkar oftare ignorerar och håller svåra 
händelser för sig själva, medan tonårsflickor väljer att prata, eller om brodern uppvisar tecken på 
fördröjd sorg (Granot, 2005). Om brodern väljer att isolera sig bör det dock enligt Dyregrov m.fl. 
(2003) tolkas som en tydlig indikator på psykisk ohälsa. 
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Fråga 2. Vad har fungerat underlättande (stödjande) respektive försvårande (hindrande) i 
sorgeprocessen? 
 
De underlättande faktorer som Karolina framhåller som betydelsefulla i sorgen har bl.a. varit det 
stöd som hon och familjen mötte från släkt, familjevänner och skolpersonal i nära anslutning till 
pappans död. Detta stöd fyllde funktionen av omhändertagande, både konkret och känslomässigt, 
men Karolina såg även omgivningens deltagande i sorgen som en bekräftelse på att pappan hade 
varit uppskattad i många människors liv. I detta sammanhang framhåller Karolina särskilt 
betydelsen av skolans insatser; att skolpersonalen besökte familjen, att man gemensamt 
formulerade ett brev till klassen, att hon fick möjligheter att uttrycka sin sorg i skolan samt att 
Karolina och familjen fick kontakt med en BUP-mottagning för stöd. Däremot har jag haft svårt att 
uppskatta Karolinas upplevelse av det stöd som hon fick genom BUP. När jag frågade om detta 
specifikt vid återkopplingen beskrev Karolina det som att hon under det första året efter pappans 
bortgång fick en chans att ”prata av sig”, men att hon inte upplevde kontakten som bearbetande. 
Jag tolkar det som att kontakten fyllde åtminstone en avlastande funktion då, men att Karolina nu, 
när hon blickar tillbaka, inte tillskriver denna kontakt särskild betydelse eftersom sorgen kvarstår 
så oförändrad. 
 När det handlar om försvårande faktorer i sorgen, så tar Karolina upp flera försvårande faktorer 
som hänger samman med dödsorsaken självmord. Jag har tidigare nämnt att pappans död var en 
traumatisk händelse som även innebar förlusten av en grundläggande trygghet i tillvaron. Pappans 
död i självmord har dessutom bidragit till känslor av övergivenhet, skuld och skam, men också till 
obesvarade frågor om varför pappan tog sitt liv, vilket är väl överensstämmande med tidigare 
forskning (Cerel et al. 1999, Clark, 2001, Dyregrov, 1990, 1997, Granot, 2005, Worden, 1996, 
2006). Att dödsorsaken har varit så från normen avvikande har fått stigmatiserande konsekvenser 
på så vis att omgivningens, t.ex. de jämnåriga klasskamraternas, reaktioner till stor del har kommit 
att präglas av stor osäkerhet och i många fall av avståndstagande i likhet med Dyregrovs och 
Dyregrovs (2008) och Wordens (2006) teorier om svårigheten att få socialt stöd vid traumatiska 
händelser och särskilt vid självmord inom familjen. För Karolina har dessa reaktioner bidragit till 
en förstärkt känsla av att vara annorlunda. 
 När det handlar om det kanske mest betydelsefulla stödet, inom familjen, så beskriver Karolina 
att det delvis också har uteblivit till följd av dödsorsaken. Inom familjen har man tagit bort 
fotografier på pappan och man har i tyst samförstånd undvikit att prata om honom, med hänvisning 
till att det har varit alltför smärtsamt. Det är dock oklart om denna uppfattning har delats av alla i 
familjen. Karolina uttrycker själv att det kanske skulle ha varit till hjälp i sorgen, om man hade 
pratat mer om pappan. Här kan man tänka att meningsskapandet kring pappans död, men även 
minnesskapandet efter pappan, kan ha försvårats genom att man inte förmått att mötas i en 
gemensam bearbetning inom familjen. Kanske har det uteblivna minnesskapandet och 
meningsskapandet försvårat sorgen ytterligare i enlighet med Curriers m.fl. (2006) teorier om 
dessa båda processer underlättande för sorgen. Karolina framhåller dock betydelsen av mera 
ordlösa möten i sorgen, t.ex. de som har ägt rum mellan henne och mamman när man har skött om 
pappans grav, när man tänt ljus för pappan vid speciella högtider eller inom familjen påmint 
varandra med korta ”kom ihåg”. 
 Även den fantasivärld som jag tidigare beskrivit, där pappan lever kvar, har kommit att 
försvåra för Karolina i sorgen. Här reflekterar Karolina själv över valet att inte se pappans döda 
kropp, med frågan om det har försvårat för henne att ta in pappans död som en verklighet. Det här 
som Karolina beskriver som att ”ta in pappans förlust som en verklighet” stämmer väl överens med 
Wordens (1996) teorier om de uppgifter som barnet ställs inför vid en föräldraförlust. Enligt 
Worden är den första uppgiften just att ta in förälderns död som en verklighet, som en förutsättning 
för att sorgen skall bli möjlig. 
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Fråga 3. Hur har erfarenheten av att under tonåren ha förlorat sin pappa i självmord påverkat 
Karolinas självbild och livsinnehåll? 
 
Karolina beskriver inte tydligt hur hon upplever att pappans död har påverkat hennes självbild, men 
jag uppfattar det som att hon alltid har känt sig olik sina jämnåriga klasskamrater, en självbild av att 
vara annorlunda som tycks ha förstärkts till följd av pappans självmord. Detta stämmer väl överens 
med Dyregrovs och Dyregrovs (2008) teorier om hur anhöriga sörjande kan drabbas av 
omgivningens negativa föreställningar, t.ex. vid självmord. Jag förstår det också som att Karolina 
till följd av erfarenheten av pappans självmord har känt sig mera mogen än sin biologiska ålder, 
vilket ytterligare kan ha försvårat mötespunkter med jämnåriga och fört med sig att Karolina har 
sökt en äldre man som livspartner. I livet som ung vuxen har Karolina tagit på sig rollen som ”den 
barmhärtige samariten” (Karolinas egna ord) i relationen till sin livspartner, och hon säger själv att 
hon har sett som sin uppgift att ”rädda någon annans pappa”. Jag har i intervjun med Karolina 
förstått att hon fram till nu till stor del har stått utanför studie- och arbetsliv, och kanske är det 
ytterligare något som kan förstärka känslan av att vara annorlunda i relation till jämnåriga. Rollen 
som ”räddare” i livspartnerns liv har kanske blivit än mer framträdande genom att det sociala livet 
i övrigt har varit relativt torftigt. Karolina beskriver dock hur deltagandet i levande rollspel har fått 
stor betydelse även i vuxenlivet. Kanske innebär levande rollspel ett sammanhang för gemenskap 
och en möjlighet att experimentera med alternativa roller som led i Karolinas identitetsutveckling, 
men kanske erbjuder deltagandet i ”live” även en möjlighet för Karolina att för en stund komma 
ifrån det egna livet, som i så stor utsträckning präglas av sorgen efter pappan. 
 Förlusten av pappan i självmord har påverkat Karolinas liv på så sätt att hon lever med en 
ständigt närvarande saknad efter honom. Hon säger sig t.ex. inte ha upplevt riktig glädje i livet efter 
pappans död, och de lyckliga minnena är starkt förknippade med barndomen – när pappan ännu var 
i livet. Karolina beskriver också hur hon till följd av pappans självmord har svårt att känna tillit i 
nära relationer och är rädd för att bli lämnad på nytt. Trots det säger hon sig ha utvecklat en starkare 
självtillit, utifrån att hon har klarat av att hantera förlusten efter pappan. Karolina säger sig även 
högre värdesätta de nära relationer som består över tid, vilket stämmer väl överens med Dyregrovs 
(1997) forskning om hur tonåringar kan komma att omvärdera vad som är viktigt i livet efter en 
traumatisk händelse. På så vis uppfattar jag att Karolina balanserar konsekvenserna av pappans död 
i självmord, till att också ha medfört något av värde.  
 

8.2 Sofias berättelse 
Sofia är 19 år när intervjun äger rum och bara några dagar tidigare har hon tagit studenten. Hon bor 
tillsammans med sin mamma och sin 15-årige lillebror Samuel. Sofia har också en storasyster på 
pappans sida som är utflyttad. Vid tiden för vår intervju har det gått 7 månader sedan Sofia 
förlorade sin pappa i självmord. I Sofias livsberättelse blir det tydligt hur den kanske viktigaste 
vändpunkten i hennes liv var när hon som 12-åring insåg att hennes pappa var deprimerad. Från 
den punkten och framåt kom Sofia att bära på en ständig oro för att pappan skulle kunna ta sitt liv. 
Pappans självmord innebar därmed att Sofias allra starkaste rädsla – att förlora sin pappa – så 
småningom kom att besannas. 
 

8.2.1 Vetskapen om pappans depression som en vändpunkt 
Sofia insåg att hennes pappa var deprimerad i samband med att han blev inlagd för vård på en 
psykiatrisk klinik. Hon var då 12 år och även om man i familjen inte pratade om att pappan hade 
självmordstankar, så säger Sofia att hon intuitivt förstod. 
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S: Ja det var mamma som i stort sett tvingade honom eller vad man ska säga, för han var så sjuk. Vi fick 
inte ens gå ut med honom på promenad för att läkarna var så rädda att han skulle göra illa sig själv, så 
han var riktigt dålig då. 
A: Hade han gjort sig illa då? 
S: Inte vad jag vet, jag tror att han hade sagt till mamma att han inte ville leva längre och mammas pappa 
tog också livet av sig, så hon var väldigt… ja rädd för det och tog det drastiska beslutet liksom. 
A: Så hon tog det på allvar? 
S: Ja verkligen.  
A: Och hur var det här för dig? Var du med på sjukhuset? 
S: Jag var där, men vi pratade aldrig om det innan så jag fick veta att han låg på sjukhuset först när han 
var där. Och jag minns inte riktigt men jag fick veta att han var deprimerad, men allt det här med hur 
sjuk han var det fick jag veta först mycket, mycket senare. Och när jag var på sjukhuset så låtsades jag 
som ingenting för pappas skull. Och efteråt pratade vi inte heller om det. Så… 
A: Så det här innebar en vändpunkt i ditt liv, när du förstod att din pappa var deprimerad? (Sofia började 
sin berättelse med att det var den viktigaste vändpunkten). 
S: Mm, precis, för han hade mått dåligt jätte-jätte-jättelänge, men jag trodde att när han var så grinig, att 
det var sån han var. Men sen när jag fick veta att han var sjuk, det förklarade väldigt mycket. Så på så 
sätt var det skönt. Men sen efteråt, när jag fick reda på att han var deprimerad så var det väldigt mycket 
rädslor och sånt där, väldigt länge. Så just den händelsen har gjort väldigt mycket med mitt liv i väldigt 
många år. 
A: Vad var din största oro då, efter det att du fick veta att din pappa var deprimerad? 
S: Jag var rädd varje dag för att han skulle ha tagit livet av sig när jag kom hem från skolan. 

 
Tolkning 
Sofias berättelse visar hur insikten om pappans depression bidrog till en ökad förståelse för hans 
ibland svåra humör, men vetskapen innebar även ett hot mot tryggheten i tillvaron genom att Sofia 
under hela sin tonårstid kom att oroa sig för att pappan skulle kunna ta sitt liv. I berättelsen blir det 
tydligt hur Sofia står utanför händelsernas centrum, så som ett barn oftast gör. Det är mamman, 
pappan och läkarna som fattar beslut – även beslutet om att inte prata med Sofia om allvaret i 
situationen, medan Sofia läser av de vuxnas signaler och förstår ändå. Det är för mig oklart om 
Sofia vid denna tidpunkt kände till att hennes morfar hade gått bort i självmord. Det skulle i så fall 
kunna innebära att självmord för Sofia var en verklighet att räkna med, på ett annat sätt än för en 
tonåring som aldrig kommit i kontakt med självmord. Om så var fallet, kanske denna vetskap 
ytterligare bidrog till Sofias oro för sin pappa. Budskapet, som jag uppfattar i berättelsen, är att 
Sofia förstår allvaret i pappans hälsotillstånd, men genom att det är en hemlighet – något som inte 
går att prata om i familjen – så kommer Sofia till stor del att bära denna oro ensam. 
 

8.2.2 Hur pappans depression förändrade relationen mellan Sofia och pappan 
Sofia beskriver att hon som barn hade en nära relation till sin pappa – att hon var hans lilla 
prinsessa – men att deras relation förändrades till följd av hans depression. I efterhand förstår Sofia 
att pappan måste ha varit deprimerad i väldigt många år, men även efter det att pappan blev inlagd 
på sjukhus så hade Sofia svårt att se honom som sjuk. Hon betraktade snarare sin pappa som en tyst 
och inbunden person, ibland med ett svårt humör. 
 

S: Ja eh, han var ju deprimerad i... vi har pratat om det så mycket och mamma tror att han var det i större 
delen av sitt liv. Eh… men jag minns honom när jag var riktigt liten, att han var väldigt glad och han tog 
hand om mig och vi lekte tillsammans och sådär. Och sen någonstans när jag var kanske 7 så tror jag att 
han blev sämre, för då gled vi ifrån varandra väldigt mycket. Innan hade jag varit hans lilla prinsessa, 
jag ville gifta mig med honom och sådär (ler). 
A: Så ni var tillsammans mycket du och din pappa? 
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S: Ja och sen, ja ungefär i 7-årsåldern så minns jag att han skrek mycket och blev sur för minsta lilla och 
allt som man gjorde var fel. När vi var på semester när jag var 12 eller något sånt så drog han sig tillbaka. 
När vi var på stranden så låg han hemma och sov. Det var strax efter det som han åkte in på sjukhus. Och 
jag… minns inte att jag märkte någon skillnad när han kom hem från sjukhuset, det... var ganska jämnt 
sådär. Det var ju inte så att jag gick runt och tänkte att han var sjuk, utan eftersom han alltid var som han 
var så kändes det liksom inte som en sjukdom. Han var tyst och pratade inte så mycket och… Han 
frågade kanske hur dagen hade varit. Vi pratade inte så mycket. Och när vi andra satt och pratade vid 
köksbordet så tänkte han på annat och var aldrig med i samtalen. 
 

Tolkning 
Berättelsen tar sin början i hur Sofia är sin pappas lilla prinsessa, vilket visar att hon och pappan 
hade en exklusiv relation – en egen värld – där Sofia kan ha känt sig sedd och omhändertagen av 
sin pappa. Berättelsen övergår sedan till att visa på de förändringar som Sofia lade märke till hos 
sin pappa. Han fick ett häftigt humör och började både fysiskt och psykiskt att dra sig undan det 
gemensamma familjelivet – genom att isolera sig rumsligt, men också genom att sitta tyst vid sidan 
av familjens samtal. Kanske kan Sofia i detta läge ha upplevt ett övergivande från pappans sida, i 
och med att han också drog sig undan henne. I slutet av berättelsen blir det tydligt hur Sofia och den 
övriga familjen, efter flera år med pappans depression, delvis tycks ha vant sig vid hans depressiva 
sidor och hans isolering ifrån familjen. Jag uppfattar att Sofia med berättelsen framför allt vill 
förmedla hur depressionen kom att förstöra den goda relation som hon som litet barn hade till sin 
pappa, men kanske ligger det i berättelsen också en insikt som först i efterhand har gått att nå – 
nämligen den om hur allvarligt deprimerad pappan måste ha varit och att de svåra sidor som 
familjen tvingades utstå, på många sätt var ett resultat av denna depression. 
 

8.2.3 När pappan plötsligt verkade må bättre 
Två månader före sin död verkade pappan plötsligt må mycket bättre, vilket gjorde att Sofia för en 
kort tid släppte sin oro för att han skulle kunna ta sitt liv. Sofia fick under denna tid en möjlighet att 
se sin pappa med nya ögon – hur han var när han inte verkade nedstämd. Även relationen mellan 
Sofia och pappan förbättrades den sista tiden, något som har blivit en hjälp i sorgen. 
 

S: Eh… förra hösten, bara typ 2 månader innan oktober (då pappan tog sitt liv), så blev pappa väldigt 
glad. Det var första gången, jag trodde att han hade blivit bättre; jätteglad och kärleksfull och sådär, 
jättestor skillnad! ... Så det var kul att få uppleva (ler). 
A: Ja, jag förstår det (ler). 
S: Och då trodde jag ju att han hade blivit bättre och så var det väl egentligen så att han hade bestämt sig 
för att göra det här... och … att allting (“det jobbiga”) hade lyfts bort... Så tänker jag i efterhand..., men 
det var skönt... Jag minns inte när jag såg honom glad… innan dess liksom. Utan jag minns bara den här 
bittra pappan. Så det var väldigt skönt, när man tänker tillbaka, att få se honom utan sin sjukdom. Att 
han egentligen inte var sådär. Det var väldigt skönt. 

 
Sofia återkommer till detta att pappan förändrades före sin död vid ytterligare ett tillfälle och då 
kopplar hon detta till att han började motionera väldigt intensivt.  
 

S: Ja så han bantade och började jogga och sen var det bara det som gällde, han joggade flera gånger i 
veckan och tyckte det var väldigt, väldigt skönt och det var i samband med det som han blev mycket 
gladare. Så han sprang halv maraton och sånt där. Det var kul (minns tillbaka, skrattar till) men det var 
det enda som han pratade om sen. När man frågade hur han mådde så svarade han typ "jamen jag mår 
bra, det var skönt att jogga idag" typ. Så det blev lite maniskt nästan.  
A: Han gick upp i det? 
S: Ja, verkligen, jättemycket! Det var det enda han pratade om. Pappas bästa kompis sa det sedan när det 
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hände och vi pratade mycket om att han liksom, han var inte sig själv utan pratade bara om det där 
springandet och han pratade inte alls lika mycket politik som han brukade göra och sånt där. Han gick 
upp så himla mycket i det. Jag tror att han var väldigt stolt över sig själv och det var samtidigt så att han 
blev mycket gladare. Vi har fått höra av våra grannar att samma dag som han tog sitt liv, så var han ute 
och joggade. Jag vet inte om han kände att det var någonting han kunde lyckas med. Det var väldigt 
häftigt! Han hade aldrig tränat förut och rökt och varit onyttig i många, många år och sen plötsligt 
bara… (avslutar inte meningen, menar kanske “klarar han att vända sitt liv”). Ja det var väldigt 
speciellt... (ler). Det är ju mest nu i efterhand som man tänker att det nästan var lite sjukligt. Att vara så 
gammal eller vad man ska säga och springa flera, flera gånger i veckan. Han läste om det och pratade 
inte om något annat och sådär... Mm, han läste väldigt mycket böcker om välbefinnande och vägen till 
lycka. Då hade han läst någonstans att joggning utlöste endorfiner, så jag tror ändå att det var ett sätt 
att… han medvetet sprang för att må bättre och... det gjorde han ju också. 

 
Tolkning 
Av de båda berättelserna framgår att den händelse att pappan verkade må så mycket bättre tiden 
före sin död har fått stor betydelse för Sofia. Det är dock svårt för henne att förstå denna plötsliga 
förändring. I den första berättelsen undrar Sofia om en del av pappans glädje, i själva verket kan ha 
varit en lättnad över att han kommit till beslutet om att ta sitt liv. I den andra berättelsen ger hon 
ändå uttryck för en övertygelse om att pappan verkligen ville förändra sitt liv och bli av med sin 
depression, men i berättelsen ligger också en undran om pappans förbättring utåt sett kanske 
snarast var andra sidan av samma mynt. Joggandet övergick i vad Sofia beskriver som en slags 
besatthet, där pappan hade svårt att prata om något annat än sin joggning och därmed fortsatte han 
till viss del att skärma av sig från sin omgivning. Även om Sofia inte kan få svar på frågan om hur 
pappan själv tänkte inför denna förändring, så gläds hon över att han fick avsluta sitt liv i ett läge 
där han kunde känna att han hade lyckats med något. Sofia verkar själv stolt över sin pappa, som 
med stor kraftansträngning lyckades att förändra sitt liv den sista tiden. 
 

8.2.4 När pappan tog sitt liv 
Sofias berättelse om pappans självmord tar sin utgångspunkt i den händelse att hon själv, mamman 
och hennes lillebror Samuel några dagar tidigare reste för att hälsa på släktingar i Estland, vilket 
innebar att pappan blev ensam kvar hemma. Sofias berättelse visar hur oförberedd hon var på att 
pappan skulle ta sitt liv vid denna tidpunkt, utifrån den förbättring som hon hade sett hos honom 
den sista tiden. 
 

S: Men sen, åkte mamma och Samuel, min bror, och jag, till Estland i oktober. Och pappa brukade inte 
följa med för han pratade inte estniska så han tyckte inte det var så roligt. Så det var inte ovanligt att han 
inte följde med. Vi åkte på fredagen och sa hej då som vanligt. Det var ingenting speciellt sådär. Och då 
åkte vi färja dit och vi brukar alltid ringa när vi går av färjan på lördag morgon, men det var så mycket 
som hände så vi glömde att ringa. Vi skulle åka hem på söndagen och då ringde vi först på söndagen när 
vi var på väg till färjan men då svarade han inte och mamma ringde flera gånger och blev lite orolig 
sådär. Men hon tänkte mest att han kanske hade ramlat när han var ute och sprang eller fått hjärtinfarkt 
eller någonting sånt. Men jag och Samuel tänkte inte så mycket på det. Han kunde vara ute och jogga 
eller så. 
A: Ni blev inte oroliga då? 
S: Nej, vilket var konstigt för bara några månader tidigare hade vi blivit jätteoroliga så fort någonting 
sånt hade hänt, men eftersom han hade varit så glad så var den tanken helt borta. Så kom vi i alla fall 
hem måndag morgon och då kom vi in i huset och det luktade gas, eller då visste vi inte att det luktade 
gas men det luktade konstigt i alla fall, och vi tänkte att “vad är det här?”. Att något hade brunnit på 
spisen eller så. Så gick min lillebror och hämtade posten och så var gårdagens tidning kvar där, och då 
började mamma och Samuel tänka att ”vad är det här egentligen, nu har någonting hänt?”. Men jag 
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tänkte inte alls så. Så började mamma springa runt och leta efter pappa och han var ingenstans. Hon 
kollade sovrummet och ena badrummet och sådär och blev jätteorolig. Hon sa ingenting till oss för hon 
ville väl inte oroa oss så mycket. Men hon började springa runt och sen hittade hon honom inte 
någonstans… eh, så såg hon ett brev på köksbordet, som hon läste för sig själv och vi fattade ingenting. 
Hon sprang ut till gästtoaletten och slet upp dörren och då satt han där… 
A: Åh 
S: Och så var det en grill där också, så hade han gasat ihjäl sig med en grill och det var därifrån 
gaslukten kom. 
A: Jaha (förvånad) 
S: Och det första hon sa var att: “vad har vi gjort nu?”... och då fattade Samuel och jag på en gång... 
(gråter). 

 
Tolkning 
Sofias berättelse om när hennes pappa tog sitt liv visar hur oväntat hans självmord var vid denna 
tidpunkt, genom att Sofia hade långt till sin tidigare så ständigt närvarande oro för pappan. 
Berättelsen är på många sätt även en berättelse om skuld. När Sofia säger att man reste till Estland 
utan pappan så anar jag att hon i efterhand känner skuld, kanske kopplat till tankar om att man i och 
med det övergav pappan och ”lämnade honom åt sitt öde”. Sofia kan dock resonera med sitt 
samvete, genom att tillägga: ”det var inte ovanligt” – det var ju dessutom pappans eget val. En 
andra fråga om skuld infinner sig när Sofia säger att man brukade ringa pappan vid ankomsten – 
något som inte gjordes denna gång. Hon säger att man inte ringde pappan förrän på söndagen, inför 
återresan, och jag anar att hon i efterhand tänker att det kanske gick lång tid. Kanske ligger i detta 
en fråga om något skulle ha varit annorlunda idag om samtalet hade kommit tidigare – om pappans 
självmord hade gått att förhindra. Sofia har i berättelsen en passiv roll på så sätt att hon inte själv 
fattar några aktiva beslut, vilket är naturligt utifrån hennes ålder men det visar också på hennes brist 
på kontroll över de händelser som hon i berättelsen redogör för. Troligtvis var det aldrig Sofias 
ansvar att ringa sin pappa, men i efterhand kanske hon ändå anklagar sig själv för att hon borde ha 
gjort just det. När man senare hittar pappan död och mamma spontant reagerar med att säga: ”Vad 
har vi gjort nu?” så är det också en syftning på att mamman, Sofia och brodern skulle ha gjort något 
som orsakat pappans självmord. Berättelsen visar på detta sätt tydligt hur nära man i familjen hade 
att ta på sig skulden för pappans självmord, åtminstone i direkt anslutning till hans död. 
 

8.2.5 Vetskapen om föräldrarnas planerade skilsmässa 
Att Sofia tidigare, under många år, hade oroat sig för sin pappa och noggrant för sitt inre gått 
igenom vad hon skulle göra om hon hittade honom död hemma, gjorde att hon nästan per automatik 
själv ringde till polisen och anmälde dödsfallet. Därefter följde en plågsam väntan på polis och 
också brandkår, som på plats behövde försäkra sig om att det inte fanns explosionsrisk till följd av 
gasutsläppet. Under denna väntetid berättade mamman att föräldrarna hade bestämt sig för att 
skiljas. 
 

S: Så la jag på då och så låg mamma och Samuel i Samuels säng med det där brevet och läste det och 
grät och Samuel var helt utom sig och… då berättade mamma helt tyngd av skuldkänslor att dom hade 
bestämt sig för att skilja sig. Och att dom inte hade sagt någonting… eh ... så hon tänkte väl först att det 
var hennes fel. Eh… det kändes som typ en halvtimme tills polisen kom fast det var bara 5 minuter. Fast 
jag blev bra arg för jag tänkte att nu struntar dom i oss. 
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Tolkning 
Sofias berättelse om hur hon får beskedet om föräldrarnas planerade skilsmässa inleds med att hon 
tar på sig en aktiv roll i att styra upp situationen, genom att själv ringa polisen, medan mamman och 
Samuel får en mera passiv roll – liggandes på sängen gråtandes. Mammans skuldkänslor över att 
pappan tog sitt liv, relaterade till beslutet om skilsmässan, blir det centrala i berättelsen. Men 
berättelsen visar också på Sofias vanmakt och ilska inför sin pappas död och kanske inför det att 
föräldrarna inte tidigare hade berättat om skilsmässan. I berättelsen riktas Sofias ilska mot polisen 
som skall komma till undsättning. Sofia upplever att de dröjer längre än väntat, vilket kan ha ingett 
en känsla av övergivenhet och Sofia tänker att ”nu struntar de i oss”. 
 

8.2.6 Olika reaktioner inom familjen 
Sofias beskriver hur olika man initialt reagerade på pappans död inom familjen. Medan Sofia mera 
direkt tyckte synd om pappan, som hon menar måste ha känt sig ensam sina sista dagar i livet, så 
reagerade mamman och syskonen med ilska, utifrån att de kände sig lämnade och svikna av 
pappan. 
 

S: Eh… ja min lillebror och min syster dom var mest arga och ledsna för sin egen skull, för dom sa båda 
att dom inte kände att pappa hade älskat dom, så dom var väldigt… vad ska man säga (avslutar inte 
meningen, menar kanske ”besvikna”). Jag var mest ledsen för hans skull. Jag tyckte bara så himla synd 
om honom och insåg hur ensam han hade varit. Och dom var mest arga på honom över hur han kunde 
göra så och mamma var skitförbannad. 

 
Tolkning 
Av berättelsen framgår att Sofias bror och syster efter pappans död uttryckte besvikelse och ilska 
över att de aldrig hade känt sig älskade av honom. Detta är en känsla som jag uppfattar att Sofia inte 
delar med dem och kanske påvisar det ytterligare den exklusiva relation som Sofia, åtminstone som 
yngre, verkar ha haft till sin pappa. Även mamman reagerade med stor ilska på pappans död. Jag 
förstår det som att Sofia med berättelsen vill förmedla hur olika man inom familjen kunde reagera 
på förlusten av samma person, men kanske vill hon också förmedla en känsla av ensamhet i sorgen 
– den ensamhet som ligger i att känna sig ledsen, när alla andra är arga. 
 

8.2.7 Brevet från pappan 
I samband med att Sofia beskriver de olika reaktionerna inom familjen kommer hon in på det brev 
som pappan lämnade efter sig. Brevet blev till stor besvikelse för familjen, eftersom det inte 
innehöll så mycket av förklaring eller avsked, det bestod framför allt av instruktioner för hur 
pappans ekonomiska angelägenheter skulle tas om hand. 
 

S: För i hans brev, det han skrev, det var dataskrivet, kanske en halv A4 om skälet till att… (hejdar 
sig ”han tog sitt liv”). Och så skrev han tre sidor om vad vi skulle göra med hans deklarationer för 
företaget och vilka räkningar vi skulle betala och allt sånt där. 
A: Så han hade verkligen tänkt igenom alla detaljer? 
S: Ja verkligen! Alla bankkonton, alla koder och allting och så avslutade han brevet med... Ja, vi hittade 
honom den 16: e och han gjorde det antagligen den 14: e och han skrev att han hade börjat skriva brevet 
den 11: e, och så skrev han också att han dom senaste fem åren tänkt på att avsluta sitt liv, men att han 
inte hade kunnat det p.g.a. sina barn, men nu hade det blivit för tungt. Men det var ett väldigt opersonligt 
brev om man säger, så det var, jag antar att om man skriver någonting sånt så kan man inte blanda in alla 
sina känslor, för då skulle man börja tänka för mycket och inte klara av att göra det. 
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Tolkning 
I berättelsen om brevet visar Sofia på att pappans självmord var planerat genom att han noggrant 
hade gått igenom räkenskaperna för sitt företag och att han hade tagit flera dagar på sig att skriva 
brevet. Denna fråga, att pappans självmord verkade vara planerat under flera dagar, återkommer 
Sofia till i en senare berättelse kopplat till skuldkänslor över att man inte ringde pappan under 
denna tid. I den här berättelsen tolkar jag dock budskapet i första hand som att pappans så formellt 
hållna brev – kretsande kring ekonomiska spörsmål – lämnade mycket kvar att önska hos Sofia. Jag 
förstår det som att Sofia hade önskat ett mera personligt hållet brev. Kanske med en mera utförlig 
förklaring eller sista hälsning, som hade kunnat bli till hjälp i sorgen. Sofia uttrycker samtidigt en 
förståelse för hur svårt det måste ha varit för pappan att skriva detta sista brev. 
 

8.2.8 Varför pappan tog sitt liv 
Sofia beskriver hur man inom familjen har försökt att besvara frågan om varför pappan tog sitt liv. 
Att pappan hade komplicerade relationer i sin ursprungsfamilj, framför allt till sin pappa och 
styvpappa, och att han själv, påverkad av sin depression, kände sig otillräcklig som pappa tror man 
var en anledning. Sofia tänker att pappan kanske inte heller trivdes med sitt liv som 
ensamföretagare, eftersom han i grunden var en social person och att det blev särskilt svårt när 
företaget gick dåligt. I detta sammanhang nämner inte Sofia alls föräldrarnas planerade skilsmässa. 
 

S: Då hade mamma och pappas bästa kompis, suttit ner och pratat med pappa och då hade pappa 
tydligen sagt att han var deprimerad för att han var en så dålig pappa och att han aldrig skulle förlåta sig 
för det. Eh… men vad vi tror mer är att det kommer från hans barndom. Han hade en styvpappa som 
hade varit elak och en massa olika trauman. Han växte upp i Frankrike under kriget och dom var väldigt 
fattiga och hans mamma var lite konstig… sådär. Så det hängde nog kvar väldigt mycket såna saker.  
A: Så det är något ni i familjen har pratat om efteråt, att ni tror att det kan ha varit en anledning till att din 
pappa mådde dåligt? 
S: Ja jag tror att han aldrig kände sin riktiga pappa och hans styvpappa hatade honom och han hatade sin 
pappa väldigt mycket. Så jag tror att det var väldigt svårt för pappa att känna att han var en dålig pappa 
också... Mm... sen jobbade han hemifrån. Hade sitt eget företag, så han var väldigt mycket ensam. Där vi 
bor är det så himla tyst om dagarna och det vet jag att han hatade. För han var egentligen väldigt social 
och så och när han var yngre hade han en massa fester och massa vänner och älskade att diskutera och 
sådär. Han var väldigt livlig. Mm... så han kände sig väldigt ensam och när företaget gick sämre så blev 
det bara värre för då pratade han med färre kunder… och så vet jag att han hade svårt att sova i många år, 
var vaken liksom halva nätterna. 

 
Att pappan hade svårt att prata om sin depression och att psykiatrin inte mera noggrant följde upp 
hur han mådde efter inläggningen på sjukhus är andra bidragande orsakar som Sofia ser det. 
 

S: Just med min pappa så tror jag att det var hans största problem, att han inte kunde tala om för någon 
att han mådde dåligt. När pappa var inne på sjukhuset så var han och mamma på något sånt där möte 
innan han fick åka hem. Något seminarium där dom berättade för dom anhöriga lite mer om 
depressioner, och då hade dom sagt att när en deprimerad är väldigt, väldigt sjuk så brukar dom gå till 
läkare för andra besvär, rent fysiska besvär, i hopp om att den här läkaren märker att det är någonting fel. 
Och det kom vi på i efterhand, att pappa hade gått till läkare för småsaker. Eh… så vi vet ju egentligen 
att han ville ha hjälp, men att han inte kunde förmå sig att säga någonting. Inte ens mamma hade en 
aning om hur dåligt han mådde. Eh… och han hade många människor som han hade kunnat prata med 
och som inte hade blivit rädda, utan som bara hade velat hjälpa honom. Så det tycker jag är synd. 
Människor som jobbar inom psykiatrin borde ju vara medvetna om det där. Eh… jag vet inte så mycket 
om, medicin och sånt. Det var någonting jag blev lite sur över. … Så jag tycker att det är väldigt konstigt 
att man inte har några återbesök, när det handlar om depression. Vad jag har läst i alla fall så är det 
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väldigt få som blir av med en depression efter en behandling. Att det kan ta många, många år för en 
person att komma över det. Och att det i många fall är svårt för deprimerade att be om hjälp, att det är 
deras största problem liksom… 
 

Tolkning 
Av Sofias berättelse om varför pappan tog sitt liv blir det tydligt att man inom familjen har sökt 
förklaringar och att Sofias mamma har delgett henne information ur pappans förflutna som kan 
vara del av förklaringen. Säkert är det plågsamt för Sofia att pappan kände sig misslyckad som 
pappa, och kanske hade hon önskat att hon hade kunnat försäkra honom om motsatsen. Pappans 
depression verkar samtidigt ha gjort det omöjligt för honom att fungera som den sociala och 
delaktiga pappa som Sofia beskriver att han var före depressionen. Ett återkommande tema i 
berättelsen är Sofias tankar om att pappan kände sig ensam – denna ensamhet tycks delvis ha varit 
ett resultat av hans depression och hans undandragenhet, men han arbetade även ensam i sitt 
företag. I den andra berättelsen blir det tydligt hur Sofia också ser pappans självmord som ett 
misslyckande av den psykiatriska vården eller ”icke vården”. Jag uppfattar att hon framför allt vill 
föra fram det problem som ligger i svårigheten att upptäcka och vårda personer med depression och 
då kanske framför allt män, vilka själva många gångar har svårt att aktivt söka hjälp – i likhet med 
Sofias pappa. 
 

8.2.9 Hur släkt och familjevänner reagerade 
De reaktioner som Sofia och familjen mötte från sin omgivning efter pappans död kom delvis att 
bli en belastning i sorgen. Sofia beskriver hur hon fick ta emot släktingars och familjevänners 
frustrationer och ilska över pappans självmord. Hon ger uttryck för att ha känt sig invaderad av alla 
besökare den första tiden och säger sig ha önskat en mera orörd tid – inom familjen – att i lugn och 
ro få möjlighet att dela sorgen efter pappan. 
 

S: Då när vi ringde runt och berättade vad som hade hänt… så var det folk som blev så arga på pappa 
och det får man bli, jag förstår det, men det är väldigt okänsligt. Det var någon jag ringde som… 
A: Som du ringde till? (jag avbryter) 
S: Ja, som jag ringde och som reagerade väldigt starkt och sa till mig: ”ja det är klart att du får vara sur, 
hur kan en pappa göra så mot sitt barn, det är klart att ni ska vara arga och det här är ju helt oförlåtligt, 
bla, bla, bla”, sådär. Och jag blev inte sur på pappa då, jag blev sur på dom människorna. Jag tyckte det 
var så fruktansvärt okänsligt att säga så till mig. Jag blev så arg på alla som sa onda saker om pappa. För 
jag ville skydda honom från allt om man säger så. Och hans bästa kompis blev fruktansvärt förbannad 
på honom när han fick höra det, först kunde han inte prata för han blev så sur. Och det var ju för att alla 
tyckte så synd om oss, och om sig själva, eh… men det är så svårt i en sån situation. För jag menar att 
om jag tänker att någon annan skulle berätta för mig att deras förälder hade tagit livet av sig, om jag inte 
hade varit med om det här, så vet ju inte jag hur jag hade reagerat heller. Det är inte sånt man råkar ut för 
varje dag… 
A: Men det där blev i alla fall tungt för dig, att drabbas av andras ilska? 
S: Ja det är så många känslor som man ändå har, så man har inte lust att ta hänsyn till alla andra. Och just 
det där att alla kom och det var… (avslutar inte meningen, menar kanske ”jobbigt”). Mamma, Samuel 
och jag hade nog behövt lite mer tid för oss själva där i början, när vi var hemma. Det låter nog egoistiskt, 
men istället för att alla kom. Och dom menade ju bara väl men efter ett tag slutade vi svara i telefonen, 
för vi orkade liksom inte. Man ville ju bara vara och inte prata och prata hela tiden... 
 

Tolkning 
I berättelsen tar Sofia en aktiv roll genom att hon själv ringer runt och meddelar släkt och 
familjevänner om pappans död. Sofias berättelse visar framför allt hur hon kände ett starkt behov 
av att skydda pappans goda minne, från de anklagelser som hon mötte från sin omgivning. Hon 
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säger att hon kan förstå deras reaktioner – att de kanske ville visa sig lojala med Sofia och övriga 
familjen, men hon beskriver hur missriktad denna omtanke blev. Även den omtanke som visade sig 
i form av besök blev delvis till belastning. Sofia upplevde att hon behövde prata med olika 
människor som hon stod mer eller mindre nära om pappans död, när hon egentligen bara kände 
behov av att vara ensam med familjen. Det blir här tydligt att Sofia och familjen inte bara hade sin 
egen sorg att ta hand om, utan också behövde förhålla sig till omgivningens förväntningar och 
behov, i en tid då det måste ha upplevts som ytterst svårt. Trots detta ser Sofia också fördelar med 
en del av de besök som ägde rum. Pappans vänner kunde t.ex. bidra med berättelser om hur de såg 
på hennes pappa – berättelser som har utgjort viktiga pusselbitar i Sofias minnesskapande efter sin 
pappa. 
 

8.2.10 Hur de jämnåriga kompisarna reagerade 
Sofia beskriver hur hon tidigt upptäckte att skolkamraterna och även de närmsta vännerna hade 
svårt att beröra pappans självmord. Hon upplevde att det blev en laddad stämning när pappan kom 
på tal. Sofia hade framför allt haft behov av att dela de goda minnena efter pappan, men inte heller 
det blev möjligt. Hon bestämde sig därför att sluta prata om pappan och låta vännerna framför allt 
bli en hjälp att komma ifrån sorgen och tänka på annat. 
 

S: Det var lite olika. Jag har några vänner som är väldigt nära mig som jag i vanliga fall kan prata med 
om allt. En kompis tog det här väldigt bra och henne kunde jag prata med, utan att det blev jobbigt. Men 
i stort sett alla andra blev tysta och visste inte vad de skulle säga, så fort jag nämnde pappa. Det blev 
liksom en laddad stämning. Och jag behövde inte att dom klappade mig på axeln och tröstade mig eller 
så, utan jag ville bara prata om honom. Berätta något kul eller sådär, och det är klart att folk tror att om 
ens pappa har dött för en vecka sedan och så nämner man honom så blir den personen jätteledsen, men 
jag var verkligen inte så. Så det var väldigt konstigt att ens bästa vänner, som jag alltid kan prata om allt 
med, att man plötsligt inte kunde prata med dom. Eh… så jag slutade göra det för jag försatte dom i en 
jobbig situation och jag fick inte ut något av det för dom hade ingen aning om vad dom skulle säga… 
(sitter tyst). 
A: Så hur blev det, när du slutade prata med dom om det? 
S: Det blev mer så att jag använde dom till att tänka på annat och dom var min stabila vardag. Sedan 
hemma så pratade jag om pappa, så det var ganska skönt. Så länge man inte tar det personligt utan man 
förstår att det är svårt, särskilt när man är i min ålder. Om ens föräldrar lever fortfarande, dom flesta har 
inte förlorat någon förälder så… det är klart att det är svårt att hitta på någonting att säga. Jamen, 
alltså… jag tyckte ändå att det kändes okej, för jag förstår dem.  

 
Tolkning 
Berättelsen om de jämnåriga kompisarnas reaktioner visar i likhet med Karolinas berättelse hur 
omöjligt det blev för Sofia att prata om sin pappa, vilket stämmer väl överens med Dyregrovs och 
Dyregrovs (2008) forskning som visar hur svårt det kan vara att finna stöd hos jämnåriga kamrater 
efter en traumatisk händelse. Sofia tar i berättelsen en aktiv roll – i motsats till att resignera inför 
kompisarnas oförmåga – och fattar beslutet om att inte prata om pappan. Istället ger hon 
kompisarna en annan viktig funktion, nämligen den att fungera som avledare för sorgen och 
möjliggörare till att bibehålla en del av sitt liv oförändrat efter pappans självmord. Det låter på 
Sofias berättelse som att denna åtskillnad mellan de båda världarna; ”kompisvärlden” där hon 
kanske upplever det som att hon får fortsätta att vara samma Sofia som tidigare – före förlusten – 
och ”familjevärlden” där sorgen får ta plats, har kunnat komplettera varandra och fungerat till hjälp 
i sorgen. Man kan dock tänka sig att det skulle vara betydligt svårare att hålla den döde föräldern 
borta från samtal med jämnåriga kompisar om man inte heller får stöd inom familjen. 
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8.2.11 Den overkliga och verkliga förlusten 
Sofia beskriver hur pappans död till en början kunde te sig overklig och att känslor som tillhör 
sorgen därför inte heller infann sig. Under denna tid kunde Sofia anklaga sig själv för att hon inte 
kände mer än vad hon gjorde. 
 

S: Så första tiden… då var det höstlov så då var vi hemma allihop. Så första dagarna tyckte jag var 
ganska okej. Vi pratade så himla mycket, ja vi grät ju mycket men det var, vi mådde nog ganska bra 
ändå. Jag minns dom första tre dagarna så var jag och mamma och min syster ute och gick väldigt 
mycket, då sa vi alla att ”det känns inte som någonting har hänt”, utan det är bara att man tänker ”ja 
pappa är död” men det känns liksom inte. Man kan inte fatta vad som har hänt. Men först efter några 
dagar så började det smälta ner. Dagen efter att det här hade hänt så åkte jag till en kompis, och vi 
pratade om det men det var ju inte så farligt. Det var en väldigt konstig känsla, för man blev så frustrerad 
över att man inte mådde sämre än vad man gjorde, fick liksom dåligt samvete. Ja… sen efter några dagar 
när allt har sjunkit in sådär så märker man att han rent fysiskt är borta, för han var ju alltid hemma 
eftersom han jobbade hemifrån. Men då kändes det fortfarande som att han var bortrest eller någonting. 
Hade inte alla dom här människorna ringt eller kommit och hälsat på så hade det känts som att han var 
bortrest ungefär. Det är så himla stort så man fattar ingenting. 

 
Så småningom började verkligenheten tränga sig på, i takt med att saknaden efter pappan växte. 
 

S: Jobbigast den första tiden var att komma hem och huset var helt tomt, för pappa var ju alltid hemma. 
Samma sak som när man skulle gå till skolan och hade sovmorgon och jag var ensam hemma och det var 
helt tyst. Och då, jag var väldigt rädd den tiden när jag var ensam hemma, när det knakade i huset och 
sådär och pappa inte var hemma. Så det var det jobbigaste och när mamma började plocka bort hans 
saker ur garderoben och möblerade om och tog bort hans stol, där han brukade sitta. Så länge man var i 
skolan så var det okej, för då kunde man tänka på annat. Så länge ingen pratade om det så kunde man 
låtsas om att det inte hade hänt. Men så fort man kom hem och det var tyst och saker såg annorlunda ut. 
Det var så himla stökigt. Pappa var jättepedantisk och städade alltid. Och så första veckorna så orkade 
mamma inte diska efter sig eller plocka undan. Så jag sprang runt som en galning, jag städade hela tiden 
för jag tyckte det var så jobbigt när det var så stökigt, för det blev så tydligt då att pappa inte var där 
längre. 

 
Tolkning 
I den första berättelsen blir det tydligt hur Sofia de första dagarna efter pappans död upplevde 
döden som fullständigt overklig, vilket går att se som en helt naturlig reaktion på en svår förlust, 
t.ex. kopplat till chockfasen i Cullbergs kristeori (2003). Det blir i berättelsen tydligt hur denna 
känsla av overklighet delas mellan Sofia, mamman och systern. Därefter visar berättelsen hur det 
sjunker in i Sofias medvetande att pappan verkligen är borta, men hur hon ändå inte förmår att ta in 
hans död som en verklighet. Sofia beskriver istället en känsla av att pappan mera tillfälligt är 
bortrest – som att allting är nästan som vanligt. Den andra berättelsen visar hur Sofia har kommit 
till insikt om pappans död, men hur hon kämpar för att hålla denna verklighet ifrån sig ytterligare, 
vilket väl överensstämmer med Cullbergs (2003) teorier om reaktionsfasen. I skolan behöver hon 
kanske inte ta in denna verklighet – där pratar ingen om honom, medan hans plats i hemmet gapar 
tomt. Sofia beskriver hur hon försöker att bevara pappans ordning i huset som ett sätt att hålla kvar 
hans närvaro, medan mamman är mera aktiv kring att skapa en ny ordning, där pappans saker 
successivt plockas bort. Kanske återspeglar Sofias och mammans olika sätt att sörja deras olika 
reaktioner på pappans död, men också deras olika roller i familjen. Sofia har tidigare beskrivit 
mamman som övervägande arg på pappan för att han tog sitt liv och föräldrarna var dessutom på 
väg att separera, vilket kan förklara hennes behov av att ”städa bort” pappan. Hon har samtidigt 
som kvarvarande förälder ett huvudansvar för att se till att livet går vidare och däri ligger kanske 
också uppgiften att just skapa en ny ordning. Sofias sorg verkar däremot till stor del ha präglats av 
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att hon har tyckt synd om pappan och velat bevara hans goda minne – vilket hon kanske varit mån 
om att göra också i det egna hemmet. 
 

8.2.12 Den egna skulden 
Frågan om den egna skulden som har legat dold i flera berättelser, får plötsligt en egen formulering. 
Sofia beskriver hur hon i sorgen har ställt sig frågan om hon själv hade kunnat göra något 
annorlunda och om det i så fall hade kunnat hindra pappan från att ta sitt liv. 
 

S: Och sen, andra veckan så började jag tänka mer på vad jag hade kunnat göra. Jag kände att, mamma 
berättade det här med att han hade mått dåligt för att han tyckte att han var en dålig pappa och då tänkte 
jag att om jag bara hade sagt att jag förlät honom för allting, så kanske det inte hade blivit sådär, allt sånt 
där liksom. Man vet ju att man inte hade kunnat göra någonting. Då läste jag väldigt mycket om 
depression och sådär. Jag vet ju att det, det är en sjukdom som inte kan läkas för att man får höra att 
någon älskar en… men man tänker ändå i dom banorna. 

 
Tolkning 
I likhet med Karolinas berättelse blir det tydligt hur tanke och känsla kan gå isär när det handlar om 
den egna skulden. På ett intellektuellt plan är Sofia påläst och tänker att hon inte hade kunnat rädda 
pappans liv genom att ha förändrat något i sitt eget beteende, men känslomässigt har hon anklagat 
sig själv för olika saker; för att hon inte sa till pappan att hon förlät honom för att han inte var en så 
bra pappa eller sa att hon älskade honom, med den underliggande frågan om det hade kunnat 
förändra något. 
 

8.2.13 Känslan av att ha blivit övergiven 
Sofia beskriver den kanske allra svåraste känslan i sorgen, den som handlar om att hon känner sig 
övergiven av sin pappa. 
 
 S: Mamma sa att när hennes pappa tog livet av sig så var hon 30 någonting. Och hon berättade att hon 
 då kände sig som ett övergivet litet barn, helt ensam i världen. Men när man då faktiskt är ett barn och 
 bor under samma tak som sin pappa, det är… (hejdar sig, sitter tyst). Eftersom han är fysiskt 
 frånvarande, så blir det så stor skillnad. Och just det att det är ens förälder som också ska ta hand om en, 
 och alltid ska finnas här för en, och sedan är det den som lämnar en liksom… (gråter). Trots att man vet 
 att det är en sjukdom så känns det ju ändå som att det är föräldern som har tagit valet att lämna en. Man 
 försöker ju tänkta sådär förnuftigt men det funkar ju inte alltid liksom… (gråter) Man försöker alltid 
 vara så klok, men det stämmer ju inte alltid överens mellan vad hjärnan tänker och vad man känner. 
 Men jag tror ändå att det är viktigt att tillåta sig själv att känna sig övergiven. För ska man alltid hålla på 
 och tänka att ”det är inte synd om mig” och förklara allt rent psykologiskt, det funkar liksom inte riktigt 
 så. Jag tror att man måste ta sin tid och gråta ut och tänka över allting. 
 
Tolkning 
Av berättelsen framgår att Sofia i likhet med Karolina i sorgen kämpar med känslan av att ha blivit 
övergiven av sin pappa. Även här går tanke och känsla isär. Sofia vet intellektuellt att pappan dog 
till följd av sin depression och att döden på så sätt inte var ett fritt val, men samtidigt kan hon inte 
låta bli att känna att pappan fattade ett aktivt beslut att lämna Sofia och familjen. Jag uppfattar att 
övergivandet rymmer känslor både av ledsenhet (Sofia gråter under berättandet) och av ilska. Det 
här är första gången som Sofia under intervjun kommer i kontakt med att hon också känner sig arg 
på sin pappa. Jag förstår det som att Sofia med berättelsen vill förmedla just hur komplex sorgen 
kan vara efter en förälders död i självmord, genom att den inte bara innehåller ledsenhet. 
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8.2.14 Hur mamman kunde hjälpa 
Sofia beskriver hur mamman har blivit det allra viktigaste stödet för henne efter pappans död. Att 
Sofias mamma förlorade sin pappa i självmord har kanske bidragit till att hon bättre har kunnat 
stödja. Sofia förmedlar en bild av hur man inom familjen, trots olika reaktioner och känslor 
kopplade till pappans död, har förmått att mötas i sorgen. Det verkar ha varit tillåtet och kanske till 
och med välkommet att visa känslor relaterade till förlusten. Sofia beskriver att man har kommit 
varandra närmre i familjen. Kanske menar hon att man har lärt känna varandra på ett djupare plan 
och att man har upplevt styrkan i att vara just en familj. Så här svarar Sofia på min fråga om hur 
mamman mådde tiden efter pappans död och om hon har kunnat hjälpa Sofia i sorgen: 
 

S: Ja, hon mådde förhållandevis bra. Hon var ju som sagt väldigt arg i början och det var ju jobbigt för 
mig. För både Samuel och mamma var jättearga. Och eftersom jag tyckte så synd om honom så blev jag 
då arg på dom, för jag förstod inte hur dom kunde liksom säga elaka saker om honom. Eh… så jag och 
Samuel bråkade och skällde på varandra för att vi kände så olika. Mamma var alltid den som var… 
(avslutar inte meningen, menar kanske ”stark”), hon förlorade aldrig fattningen, utan hon förstod att vi 
båda var bra ledsna och hon var alltid den som sa att nu måste vi hålla ihop. Det var skönt. Hon var ju 
självklart väldigt ledsen och förtvivlad över att helt plötsligt vara ensamstående mamma, men hon var 
väldigt stark. Och… ja det var också skönt att man kunde gråta hemma utan att det blev värsta grejen. 
Man kunde börja gråta vid matbordet och det var ingen fara liksom. För jag har aldrig varit med om det 
där att när någon börjar gråta att alla liksom: ”åh, nej”, nu kan man inte vara sig själv längre utan nu 
måste alla tassa runt på tå och sådär. 
A: Det låter som att ni kunde dela sorgen och att den fick komma när den kom? 

 S: Ja, det var jätteskönt! Vi kom väldigt mycket närmre varandra vi tre. Vi var så öppna 
 med våra känslor, pratade om allting och tog hand om varandra. Och det var väldigt viktigt. 
 Det hade varit jobbigt om vi tvärtom hade glidit ifrån varandra. Så det har hjälpt jättemycket. 
 
Tolkning 
Sofias berättelse om hur mamman har kunnat stödja henne i sorgen handlar om mammans 
betydelse för att man inom familjen har lyckats överbrygga motstridiga känslor i relation till 
pappans död och skapa ett sammanhang där sorgen har fått en naturlig plats. Sofia låter mig förstå 
att hennes mamma har varit stark i sin sorg och menar med det att hon har lyckats hålla samman 
familjen och se till barnens behov vid sidan av sin egen sorg. Sofia beskriver t.ex. hur hon och 
hennes lillebror har kunnat bråka utifrån olika sätt att sörja, konflikter som mamman har kunnat 
medla i och skapa förståelse för. Kanske har mammans egen erfarenhet av att ha förlorat sin pappa 
i självmord varit en hjälp för henne i att uppmärksamma och förstå barnens olika behov i sorgen. 
 

8.2.15 Hur psykologen kunde hjälpa  
Sofia fick genom sitt försäkringsbolag kontakt med en psykolog, kort tid efter pappans död. 
Samtalen har lett till att Sofia har fått en ökad kunskap om självmord efter svåra 
depressionstillstånd, men de har även hjälpt henne att få fatt i de ljusa minnena efter pappan. På så 
sätt har Sofia fått ihop en mera nyanserad bild av pappan, i motsats till sina framför allt negativa 
erfarenheter av honom. Sofia har också fått möjlighet att bearbeta sina skuldkänslor genom att 
ställa de allra svåraste frågorna om vad hon gjort och inte gjort i relation till pappan, med insikten 
om att hon inte hade kunnat rädda pappan från att ta sitt liv. 
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S: Och sen, så jag började gå hos en psykolog. Jag fick tio gratistimmar hos en specialist för personer 
med akut sorg typ. Hon var väldigt bra. Jag var lite skeptisk mot det innan, visste inte vad jag skulle 
förvänta mig, men hon var jätteduktig. Så jag gick dit en gång i veckan, en timme. Mamma ringde till 
försäkringsbolaget och då tipsade dom om henne. Och så fick jag prata med henne och vi bokade tid och 
sådär. Och hon var jätteduktig faktiskt, hon var inte alls en sådan där hjärnskrynklare som man är rädd 
för, utan hon var väldigt bildad. Det jag behövde hjälp med, var mest att få svar på dom här medicinska 
frågorna, hur en deprimerad person tänker och att man kan göra så trots att man har barn och såna där 
saker. 
A: Så du fick möjlighet att ställa dom frågorna till henne? 
S: Ja, just det här med att han hade skrivit att han började skriva brevet den 11: e. När jag läste det så 
uppfattade jag det som att han ville straffa oss och säga: ”ja jag satt där nere och planerade min död och 
ni märkte ingenting”. Och det fick mig att känna mig jätteskyldig liksom, men det var antagligen för att 
han ville säga att ingenting hade kunnat förändra det. Det spelade ingen roll att vi inte ringde när vi var 
bortresta eller att vi åkte utan honom. Det var inte därför liksom. Och såna saker var väldigt skönt att få 
höra. För när man är i sin lilla bubbla och ältar allting … och känner sig skyldig, så uppfattar man ju 
nästan allt på fel sätt. Och särskilt om man inte vet så mycket om hur psyket funkar. Det var skönt att ha 
en person som är helt objektiv. Så det hjälpte mig väldigt mycket. Det var jätteskönt! 
A: Ja 
S: Och hon såg, hon lyfte fram dom positiva sakerna hos pappa som jag berättade om och det var väldigt 
skönt för, ja som jag sa, han var ju största delen av sitt liv väldigt bitter och vi kom inte alls överens och 
jag hatade honom väldigt mycket. Men så nämnde jag ibland positiva saker och hon lyfte alltid fram 
dom. När sånt där händer så glömmer man bort att det finns fina minnen också. Att man har haft ljusa 
stunder. Och det är ju skönt att någon talar om för en att: ”glöm inte att tänka på det här”. För det är 
väldigt mycket lättare att komma vidare då, särskilt när man tänker på att depression faktiskt är en 
sjukdom. Hon uttryckte det som att det var depressionen som hade tagit hans liv och inte han själv … 
och det hjälper ju väldigt mycket att tänka så. Det var väldigt skönt att få prata med henne. 

 
Tolkning 
I berättelsen blir det tydligt hur psykologsamtalen har varit till hjälp på olika sätt i sorgen efter 
pappan. En ökad förståelse för depressionstillstånd och möjligheten att avbörda sig sina 
skuldkänslor verkar ha fått stor betydelse för att Sofia inte lika självklart ser pappan, eller sig själv, 
som skyldig till hans död. Psykologens uttryck att ”det var depressionen som tog hans liv” verkar 
ha fått en central betydelse i Sofias meningsskapande av pappans död. Att Sofia har fått ihop en 
mera nyanserad bild av pappan, där även de positiva minnena får plats, kanske har hjälpt henne att 
komma i kontakt med vad det är som hon sörjer med sin pappa. Av Sofias berättelse förstår jag det 
som att den tidigare konfliktfyllda relationen till pappan, där hon beskriver det som att 
hon ”hatade” honom, i början hamnade i förgrunden och försvårade en bearbetning av förlusten. I 
de tidigare berättelserna om hur Sofia i sorgen har visat stor omtanke för pappan, bl.a. utifrån en 
önskan om skydda hans goda minne från omgivningens frustrationer och beskyllningar, har kanske 
Sofia samtidigt kämpat med sin egen ilska gentemot honom. Berättelsen visar återigen hur 
komplex sorgen har varit, eftersom Sofia också har behövt hantera stora besvikelser i relation till 
sin pappa. Jag förstår det som att dessa besvikelser först har behövt få utlopp för att göra sorgen 
möjlig. De goda minnena verkar ha hjälpt Sofia att komma i kontakt med den pappa som hon bara 
hade sett glimtar av, men som hon hade önskat sig så mycket mera av. 
 

8.2.16 Behovet av att prata om pappan – minnesskapandet 
För Sofia verkar minnesskapandet ha varit en viktig del av sorgeprocessen. Möten med pappans 
syskon och gamla vänner och möjligheten att få ta del av deras berättelser om vem pappan var i 
deras ögon, har bidragit till att Sofia har fått en mera variationsrik bild av sin pappa som motvikt till 
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Sofias egen bild av honom som deprimerad. 
 

S: Jag tycker om att prata om honom och jag tyckte det var jätteskönt när människor, kompisar och så 
kom i början och berättade om honom och när dom berättade hur mycket dom tyckte om honom, det var 
skönt att få höra. Mm… det hjälper väldigt mycket för mig att just höra pappas vänner och syskon och 
såna som har känt honom från att han var ung och känt honom i andra sammanhang än vad jag har. För 
jag kände min pappa som just den där bittra gubben som skriker och är sur hela tiden. Och andra kände 
ju honom som en väldigt social och glad man som liksom spred god stämning och hade fester och massa 
vänner och så. Det var jätteskönt att få höra alla berättelser om honom och alla som tittar tillbaka på hur 
kul dom har haft och när pappa har hjälpt dom och så. Det har hjälpt mig väldigt mycket. 

 
Tolkning 
Berättelsen om hur pappans syskon och gamla vänner har bidragit till att ge en bild av pappan som 
en person hon delvis själv inte fick möjlighet att lära känna, innebär en sorg utifrån tanken om ”vad 
som kunde ha varit”, men framför allt bidrar de olika berättelserna om pappan som en social och 
hjälpsam person till att Sofia känner sig stolt över honom. Kanske kan hon även känna igen sig 
själv i hur pappan var som ung. Om så är fallet kan bilden av ”den unge pappan” kanske komma att 
fungera som en hjälp för Sofia i sitt eget identitetsskapande i likhet med Klass, Silverman och 
Nickmans (1996) teorier om hur minnesskapandet kan bidra till en inre representation av den döde 
föräldern, vilken kan få stor betydelse för den egna identiteten – särskilt under tonåren. 
 

8.2.17 Betydelsen av att känna sig stolt och älskad av sin pappa 
Mot slutet av intervjun utbrister Sofia plötsligt att hon känner sig stolt över sin pappa. Hon säger 
också att hon alltid har känt sig älskad av honom, även när deras relation har varit konfliktfylld. Jag 
uppfattar en lättnad i att hon kommit till denna punkt, det har inte varit självklart. 
 

S: Jag är ändå väldigt stolt över att han har varit min pappa. Någonting som jag har tänkt mycket på är 
att trots att han alltid var så elak faktiskt, och bitter och trots att alla vi tre; mamma, Samuel och jag led 
väldigt mycket under honom, så lyckades han alltid förmedla, jag var alltid helt säker på, att han älskade 
mig. Det har jag aldrig tvivlat på. Det tycker jag är väldigt häftigt för trots att han inte ens klarade av att 
hålla ett samtal vid köksbordet, så kunde han förmedla den här känslan. Så jag beundrar honom väldigt 
mycket på många sätt. 

 
Tolkning 
Sofias berättelse är en kärleksförklaring till sin pappa. I berättelsen blir det tydligt hur den bild som 
hon genom minnesskapandet har fått ihop av sin pappa är en pappa som hon kan vara mycket stolt 
över. Det blir också tydligt hur hon kan skilja mellan pappans svåra humör orsakat av depressionen 
och hans egen person, där han även i de mest svåra lägen lyckades förmedla kärlek till Sofia. Av 
berättelsen förstår jag att Sofia har kommit till en punkt där hon kan sörja sin pappa för allt det som 
han var och för allt det som han kunde ha varit för henne och att besvikelserna inte längre tar 
överhanden. 
 

8.2.18 Oron för lillebror 
Sofia beskriver den oro som hon känner för sin lillebror Samuel. Han är mera inbunden än hon och 
enligt Sofia undviker han helst att prata om pappan.  
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S: Men det här att vara tonåring och förlora en förälder. Jag känner ändå att om jag jämför mig själv med 
min lillebror som för det första är kille och har förlorat sin pappa, och som är 15. Hans och mina känslor 
skiljer sig väldigt mycket åt. Han vill inte gå hos en psykolog, han vill inte prata med någon om det här. 
Han låtsas inte om att han mår dåligt, men både mamma och jag märker att han har mått väldigt, väldigt 
dåligt. Varit jättearg… men vill inte gråta framför någon. Han skrev någonstans att han tyckte att pappa 
var en ”looser” och att han skäms över att ha en sån svag pappa. Så jag tror att det är en väldigt stor 
skillnad var man är någonstans i livet. För mig har det nog hjälpt att jag när pappa var så sjuk var 
tillräckligt gammal för att förstå vad det innebar. När han åkte in på sjukhuset så var Samuel 9 eller 
någonting och han fattade ju ingenting. Han tyckte bara det var konstigt. Eh… så jag tror att det är en 
väldigt stor skillnad när sånt här händer. För jag menar, Samuel, han var 14, det är liksom mitt i allting, 
puberteten, han har väl en massa hormoner och sådär och bråkar mycket. Och när man är i den åldern så 
är man ju inte en sån som vill krypa upp hos mamma och bli tröstad. Jag tror att det är väldigt svårt för 
honom att be om hjälp. Jag tror att det skulle hjälpa honom om han gick till någon och pratade, för jag 
vet hur mycket det har hjälpt mig. Men… han känner att han måste vara den där starka killen som inte 
vill gråta och som klarar sig ändå… 

 
Tolkning 
I Sofias berättelse om sin lillebrors sorg framträder stora likheter med Karolinas berättelse. Sofia 
beskriver hur hennes bror, i likhet med Karolinas bror, undviker att prata om pappan och isolerar 
sig vid datorn. På samma gång beskriver hon hur arg han är på pappan – att han kallar pappan 
för ”looser”. Sofia tror att brodern har svårare att söka stöd hos mamman, utifrån att han befinner 
sig mera ”mitt i” tonåren, och kämpar med sin självbild som ung man. Hon tolkar det som att han 
försöker att vara en stark kille, vilket blir förknippat med att inte prata känslor eller visa sig ledsen. 
Sofia menar att brodern inte heller har haft samma insyn i pappans depression som hon och 
mamman. Kanske menar hon med det att pappans död kan ha varit mera oväntad för brodern. Jag 
uppfattar att Sofia vill förmedla att hon på något sätt har haft det lättare i sorgen, genom att hon 
hade en beredskap för att pappan skulle kunna ta sitt liv och genom att hon har kunnat ta emot hjälp 
i sin sorg. Det går här, i likhet med i beskrivningen av Karolinas bror, inte att dra några slutsatser 
om broderns verkliga fungerande eller hälsa. Om hans reaktioner överensstämmer med Sofias 
beskrivning kan man dock tolka dem som antingen könsspecifika, utifrån Frydenbergs teorier 
(2008) om hur coping skiljer sig mellan unga män och kvinnor, eller som fördröjd sorg (Granot, 
2005). Även i detta fall kan social isolering ses som en indikator på psykisk ohälsa (Dyregrov et al., 
2003). Tidigare framkom att Sofias och broderns olika sätt att sörja till och med kunde ge upphov 
till konflikter dem emellan. Kanske är det så att deras olika sätt att sörja även avspeglar relationen 
till pappan, där brodern till skillnad från Sofia inte har känt sig älskad av sin pappa. Sofias oro för 
sin bror kan i allra högsta grad vara befogad, men frågan om vilket stöd som han själv skulle 
uppleva som hjälpsamt kvarstår obesvarad. 
 

8.2.19 Hur Sofia mår idag 
Nu, 7 månader efter pappans död, beskriver Sofia hur hon kan tänka på och prata om pappan utan 
att alltid bli ledsen. Sofia tror att beredskapen för att pappan skulle kunna ta sitt liv medförde att 
hon till viss del kom att bearbeta hans död på förhand. Något som hon själv tror har kommit att 
underlätta i sorgen. 
 

S: Eh… så nu, det är konstigt, för det har gått 7 månader och nu känns det väldigt mycket. Det är mer än 
ett halvår, men ändå är det väl egentligen ingen tid alls. Samtidigt känns det som att det har hänt för tio 
år sedan eller någonting. Och när jag är hemma nu har jag har glömt bort hur det var att ha honom i 
närheten… och det känns ju väldigt jobbigt när man tänker så… (tyst). Men det blir väldigt mycket 
lättare med tiden. Man tänker på det mer sällan och även om man tänker på det så börjar det kännas 
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lättare. För i början så är det som att så fort man tänker på det och så fort man pratar om det, så börjar 
man gråta. Fast nu kan jag prata om honom utan problem, utan att bli ledsen eller arg. Men det är 
konstigt. 
A: Det låter som att du tycker det är skönt ändå? 
S: Ja, det gör jag. Men jag tror att eftersom jag visste att han var sjuk… så hjälpte det min process 
ganska mycket. Jag har pratat med personer som inte hade någon aning om att deras föräldrar mådde 
dåligt och så plötsligt så tog dom livet av sig och då börjar man ju den processen där. Men jag tror att jag 
hade påbörjat den här processen lite innan, eftersom jag hade haft det i tanken så ofta. Det var också det 
att han mådde så mycket bättre månaderna innan, det hjälpte väldigt mycket. Det känns som att det var 
hans sätt att… ta farväl på något sätt. 

 
Tolkning 
Med berättelsen påvisar Sofia att sorgen har förändrats under den korta tid som har gått sedan 
pappans död. Hon framhåller själv att en viktig faktor som underlättat sorgen har varit hennes 
långvariga beredskap för att pappan skulle kunna ta sitt liv. Kanske menar Sofia att vetskapen om 
pappans depression trots allt gjorde att hans självmord inte kom som en fullständig överraskning, 
men kanske menar hon också att denna vetskap har motverkat alltför orealistiska eller starka 
skuldkänslor. Här framhåller Sofia också betydelsen av att pappan mådde bättre före sin död och 
att Sofia och pappan fick tid att närma sig varandra före hans död. Det har dock gått väldigt kort tid 
från förlusten och det är nog sannolikt att sorgen kommer att ta sig olika uttryck över tid, men jag 
uppfattar att den förändring som Sofia beskriver i sin sorg till stor del avspeglar en process som har 
gått framåt, inte minst tack vare det stöd som hon har haft tillgång till, vilket stämmer väl överens 
med Dyregrovs och Dyregrovs (2008) teorier om det sociala nätverkets betydelse vid plötsliga 
dödsfall. 
 

8.2.20 Hur pappans död har påverkat Sofia 
Utifrån att det har gått väldigt kort tid sedan Sofia förlorade sin pappa kan det vara svårt för henne 
att överblicka hur hon har påverkats av hans död. Så här beskriver Sofia ändå några förändringar 
som hon uppfattar till följd av pappans död. 
 

S: Jag tror att det här påverkar mig väldigt mycket, just nu när jag har tagit studenten och sådär… När 
det här hände kändes det lite halvt som att man tappade fotfästet, för att ens föräldrar är ju liksom dom 
som alltid ska finnas där, och jag hade tänkt vara borta ett år efter studenten och resa runt. Men… å 
andra sidan så vill jag inte det längre, för jag vill vara nära min mamma och min bror. Så att… deras 
betydelse blir så mycket tydligare. När en förälder dör, så inser man hur mycket dom som finns kvar 
betyder för en. Men sen märker jag också att jag känner mig mycket mer otrygg på något konstigt sätt. 
Jag går hela tiden runt och är rädd för att någon annan ska försvinna. Det har varit väldigt mycket så, att 
så fort mamma eller Samuel inte svarar i telefonen, så är jag rädd att någonting ska ha hänt. Och man 
blir rädd att någonting ska hända mamma, att man plötsligt blir föräldralös och… man blir lite paranoid 
liksom. Det blir bättre, men det har påverkat mig väldigt mycket, att jag har känt mig väldigt otrygg. 
Men sen också rent yrkesmässigt, nu när jag har läst så mycket psykologi och haft egna erfarenheter 
med det här, så funderar jag på att börja jobba med någonting som har med människor att göra på något 
sätt. Kanske göra någonting som du gör, kurator, jobba med barn eller inom vården. För jag antar att om 
jag skulle analysera mig själv så… Eftersom jag inte kunde hjälpa min pappa, så har jag på något sätt 
fått ett behov av att hjälpa andra. Eh… fast ja… det är svårt att sätta fingret på, men när man är med om 
någonting sånt här så vill man göra saker som känns väsentliga, eller så är det för mig i alla fall. Jag vill 
liksom göra någonting med mening för andra. 
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Tolkning 
Sofias berättelse visar i likhet med Karolinas berättelse hur hon delar in livet i ett före och ett efter, 
vilket innebär att hon ser pappans död som ett livsbrott (Forinder, 2008). Livet före pappans död 
var ett helt vanligt tonårsliv, även om pappan var deprimerad, där Sofia planerade att resa ut i 
världen efter studenten. Sofia beskriver i likhet med Karolina hur pappans död kom att slå sönder 
hennes antaganden om att föräldrar lever för alltid, och i enlighet med Janoff-Bulmans (1992) 
teorier beskriver hon hur hennes grundläggande antaganden om världen som en god och 
meningsfull (trygg) plats på samma gång raserades. I livet efter pappans död har Sofia kommit att 
bära på en stark rädsla för att förlora någon annan närstående, vilket gör att hon vill vara nära sin 
mamma och lillebror Samuel. Sofia har också i likhet med Karolina kommit att omvärdera och 
högre uppskatta de nära relationer som finns kvar och hon vill utifrån sina erfarenheter göra något 
som känns meningsfullt i livet – som blir till hjälp för andra. Denna förändring stämmer väl 
överens med Dyregorvs (1997) forskning som visar att tonåringar kan komma att omvärdera vad 
som är viktigt i livet efter en traumatisk händelse, där nära relationer får större betydelse liksom 
viljan att hjälpa andra. Berättelsen visar på detta sätt hur förlusten av pappan har kommit att 
förändra Sofias själv- och omvärldsbild på ett sätt som kan komma att få stor betydelse för Sofias 
fortsatta livsinnehåll. 
  

8.2.21 Tankar om framtiden 
Sofia säger att hon inte tänker så mycket på framtiden, utan vill se tiden an och leva ”här och nu”. 
Hon återkommer till att hon vill vara nära sin familj och hon är mån om att ta tillvara på det som är 
positivt i tillvaron. Sofia tänker att hon inte vill bli deprimerad som sin pappa och hon vet att han 
skulle vilja se henne njuta av livet. 
 

S: … jag vill inte gå ner mig själv som pappa gjorde. Jag tänker väldigt mycket på att roa mig för min 
egen skull och det betyder inte att jag inte vill tillåta mig att vara ledsen, utan det är mer sådär att… om 
pappa skulle se mig så skulle han vilja att jag var glad och fortsatte med mitt liv istället för att älta 
honom. Så det försöker jag göra. Jag tror att det hjälper en själv också väldigt mycket, att tänka att man 
ska vara positiv. 

 
Tolkning 
Sofias berättelse om framtiden är hoppfull genom att hon visar att hon tänker njuta av livet och att 
hon inte känner skuld över det. Tvärt om vet hon att pappan hade velat se henne fortsätta med sitt 
liv. Sofia har på nära håll sett vad en depression kan göra med en människa. Hon uttrycker i 
berättelsen att hon inte själv vill hamna där och ett sätt att undvika det är just att se till de egna 
behoven. Att Sofia i sina framtidsplaner är ”här och nu” orienterad stämmer väl överens med 
Brannen och Nilsens (2002) teorier om ungas tidsperspektiv från tonårstid till livet som ung vuxen, 
där åldersfasen 18-20 år kännetecknas just av ett tydligt ”här och nu” fokus, medan framtiden hålls 
på avstånd. 
 

8.2.22 En fortsatt dialog med pappan  
I slutet av intervjun frågan jag Sofia om hon på något sätt upplever att hon har kontakt med sin 
pappa idag. Så här svarar hon på det: 
 

S: Ja, men det kanske mest är en inställningssak... t.ex. nu när jag tog studenten så känns det bättre att 
tänka att han är där någonstans... och när jag är vid hans grav så brukar jag viska för mig själv och låtsas 
att jag pratar med honom… eh… så vet jag inte... Om jag verkligen skulle granska mig själv, så vet jag 
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inte om jag egentligen tror på det. Men det är lättare att bara säga till sig själv att: ”jamen han finns 
säkert där någonstans”. Det hjälper mycket! Ja…, men jag tror nog att han finns där någonstans. Och att 
han ser mig, det tror jag (ler). 

 
Tolkning 
Sofias berättelse visar hur hon har en fortsatt dialog med sin pappa vilket hon ser som en hjälp i 
sorgen, i likhet med Klass, Silverman och Nickmans (1996) teorier om fortsatta band (continuing 
bonds) till den döde föräldern. Hon upplever en närhet till sin pappa, genom att hon pratar med 
honom vid graven och tänker att han kan se henne. Sofia resonerar med sitt logiska sinne om den 
sanna verkligheten bakom denna upplevelse, men hon slutar berättelsen med att lita till sin intuition 
– sin känsla – av pappans fortsatta närvaro i sitt liv. 
 

8.2.23 Analys 
Sofias berättelse om erfarenheten av att har förlorat sin pappa i självmord består dels av 
berättelseavsnitt som illustrerar ett händelseförlopp – en process – men också av berättelseavsnitt 
som söker belysa särkskilda aspekter av denna erfarenhet. Även om det i Sofias fall har gått väldigt 
kort tid från det att pappan dog, bara 7 månader vid det första intervjutillfället, så uppfattar jag att 
Sofias berättelse visar hur hon på olika sätt har börjat bearbeta förlusten efter sin pappa och på så 
vis tagit sig framåt i sorgeprocessen. Det är dock naturligt att Sofia talar om förlusten med stor 
aktualitet, utifrån att den så nyligen ägt rum och att hon är inne i en aktiv bearbetning. Sofia 
beskriver i sin berättelse flera faktorer som hon ser som betydelsefulla just för att sorgeprocessen 
har förts framåt. 
 
Fråga 1. Vilka aspekter av erfarenheten av att under tonåren ha förlorat sin pappa i självmord 
framträder som centrala i Sofias berättelse? 
 
En central aspekt när det handlar om förlusten av pappan i självmord är det som Sofia också inleder 
sin intervju med, nämligen den vändpunkt som det innebar för henne att som 12-åring förstå att 
hennes pappa var deprimerad. Sofias livsberättelse kopplar sedan på olika sätt tillbaka till denna 
händelse som ett livsbrott med ett tydligt före och efter (utöver det livsbrott som pappans självmord 
också har kommit att utgöra). Före vetskapen om pappans depression levde Sofia i tron att pappan 
var en tyst och inbunden person, ibland med ett svårt humör, men hon kände sig trygg. Efter 
vetskapen om pappans depression kom Sofia att varje dag oroa sig för att pappan skulle ha tagit sitt 
liv när hon kom hem från skolan. Denna oro visar hur Sofias grundtrygghet sattes i gungning och 
hur hon kom att leva i en slags beredskap fram till pappans död. Att pappan tog sitt liv har för Sofia 
i likhet med Karolina inneburit ett trauma som har medfört att hennes grundläggande antaganden 
(basic trust: Janoff-Bulman, 1992) om världen som en god och meningsfull plats har raserats, med 
en ökad otrygghet som följd. Nu består Sofias oro, i likhet med Karolinas, av en stark rädsla för att 
förlora någon annan närstående, med konsekvensen att Sofia vill leva nära sin mamma och bror för 
att försäkra sig om motsatsen. 
 En andra viktig aspekt av förlusten är Sofias relation till sin pappa. Sofia har beskrivit hur 
relationen till pappan har förändrats över tid, men också hur den ambivalens som hon känt 
gentemot pappan har kommit att komplicera sorgen. Sofia har gått ifrån att vara pappans lilla 
prinsessa fram till 7 års ålder, till att under återstoden av sin uppväxt ha haft näst intill obefintlig 
kontakt med sin pappa som en följd av hans depression. En stor förändring ägde dock rum i 
pappans beteende den sista tiden i hans liv och Sofia upplevde att deras relation i och med det kom 
att förbättras. Sofia tillskriver denna förändring hos pappan stor betydelse för hennes sorgeprocess, 
på så vis att det har varit en hjälp i sorgen att hon och pappan fick en sista chans att visa varandra 
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kärlek. Kanske är det med denna erfarenhet av att ha kommit nära pappan igen, som Sofia också 
kan säga att hon alltid har känt sig älskad av sin pappa, även när han var som mest deprimerad. 
Sofia framhåller betydelsen av att ha känt sig just älskad och av att hon kan känna sig stolt över sin 
pappa som en hjälp i sorgen. Detta stämmer väl överens med forskning som visar att sorgen 
underlättas om relationen till den döde föräldern har varit god (Hurd, 1999, Gilbert, 1996). 
 Andra viktiga aspekter av förlusten är de som hänger samman med att pappan dog i självmord 
i jämförelse med en mera naturlig dödsorsak. Sofia har i likhet med Karolina i sorgen kämpat med 
skuldkänslor, övergivenhetskänslor, ilska och varför-frågor om pappans motiv för att ta sitt liv, 
vilket stämmer överens med tidigare sorgeforskning om försvårande inslag i sorgen vid självmord 
(Cerel et al., 1999, Clark, 2001, Dyregrov, 1990, 1997, Granot, 2005, Worden, 1996, 2006). Sofia 
verkar inte ha skämts över sin pappas dödsorsak och jag förstår det som att hon inte heller kopplar 
pappans död i självmord till den egna identiteten. Däremot har stödet från jämnåriga kompisar till 
stor del uteblivit till följd av osäkerhet och Sofia har till och med fått ta emot släktingars och 
familjevännernas frustration och ilska över pappans självmord, vilket har blivit till belastning i 
sorgen. Dessa reaktioner från omgivningen stämmer väl överens med Dyregrovs och Dyregrovs 
(2008) forskning som visar hur anhöriga kan drabbas av negativa föreställningar kopplade till 
självmord som dödsorsak. 
 Sofia tar också upp den aspekt som handlar om hur olika man har sörjt pappan inom familjen. 
Medan Sofia har varit mestadels ledsen för sin pappa, så beskriver hon hur övriga 
familjemedlemmar har varit arga och känt sig lämnade. Sofia ger dock uttryck för att även hon har 
varit arg på pappan utifrån upplevelsen av att ha övergivits av honom, men kanske har det varit 
svårt för Sofia att ge utlopp för dessa känslor i familjen, eftersom bilden av pappan då skulle ha 
blivit så ensidigt negativ. I avsikt att balansera de känslor som riktats mot pappan kan Sofia ha tagit 
på sig rollen att försvara pappans goda minne. Inom familjen blir det i likhet med Karolinas 
berättelse framför allt tydligt hur olika Sofia och hennes bror verkar ha hanterat pappans död. Sofia 
uttrycker i likhet med Karolina en stark oro för sin lillebror som enligt Sofia är rasande arg på 
pappan, men som drar sig för att prata och som isolerar sig framför datorn. Om broderns reaktioiner 
överensstämmer med Sofias beskrivning skulle det kunna ses som könsspecifika copingstrategier, 
där han som tonårskille har lättare för att välja att ignorera och hålla svåra händelser för sig själv 
(Frydenberg, 2008), men dessa reaktioner kan då även ses som tecken på fördröjd sorg (Granot, 
2005). Avgörande är huruvida en bearbetning av förlusten äger rum i det inre (a.a.). Tendensen till 
social isolering bör dock enligt Dyregrov m.fl. (2003) ses som det tydligaste tecknat på att sorgen 
har övergått i psykisk ohälsa och broderns utagerande beteende kan då också ses som tecken på 
fördröjd sorg (Granot, 2005). Om så är fallet kan man fråga sig vilket stöd som Sofias bror själv 
skulle uppfatta som hjälpsamt. 
 
Fråga 2. Vad har fungerat underlättande (stödjande) respektive försvårande (hindrande) i 
sorgeprocessen? 
 
En viktig underlättande faktor i Sofias sorg har framför allt varit möjligheten för Sofia att komma 
sin pappa närmre den sista tiden i hans liv. Sofia ser denna tid som ett fint avsked från pappans sida. 
En annan viktig faktor har varit att hon funnit stort stöd i sin mamma som själv förlorade sin pappa 
i självmord som ung. Sofia beskriver hur mamman har lyckats skapa en familjekultur där man inte 
väjer för samtal om pappan, utan försöker att möta varandra i sorgen – trots olika sorgereaktioner. 
Att Sofia fick möjlighet till psykologsamtal via sitt försäkringsbolag har också varit till hjälp i 
sorgen. Sofia har genom samtalen kunnat avlasta sig skuldkänslor kring pappans död och fått ihop 
en mera nyanserad bild av vem han var som person. I detta minnesskapande om vem pappan var 
har Sofia även tagit hjälp av pappans syskon och nära vänner, vilka har bidragit med viktiga 
minnen från pappans ungdom. Det har blivit en hjälp för Sofia att skapa sig en mera variationsrik 
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och levande bild av pappan, som motvikt till Sofias egen bild av pappan som deprimerad. Här kan 
man tänka att denna hjälp har bidragit till vad Klass, Silverman och Nickman (1996) avser när de 
beskriver hur den vuxna omgivningen kan bidra till ett minnesskapande, som underlättar 
konstruerandet av en inre representation av den döde föräldern hos det efterlevande barnet. Sofia 
har bl.a. förstått att pappan som ung var social, rolig och hjälpsam – sidor som hon kanske själv kan 
identifiera sig med. Eventuellt har denna aktiva aspekt av minnesskapandet på så vis blivit till hjälp 
i Sofias identitetsskapande, genom att det har bidragit till tydligare struktur och ett djup i den egna 
personligheten i enlighet med Caits (2008) forskningsresultat av föräldraförlust och 
identitetsskapande hos unga kvinnor. Ytterligare en underlättande faktor verkar ha varit att Sofias 
jämnåriga vänner har kunnat fungera som avledare i sorgen och erbjuda ett sammanhang där 
förlusten av pappan inte behöver ingå. Kanske har Sofia i detta funnit en lättnad genom att hon har 
haft möjlighet att fortsätta att vara ”samma Sofia” som före pappans död (hon har inte behandlats 
annorlunda som person) och kanske har umgänget med kompisarna fungerat som en påminnelse 
om att livet trots allt går vidare. 
 De faktorer som Sofia har beskrivit som försvårande i sorgen har varit av både yttre och inre 
slag och hänger nära samman med att pappan inte dog en naturlig död. De yttre faktorerna har varit 
omgivningens svårigheter att hantera dödsfallet; de jämnåriga kompisarna har undvikit att beröra 
pappan och släkt och familjevänner har reagerat med stor ilska. Även de många besök som ägde 
rum de första dagarna blev till belastning i sorgen, genom att Sofia hade önskat mera obruten tid 
med familjen. De inre faktorerna är Sofias känsla av att pappan har övergivit henne i och med att 
han tog sitt liv, vilket har bidragit till att hon känt sig arg i sorgen. Sofia har även behövt bearbeta 
tidigare besvikelser i relation till pappan som del i sorgeprocessen samt skuldkänslor sprungna ur 
tanken att Sofia kanske hade kunnat förhindra pappans självmord och varför-frågor om pappans 
motiv för att ta sitt liv. 
 
Fråga 3. Hur har erfarenheten av att under tonåren ha förlorat sin pappa i självmord påverkat 
Sofias självbild och livsinnehåll? 
 
Sofia beskriver inte direkt hur pappans död i självmord har påverkat hennes självbild och jag är inte 
heller säker på att hennes självbild har förändrats. Sofia har i sin berättelse inte sammankopplat 
pappans död i självmord med den egna identiteten och hon har inte själv skämts för att pappan tog 
sitt liv, vilket kanske tyder på att hon hade en relativt stabil självbild vid tidpunkten för pappans 
död. Däremot kan man tänka att de känslor som hon burit på av att pappan aktivt valde att överge 
henne, kan ha slagit mot självkänslan genom att hon kan ha kommit att ifrågasätta sitt eget värde. 
När det handlar om Sofias livsinnehåll så har pappans självmord lett till att Sofia har omvärderat 
vad som är viktigt i livet och utvecklat att starkt intresse för att hjälpa andra, t.ex. genom att utbilda 
sig till kurator eller psykolog. Detta stämmer väl överens med Dyregrovs (1997) beskrivning av 
hur tonåringar som upplevt traumatiska händelser kan komma att värdera nära relationer högre 
samt bära på en mera uttalad vilja av att hjälpa andra. Livsinnehållet har även kommit att förändras 
på så vis att Sofia upplever en ökad otrygghet i tillvaron och att planer som hon hade före pappans 
död, t.ex. om att resa efter studenten, inte längre känns möjliga utifrån ett nytt behov av att leva 
nära sin mamma och lillebror. 
 

8.3 Emilies berättelse 
Emilie är vid intervjutillfället 19 år. Hon bor tillsammans med sin mamma och lillebror Tim, 17 år, 
samt sin styvpappa och hans båda tonårsbarn. Hon har även två äldre utflyttade bröder på pappans 
sida. Föräldrarna skilde sig när Emelie var 11. Därefter kom hon huvudsakligen att bo hos 
mamman, men varannan helg tillbringade Emelie och hennes bror hos pappan. Emilies pappa tog 
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sitt liv en vecka före hennes 15-årsdag, för fyra år sedan. I Emelies berättelse blir dagen då hon 
fick beskedet om pappans självmord den viktigaste vändpunkten. Emelie hade en ambivalent 
relation till sin pappa medan han var i livet och hans död har inneburit att Emelie har behövt ge 
upp det sista hoppet om en närmre relation till honom. Sorgen har för Emelie till stor del kommit 
att handla om hur hon ensam kan reda ut de konflikter som funnits kvar i relation till pappan, men 
också om hur hon kan bearbeta det svek som hon har upplevt från sin pappa i och med det att han 
tog sitt liv. 
 

8.3.1 Den sista dagen med pappan 
Emelie bodde hos sin pappa helgen före hans självmord och hon har detaljerade minnen från den 
sista dagen tillsammans. När Emelie och pappan skildes åt beskriver hon en känsla av oro. Hon var 
rädd för att det kunde vara sista gången som hon fick träffa sin storebrors hund, som pappan 
vaktade, eftersom hunden var gammal och hade funnits i familjen länge. Att pappan tog sitt liv var 
för Emelie en oväntad händelse och beskedet om hans död, dagen efter, beskriver hon kom som en 
fullständig chock. 
 
 E: Mm, alltså alla blev ju väldigt förvånade över att han hade gjort det. Vi hade precis varit där den 

helgen och han hade varit hundvakt till min ena storebrors hund. Dom hade varit utomlands i 2 veckor. 
Den här hunden var en stor rottweiler och pappa älskade verkligen honom och hunden älskade pappa. 
Det hade funnits rottweilers i familjen tidigare. Så pappa var ”gammelhusse” till den här hunden. Och 
vi hade varit där, jag och min lillebror, den helgen. Och dels var vi hundvakt åt min äldste brors hund då 
och sen hade vi också träffat min näst äldste storebror, som hade varit där på middag, kommer jag ihåg, 
det kanske var på fredagen eller lördagen. Och sen på söndagen så gick jag, pappa och min lillebror till 
en restaurang, ”Lotus”, kommer jag ihåg. Åt thaimat och sen, när vi fick in tallrikarna, så var det en 
blomma på tallriken och då frågade pappa vilken sorts blomma det var. Och då tänkte jag efter en 
stund ”jaha, det är en Lotusblomma för att restaurangen heter Lotus”. Eh… och sen gick vi hem 
kommer jag ihåg och då var det ju söndag, så då skulle vi gå till mamma och hunden var kvar då. Pappa 
skulle lämna den senare på kvällen där när min äldste storebror hade landat och kommit hem. Eh… och 
när vi gick så kommer jag ihåg... , för den här hunden var ganska gammal då, och rottweilers blir ju inte 
jättegamla, så jag pussade honom jättelänge hejdå, för jag var inte säker på att jag skulle få se 
rottweilern igen. Och jag kommer ihåg att pappa skrattade lite, för jag pussade verkligen på den där 
hunden och det var en jättestor nallebjörn. Och sen kommer jag ihåg att när vi gick… (tvekar) så tror 
jag att han stängde dörren och tittade ner, kommer jag ihåg. Och så gick vi och så var det inte mer med 
det… 

 
Tolkning 

 Emelies berättelse om den sista dagen tillsammans med sin pappa förmedlar hur oväntad hans död 
var. Dagen var som ”vilken dag som helst” och Emelie kunde inte misstänka att pappan mådde 
dåligt eller hade självmordstankar. Detaljerna från den här dagen har dock etsat sig fast i minnet, 
tydligare än från alla andra dagar, just utifrån att det kom att bli Emelies sista dag tillsammans med 
sin pappa. Kanske vill Emelie med berättelsen ändå förmedla att hon kände något på sig. Emelie 
beskriver hur hon oroade sig för att familjens hund skulle dö. Kanske var det så att hon i själva 
verket, i det sista mötet med pappan, uppfattade en känsla av vemod och sorg som tillhörde pappan, 
men som hon automatiskt kopplade till hunden som var gammal. I berättelsen blir det sista minnet 
av pappan att han ”tittade ned” när han stängde dörren. Kanske undrar Emelie med detta vad han 
tänkte då – och vad han gjorde sen. 
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8.3.2 Vetskapen om pappans självmord 
Dagen efter vistelsen hos pappan beskrivs också som en helt vanlig dag, men det fanns en stund 
under dagen, när Emelie betraktade ett kort av sin pappa och tänkte att: ”det är så här jag vill 
minnas honom”. I efterhand verkar Emelie ställa sig undrande inför denna tanke – var det så att 
hon kände något på sig, i alla fall? 
 

E: Sen på måndagen gick jag i skolan som vanligt. Det här är ganska lustigt men jag kommer ihåg att en 
kompis kom hem till mig och vi skulle städa mitt skrivbord. Så hittade vi en bild på pappa och då visste 
vi inte att han var död, för då var han redan död. Det hade jag ingen aning om. Eh… och då så såg jag en 
bild på honom och så tänkte jag att det är så här jag vill minnas honom, men jag hade ingen aning om att 
han var död. Jag har fortfarande fotografiet, det är typ ett passfoto. Så tänkte jag inte så mycket mer på 
det och så pluggade jag väl lite, för jag tror att jag hade prov på tisdagen. Och så vid 2-tiden på tisdag, 
mitt i natten, väcker mamma mig och det första jag frågar är: ”har jag gjort något?” (skrattar) … och sen 
trodde jag att farmor hade dött, men sen fattade jag direkt att det var pappa. Och så kommer jag ihåg att 
jag fick en bild av var en sjukhuskorridor, en sjukhussäng, så jag trodde inte riktigt att han var död då… 
sen berättade hon att han hade tagit livet av sig. Och så låg jag och min mamma och min lillebror och 
min låtsaspappa i deras säng. Och så hade mamma varit över hos min storebror mitt i natten då, först. 
Eh… för dom har ju fortfarande kontakt nu också, även om det var min pappas söner. Så dom hade varit 
där. Och det visade sig att redan på måndagen, för det här var ju på tisdag morgon, natten till tisdag. Så 
hade min pappas kollega hittat… (avslutar inte meningen, menar kanske ”pappa död”)… för min pappa 
hade inte kommit till jobbet. 
A: Men hur var det där för dig, att vakna mitt i natten och få veta det här av mamma? 
E: Det var en otrolig panikkänsla, tror jag. Jag fattade det inte riktigt heller tror jag. Det var bara, det är 
surrealistiskt. Och jag tror att, ja… det är en viss känsla när man vet, när man fattar att nån har dött. Den 
känslan kan inte riktigt beskrivas, för det är som någon sagt, panik, tomhet. Ja… så var det… Och nu 
efteråt så är det alltid så att om någon ringer hem, så tror jag att någon har dött, ja eller inte så men … nu 
tror jag alltid att någon har dött när mamma kommer in i rummet och ska säga någonting som är 
allvarligt. 

 
Tolkning 
Jag uppfattar att Emelie med berättelsen framför allt vill förmedla den vanmakt och brist på 
kontroll som hon har känt inför pappans död. Hon har tidigare låtit mig förstå hur ovetande hon var 
om att pappan mådde dåligt. Här beskriver hon att pappan var död hela måndagen, utan att hon 
kände till det. I berättelsen är det Emelies mamma som får en aktiv roll i att styra upp situationen. 
Hon har besökt Emelies äldre bröder för att lämna dödsbeskedet, innan hon väcker Emelie och 
berättar om pappans självmord. Kanske är det också något som Emelie vill förmedla med 
berättelsen – att mamman var den starka, den som såg till att alla fick veta. Beskedet om pappans 
död mitt i natten beskrivs som en mycket svår, nästan overklig händelse, vilken har fått 
konsekvenser för Emelies fortsatta liv. Från denna punkt har Emelie i likhet med Karolina och 
Sofia kommit att bära på en ständig oro för att förlora någon annan närstående. 
 

8.3.3 Dagen efter pappans död – stödet från familj och släkt 
Efter pappans död beskriver Emelie hur hela familjen samlades. Att hennes äldre bröder kom hem 
och tillbringade dagen med Emelie, mamman och hennes lillebror verkar ha fått särskilt stor 
betydelse, liksom att Emelies morföräldrar kom och stannade kvar hos familjen under en vecka. 
 

E: Och sedan dagen efter, vi försökte titta på film och jag tror att jag hade kunnat se klart filmen, men 
jag tror inte att min lillebror ville se och inte mamma heller. Vi försökte bara sova och samtidigt titta på 
film, för vad ska man göra. Eller vi låg och pratade först. Eh… och sen så på tisdagen kom mina bröder 
hem till oss. Eh… och så satt vi i köket och då kommer jag ihåg att vi köpte hem mat. Jag och min äldste 
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storebror gick ut tillsammans med hunden och så köpte vi hem thaimat. Jag kommer ihåg att det var snö 
också. Eh… så tror jag vi pratade lite, men det kändes ändå bra för då var jag med mina bröder, och det 
kändes ändå ganska bra, i familjen. Och sen kom också mormor och morfar hem till oss på tisdagen. För 
dom hade varit hos oss på söndagen och åkt hem på måndagen. Och sen kom dom ändå tillbaka och så 
gjorde dom mat den veckan tror jag. Dom bodde hos oss ett tag. De sov i mitt rum, tror jag, med mig. Jag 
kommer inte ihåg, jag tror det. 

 
Tolkning 
Berättelsen visar hur man i familjen försöker att bara hantera dagen efter pappans självmord. 
Emelie, mamman och hennes lillebror pratar, men försöker också att titta på film för att tänka på 
annat, vilket inte låter sig göras. Emelie går en promenad med sin äldste bror och även om de inte 
pratar så mycket, så låter Emelie mig förstå att de delade något viktigt i denna stund. Hon verkar 
sätta stort värde till att båda hennes äldre bröder var närvarande denna dag och hon beskriver att 
det ”kändes bra i familjen”. Budskapet i berättelsen tycks vara just den betydelse som det hade för 
Emelie att hela hennes ursprungsfamilj så självklart kom samman dagen efter pappans död och 
kunde dela sorgen. Av Emelies berättelse förstår man att det är svårt för henne att minnas 
omständigheterna dagarna efter pappans död. Hon är inte klar över vad hennes mormor och morfar 
gjorde hemma hos familjen eller om de sov i hennes rum, vilket är naturligt efter en traumatisk 
händelse i enlighet med Dyregrovs (1997) beskrivning av hur minnet påverkas i anslutning till en 
traumatisk händelse. 
 

8.3.4 Två drömmar om pappans död 
Efter pappans död hade Emelie två starka drömmar, vilka illustrerar hur pappan dog och hur 
Emelie kämpar med att få ihop händelsen att pappan tog sitt eget liv. Drömmarna visar hur pappans 
död i likhet med Sofias berättelse har kunnat upplevas som verklig och overklig på samma gång. 
 

 E: Och då drömde jag dels om att jag såg honom ligga i köket, att jag var hemma i lägenheten efter att 
det hände och det luktade cigaretter och så står det en ölburk på hallbordet. Det kommer jag ihåg att jag 
drömde. Sen var min svägerska där som har varit tillsammans med min bror i 20 år nu snart, som jag har 
känt hela livet. Eh… och vi var i vardagsrummet tror jag och sen gick jag ut i köket. Och där låg pappa 
tror jag. Jag vet inte om jag såg huvudet eller, för han sköt sig själv i huvudet. Jag kommer inte ihåg om 
jag drömde att jag såg hans huvud eller inte. Och det var en dröm och det var ganska mörkt kommer jag 
ihåg. Och jag visste inte riktigt varför vi var där. Jag tror att min svägerska somnade i vardagsrummet 
eller någonting sånt. Och sen en annan dröm, också strax efter att det hade hänt. Jag kommer ihåg att jag 
var på landet när jag drömde det här. Eh… (tvekar) så hade han… (hejdar sig) så kom jag dit och så 
torkade min pappa upp blodet på golvet och så skulle han iväg, det var mitt i natten tror jag. Han skulle 
iväg och så var jag överlycklig för att det hade visat sig vara ett skämt, eller inte ett skämt utan han 
skulle bara fly undan, så han hade fejkat sin egen död. Så torkade han upp blodet med pappersservetter 
kommer jag ihåg och så gick vi genom trapphuset och ut på gatan. Och det var också en sån där 
lyckokänsla, för då hade han inte dött på riktigt. Så, det är ganska, det kommer jag ihåg att jag drömde 
dom här två. 

 
Tolkning 
I den första drömmen hittar Emelie och hennes svägerska pappan död, precis efter att han tagit sitt 
liv, vilket kan illustrera hur Emelie kommer till insikt om att pappan faktiskt har dött på detta 
våldsamma sätt. I den andra drömmen har pappan fejkat sin död och är i själva verket i livet, vilket 
gör att Emelie vaknar med en lyckokänsla av att pappan faktiskt lever. Den andra drömmen kan 
illustrera svårigheten att ta till sig pappans död som en verklighet – det är mera troligt att pappan 
har hittat på alltihop. 
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8.3.5 Rädslan för att pappan skulle ha blivit mördad 
Att pappan dog en våldsam död gjorde att Emelie till en början misstänkte att han hade blivit 
mördad, det gjorde även att hon själv kunde känna sig hotad. 
 

E: Mm, och sen blev jag också lite paranoid, jag tänkte i början att det kanske var maffian som hade 
mördat honom, eller hans arbetskamrater hade mördat honom, någon kompanjon där. Jag kommer ihåg 
att när jag såg en vit skåpbil så tänkte jag att det kunde vara en liten konspiration runt det hela och att det 
inte var han som hade gjort det själv. Ibland kan jag tänka så fortfarande. 

 
Tolkning 
Av berättelsen framgår hur svårt det har varit för Emelie att få ihop händelsen att pappan tog sitt liv 
på ett så våldsamt sätt. Denna våldsamma aspekt av pappans död har kanske särskilt bidragit till en 
kvardröjande overklighetskänsla hos Emeli, där även alternativa scenarion har kunnat spelas upp 
för hennes inre. I nästa berättelse framkommer dock att Emelies pappa faktiskt hade uttyrckt att 
han kände sig hotad – att det var därför han ville ha ett vapen. Ur det perspektivet är det inte alls 
konstigt att Emelie vill utesluta alla andra möjligheter. Emelie beskriver dock hur hon än idag, fyra 
år efter pappans död, ibland kan tänka att pappan kanske i själva verket blev mördad. 
 

8.3.6 Varför pappan tog sitt liv 
Emelies pappa efterlämnade inte något brev, vilket har skapat utrymme för frågor om hans motiv 
för att ta sitt liv. När man dagen efter pappans död samlades i familjen, så påbörjades ett 
meningsskapande utifrån frågan om varför pappan begick självmord. Man verkar inte ha kommit 
fram till någon gemensam förklaring, men en misstanke som kom upp var att pappan kanske 
trodde att han höll på att utveckla Alzeimers sjukdom. Det hade hans mamma insjuknat i och 
pappan hade vid något tillfälle sagt att han skulle skjuta sig i huvudet om han hade Alzeimer’s. I 
Emelies eget meningsskapande kan hon dock inte se att pappan visade några tecken på sjukdomen. 
Hon reflekterar snarare kring att pappan hade problem med alkohol i kombination med en 
ansträngd ekonomi, något som hon verkar ensam om att ha känt till. Hon säger att hennes äldre 
bröder inte visste, kanske utifrån att de inte bodde hos pappan och att pappan ofta gick på 
restaurang och verkade ha det gott ställt. Hon tror inte heller att hennes lillebror visste – han var 
för liten för att förstå. Ytterligare en omständighet som Emelie tror kan ha påverkat pappan var att 
han levde i en relation med en gift kvinna – en relation som Emelie tänker var omöjlig att fullfölja. 
I berättelsen ställer sig Emelie även frågan om hon själv hade kunnat göra något, för att förhindra 
pappans död. 
 

E: Då också när vi satt där hela familjen med mina bröder, på tisdagen, så kommer jag ihåg att vi 
pratade om att det kan ha varit Alzheimers. Att han trodde det. Jag tror ingen förstod någonting 
egentligen. Alla var chockade för pappa var ändå den, han var väldigt lång, 191,5 tror jag. Och ganska 
stark, var inte den typen som skulle… (hejdar sig, ”ta sitt liv”), alltså om man ser på honom, så skulle 
man aldrig kunna gissa. Och dom hade ingen aning, mina bröder var också chockade. Nu i efterhand kan 
jag nog fatta varför ändå, jag vet inte... Nu tänker jag ändå att jag var så liten, jag var 14 år, och jag såg 
att han drack ganska mycket. Min lillebror tror jag inte såg det på samma sätt för han är 2 år yngre. Mina 
bröder hade nog ingen aning om hur illa det var, jag tror inte heller att dom visste om att han hade varit 
i så dåligt finansiellt läge. För vi åt ju ute på restaurang en hel del, men det var med pengar som han inte 
hade egentligen. Och mina bröder fattade nog inte heller hur mycket han drack. Och sen hade min pappa 
också en flickvän som var från Thailand, i 30-årsåldern, ganska ung. Betydligt yngre än pappa, han var 
väl 50 eller någonting. Om han var 50 så kanske hon var 30… jag kommer inte ihåg. Så hon var lite i 
samma ålder som min äldste storebror. Hon var gift och hade en son, så det var inte hållbart egentligen. 
Och sen… bodde han i en liten lägenhet, jag vet inte men … (avslutar inte meningen). Ibland tänker jag 
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att om jag kunde ha gjort någonting, men jag kunde inte det, jag var ganska ung (sitter tyst). Sedan hade 
han tydligen fått pistolen av … (tvekar) jag tror att det var mina storebröders morbror. Det var ett tag 
sedan, han fick den ganska långt innan det hände. Jag tror att han hade sagt att han ville skydda sig från 
juggemaffian, jag vet inte vad det var. Han ville ha den för att skydda sig mot någonting. Så den pistolen 
hade väl antagligen funnits där ett tag, även när jag och Tim var där. Vi hade inte sett den. 

 
Tolkning 
Berättelsen visar hur meningsskapandet runt pappans död framför allt verkar ha varit en aktivitet 
som pågått inom Emelie. Genom att hon kopplat samman olika ledtrådar har hon för sig själv fått 
ihop en sannolik berättelse om varför pappan tog sitt liv. Kanske har Emelie varit mån om att 
skydda pappans goda minne i relation till sina syskon och därigenom inte velat delge dem sina 
tankar om varför pappan tog sitt liv. Berättelsen rymmer även frågor om skuld. Emelie ställer sig 
frågan om hon själv kunde ha gjort något för att förhindra pappans död, men hon ger sig själv 
svaret att: ”det kunde hon inte – hon var för ung”. En annan fråga om skuld infinner sig när Emelie 
berättar att hennes bröders morbror var den som gav pappan pistolen. Kanske tänker Emelie att han 
inte skulle ha gjort det, men hon vet också att pappan skulle ha sagt att han kände sig hotad och 
kanske menar hon med det att det var begripligt att brödernas morbror ville hjälpa pappan. Emelie 
avslutar berättelsen med att pistolen måste ha legat hos pappan när hon och brodern var där och 
säger att de aldrig såg den. Kanske betyder det att hon räds tanken på att det funnits en pistol i 
pappans bostad – det kunde ha skett en olycka om hon eller brodern hittat den, eller kanske tänker 
hon att om de hade hittat den, så hade den kanske inte funnits kvar när pappan tänkte ta sitt liv. 
 

8.3.7 Begravningen och behovet av att ta avsked 
Emelie beskriver hur hon själv, mamman och de äldre bröderna tillsammans deltog i 
begravningsplanerna, något som verkar ha varit betydelsefullt i sorgen. Däremot besökte inte 
Emelie pappans lägenhet något mer. I efterhand tänker hon att det kanske skulle ha varit bra att ha 
gjort det, som ett sätt att ta avsked från den plats som hon starkst förknippar sin pappa med. 
 

 E: Sen var det begravning, eller först obduktion tror jag, och jag tror att min mamma och mina bröder 
var på polisstationen och fick information där. Sen så var det väl dags att planera begravning, så jag och 
mina två storebröder och mamma var på begravningsbyrån, valde kista, valde urna, jag valde musik, 
tror jag, till begravningen och sen så skulle vi själva ha mottagningen. Så i stället för att vara i typ ... 
(”ett församligshem”), så var vi på en båt, för min pappa hade gillat båtar, så då var vi på en ganska stor 
båt med släkten och sådär. Det kommer jag ihåg. Och så när dom rensade ut hans lägenhet, jag tror att 
det var före begravningen, så kommer jag ihåg att jag inte fick följa med. Jag vet inte, men mamma 
trodde inte att jag skulle tycka att det var okej. Så då gjorde mamma det, min låtsaspappa och mina två 
äldre bröder, städade ut hans lägenhet. 
A: Var du aldrig där sen? 
E: Nej, det är någonting som jag skulle vilja göra, gå dit. För det känns också som att jag inte fick ta 
avsked ordentligt. Men, det kanske inte hade gjort något gott liksom. 
A: Men det är någonting du kan tänka idag? 

 E: Ja ibland funderar jag på att gå in i porten. Jag vet inte om jag har varit i porten någon gång, kanske 
en gång. Jag kommer fortfarande ihåg koden (ser glad och förvånad ut). 

 
Tolkning 
Emelies berättelse påvisar betydelsen av att som barn få möjlighet att ta avsked av sin döde förälder 
på olika sätt. Begravningen och att få sätta en personlig prägel på den, utifrån vem pappan hade 
varit, framkommer som särskilt viktigt. Att Emelie inte deltog när mamman och bröderna städade 
ur pappans lägenhet, är något som hon idag reflekterar kring. Kanske, säger hon, skulle det ha varit 
bra för henne att ha fått ta avsked från denna plats – att det kunde ha blivit till hjälp i sorgen. 
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Berättelsen visar kanske allra tydligast hur Emelie, på ett helt naturligt sätt utifrån sin ålder, vid 
tidpunkten för pappans död ibland kunde tillåtas att vara delaktig och aktiv, t.ex. vid begravningen, 
men i andra fall behövde skyddas från vad vuxenvärlden ansåg vara alltför svåra situationer. Jag 
uppfattar dock att Emelie med berättelsen vill förmedla en tacksamhet för att hon sågs som 
tillräckligt stor för att få delta i planeringen av begravningen – t.ex. till skillnad från sin lillebror. 
 

8.3.8 Emelies relation till sin pappa 
Emelie hade en ambivalent relation till sin pappa när han var i livet. Under intervjun återkommer 
hon på olika sätt till att hon mådde dåligt de helger som hon och hennes lillebror bodde där. Trots 
det berättar hon inte så mycket om hur det faktiskt var att bo hos pappan. Kanske är det en 
berättelse som är alltför smärtsam för att låta sig berättas, eller så kanske Emelie är mån om att 
skydda sin pappas goda minne. Berättelsen nedan säger ändå något om hur Emelie upplever att 
pappan brast i sitt ansvar för henne och brodern. I detta ligger kanske en upplevelse av att ha känt 
sig sviken eller övergiven av pappan, redan före hans död. 
 

E: Jag tyckte inte att han tog ansvar för oss, mig och min lillebror, riktigt. Vi hördes inte under veckorna 
heller... Och sen så var vi ganska mycket på restaurang, kommer jag ihåg, för jag tror inte han orkade 
laga mat. 

 
Emelie ger en annan bild av pappan från tiden då föräldrarna levde tillsammans. Hon har få egna 
minnen från denna tid, men hon kan med hjälp av foton och filmer från barndomen uppfatta att 
pappan då verkade gladare och mera närvarande. Emelie uttrycker i berättelsen sorg över att hon 
aldrig fick en chans att lära känna den pappa som han var då. 
 

E: När jag var liten så var min pappa en väldigt bra pappa, tror jag, eller en väldigt bra person. Men jag 
tror att han förändrades där, efter skilsmässan. För när jag var liten hade han flera butiker som gick bra, 
och vi hade fina bilar. Och det var liksom bra med pengar och vi hade trevligt och så. Men jag kommer 
inte ihåg så mycket från min barndom, när mina föräldrar var gifta. Och jag var ändå ganska gammal när 
dom skilde sig, så det är konstigt hur lite jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg enstaka grejor, men då har 
jag blivit arg också för att jag inte fick uppleva den pappa, eller den person, som han var när jag var liten. 
Och det är det kortet som jag har av honom (Emelie menar det passfoto av pappan som hon har sparat), 
på något sätt visar det lite, den person som han är, som han var... Jag fick aldrig uppleva det. 
A: Och vad tänker du när du ser det kortet? Hur han var? 
E: En bra person, stark, målinriktad, omtänksam. Den personen som jag har sett film på från när jag var 
liten … Eh, han var lite fräck ibland också (ler). Han var rolig, burdus och berättade en massa 
historier… och välklädd, efter att mamma hade gift sig med honom och tagit bort allt fult (skratt). 
Nämen den personen skulle jag ha velat lära känna.... 

 
Tolkning 
Av Emelies berättelse kan man se skilsmässan mellan föräldarna som ett livsbrott som tydligt 
skiljer ut ett före och ett efter i Emelies beskrivning av sin pappa. Före föräldrarnas skilsmässa 
beskrivs pappan som framgångsrik i sitt arbete, som ägare av flera butiker och med en god ekonomi, 
men också som en gladare och mera närvarande pappa i Emelies liv. Efter föräldrarnas skilsmässa 
har Emelie beskrivit hur pappan utvecklade alkoholproblem, fick en dålig ekonomi och blev 
deprimerad. Samtidigt som Emelie gör denna uppdelning i hur pappan har varit som person, så 
verkar hon ställa sig frågande till att hon har så få minnen från tiden då föräldrarna levde 
tillsammans, och menar att hon ändå var “ganska gammal”. När Emelie tittar på det passfoto av sin 
pappa som hon sparat, så tänker hon att han vid den tidpunkten i livet, som ung, var stark, 
målinriktad, omtänksam och rolig. Kanske är det egenskaper som hon kan känna igen i sig själv. I 
så fall kan minnesskapandet efter pappan ha blivit till hjälp för Emelie i sin egen 
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identitetsutveckling i enlighet med Klass, Nickman och Silvermans (1996) teorier och Caits (2008) 
forskning. 
 

8.3.9 Sorgen över att inte få säga ”pappa” mer 
En av Emelies första tankar efter pappans död var att hon nu aldrig mer skulle få säga ”pappa” till 
sin pappa – att det var en sorg i sig. 
 

E: Ja alltså när han dog så kommer jag ihåg att: ”nu kan jag inte säga pappa till någon”. Och jag kommer 
ihåg att i början ville jag nästan börja kalla min låtsaspappa för pappa, men jo den sorgen. Det är också 
något jag saknar att inte kunna kalla någon det. Och sen... när jag pratar om honom i familjen så brukar 
jag säga hans namn. 

 A: Vad beror det på tror du? Är det för jobbigt, att du blir ledsen eller är du arg? 
E: Jag tror att det är en blandning, mest ledsen kanske. Det tror jag. Men det blir lite konstigt när jag 
säger Mats, men jag säger det ganska fort och mumlar. För det är mest svårt att säga det till dom som är 
nära tror jag. Det är ett laddat namn, det är ett laddat ord på något sätt. Ja, för jag har varit så arg också, 
så jag har inte velat. Ibland säger jag också “pappa!” för att jag har varit arg, eller “han” kan jag säga, 
när mamma frågar vem jag menar... eller så säger jag ”pappa eller vem tror du?”. Då blir jag så arg. Men 
jag vet inte hur det skulle bli om det kändes annorlunda. 

 
Tolkning 
Av berättelsen förstår man att Emelie inte bara har förlorat möjligheten att säga “pappa” till sin 
pappa, utan också har fått svårt att säga “pappa” om sin pappa, i familjen. Det har väckt alltför 
starka känslor, vilket också har försvårat för Emelie att prata om pappan. Jag anar en förhoppning 
om att detta ska komma att ändra sig i framtiden. Att det ska bli möjligt att nå en punkt där ordet 
“pappa” är mindre laddat och där Emelie blir mera fri att använda det på ett naturligt sätt. 
 

8.3.10 Hur sorgen har förändrats över tid 
Emilie beskriver hur sorgen har förändrats över tid. Den första tiden ville hon bara minnas det som 
hade varit bra med pappan och hon var ledsen för att han var borta. Därefter följde en tid när Emelie 
stängde av känslorna kring förlusten av pappan och utvecklade anorexia. 
 

E: Ja den första tiden, då var det ganska okej. Det var konstigt. Då saknade jag honom mest och så tror 
jag att jag nästan glorifierade honom på något sätt. Och jag var ledsen, vi var nedstämda att vi hade 
förlorat en pappa… och jag fick för mig att det hade varit bättre än vad det hade varit. Och det är inte 
heller sunt… på något sätt […] men sen så kom sommaren och jag började också träna mer och tyckte 
väl att jag var tjock, jag vet inte. Men sen så fokuserade jag på det skulle jag tro, att jag började träna. 
Och sen under hösten så fortsatte det ännu mer. Då mådde jag nog ganska bra, har jag för mig. För det 
var då (har tidigare berättat att hon utvecklade anorexia och behövde träffa en läkare), jag gjorde det 
säkert inte egentligen, men jag kände mig ändå ganska bra. För jag var gladare för att jag blev smalare.  

 
Efter ytterligare en tid började Emelies sorg allt mer att upptas av ilskan över att pappan, som hon 
såg det, medvetet hade valt att lämna henne. Hon kom då också ihåg allt fler av de saker som hade 
varit svåra att hantera när hon bodde hos pappan och hur han kunde brista i sitt föräldraansvar. 
Under senare tid beskriver Emelie dock att ilskan har börjat rinna av henne, i takt med att hon har 
förstått att pappan måste ha varit allvarligt deprimerad. 
 

E: Mm, sen blev det jobbigare det här med pappa. För någonstans här, 2007-2008 (visar på livslinjen), 
jag kommer inte riktigt ihåg när, så blev jag arg. Jag har levt med en otrolig ilska för att jag har sett det 
som att han lämnade mig. Sen började jag väl inse att det inte hade varit så bra och kom bara ihåg dom 
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dåliga sakerna, alkoholen och såna saker. Mm, … och det höll i sig till, jag vet inte hur jag känner nu, 
men i alla fall en bra bit in på 2009. Men sen lärde jag känna en person som sa till mig att jag inte borde 
se det som att han lämnade mig, men då sa jag: ”men det gör jag” och då sa han att: ”det är precis som 
cancer, det leder till döden” och så sa han att: ”tänk att vara så ledsen att man inte ser något ljus i tunneln, 
det är precis som cancer, det leder till döden”… Han var så säker på det han sa och sen så tyckte jag… 
alltså jag vet ju att det stämmer när man är deprimerad, men jag hade inte velat se det på det sättet innan. 
Men på något sätt, jag vet inte riktigt, jag undrar vad som hade hänt om han inte hade sagt det här till 
mig… Han gjorde mig mindre arg på min pappa. Tack vare honom så är jag inte lika arg längre. Jag såg 
det som att han lämnade mig. Det var det som gjorde mig arg, hur man kan lämna. Och samtidigt så är 
sorgen… Den har jag nog inte riktigt börjat med ännu. Jag har inte varit så fokuserad på att överleva den 
sista tiden och då tror jag det känns mer. Det tror jag. 

 
Tolkning 
Emelies berättelse om hur sorgen har förändrats över tid visar hur hon inledningsvis har svårt att ta 
till sig förlusten. Hon idealiserar pappan men säger sig ändå må “ganska okej”. Därefter går sorgen 
över i en ätstörning. Emelie blir upptagen av att räkna kalorier och att väga sig, kanske som ett sätt 
att ta kontroll. I en senare berättelse reflekterar Emelie själv kring att ätstörningen kanske var ett 
sätt att bestraffa pappan – för att han hade lämnat henne, genom att visa hur dåligt det skulle gå för 
henne då. Jag kan också undra om Emelie på detta sätt bestraffade sig själv för att hon inte kände 
sig tillräckligt älskvärd, kopplat till tanken att pappan valde att överge henne. När Emelie blir fri 
från sin ätstörning riktas all hennes ilska mot pappan. Emelie blir rasande arg på sin pappa för all 
den smärta som han orsakat henne medan han ännu var i livet, och för det svek som hans självmord 
har inneburit för Emelie. Vändpunkten i berättelsen blir några ord som kommer från en nära vän, 
vilka får Emelie att förstå hur allvarligt deprimerad pappan måste ha varit för att ta sitt eget liv. 
Emelie beskriver hur ilskan i och med det började att rinna av henne och hur hon har gått ifrån att 
bara försöka överleva till att nu börja leva. Sorgen, säger Emelie, har hon nog inte riktigt börjat 
med än och kanske menar hon med det, den sorg som innebär att hon kan vara ledsen för hur det 
faktiskt har varit och vad hon faktiskt har förlorat, i motsats till den arga sorgen som hon verkar ha 
burit på så länge. 
 

8.3.11 Emelies olika bilder av pappan – kopplade till sorgen 
Att Emelies bild av sin pappa till så stor del har varit negativ har försvårat sorgen på olika sätt, men 
Emelies bild har även skilt sig från hennes lillebrors vilket har kunnat leda till konflikter dem 
emellan. 
 
 E: Jag kommer ihåg att jag och min lillebror och hans kompis skulle gå och träffa några kompisar på 

landet. Det var mörkt och vi började bråka på vägen, för Tim nämnde någonting om pappa, och jag blev 
arg. Eh hans kompis försökte medla mellan oss och så blev jag arg på honom, och jag sa att han inte 
förstod hur det hade varit där. Så jag blev otroligt arg. Jag blev jätte-jättearg för att jag tycker också att 
min lillebror...(avslutar inte meningen, menar kanske “borde veta hur dåligt det hade varit”). Jag 
anklagade min lillebror för att han inte hade vetat hur det var, därför att han var för liten och att han mest 
hade sovit över hos kompisar under den här tiden vi var hos pappa. Det var jag som visste ur illa det var. 

 
Emelie beskriver hur hon med hjälp av sin psykoterapeut under senare tid har förmått att nyansera 
bilden av pappan, så att även de goda minnena får plats. 
 
 E: Men sen vid något annat tillfälle för inte så jättelänge sedan, antingen precis innan studenten eller 

precis efter, började jag tänka på dom bra sakerna. Vi hade spelat ganska mycket spel, Monopol, Yatzi, 
TP, Alfapet och sådär. Så kom jag på att jag och min lillebror aldrig fick vara bank när vi spelade 
Monopol. Utan våran pappa skulle alltid vara bank och jag och Tim, vi var väl för unga för att hålla koll 
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på det där, men det visade sig ju så klart att han satt ju bara och fuskade. Och han vann alltid. Till slut 
fick jag och Tim vara bank, och då så satt jag och Tim och fuskade som fan! Men han vann ändå 
(skrattar). Så då började jag komma på såna saker. Och den senaste sessionen hos min terapeut för 
någon månad sedan så skrev vi upp en lista, eller han skrev på en whiteboardtavla, kanske 17 dåliga 
saker men vi fick ändå fram sex bra saker på den andra sidan. 
A: Det låter som att det har varit skönt för dig att komma på bra saker. 

 E: Lite, fast ändå jobbigt, för ibland vill jag inte inse att det har varit bra saker, för då är det lättare på 
något sätt. 

 
Tolkning 
Berättelsen visar hur sorgen delvis har förändrats till följd av att Emelies bild av pappan har 
förändrats. När Emelie bara tillät sig att minnas de dåliga sakerna med pappan så var hon också 
uppfylld av ilskan gentemot honom, medan hon nu när bilden av pappan har nyanserats också kan 
känna saknad efter honom. I den första berättelsen är Emelie arg på sin yngre bror för att han inte 
förstod hur illa det hade varit hos pappan och kanske var hon också arg för att hon såg sig som 
lämnad ensam hos pappan, medan brodern ofta sov hos kompisar. I Emelies hela livsberättelse är 
det centralt hur ensam hon har känt sig med erfarenheten av pappans dåliga sidor. Att bilden av 
pappan har nyanserats och att Emelie även har fått fatt i goda minnen efter honom vekrar ha blivit 
till hjälp i sorgen men det beskrivs också av Emelie som mycket smärtsamt. Jag förstår det som att 
Emelie med sin ilska har hållit smärtan ifrån sig, och när ilskan har börjat släppa så har saknaden 
och ledsenheten fått mera utrymme. 
 

8.3.12 Saknaden efter pappan 
Kvällen före Emelies student kom hon plötsligt i kontakt med en saknad efter pappan, så här 
beskriver hon denna händelse: 

 
E: Men sen, nu på senare tid, innan studenten, så kommer jag ihåg att jag satt på kvällen på gården och 
rökte, och då blir jag ju bara sådär... (avbryter sig, menar kanske “ledsen”). Då hade jag ju skrivit min 
bok och allting var färdigt och jag skulle ta studenten på fredagen och det här var på torsdagen. Då 
kommer jag ihåg att jag blev väldigt ledsen, för att han inte skulle vara där. Och jag skulle sjunga en låt 
också på studenten. Och jag har aldrig sjungit en låt inför folk innan. Och det var också samma vän som 
hade sagt att jag inte skulle se det som att han lämnade mig i februari, samma vän. Han sa till mig att ”du 
måste sjunga på fredag”. För jag hade nämnt det till honom vid tidigare tillfälle och då sa han det. Eh... 
och då blev det en extra push. För den här personen är ganska viktig för mig. Och jag hade inte gjort det 
förut men då kände jag att då ska jag göra det liksom. Men så på torsdagen så visste jag att jag skulle 
sjunga dagen efter och då blev jag mer ledsen för att pappa inte skulle vara där på studenten. För jag vet 
att, det finns bilder på min näst äldste storebror och min pappa när han tar studenten. Så då var jag mer, 
då var jag inte lika arg länge... utan då var jag liksom ledsen för det. 

  
Tolkning 
Berättelsen visar hur Emelies saknad efter pappan gör sig påmind i samband med den högtid och 
det vägskäl inför vuxenlivet som studenten innebär, men kanske visar berättelsen också på hur 
speciellt det var för Emelie att tillåta sig att känna saknad efter sin pappa. Hon hade bestämt sig för 
att på studenten sjunga en sång på sin skola, något som hon var nervös inför och som hon hade 
önskat att pappan skulle fått se. Emelie jämför med sin äldre bror, vid hans student var pappan i 
livet och det finns kort på dem tillsammans. Kanske tänker Emelie att pappan skulle ha varit stolt 
över henne om han hade sett henne – om han hade varit med. 
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8.3.13 Emelies oro för sin mamma 
Emelie berättar att hennes mamma i slutet av 2008 fick cancer och hur det har påverkat henne på 
olika sätt. Mammans sjukdom har sannolikt inneburit att den rädsla för att förlorat någon annan 
närstående, som Emelie burit på sedan pappans död, ytterligare har förstärkts och framför allt 
kommit att handla om Emelies rädsla för att förlora sin mamma. 
 
 E: Det var, när mamma blev sjuk så gick jag gärna och la mig lite tidigare, åt middag i mitt rum och ville 

helst inte… (avslutar inte meningen, menar kanske “umgås”). Av någon konstig anledning ville jag inte 
äta middag med familjen, eller jag kommer ihåg att jag tyckte det var jobbigt. Och jag ville inte sitta där 
och diskutera någonting och ha det trevligt, som jag alltid hade tyckt om innan. Jag brukade ändå vara 
den som satt längst kvar med mamma och min låtsaspappa, men jag ville inte göra det längre. 

 A: Vad var det som var det jobbigaste då, med att sitta med familjen? Vad var det som var jobbigt att 
prata om? 

 E: Bara allmänna saker. Jag tyckte inte att det fanns någon vits riktigt och att det var jobbigt tror jag. Jag 
blev irriterad också kommer jag ihåg under middagen. Och någon gång, jag tror det var i påskas, så fick 
jag den känslan tror jag...(benämner inte känslan, kanske rädsla), och då kommer jag ihåg att eh… för vi 
var på landet... Jag ville bara inte vara där… med familjen. Jag vet inte. Min låtsaspappa har två döttrar 
också, så det är mina styvsystrar. Och sen har min lillebror en kompis som har flyttat in till oss, precis 
innan mamma fick reda på att hon hade cancer, för han hade det jobbigt hemma. Och han bor 
fortfarande kvar, för han har det jobbigt hemma. Så vi är sju personer som bor hemma varannan vecka, 
för mina styvsystrar bor hos sin mamma också. Men så kommer jag ihåg att vi hade ätit middag och jag 
ville bara inte vara där. Jag tror jag drack lite för mycket vin och sen kommer jag ihåg att jag gick ut och 
spydde, alltså stoppade fingrarna i halsen. Sen kändes det väl lite bättre tror jag. Men samma kväll också 
så blev jag arg... Jag kan tänka mig att man ville…det tar ju bort lite av ångesten kanske. Jag kommer 
ihåg att jag tänkte det när jag gjorde det, att jag förstår bulimiker hur dom gör, varför dom gör det. Det 
kommer jag ihåg att jag tänkte. Ja ett tag i alla fall. Och det märkte ju mamma också, att jag drog mig 
undan på ett annat sätt, och var nästan inte hemma. 

 
Tolkning 
Emelies berättelse visar hur svårt det har varit för henne att prata med sin mamma om mammans 
cancer och sin egen rädsla för att mamman skall dö. Istället beskriver Emelie hur hon har undvikit 
de vanliga familjesammanhangen, kanske som en protest mot att livet inte är som förut – det finns 
allvarligare saker att prata om – med konsekvensen att Emelie återigen har blivit ensam med svåra 
känslor. Detta kommer till uttryck när Emelie måste lämna familjen för att lätta på sin ångest. 
Kanske är det så att Emelie inte vill belasta sin mamma, genom att delge henne sin rädsla. På det 
viset får då inte heller mamman möjlighet att ta del av Emelies oro – eller att lugna. I berättelsen 
kan jag ana en längtan hos Emelie efter en mera exklusiv relation till mamman, där de ibland 
umgås utan andra familjemedlemmar och vänner till familjen. 
 

8.3.14 Hur pappans död har hanterats inom familjen 
Emelie beskrev inledningsvis hur familjen samlades i anslutning till pappans död. När jag vid ett 
senare tillfälle återkommer till hur pappans död har hanterats inom familjen, blir Emelies berättelse 
fragmentalisk och jag har svårt att riktigt förstå hur man har pratat om pappan i familjen. Jag 
uppfattar att Emelie har en nära relation till sin mamma och att de kan prata om mycket, men att 
pappans död inte alltid har varit så lätt att prata om. 
 

E: Ja... (djup suck) jag vet faktiskt inte... Jag har ju haft min terapeut också, som jag har pratat mest med, 
men…eh ärligt talat så kommer jag inte ihåg... det har kommit upp ibland. Och jag kommer ihåg att jag 
har blivit arg vid middagar ibland. Eh…dragit eld till mig och sen skyllt på pappa tror jag. Jag tror att det 
är att man…Mm, jag har ändå varit ganska lätt att hantera liksom ungdomsmässigt, inte så 



 83

jätte…(avslutar inte meningen, menar kanske ”stökig”). Jag har väl liksom… eh, dragit eld till mig. Ja 
och så kanske jag har sagt grejor under middagar, för att provocera lite, och sen... har det väl slutat med 
något bråk och att jag blivit ledsen eller skyllt på pappa. Det har väl kommit upp så också. Men sen så 
vet jag inte, vi har väl pratat om allt möjligt. Speciellt när jag förskönade honom också, så sa väl 
mamma att hon inte tyckte det var riktigt, att det inte var rätt bild. För den bilden jag hade beskrivt när vi 
var hos pappa stämde inte alls överens med min efterkonstruktion. 
A: Så hon konfronterade dig? 

 E: Ja lite där och det var nog bra. Och sen började jag väl inse att det inte hade varit så bra. Och så gick 
jag väl åt andra hållet istället… men jag tror i alla fall att det var bra. Det är svårt att minnas. Men ja, vi 
har väldigt öppna relationer i familjen, vi kan prata om det mesta. Men jag har haft lite svårt att prata om 
det också kan jag känna. Mm jag tror att min mamma och låtsaspappa tycker att Tim måste få ha kvar 
sin bild också, att den kan vara en sanning. För det är ju också så att han upplevde... (menar 
kanske ”pappa på sitt sätt”) och att jag…(menar kanske ”upplevde pappa på mitt sätt”), men jag vet 
faktiskt inte. För vi har pratat om honom. Jag och min lillebror pratar nog ändå mest om det. Ibland är 
jag arg, och jag tar upp det, men nu på sistone har jag också tagit upp dom trevliga sidorna med honom. 
Han minns ju samma saker som jag då. Han minns ju när vi spelade Monopol och vi aldrig fick vara 
bank. 
A: Så ni kan dela minnen? 
E: Ja. Men ibland kan jag vara arg också. Eh…på andra människor typ mina styvsyskon. Jag kan ibland 
tänka att dom har inte en aning om hur det känns. För det var ju inte deras pappa, det var ju deras 
styvsyskons pappa. Och jag har svårt att prata med dom också. De behöver inte känna till den delen av 
mitt liv... Och det är konstigt också på något sätt hur något kan försvinna så ur ens liv och att det inte 
finns mer.... 

 
Tolkning 
Jag gör mig utifrån Emelies berättelse bilden av hur man lever i en storfamilj och att Emelie inte 
känner sig lika bekväm att prata om sin pappa med sin styvpappa och hans döttrar, som med sin 
mamma och lillebror. Mot slutet av berättelsen uttrycker Emelie stor frustration över sina 
styvsyskon, som hon menar aldrig kan förstå vad hon går igenom. Kanske längtar Emelie efter att 
få dela sorgen i sin ursprungsfamilj – med sin mamma och sina bröder. Hon uttryckte stor 
tillfredsställelse när man samlade familjen strax efter pappans död och hennes äldre bröder var med. 
Men kanske är Emelie även här rädd för att belasta sin mamma, nu när mamman är sjuk. Kanske 
har Emelie inte bara har dragit sig undan familjen i samband med mammans sjukdom, utan har 
gjort så även kring pappans död genom att undvika att prata om honom. Konsekvensen verkar ha 
blivit att Emelie till stor del har känt sig ensam i sorgen och när den har blivit alltför tung att bära, 
förstår jag det som att hon har provocerat och bidragit till att skapa konflikter i familjen. Kanske för 
att visa på sin utsatthet. I familjen verkar Emelie mest prata med sin lillebror om pappan. Även om 
deras bilder av pappan delvis skiljer sig åt så delar de gemensamma minnen, vilket också är en 
viktig del i sorgen. 
 

8.3.15 Farbrödernas reaktioner på pappans död 
När det handlar om hur omgivningen har reagerat på pappans självmord så är Emelie framför allt 
besviken på sina farbröder, som efter pappans död inte har kunnat stödja och inte heller har 
upprätthållit kontakten med familjen. 
 
 E: Ja mina farbröder har jag jättesvårt för. För att jag kommer ihåg att min ena farbror ringde hem, 

precis efter att det hade hänt, och han hade nog druckit lite, och var ledsen. Och han berättade hur ledsen 
han var i telefon och då tycker jag att det är min pappa liksom… Vad skulle jag säga? Och dom andra 
två; den ena har ju inte hört av sig alls… dom hör inte av sig (ser undrande ut). Om det hade varit mina 
brorsbarn så hade jag ringt och jag hade tagit över dom till sommarhuset och jag hade åkt båt som 
vanligt, som vi gjorde med pappa. Vi brukade vara där på somrarna ibland, med pappa, hos min ena 
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farbror. Jag hade sett till att vi gjorde det och kanske till och med lite oftare. Bjudit över, åkt ut med 
båten, bara såna saker, sett till att dom mådde bra. Det har inte mina farbröder gjort. Så jag funderar på 
att skriva ett brev till dom och säga att dom kan gå och ta sig själva i arslet, ursäkta uttrycket, men 
faktiskt! 

 
Tolkning 
Emelies berättelse visar hur hon i samband med pappans död också kom att förlora kontakten med 
sina farbröder, vilka slutade att höra av sig. I berättelsen är Emelie mycket arg och ställer sig kritisk 
till farbrödernas bristande förmåga att stödja henne och familjen. Av berättelsen blir det tydligt att 
det för Emelie skulle ha varit till hjälp i sorgen att få behålla relationen till sina farbröder, genom att 
livet efter pappans död då inte skulle skilja sig lika mycket från livet före. Kanske innebär den 
avbrutna relationen till pappans bröder även att en viktig möjlighet till minnesskapande har gått 
förlorad, eftersom Emelie inte heller har sin farmor i livet som kan berätta om hur pappan var som 
ung. 
 

8.3.16 Betydelsen av att stödet finns kvar över tid 
Emelie beskriver hur tyst det blev efter begravningen – som om allt var som vanligt igen – och hur 
glad hon blev när en vän frågade hur hon mådde då. 
 
 E: Sedan kände jag på våren, efter det som hänt, att det fanns folk som inte kom ihåg det. För efter en 

begravning så blir det ganska tyst. För då har man ändå uppehållit sig med saker kring begravningen och 
vad man ska göra och så. Och jag kommer förresten ihåg att på begravningen fick jag nästan pressa fram 
tårarna. Det fick jag göra. Men sen så kände jag att dom flesta hade glömt bort det. Då var vi, jag och 
min lillebror, på några barndomsvänners lantställe, de hade känt pappa också. Och den äldste sonen i 
familjen, som är ett år äldre än mig, när vi gick ut i skogen för att plocka mer blåbär till en blåbärspaj så 
frågade han mig hur jag mådde. Och det kändes bara sådär ”han kom ihåg det!” Så sa han till mig att min 
pappa hade varit den närmaste mannen till honom, om man inte jämförde med hans egen pappa. Och då 
förstod jag att han hade tyckt jättemycket om honom. Så han visade att han inte hade glömt bort det och 
det var viktigt för mig då, det kommer jag ihåg. 

 
Tolkning 
Jag förstår av Emelies berättelse att det stöd som hon upplevde den första tiden upphörde i och med 
det att pappan hade begravits. Samtidigt visar berättelsen att Emelie vid tidpunkten för 
begravningen inte hade börjat sörja ännu, hon säger att hon fick ”pressa fram tårarna” i kyrkan. När 
sorgen senare har kommit till uttryck har Emelie saknat det stöd som fanns initialt. Emelies 
budskap är betydelsen att som närstående finnas kvar över en längre tid, men budskapet är kanske 
också att det inte alltid behövs så mycket – ibland kanske bara att den döde finns med i samtalen. 
 

8.3.17 Betydelsen av att våga fråga den sörjande hur denne mår 
Emelie påvisar betydelsen av att vara aktiv och våga fråga den sörjande hur denne mår. Hon menar 
att det ofta finns saker som man vill prata om, men att omgivningen inte alltid förmår att fråga och 
att lyssna. 
 
 E: Folk vet ju inte, om man inte har varit med om någonting, om man har haft ett ganska lätt liv, så vet 

man inte vad man ska säga. Så det var jag först arg och besviken över. Speciellt när mamma fick cancer. 
Men sen kan jag tänka att det är ganska skönt för dom att dom inte vet vad dom ska säga, att dom inte 
har upplevt någonting jättejobbigt och inte har en förståelse för det. Men som regel har jag tänkt, alltså 
sen min pappa dog, att det är bättre att säga för mycket, eller att fråga en gång för mycket än att inte säga 
ett piss. Och att om man bara kan lyssna liksom. Om jag vet att det har hänt någonting så frågar jag. Inte 
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på ett oartigt sätt eller så… men för jag vet att det är bättre att göra det. För oftast så kanske man har 
något att säga, fast ingen vet om att man vill säga det. 

 
Tolkning 
Emelie ger i berättelsen först uttryck för den besvikelse som hon känt inför det att viktigt stöd 
uteblivit, men hon övergår sedan till att reflektera kring att det måste vara svårt att veta hur man 
kan stödja när man själv inte har erfarenhet av förlust och sorg. Emelies budskap är: att bara fråga 
den sörjande hur denne mår kan vara en öppning för den sörjande att berätta om det som känns 
viktigt för stunden. Det viktiga är inte vad man sedan säger eller gör, utan att man lyssnar. 
 

8.3.18 Pappans självmord som en hemlighet i relation till jämnåriga kompisar 
Emelie beskriver hur ensam hon har känt sig i sorgen efter pappans självmord. I sin nya 
gymnasieskola bar hon dödsorsaken som en hemlighet. När mamman fick cancer och Emelie 
pratade med sina närmsta vänner om det, så hade de svårt att stödja. Det gjorde att hon sökte sig 
närmre två andra flickor, som visade en annan förståelse. Något som blev öppningen för att till slut 
också berätta om pappans självmord. 
 
 E: Ingen visste det i min skola. Min nya skola. För i högstadiet så visste mina närmaste vänner det. Men 

inte i min nya skola, där var det hemligt. För jag tyckte nog att det var ganska skamfullt också. Det 
tyckte jag att det var. Det var en tjej som fick reda på det för jag frågade henne... Jag hörde att hennes 
mamma hade dött och då ville jag säga, att jag vet om det. Och jag avskyr själv att vara i den positionen 
att det har hänt mig någonting och folk vet om det men dom vågar inte säga någonting. Så då ville jag 
bara säga det till henne, att jag visste om det och sen att min pappa hade dött. Och då frågade hon hur 
han dog och då var jag tvungen att säga det, kändes det som. För hon hade ju berättat hur hennes 
mamma dog, och det var cancer tror jag. Men… då hade jag hållit det ganska hemligt. Så dom här två 
nya tjejerna jag började umgås med… dom visste. Samma dag som min mamma opererades, vid 
lunchen, berättade jag för dom hur min pappa hade dött. Och det var väl dom första jag berättade för så... 

 
Tolkning 
Emelies berättelse visar framför allt hur hon i likhet med Karolina kände skam över att pappan 
hade dött i självmord och hur denna skam kom att hindra henne från att berätta för sina jämnåriga 
kompisar om pappans död. När Emelies mamma skulle opereras, och man kan tänka att hennes 
rädsla för att förlora också mamman var som allra starkast, fattade hon ändå beslutet att berätta – 
vilket ledde till att hon mötte försteålse och stöd. Av Emelies berättelse blir det dock tydligt att det 
inte har varit självklart att möta stöd hos sina jämnåriga kompisar, vare sig för mammans sjukdom 
eller för pappans död. I överensstämmelse med Dyregrovs och Dyregrovs teorier (2008) verkar det 
vara alltför svårt för många unga att relatera till. Emelie är i berättelsen själv aktiv och hon verkar i 
likhet med Karolina och Sofia utveckla strategier för att berätta eller inte berätta om pappans 
självmord. När hon slutligen väljer att berätta så väljer hon ut två flickor, som hon bedömer bäst 
kan förstå och härbärgera hennes erfarenhet. 
 

8.3.19 Mötet med klasskompisen som också hade förlorat sin pappa i självmord 
Senare fick Emelie veta att en annan flicka i klassen också hade förlorat sin pappa i självmord. 
Emelie tog själv kontakt med henne, utifrån sin erfarenhet av att ha varit ensam i sorgen. Så här 
berättar Emelie om mötet med denna flicka och betydelsen av deras relation: 
 
 E: ...eftersom samma sak hade hänt med hennes pappa. Och jag kommer ihåg att jag kände mig ganska 

ensam då, för det är inte så vanligt. Och man vet inte hur man ska göra. Så när jag hörde det så tänkte jag 
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att jag vid något tillfälle skulle säga till Alice att samma sak hade hänt mig, så att hon inte... (avslutar 
inte meningen, menar kanske “skulle känna sig ensam”). ... Jag ville bara säga det för jag hade känt mig 
ganska ensam och det kan vara ganska skönt. Så då sa jag det bara till henne, vad som hade hänt och jag 
ville bara säga att jag också har varit med om det. För det hade jag velat att hon sa till mig. …Jag tror 
ändå hon uppskattade att jag sa det. Jag vet inte, jag tror det. För sen, då har man någon. För det har jag 
märkt att, när vi var på det här seminariet (ett seminarium om unga självmordsdrabbade som de gick på 
tillsammans), att efteråt så kunde vi prata, att vi förstod lite... jag förstod hur hon känner lite, och hur 
man reagerar. Att man ibland kan tycka att det är ganska meningslöst, livet och så. Det kan kännas som 
att man ska dö. Och den känslan är inte så rolig. Jag tror att det är ångest i den. Panik kanske. Ledsamhet 
och trötthet. 

 
Tolkning 
Berättelsen visar återigen hur ensam Emelie har känt sig i sorgen efter sin pappa. Hon vill vara till 
stöd för sin klasskamrat genom att visa att de är två – att de förstår varandra – att hon inte är ensam. 
Jag förstår det som att Emelie och hennes klasskamrat har kunnat dela sina erfarenheter och att det 
har fått stor betydelse för Emelie. I relationen till klasskamraten kan Emelie kanske uttrycka de 
allra svåraste känslorna kring sin pappas död. De som hon kanske inte tror att någon annan kan 
härbärgera, nämligen att livet ibland – när det känns som allra svårast – inte känns värt att leva. 
 

8.3.20 Hur en fortsatt dialog till pappan har kunnat hjälpa 
I Emelies berättelse blir det tydligt hur hon på olika sätt kommunicerar med sin döde pappa. Emelie 
beskriver det framför allt som en ensidig dialog – från hennes sida. Relationen verkar trots detta ha 
haft en bearbetande funktion, genom att den har möjliggjort för Emelie att uttrycka sin frustration 
över att ha blivit övergiven – en känsla som har varit oerhört central i Emelies sorg och som hon 
därmed fått en möjlighet att rikta mot pappan. 
 

E: ... Men jag tror, jag har trott hela tiden, något som varit väldigt konstant, att han sitter på ett moln och 
tittar ner och spelar Fia med min farfar. Och där ligger också hunden som dog några månader efter. Min 
pappa dog i mars och han dog i juni sen, hunden. Så den hunden hann jag träffa några gånger till, men 
jag hann inte träffa pappa, vilket är väldigt ironiskt kanske. Men att dom sitter och spelar Fia liksom och 
tittar ner. 
A: Du tänker att din pappa kan se dig? 
E: Mm, det tror jag, men jag är inte religiös. Ibland kan jag tänka att han kom till helvetet också. Jag har 
tänkt det någon gång, men har inte menat det riktigt (ler). 

 A: Tänker du att du kan prata med honom på något sätt eller förmedla dig till honom? 
E: Ibland tittar jag upp i himlen och säger någonting. Eh… sedan, jag har inte varit vid graven jätteofta 
om jag ska vara ärlig. Jag gick dit och fimpade två cigaretter på graven och sa det jag ville säga. Det var 
också i februari tror jag. Jag hade planerat vad jag skulle säga, men det lät inte så illa när jag sa det, tror 
jag. Och så började jag gråta där, innan jag hann säga något, och sen sa jag det jag sa och så fimpade jag 
två cigaretter och gick därifrån. Sen har jag inte varit där, jag har inte varit där så ofta, kanske 4-5 gånger. 
Min farmor är begravd där, hon begravdes där sen också. 
A: Men det att du fimpade cigaretter där, var det att du tänkte att han också skulle få en cigarett? 
E: Nej utan det var mer för att visa att jag inte respekterade honom. 
A: Aha, så då när du gick till graven, då var du arg? 
E: Ja, det var jag. Det var mitt mål att hämnas på något sätt. Och jag vet inte om jag också har hämnats 
genom att hämnas lite på mig själv kanske. Att det kanske har varit därför som jag var destruktiv med 
ätstörningar och sådär. Det är som att jag inte har velat vara glad, utan jag har velat vara lite sådär 
melankolisk eller sorgsen också. Jag vet inte… det är också, jag ser det som ett sätt att överleva. 
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Tolkning 
Emelies berättelse visar hur hon tar sin döde pappa i anspråk i sin sorgeprocess. Emelie tänker att 
pappan kan se henne och hon pratar till honom vid graven eller riktat mot himlen. Jag förstår det 
som att Emelie fram till nu, i sin sorg, framför allt har kämpat med att få pappan att förstå hur 
mycket smärta han har orsakat henne. Kraften i Emelies ilska gentemot pappan påvisar ändå 
betydelsen av den relation som har gått förlorad. Kanske särskilt den relation som ligger i Emelies 
längtan efter den ”goda” pappan – den som hon förknippar med sin barndom, men som hon aldrig 
fick en chans att lära känna som vuxen.  
 

8.3.21 Hur Emelie mår idag 
Emelie säger att hon har mått bättre den senaste tiden. Hon försöker att tänka positivt och att ha 
roligt för första gången på länge. Kanske kommer glädjen ur lättnaden över att inte längre vara lika 
arg på pappan. 
 

E: Alltså det är konstigt, för det senaste halvåret har varit det värsta tror jag, men ändå har jag aldrig 
haft så roligt, för jag har gjort andra saker också. På något sätt har det senaste halvåret varit en 
vändpunkt. Just nu är jag ganska lycklig ändå tror jag. Jag har inte mått så här bra på väldigt, väldigt 
länge, om jag någonsin har gjort det, jag vet inte. Det finns ju roligare saker i livet, jag träffar mer 
kompisar och har roligt ... och jag tycker det är otroligt viktigt att ha roligt – att alltid vara glad. På 
något sätt, det är tack vare det här med min vän, och det har jag sagt till honom, så är jag inte lika arg 
längre. Jag vet inte hur nära jag är att komma över det, men jag vill det. Jag har sett att det finns 
någonting annat i livet än bara hemskheter tror jag. Eller jag tror att jag har sett en glimt av det. Jag vet 
inte, jag känner att det är värt att utforska. Så jag måste våga mycket. Jag har blivit modigare, det har 
jag nog. 

 
Emelie återkommer till den låt som hon på sin student sjöng inför hela sin skola och menar att det 
skulle hon aldrig ha vågat tidigare. Låten valde Emelie själv utifrån att den kom att betyda mycket 
för henne under den tid som mamman fick cancer och Emelie separerade från sin dåvarande 
pojkvän. När jag frågar om budskapet i sången beskriver Emelie det så här: 
 

E: Den heter: ”Give me one reason”, och den går: ”give me one reason to stay here and I’ll turn my back 
around”. Ja att om någon vill att jag ska stanna här så har jag en anledning att komma tillbaka, annars 
går jag. Mm, och så fortsätter låten: ”I just want someone to hold me and rock me through the night”. 

 
Tolkning 
Emelies beskrivning av hur hon mår idag visar hur hon försöker att ta tillvara på livet och fokusera 
på det som innebär glädje, kanske som motvikt till sorgen och mammans sjukdom. Jag uppfattar att 
Emelie bär på en nyfikenhet och en lust att utforska livets möjligheter och trots allt ser ljust på sin 
framtid. När det handlar om låttexten så kan jag inte låta bli att reflektera kring hur väl texten tycks 
stämma in på Emelies och pappans relation. Emelie har beskrivit hur hon har känt sig lämnad av 
pappan och genom att vara arg på honom – i sorgen – har hon kanske kämpat med att vända honom 
ryggen. Trots allt tycks Emelie längta efter en närmre relation till sin pappa och efter att komma till 
försoning, i likhet med Karolina. Kanske visar texten också på den ensamhet som Emelie har känt 
i sorgen efter sin pappa, och den trygga och tröstande famn som hon då har kunnat sakna. 
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8.3.22 Hur pappans död har påverkat Emelie 
Emelie upplever att pappans död har påverkat henne på olika sätt. Så här svarar Emelie på min 
fråga om just hur pappans självmord har påverkat henne: 
 

E: Alltså… jag hade inte haft vissa insikter som jag har idag. Förståelse för andra människor som mår 
dåligt. Nu har jag en kompis till mig, hennes pappa har precis gått bort i bukspottskörtelcancer. Han var 
otroligt sjuk den senaste tiden och jag tror att för henne så var det nog ganska bra att jag fanns där, för 
jag kunde relatera till saker och ting. Och jag tror ändå att människor lättare kan relatera till mig, som 
har varit med om en del. Alltså det är ju otroligt hemska saker jag har varit med om, om man ska vara 
ärlig. Men det är också en gåva kanske, att förstå på ett annat sätt, och jag vet att hade inte det här hänt 
med min pappa så hade jag nog inte skrivit en bok. Jag hade inte skrivit på det sättet överhuvudtaget. 
Och jag hade inte intresserat mig för... jag hade inte jobbat som modell, tror jag… Jag hade inte sjungit 
på avslutningen, på studentlunchen och jag tror att det som har hänt den senaste tiden, hade inte hänt om 
inte det hade hänt. Det kanske låter konstigt. Jag tror inte att jag hade varit lika modig, eller inte modig, 
jag säger inte att jag är modig. Jag hade nog inte vågat göra vissa saker… det tror jag. 
A: Mm, så du har också hämtat någon slags kraft? 
E: Jag tror det, att det har blivit så. Kanske för att man måste överleva, därför att man tvingas göra det. 
Om jag ska vara ärlig så tror jag inte det hade blivit så mycket bättre hos pappa sen, så jag vet inte om 
jag hade velat ha tillbaka dom helgerna heller. Flera såna helger, jag vet inte. Det kanske låter hemskt. 
När jag var hos pappa under den tiden så kommer jag ihåg att jag tänkte på hur bra det skulle kunna bli, 
om han blev som förut, men det var inte riktigt. Men jag har nog hämtat någonting ur det, det tror jag 
absolut. Och jag skulle inte vilja byta bort den personen jag är idag heller. Det tror jag inte jag skulle 
vilja göra. För då hade jag nog inte mött dom människor jag har mött (sitter tyst) … Men det måste man 
ju, man måste ju hämta någonting ur det för annars ger man ju upp … eller annars dör man. 

 
Tolkning 
Emelies berättelse visar hur pappans död har påverkat henne på olika sätt. Hon säger sig ha fått en 
ökad förståelse för människor som har det svårt, och hon tänker på att erbjuda andra det stöd som 
hon själv har saknat. Hon känner sig även modigare och starkare än tidigare, vilket kanske tyder på 
en ökad tillit till den egna förmågan och kanske på en positiv självbild. Vid uppföljningsintervjun 
beskriver dock Emelie att det kan se väldigt olika ut, olika dagar, och att det finns en dubbelhet, 
både i tilliten till den egna förmågan och i självbilden. Vissa dagar känner Emelie sig positiv och 
stark, liksom vid intervjutillfället, medan hon andra dagar upplever brist på kontroll och tvivlar på 
sin egen förmåga. Dessa dagar präglas av ångest och oro inför framtiden. Emelie avslutar sin 
berättelse med att hon ju måste hämta någonting ur erfarenheten av att ha förlorat sin pappa i 
självmord – ”annars dör man”. Jag tolkar det som att det för Emelie har varit nödvändigt att ta med 
sig något från pappans död, och att hon har låtit integrera förlusten av pappan till att bli en del av 
vem hon är som person – en person som hon är stolt över och inte skulle vilja vara utan och där 
hennes erfarenhet kanske har blivit till en resurs i livet. 
 

8.3.23 Tankar om framtiden 
Så här svarar Emelie på min fråga om vad hon ser framför sig – i sin framtid: 
 
E: Jag hoppas på en trevlig sommar, en rolig sommar. Eh… och träffa människor som betyder 
mycket för mig. Och sen i höst tror jag att jag åker till Paris och bor där med min kompis… jag tror 
det. 
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Tolkning 
Emelie har inte långtgående tankar om framtiden. Hon tänker ett halvår framåt och hoppas på att få 
en spännande tid med nya vänner och kanske en Parisresa. Detta stämmer väl överens med 
tidsperspektivet i gränslandet mellan tonår och ung vuxen tid (Brannen & Nilsen, 2002). Den korta 
framtid som Emelie ändå ser för sig själv andas hoppfullhet, samtidigt som där finns en osäkerhet 
om vad som kan bli och vad som inte kan bli. Kanske visar denna osäkerhet att Emelies behov kan 
vara kluvna inför att resa ifrån sin familj – och sin mamma – i höst. 
 

8.3.24 Analys 
Emelies berättelse om erfarenheten av att ha förlorat sin pappa i självmord består dels av 
berättelseavsnitt vilka illustrerar ett händelseförlopp – en process – men också av berättelser vilka 
söker belysa särskilda aspekter av denna erfarenhet. Emelie visar med sin berättelse hur lång vägen 
till den sorg som präglas av saknad kan vara. Jag uppfattar att Emelie alltsedan pappans död, för 
fyra år sedan, har kämpat med olösta konflikter i relationen till honom. Att pappan när han var 
deprimerad överkonsumerade alkohol och brast i sitt föräldraansvar och att Emelie har sett pappans 
självmord som en förlängning av detta svek, har medfört att hennes sorg har präglats av stor ilska. 
Emelie har i sin sorg gått från att rikta ilskan inåt, mot sig själv, genom att utveckla en ätstörning 
till att rikta ilskan mot pappan i en kvarvarande relation till honom. På så vis har det skett en 
process i sorgen, även om förlusten av pappan talas om med stor aktualitet och Emelie beskriver 
det som att hon först nu kan sörja sin pappa. Emelies sorg består av de goda minnena av pappan, 
vilka hon fått hjälp att synliggöra, men också av en oavslutad längtan efter en närmre relation till 
sin pappa – medan han ännu var i livet. 
 
Fråga 1. Vilka aspekter av erfarenheten av att under tonåren ha förlorat sin pappa i självmord 
framträder som centrala i Emelies berättelse? 
 
En aspekt som framträder som central i Emelies berättelse är hur hennes ambivalenta relation till 
sin pappa på olika sätt har komplicerat sorgen efter honom. Emelie beskriver det som att hon har 
olika bilder av sin pappa; den ”goda pappan” från barndomen, när pappan var gladare och mera 
närvarande, respektive den deprimerade pappan som kunde överkonsumera alkohol och brista i sitt 
föräldraansvar, så som Emelie upplevde pappan före sin död. Emelies sorg har till stor del kommit 
att handla om att hon aldrig fick chansen att som vuxen lära känna den goda pappan, som hon så 
vagt minns från sin barndom. 
 En andra aspekt av sorgen, som också hänger samman med relationen till pappan, är att Emelie 
efter pappans död, i likhet med Sofia, har behövt reda ut olösta konflikter som legat kvar i 
relationen som en förutsättning för att ge sorgen och saknaden plats. Att Emelie har upplevt en 
kvarvarande relation till sin pappa har hjälpt henne att agera ut eller tala om för pappan hur mycket 
smärta han har orsakat henne, och hur arg hon har varit på honom för att han tog sitt liv. Emelie 
beskriver det som en vändpunkt i sorgen när hon av en nära vän fick höra att pappans depression 
kunde liknas vid en dödlig sjukdom. I likhet med Sofia har vändpunkten bestått i att Emelie 
kommit till insikt om att det var depressionen som tog pappans liv och att självmordet inte var ett 
fritt val att lämna Emelie. Från denna punkt har Emelies ilska börjat rinna av henne och hon har 
kommit på sig själv med att sakna sin pappa. 
 En aspekt av pappans död i självmord är att Emelie i likhet med Karolina och Sofia beskriver 
hur pappans död har inneburit en traumatisk händelse, som i enlighet med Janoff-Bulmans teorier 
(1992) har slagit sönder hennes grundläggande antaganden om att världen som en god och 
meningsfull (trygg) plats. Konsekvensen av detta är att Emelie bär på en ständig rädsla för att 
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förlora någon annan närstående. Sannolikt har denna rädsla ytterligare kommit att förstärkas i 
samband med mammans cancersjukdom. Kanske har händelsen också i enlighet med 
Janoff-Bulmans teorier slagit sönder antagandet om att den egna personen har ett värde, genom att 
Emelie har upplevt sig övergiven av sin pappa och att sorgen initialt övergick i självsvält. 
 Andra viktiga aspekter av förlusten är de som hänger samman med att pappan dog i självmord 
i jämförelse med en mera naturlig dödsorsak. Emelie har i likhet med Karolina i sorgen kämpat 
med skuldkänslor, skamkänslor, övergivenhetskänslor, ilska och varför-frågor om pappans motiv 
för att ta sitt liv, vilket stämmer överens med tidigare sorgeforskning om försvårande inslag i 
sorgen vid självmord (Cerel et al., 1999, Clark, 2001, Dyregrov, 1990, 1997, Granot, 2005, 
Worden, 1996, 2006). Skammen har försvårat för Emelie att berätta om sin pappas död för 
jämnåriga kompisar, men skammen verkar också ha försvårat samtal om pappan inom familjen. Ett 
återkommande tema i Emelies berättelse är därför, i likhet med Karolinas berättelse, den ensamhet 
som hon har kommit att uppleva i sorgen. Ensamheten tycks orsakad av skammen och svårigheten 
att prata om pappan samt omgivningens svårigheter att stödja, men den verkar också vara ett 
resultat av Emelies tendens att isolera sig från sin familj i sorgen. Meningsskapandet, som svar på 
frågan om varför pappan tog sitt liv, verkar för Emelie framför allt ha varit en ensam aktivitet, där 
hon för sig själv har lyckats få ihop en sannolik berättelse. Emelie beskriver sig även som ensam 
om att ha uppfattat pappans negativa sidor, i jämförelse med bröderna som verkar mera ovetande 
om pappans problem. Genom att isolera sig i sitt meningsskapande har Emelie troligtvis fortsatt att 
ensam bära dessa erfarenheter i familjen. Emelie har inte heller under intervjun i detalj beskrivit 
sina minnen från helgerna hos pappan. Kanske är Emelie mån om att skydda sin pappas goda 
minne, men det kan också vara så att dessa minnen av pappan är alltför smärtsamma för att låta sig 
berättas. 
 Ytterligare en aspekt av pappans död som har påverkat Emelies sorg är att pappan tog sitt liv på 
ett mycket våldsamt sätt. Detta har medfört en ihållande overklighetskänsla, där det har varit 
mycket svårt för Emelie att få ihop pappans död med bilden honom som levande. Men pappans 
våldsamma död har också framkallat misstankar om att pappan kanske i själva verket blev mördad. 
Än idag, fyra år efter pappans död, kan Emelie ibland tänka att han kanske inte tog sitt eget liv. 
 
Fråga 2. Vad har fungerat underlättande (stödjande) respektive försvårande (hindrande) i 
sorgeprocessen? 
 
De underlättande faktorer som Emelie särskilt betonar i sin berättelse är för det första att familjen 
så självklart kom samman i anslutning till pappans död och kunde dela sorgen efter honom den 
första dagen. Att Emelie bedömdes som tillräckligt gammal för att delta i planerandet av pappans 
begravning beskrivs som en hjälp, på så vis att Emelie fick bidra till att sätta en personlig prägel på 
pappans begravning. En oväntad hjälp i sorgen blev den nära vännen som fick Emelie att förstå att 
pappan måste ha varit allvarligt deprimerad för att kunna ta sitt liv. Emelie har även beskrivit den 
hjälp som hon fick av sin psykoterapeut när det har handlade om att få ihop en mera nyanserad bild 
av pappan. Jag har under intervjun inte fått mera insyn i hur denna kontakt har sett ut eller var 
stödet har varit placerat, men jag har förstått att det var ett stöd som erbjöds Emelie i direkt 
anslutning till pappans död. Emelie och familjen fick även kontakt med BUP, men valde efter ett 
samtal att avsluta kontakten där, utifrån att det ”inte kändes bra”. Det fanns en praktikant 
närvarande under samtalet och jag förstår det som att Emelie inte kände sig bekväm i den 
situationen. Att Emelie har lyckats behålla en relation till sin pappa har fungerat bearbetande 
genom att hon har kunnat uttrycka sina besvikelser mot honom – efter hans död. Emelie har även 
beskrivit det som betydelsefullt att hon har utvecklat nya relationer, där förlusten av pappan går att 
prata om, t.ex. vänskapen med den klasskamrat som också hon har förlorat sin pappa i självmord. 
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 Några av de försvårande faktorer som Emelie förmedlat genom sin berättelse har jag redan 
nämnt, t.ex. när det handlar om hur den ambivalenta relationen till pappan har kunnat hindra sorgen. 
När det handlar om att pappan dog i självmord så har både yttre och inre faktorer bidragit till att 
försvåra sorgen. De yttre faktorerna har varit omgivningens svårigheter att stödja, t.ex. när 
farbröderna avslutar relationen till Emelie och familjen efter pappans död och det blir ”tyst” efter 
pappans begravning – ingen vågar fråga Emelie hur hon mår. På ett inre plan har pappans död 
bidragit till en ihållande känsla av overklighet och en rädsla för att pappan kan ha blivit mördad. 
Pappans självmord har även bidragit till övergivenhetskänslor sprungna ur tanken på pappans 
självmord som ett medvetet val att lämna Emelie och familjen, liksom till skamkänslor, vilka har 
försvårat för Emelie att berätta om pappans död i relation till jämnåriga kompisar. Emelie 
reflekterar i efterhand kring om det kunde ha varit en hjälp för henne i sorgen om hon hade tillåtits 
ta avsked från pappans lägenhet. Jag förstår det som att Emelie aldrig fick möjlighet att se sin 
pappas döda kropp och kanske blir avskedet från den plats som hon starkast förknippar sin pappa 
med, ur det perspektivet, desto viktigare. Att man har haft svårt att prata om pappan i familjen är 
ytterligare en försvårande omständighet. Emelie är vid uppföljningsintervjun noga med att betona 
att problemet att prata med mamman har legat hos henne själv. Hon har inte låtit mamman få insyn 
eller möjlighet att hjälpa henne i sorgen, kanske utifrån att sorgen efter pappan har varit så 
komplicerad och att Emelie inte har velat berätta om hur hon hade det under helgerna hos pappan. 
Kanske har Emelie också varit rädd för att belasta mamman med sin sorg när mamman har varit 
sjuk. 
 
Fråga 3. Hur har erfarenheten av att under tonåren ha förlorat sin pappa i självmord påverkat 
Emelies självbild och livsinnehåll? 
 
När det handlar om Emelies självbild så uppfattar jag att hon har påverkats av pappans självmord, 
på så vis att hon under den tid som hon upplevde sig övergiven av sin pappa ägnade sig åt självsvält. 
Jag tolkar det som att hon kan ha straffat sig själv för att hon inte kände sig tillräckligt älskvärd för 
att pappan skulle välja att stanna i livet. Därutöver kan det ligga mycket i det som Emelie själv 
beskriver av att hon ville kommunicera till pappan hur illa det skulle gå för henne nu – när han hade 
tagit sitt liv. Under samma tid beskriver Emelie hur hon kände stor skam över pappans självmord. 
Jag tolkar det som att skammen i detta fall kan hänga nära samman med vad Johan Beck-Friis 
(2009) åsyftar, när han beskriver att kärnan i skammen är känslan av att inte ha varit älskad. Emelie 
beskriver samtidigt hur pappans död har bidragit till en ökad självtillit, på så vis att hon säger sig ha 
blivit modigare och vågar fler saker än tidigare. Detta kan tyda på att Emelie inte längre söker 
förklaringen till pappans självmord hos sig själv och därigenom har hennes självvärde kanske 
också upprättats. Emelie beskriver dock hur hennes självkänsla kan variera från dag till annan och 
hur hon vissa dagar känner sig positiv och stark, medan hon andra dagar fylls med tvivel till sin 
egen förmåga och tänker negativa tankar om sig själv. När det handlar om livsinnehållet så 
beskriver Emelie i likhet med Karolina och Sofia hur pappans självmord har bidragit till en ständigt 
närvarande rädsla för att komma att förlora någon annan närstående – en rädsla som sannolikt har 
förstärkts i samband med mammans sjukdom. Emelie beskriver dock hur hon trots allt försöker att 
ta tillvara det som är positivt i livet och hon ser det som meningsfullt att hjälpa andra som har det 
svårt. Hon låter mig förstå att hon har integrerat erfarenheten av att ha förlorat sin pappa i 
självmord som en del av sin person – och som en resurs inför det fortsatta livet. 
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8.4 Miras berättelse 
Mira är vid intervjutillfället 27 år. Hon förlorade sin pappa i självmord när hon var 18 år och 
tillfälligt vistades hemma under ett sommarlov. Mira har av rädsla för att bli igenkänd önskat vara 
helt anonym. Det innebär att inget land, inga städer eller starkt kulturella berättelser finns med. 
Mira kommer från ett utomeuropeiskt land, där hennes mamma och 16-årige bror bor kvar. Hon 
lever ensam och vistas som student i Sverige. I Miras berättelse blir det tydligt hur hon även före 
sin pappas död har varit med om flera svåra händelser. När vi går igenom livslinjen har Mira ett 
antal viktiga s.k. vändpunkter att redogöra för, vilka sammantaget ger en bild av hur Miras sorg 
efter pappans självmord kan förstås. Mira föredrar att prata engelska, varför jag har valt att 
genomföra intervjun på engelska. 
 

8.4.1 Morfaderns död – den första vändpunkten 
När vi går igenom livslinjen börjar Mira med att säga att hon har få tidiga barndomsminnen. Under 
sina första fem år flyttade hon fram och tillbaka mellan sina morföräldrar och sina föräldrar, som 
bodde och arbetade i en annan stad. Mira betonar särskilt den närhet som hon kände till sin morfar 
och hon beskriver sin morfars död som den första vändpunkten i livet. Mira var då 6 år och 
morfaderns död resulterade i att Mira flyttade till sina föräldrar för gott – något som Mira relaterar 
till som slutet på sin barndom. 
 

M: I don't remember very much me being with my parents at that time, until I was 5. I mostly 
remember my granddad, my mum's dad, who I grew up with in a small village. His personality was 
very important to me, because I think he was the one who gave med unconditional love when I was 
small and I started to be conscious about myself. He is very important to me. 
A: Would you say he was the main care giver for you the first years of your life? 
M: Yes, I don't remember that closeness to my mum or dad in terms of warmth and love without 
conditions. So ... when, I think, I was around 6 he died. That was a big loss for me. I don't remember 
how I felt, but I remember one scene where my mum cried. I returned to my parents and then my 
mum ... was very strict with me and I started crying very loud and shouted that: “I want to go to my 
granddad”, and then my mum started to cry with me..., so I think I felt bad. It's more of a memory. That 
was very, very life changing, one of the earliest memories about big events. It was the end of this 
important time in my life... and the childhood. 

 
Tolkning 
Miras berättelse om förlusten av sin morfar visar hur hon mycket tidigt i livet har erfarigt en förlust 
som till stor del kan liknas vid en föräldraförlust. Berättelsen innehåller två parallella händelser, 
där Mira å ena sidan beskriver den smärtsamma förlusten av den person som stod henne närmast 
vid denna tidiga punkt i livet, å andra sedan beskriver hon förlusten av sina förutsättningar för att få 
vara barn. Mira har således upplevt två betydelsefulla förluster vid tidpunkten för morfaderns död. 
Genom sin berättelse låter Mira mig förstå att hon var sedd och älskad som en unik person med 
egna behov av sin morfar – och när han dog upplevde Mira inte den här sortens villkorslösa kärlek 
från vuxenvärlden någonsin igen. 
 

8.4.2 Miras roll I familjen och hennes relation till pappan 
Mira beskriver de svårigheter som hon ställdes inför i samband med att hon kom att bo med sina 
föräldrar. Familjen hade en svårt ansträngd ekonomisk situation och föräldrarna bråkade mycket. 
Vid en tidpunkt skilde sig föräldrarna, men fortsatte ändå att bo tillsammans. Båda föräldrarna 
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missbrukade alkohol och kunde periodvis inte upprätthålla sitt föräldraansvar, vilket innebar att 
Mira till stor del fick klara sig ensam. När Mira var 11 år föddes hennes yngre bror. Så här 
beskriver hon familjesituationen vid denna tidpunkt: 
 

M: Then my brother was born. I had been a single kid for a long time. When he was born life changed 
a lot. Because until then I think we were all just living our own lives; me at school, my dad at work, and 
my mum was doing something else. I felt happy about that I think, because it was a promise of 
something, that something new would be coming. And my life totally changed after that, because 
before I was very, I wouldn’t say irresponsible but now I had more responsibility and I took care of him 
and did all the things around the house. I just had school and house and not much of a social life. 

 A: Not so many friends? 
M: Not so many friends. I think I was kind of an outcast in terms of contact with friends and I think it's 
still like that; I have just a couple of very close friends. So it has been like that when I was small too. I 
sacrificed that for taking care of my brother and being useful to my family... a very mature thing for an 
11-yearsold I think. And things that happened before my brother was born were quite hard to 
experience for me, because my parents got divorced, but they still lived together. That was maybe a 
couple of years before that my dad came to me and asked me if I wanted them to get divorced. 
A: Your father asked you, was this before your brother was born? 
M: Yes, a couple of years before. That if I wanted them to get divorced, and he asked me as if I was the 
one who would decide this. And I remember saying that:”I don’t know, you should do what you want to 
do, but I don’t want you to get divorced, because you are my parents and I want to see you together”… 
I felt a lot of guilt for my parents, not being happy together. Things changed for a little while when my 
brother was born, because we were busy with our plans; buying an apartment and changing life and 
getting closer to relatives, because of him, so it was a very good change. But things got back to what it 
was previously. It was also due to that my mum started working. She went to work but then she was 
fired because it was tough. They asked her to pay a bribe to stay at her work and we didn't have money. 
The financial stability was gone in our country by this time. My dad still worked at a good job for his 
status, but he didn't earn enough to help us to a better life. So it was a pretty hard time after my brother 
was born, a couple of years, and my mum was without a job. And then suddenly she started to have 
strange relations with our neighbours, eh ... who also was in the same situation, and she started drinking. 
And my dad, I think he was drinking quite a lot. In the beginning it was normal, it was social drinking, 
and then in the end they ended up showing not the best sides of them selves. They used to fight a lot. 
A: Did this mean that you had to take big responsibility for your baby brother, sometimes when they 
were drinking? 
M: Mm. I felt sorry for him but also for my dad and for all of us. Because I felt that life had been 
changing for us all, you know. And for me, first I was taking care of my mum, when she was pregnant 
and before that because she needed help and care... But after that, maybe when I was 13-14, my contact 
with dad became very close. I think he just didn’t know how to communicate with me before, because 
I was maybe to small. And now when I got a bit grown up, more mature, I had a close contact with my 
dad. And then I started taking care of him and ... defending him from my mum, because I thought it was 
unfair that she treated him that way, so it was like that until I was 17. 

 
Tolkning 
Berättelsen visar hur Mira före broderns födelse upplevde sig själv som en ”utböling” i skolan och 
skild från sina föräldrar i deras dagliga liv. Mira beskriver hur mammans graviditet med hennes 
lillebror ingav hopp om förändring till det bättre. I början beskriver Mira hur graviditeten ledde till 
några faktiska förändringar, genom att föräldrarna planerade det nya familjelivet tillsammans. Det 
kan ha ingett Mira en känsla av att familjen kom samman, genom att de delade fokus inför 
framtiden. I takt med att Miras berättelse fortlöper låter hon mig dock förstå att problemen kvarstod 
och till och med förvärrades, efter broderns födelse. Igen beskriver Mira sig själv som skild från 
sina föräldrar, vilka båda fortsatte in i alkoholmissbruk. Nu behövde Mira också periodvis ta hand 
om sin lillebror. En vändpunkt i berättelsen uppstår i samband med att Miras pappa vänder sig till 
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henne för råd, när han kände sig osäker på relationen till mamman. Mira kom att axla rollen som 
pappans ”förtrogna” genom att stödja honom och skydda honom från mamman, med konsekvensen 
att hon också kunde anklaga sig själv för föräldrarnas olyckliga liv tillsammans. I berättelsen blir 
det tydligt hur Mira, trots detta, kände glädje sprunget ur den första erfarenheten av närhet till sin 
pappa. Berättelsen slutar med att Miras roll i familjen har förändrats, från att tidigare inte ha varit 
särskilt uppmärksammad i sina föräldrars ögon och ha känt sig som en ”utböling”, kanske inte bara 
i skolan utan också i familjen, till att ha blivit en person av betydelse – för sin pappa. 
 

8.4.3 Mira flyttar hemifrån – den svåra separationen från pappan 
Mira beskriver sig själv som ett tillbakadraget barn, hårt bunden till plikterna i hemmet men med 
ambitionen att göra bra ifrån sig i skolan. Hennes mål var att få möjlighet att studera vid ett 
universitet, liksom hennes morfar en gång gjort. Det gick bra för Mira i skolan och när hon vid 
17-års ålder fick möjligheten att flytta till en annan stad och studera, blev hon tvungen att fatta det 
svåra beslutet att lämna sin familj – och sin pappa. 
 

M: I moved out. I decided to study and I think that was the right decision, but sometimes I think it was 
a cruel decision. Because, I was so tired of all this happening at home, being just responsible for 
everybody, for my brother and yes, I used to be in such a depression that I cold slap my brother when he 
was a very small kid and I remember feeling bad about it. So then I decided to move to the capitol and 
study, because I had always thought about moving to a new place just to study, this was what I always 
wanted to do and I was a good student. I finished school with a distinction. 
A: You had good grades in school? 
M: Mm, it was always my aim. These stories I used to hear in my childhood; that my mum and dad 
studied very hard and the both granddads, they were teachers at school, and this was probably 
something that stayed in my mind. I should do this. I didn't have other hobbies. Because... I was not 
disciplined enough to find a hobby by myself and I was somehow neglected by my parents. But I was 
always good at studying. So when I was 17 I decided to move and it was a tough decision, because I 
could have studied in my home town, but I wanted to study in better schools. When I was leaving I 
remember seeing that my dad was crying. I didn't se him cry very often, maybe a couple of times, but 
he was crying and he said:” You are leaving me” ... (gråter)... and in fact I left him. 

 
Tolkning 
I berättelsen tar Mira kontroll över sin situation genom att lämna det destruktiva och betungande 
familjelivet, där hon kände sig ansvarig för alla. Det är en hoppfull berättelse eftersom hon lyckas 
med att studera vid ett universitet, något som hon länge drömt om och framtiden rymmer många 
möjligheter. Samtidigt beskriver Mira detta som ett grymt beslut. Hon kände skuld för att hon såg 
det som att hon övergav sin pappa och oroade sig för hur det skulle gå för honom, när hon inte 
längre kunde se efter honom. I berättelsen positionerar Mira sig själv som aktiv, i motsats till 
pappan – som i Miras berättelse blir ett offer för hennes handlingar. 
 

8.4.4 Pappans självmord 
Mira studerade i ett år innan hon kom hem för sommarlov. Då fann hon att hennes pappa hade 
förändrats under hennes bortavaro och gått in i en svår depression. Så här beskriver Mira sin sista 
kontakt med pappan och pappans död som inträffade under hennes besök: 
 

M: I studied one year at the university and then I came home for the summer. And my dad had totally 
changed. He was sick. 
A: How would you describe the change that you saw in your father? 
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M: I think he had deliria because he had stopped drinking by himself. I think he had a strong will. 
Without any help, he just stopped, and I think that was a big mistake that he didn't go to the doctor... to 
get help. And my mum told me that he had people after him and that they would do something bad to 
him. And he used to just lie on his bed ... (gråter), this is the hardest part ... and I just wanted to escape. 
It was so painful. He changed, totally changed... so miserable. He was just lying on the bed the whole 
day (pratar mycket tyst)… And I decided to visit my friend, who lived in another city. 
A: You couldn't get contact with him? 
M: He didn't want to talk to me. Everything he said was sceptical; that I was going to study in the 
school and it was so great. He said really irrelevant things and I didn't realize that it was so serious you 
know. At that time I was 18. So I went to a friend of mine and the next day I got a phone call from my 
neighbour and she said that:” your dad is sick suddenly” and I don’t know if I knew at the time but 
(tvekar) he hanged himself.... I didn’t see his face, just his legs from a sheet (pratar mycket tyst). 
A: Did you go home? 
M: Yes, but I didn't see him. It was my brother who found him. He found him and told the neighbours, 
mum was not at home. He had sent her to a party. She was at a party to meet friends. So he was prepared. 
I just can't imagine how hard it is for a small kid to see that, and then I felt guilty about this too, that I 
had left ... (gråter). 

 
Tolkning 
Miras berättelse om sin pappas död är till stor del en berättelse om hennes egen skuld. Det börjar 
med att Mira kommer hem efter ett års bortavaro. Mira uttrycker chock och förtvivlan över det 
dåliga skick som hon då finner sin pappa i. Kanske kände sig Mira skyldig till sin pappas tillstånd 
genom att hon hade varit borta, något som hon tidigare uttryckt skuld för. Mira försöker att få 
kontakt med sin pappa, men blir avvisad. Berättelsen om skuld är mycket en berättelse om “varför”. 
Varför hon och mamman inte förstod hur allvarligt sjuk pappan var och såg till att han fick hjälp 
och varför hon lämnade honom den där dagen, för att åka till sin vän. Mira anklagar sig också för 
att hon inte var hemma och skyddade sin bror från att hitta pappan död. 
 

8.4.5 Betydelsen av att få ta avsked från pappans kropp 
Mira återkommer sedan till betydelsen av att hon fick vara nära sin pappa en sista gång och ta ett 
sista avsked ifrån honom. Berättelsen börjar med att Mira försöker att beskriva sammanhanget och 
vilka som befann sig i huset när hon kom hem. 
 
 M: My mum was in her traditional dress before seeing him and she started crying. There were some 
 people I don't remember who they were, but dad's friends, and mum’s and there was... (avslutar inte 
 meningen). I don’t remember where he was laying. He was not in bed, because the bed in 
 their bedroom, my mum's and dad's bedroom, was from its place but he was laying here (visar med 
 handen), in the front of the balcony. 
 A: He was lying on a bed and he was covered? You didn’t see him? 
 M: Just his legs and I remember just that I touched the legs and they didn’t show me the face. I 
 think that if I saw the face I would just go insane, because our bondage was very strong. We 
 were very close to each other. I think many things... I think my mum... she never  grew up as a 
 grown-up, she's still like this naive and very kind kid but the one that doesn’t know how to 
 show affection and love. Maybe now she is different. When I was an adolescent I had more contact 
 with my dad, because he was so vice, very sincere, very kind and at the same time very strict. I used to 
 be afraid of him. I respected him a lot. So ... it's good that I didn’t see him I think. 
 A: But you could get in contact with him a last time. 
 M: Mm...He had very straight legs, very straight legs... they were beautiful (ler). 
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Tolkning 
Berättelsen om hur Mira fick möjlighet att ta ett sista avsked av sin pappa är full av eftertanke och 
jag undrar om det kanske är första gången som Mira för sitt inre går tillbaka till denna händelse, för 
att redogöra för olika omständigheter. Det är tydligt att möjligheten att få vara nära sin pappa en 
sista gång och att få se hans ben har fyllt en viktig funktion i sorgen, kanske genom att Mira fick 
just en möjlighet att ta ett sista avsked, men kanske också för att hon såg att det verkligen var 
hennes pappas ben – de var ovanligt raka. Därigenom har Mira kanske aldrig behövt uppleva 
pappans död som overklig på det sätt som andra berättelser har vittnat om kan vara möjligt. 
Berättelsen rymmer även en berättelse om mamman och en berättelse om pappan. Mira beskriver 
sin mamma som naiv och oförmögen att visa kärlek och omsorg. Kanske slår det Mira när hon 
tänker tillbaka på händelsen att det inte fanns någon där som tröstade henne. Berättelsen om 
pappan visar att Mira beundrar sin pappa och känner stor respekt för honom, men också att hon har 
kunnat vara rädd för honom som barn. Hon beskriver sin pappa som en klok, uppriktig och snäll, 
men på samma gång sträng, person. Kanske är det sidor som Mira själv kan identifiera sig med, i 
likhet med Klass, Silverman och Nickmans (1996) teorier om minnesskapandet som en hjälp i det 
egna identitetsskapandet. 
 

8.4.6 Miras tankar om varför pappan tog sitt liv 
Miras tänker att pappan planerade sitt självmord, på så sätt att han var aktiv i att skicka mamman 
till en fest. Frågan om varför pappan tog sitt liv har plågat Mira mycket. Vid intervjutillfället 
beskriver Mira sina tankar så här: 
 

M: Well, one explanation is that he was sick and needed help. He needed professional help and at some 
period I thought that if we just had called the doctor and said what was happening, but we didn’t think 
it was such a serious problem. Or we just didn’t know what to do. 
A: Do you think that was the main reason, that he was in such a bad condition, or do you think that he 
was depressed for a longer period of time? 
M: Yes, definitely. Otherwise he wouldn’t be into alcohol addiction. My mum was also depressed; it’s 
like not to know where to go. At some point he met a woman and I wanted him to, I wanted them to 
separate, my mum and dad. I studied at school, I think the last year at high school, and I asked my mum 
if we should let him go. I thought he felt good with this woman. 
A: Because everyone knew in the family, that your father had met this other woman? 
M: Mm and my mum panicked “what to do?” she said. 
A: Was it up to your mother to decide, or cold your father have decided for himself? 
M: I don’t know, he was such a strong man but when it came to these decisions, he didn’t... With her I 
think he was just peaceful, not like love, but she was very tender to him and, not like my mum, and very 
caring. I saw that, and then I thought he felt good. We still kept contact, me with them, dad, her.... I 
mean I just wanted him to feel good that's why. I told mum, but she didn’t want to. So they stayed 
together again. 
A: It sounds as if you have the feeling that your father might have been happier in this other 
relationship, if he had been strong enough to leave? 
M: Yes, that was also a question, that maybe, I don’t know.... In the end, if we had said lets do it, I think 
he still would have stayed. I don't know. But if he had left, I think he would have been more peaceful, 
but… maybe not. At some point I thought so, for a long time, but now I just don’t know. 

 
Tolkning 
I likhet med Karolinas, Sofias och Emelies berättelser så får meningsskapandet en central roll i 
Miras sorg. Mira återvänder till en början till förståelsen av pappans självmord som ett resultat av 
att han var sjuk och inte fick professionell hjälp. Därefter framträder plötsligt en annan berättelse, 
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där Mira beskriver en kärlekshistoria mellan sin pappa och en annan kvinna. Mira uttrycker glädje 
över deras relation, eftersom hon upplevde att hennes pappa behandlades väl av den andra kvinnan. 
Mira försökte övertyga mamman om att gå med på att separera från pappan. När hennes mamma 
motsatte sig en separation fortsatte föräldrarna att leva tillsammans. I berättelsen positionerar sig 
Mira återigen som huvudaktör tillsammans med mamman, som skall fatta det avgörande beslutet, 
medan pappan har en mera passiv roll – inväntande moderns beslut. När jag ifrågasätter denna idé 
låter Mira mig förstå att hennes pappa som normalt var en stark och beslutsam man, hade svår att 
lämna Miras mamma. Även i denna berättelse uttrycker Mira skuld, denna gång för att hon inte 
förmådde hjälpa pappan att lämna mamman. Men i slutet ifrågasätter Mira detta resonemang 
genom att säga att pappan högst sannolikt inte skulle ha lämnat mamman, även om han fått 
moderns samtycke. Hon ifrågasätter också sina tidigare tankar om att pappan skulle ha blivit 
lyckligare med den andra kvinnan – nu vet hon helt enkelt inte. 
 

8.4.7 Släktingarnas reaktioner  
Efter pappans död mötte Mira och hennes mamma starka reaktioner från släktingar på sin pappas 
sida av familjen. Så här beskriver Mira dessa reaktioner och hur hon och mamman kämpade med 
att hålla tillbaka sina känslor, i syfte att hålla samman familjen. 
 

M: And this was also very painful for my mum. So when we came to the funeral my dad's sister started 
blaming my mum saying that she is a murderer, and I didn’t say anything. And then I felt guilty about 
that too because I didn’t probably say anything, because I was in such a state that I couldn't, but at the 
same time I felt that I was guilty for what had happened and I thought that it was our fault that he had 
died, and then this feeling of guilt.... Then I used to say to my mum that we need to keep in touch with 
my dad's relatives, even if they said this, because we are relatives and my brother needs to grow up 
having a family. My mum was really feeling bad about it. She didn’t want to contact them, but after 
some time we started to contact them. And they used to tell these little things you know, that just would 
bite you again, just raising the same issue again. 
A: Mm. 
M: But, my mum did it. She said she did it for us. Now they are in contact, but I still feel this unspoken 
kind of bitterness and anger that I need to release and say, that … I dream about ... not so much now 
because I have started working on this and forgiving people and I don’t want to have this inside me, 
because if I have this inside me, that I don’t forgive people, it's just bad for me. But sometimes I dream 
about shouting… talking to my dad's sister who was blaming my mum (gråter)… 

 
Tolkning 
I berättelsen anklagar Miras faster hennes mamma för att vara en mörderska, syftandes på att hon 
drev pappan att begå självmord. Mira beskriver sina svårigheter att försvara mamman, eftersom 
hon själv delade uppfattningen att mamman och hon själv var att lasta för pappans död. Samtidigt 
uttrycker Mira skuld för att hon inte förmådde skydda sin mamma, som mådde dåligt av dessa 
beskyllningar. I början av berättelsen positionerar Mira pappans släktingar som huvudaktörer, 
medan Mira och mamman faller offer för deras anklagelser. I den senare delen blir dock Mira och 
mamman huvudaktörer, genom att de tar kontroll över situationen och bestämmer sig för att hålla 
kvar kontakten med släkten – för broderns skull. Kanske kunde det också fylla ett behov hos Mira 
att hålla kvar banden till pappans ursprungsfamilj. Mira uttrycker stolthet över sin mamma som 
lyckades vara stark och stå ut med anklagelserna, för att hålla samman familjen. Mira är själv 
rasande arg på sina släktingar och drömmer om hämnd, där hon får chans att uttrycka sin egentliga 
mening till sin faster och därmed stå upp för sin mamma – och kanske också för sig själv. 
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8.4.8 Hur pappans död påverkade familjen 
I Miras berättelse om hur pappans död påverkade familjen blir det tydligt hur svårt det blev för 
Mira att sörja sin pappa – det fanns helt enkelt inget utrymme för tankar och känslor relaterade till 
pappans död. Familjens liv kom framför allt att inriktas på att klara försörjningen och att överleva. 
 

M: I wanted to stay for one year with my mum, because she suddenly was left without anything, 
without job... She wanted to become a trader. There are many people that earn their living like that, just 
getting some goods from some place and sell it to another, entrepreneurs and traders. She wanted to go 
to [ett land] to do that, but it was just mum thinking... I found a job in the capital where I was studying. 
So she stayed there in our house and I got back to my studies. And then after some time, she decided to 
move, because there was no point to stay there, so she moved to where I studied, with my little brother. 
So she moved again, no job, nothing at all to survive. She started working in the local market. I was still 
studying. My brother used to stay home, he didn’t go to kindergarten. Then he started to go to school. 
And when he started to go to school my mum went to [ett land] to work, because people earned more 
there and me and my brother stayed at home. And she used to come back and forth like a couple of 
months and then come home. 
A: So you were left alone with your brother when your mother wasn’t there? 
M: Yes. 
A: What was this like for you? 
M: I was lost, all this time. I think I was doing a lot of useless things, like getting interested in searching 
for something. I found a job. I was working and wanted probably to escape from home going there. And 
studying at this university was not easy either, because it was so much pressure on me as a student and 
as a person. I needed to be successful on the job and be sociable. I didn’t have time to grieve at all.  
A: So the grief after your father, it was pushed away? 
M: Yes. Pushed away, just acting, acting without thinking. And we didn’t talk that much at all ... 
Children talk normally, but we didn't ... And it was also a long time, I think of 5 years, that I used to 
fight with my mum and we would say really bad things to each other, saying it is your fault and my fault 
but. My mum continued drinking and sometimes it was really bad. 
A: So she could accuse you? 
M: Yes (gråter), because she felt guilty I think. And so she used to drink at home, and we didn’t have a 
place to go to. I think because I felt so helpless I was very cruel with my mum when she was drinking, 
and I never went after her to the streets when she left. It was also such a stigma for me, for my brother 
too. Not so bad for him. I think he is the kind one. 
A: What do you mean by the”kind one”? 
M: He cares about her and I think he feels responsible for her. Now when he talks about the future plans 
he often talks about my mum like:” I want her to be proud of me”. I tried to show affection... but I never 
went after her when she left home in such a state, just drunk. 

 
Tolkning 
Den huvudsakliga berättelsen inriktar sig på hur Mira som det tonåriga barnet i familjen, efter sin 
pappas död lämnades med ansvaret för sin lillebror, medan hennes mamma åkte till grannlandet för 
att arbeta. Mira beskriver hur hon försökte att göra det bästa av situationen, genom att kombinera 
plikterna i hemmet med arbete och studier och hur hon som en förutsättning för att klara av livet 
stängde av sina känslor. Under berättandet reflekterar Mira över de bristfälliga förhållanden som 
hon och hennes bror tvingades leva under. Kanske undrar hon hur mycket de påverkades av detta 
hårda liv, genom att säga att de knappt pratade med varandra alls samtidigt som hon konstaterar att 
“barn normalt pratar med varandra”. Berättelsen är också en historia om relationen mellan Mira 
och hennes mamma. Mira beskriver hur anklagelser och egen skuld hindrade dem från att mötas 
efter pappans död. I slutet av berättelsen anklagar Mira sig själv för att ha varit en “dålig” dotter. 
Mira motiverar detta med att säga att hon inte var kapabel att visa omtanke om sin mamma när hon 
var full. Mira reflekterar här inte alls över det rimliga i sina reaktioner gentemot modern. 
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Skuldkänslorna för att hon inte var förmögen att ta hand om sin mamma är dominerande, trots att 
Mira så uppenbart har tagit ett huvudansvar i familjen under flera år. 
 

8.4.9 Förändringen från att vara familjefokuserad till att se till egna behov 
Mira beskriver den vändpunkt som inträffade i samband med att hon oväntat fick stöd från två 
lärare. De gav henne rådet att börja se till sina egna behov. Det här är Miras berättelse om hur hon 
slutligen kunde släppa ansvaret för sin familj, som en förutsättning för att skapa sig en framtid för 
sig själv. 
 

M: When I studied psychology I met a couple of psychotherapists who were teaching me. I tried to talk 
to them. It was just short talks at school, so no psychotherapy or whatever it was not such a 
conversation. 
A: Mm, but you told them about your experiences at home? 
M: Mm. I got some lessons from those talks to, just short advises like stop behaving like a victim... in 
terms of my mum, the relationship with my mum. That I should you know... (avslutar inte meningen, 
syftar kanske på “begin to think of my own needs”) ... I got invited to come to Sweden and so I was 
thinking about if I should go or not. Well I decided for myself that “I'm going”, but I still felt 
responsible for her. And before that I also planned to go to different programs abroad, before I came to 
Sweden. But I never went because I think I felt that it wouldn't work. But still I was doing it (menar 
kanske “applying”), because I had a plan to go to get out of [hemlandet] to study. But the last time I was 
probably lucky that I got the scholarship and then came to Sweden. So I talked (menar kanske “with the 
teachers”) about this plan that I wanted to study outside. I felt that my mum would be helpless even 
though she worked. She has such a strong will, she's incredibly strong. She could stop and just continue 
working and then go into drinking again, and just stop drinking to work. Because she knew that we 
were there. So I got advised to think about my own life, that life is short and maybe the fact being there, 
being in the family didn’t help that much. And this is how maybe we can find our own way. So I came 
here, I felt bad because then my brother was left with my cousin and my mum she stayed at work. It's 
still like that, but now he is a grown up, It's different now. 

 
Tolkning 
I berättelsen blir Miras ambivalens inför sin livsmening tydlig. Å ena sidan känner hon lojalitet 
gentemot sin familj och ser som sin plikt att ta ansvar för sin lillebror och sin mamma. Denna 
pliktkänsla som Mira också kopplar till att vara en ”duktig dotter” i motsats till en ”dålig dotter” har 
sannolikt även koppling till kulturella och sociala förväntningar på Mira, att som äldsta barn och 
dotter i familjen bidra till familjens hushåll och försörjning. Å andra sidan har Mira alltid haft målet 
klart för sig att hon vill studera vid ett universitet. Mira beskriver hur samtalen med ett par av sina 
lärare kom att bli en vändpunkt i fråga om livsval. De övertygade henne om att det kanske inte var 
en hjälp för hennes mamma, ur ett längre perspektiv, att hon tog huvudansvaret hemma. När Mira i 
berättelsen bestämmer sig för att studera utomlands uttrycker hon en förhoppning om att hennes 
mamma, som tidigare hade visat sig ha en stark vilja att sluta dricka för att klara av barn och arbete, 
ensam skulle klara att ta ansvaret för Miras lillebror. Berättelsen slutar med att Mira skapar en ny 
framtid för sig själv, samtidigt som hon uttrycker oro och skuld i relation till sin lillebror som hon 
tvingas lämna. Situationen är påfallande lik den tidigare situation där Mira lämnade sin familj för 
att studera. På så sätt fortsätter Mira på den livsstig som hon redan tidigare trampat upp. Det är en 
hoppfull berättelse på så vis att Mira bestämmer sig för att ta kontroll över sin situation och bli 
huvudaktör i sitt eget liv. 
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8.4.10 När sorgen blev möjlig 
Mira beskriver hur det efter ett år i Sverige för första gången blev möjligt för henne att börja sörja 
sin pappa. 
 

M: Yes, and grieving ... it started after one year being in Sweden. I didn’t have so close friends here in 
Sweden to talk to, about this, and then at some point I also thought that talking doesn’t help that much. 
It's just some kind of strange energy that appears between you and your friend when you talk about this 
kind of things, because it is a very hard talk for another person. 
A: It's difficult for other people, when you talk about your father? 
M: Yes. I just decided to have a diary. I used to have it before. But I never wrote about my dad, my 
relationship with dad. I started by putting down one word:”suicide”. The fact that my dad committed 
suicide was very hard for me. I just decided to write for myself. It was very good to check my thoughts 
in that way. I started writing, but afraid of writing those words: “Suicide, my dad committed suicide, he 
hanged himself”. I don’t know how others feel about this... So I started putting this into paper, just 
writing. The memories I have, everything that happened before; my relationship to my mum, my little 
brother and dad. It helped a lot. 
A: It helped a lot to write? 
M: Yes, to write and just to read and I still do it. I was afraid to start doing that before, but now I read 
also. I am interested in personal stories. How people cope with this. And last year in autumn, when I 
was still here, my mum changed. She stopped drinking. My mum changed and it was also at the same 
time that I started thinking and grieving. I started going to one Buddhist group, traditional philosophy ... 
and it helped me a lot to grieve. I think I started to grieve before that, but then I just stopped talking to 
my friends, I just cut of all my contacts for a while. 
A: You didn’t see your friends? 
M: I used to see them everyday and go somewhere and have parties, but I stopped this contact. I 
stopped partying. I stopped drinking, smoking. And it was some kind of retreat from my self, in my 
own apartment, and I closed myself and I used to cry everyday. I thought about the past and just 
observed myself and wrote down what I felt and.... Yes...this was two very good months. […] It's 
fortunate that the Buddhism came into my life. It helped me to find me. I can’t say how I mean... It 
helped me to change my attitude towards this, to start to forgive myself. I just stopped being bitter 
about myself and started to love people. Because I was just so into hating people, not hating, more 
being afraid. 
A: What were you afraid of? 
M: Being judged. 
A: Because of your father's death? 
M: Yes. 

 
Tolkning 
Berättelsen visar hur Mira slutligen, i enlighet med Wordens (1996) teorier om barns 
förutsättningar att sörja en död förälder, får ett känslomässigt utrymme att sörja sin pappa. 
Samtidigt visar berättelsen hur svårt det var för Mira att få stöd från sin omgivning. Hon beskriver 
det som en “konstig energi” som uppstår när hon pratar om sin pappas självmord, men också som 
ett stigma inom henne själv, där hon är rädd för att anklagas för sin pappas död. Som ett resultat av 
detta beskriver Mira hur hon vänder sig inåt i sin sorgeprocess. Den buddistiska läran, retreats i 
lägenheten samt att skriva och att läsa om andra självmordsdrabbade blir viktiga inslag i sorgen. 
Mira beskriver hur hennes sorgeprocess har inneburit en bearbetning av många olika känslor, inte 
bara relaterade till pappans död, utan också till hennes bakgrund och hennes pågående relationer 
till sin mamma och bror. Här framhåller Mira en förändring som har ägt rum inom henne till följd 
av denna bearbetning, där hon har gått från att hata sig själv och andra till att arbeta på att förlåta. 
Plötsligt säger Mira att hennes mamma också har förändrats och slutat dricka. Berättelsen är 
således en berättelse om hopp och om att överkomma svårighter för att förändra sitt liv. Men det 
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också en berättelse om styrkan i att vara en familj, där Mira genom att hon började sätta gränser 
utåt och se till egna behov kan ha bidragit till en förändring till det bättre för hela familjen. 
 

8.4.11 Hur pappans självmord har påverkat Mira 
Mot slutet av intervjun frågar jag Mira hur hon tror att förlusten av pappan i självmord har 
påverkat henne. Så här svarar hon på min fråga: 
 

M: Mm, I have difficulties being close to people, lack of trust - with men. Friendship is different, but 
when it comes to relationships with men, I guess… I never thought about this, but for me it's very hard 
to start a relationship with men. I have always felt like I'm to grown up for my age and all the guys at 
my age they have no experience. At some point I wanted to have an older husband. Because, I felt for 
instance that if I start talking about this kind of things and my background, guys wouldn't understand. 
Well, I don’t see it as a problem right now, but I used to be very concerned about this. And because I 
wanted to feel safe I was in this constant search for men, which didn’t lead to something really… stable. 
It wouldn’t become stable if I have this kind of attitude, the motivation why I wanted to be in a 
relationship that I wanted to be safe. …I don’t care about this that much now days, because… I started 
to believe, not in destiny, but that if you are open and honest then things that are meant to be yours will 
come your way. 
A: Mm. 
M: But I started changing a lot after that and my relations with people surrounding me is also 
changing… in a way that I started value solitude more, being with myself and writing. I think I believe 
in karma too. Maybe that my dad died was a call for all of us to start thinking why we are here and to do 
something useful with our lives... And now I think a lot about stigma connected to losing somebody to 
suicide. In my culture it’s a big stigma. Most of my friends don’t know what happened to my dad. It is 
taboo. We don’t talk about it. And when it comes to explanations; I come from a village where people 
talk about “bad eye” you know and they are superstitious. It's a strange word ”suicide survivor”, but it 
also makes sense to me. It is like that myth about Sizif: “The man who takes a big stone and walks up to 
the mountain with it but it rolls all back down. And there is a big crowd at the bottom of the mountain, 
who laughs at him. But he doesn’t hesitate; he takes his stone and walks up with it again”. Yes… I think 
this is a metaphor for life, that we don’t have a choice to do it any different. So when a person commits 
suicide he doesn’t have a sense of meaning, what he is going to do with his life:”what should I do?” 
That is probably the main reason. I want to show that there is a meaning to life, even if I had such a loss. 
And I hope it's going to work out but I'm thinking about writing a book. Just my personal story, what it 
is all about. And come out and tell those who survived that I lost my dad to suicide, but that is not a part 
of who I am, it is not my fault and it's not me at all, just my dad. 
A: Is that how you feel today? Before you described that you felt guilty but today it’s different? 
M: It’s different, in a way. I think I am happier than ever before. Happiness is inside of me. I'm satisfied 
with myself. Is it grief or just a feeling of loss I don't know, but sometimes I feel really sad. But 
otherwise yes, I think I have forgiven my dad, and I have forgiven my mum… and I'm working on 
forgiving myself. 
A: Mm… Would you say something good has come out of this? 
M: Yes, a lot. Also the relations within my family have changed. we are closer to each other and caring. 

 
Tolkning 
Miras berättelse visar hur pappans självmord har påverkat henne på olika sätt. Inledningsvis 
beskriver Mira hur hon till följd av pappans självmord har känt sig mera mogen än sin biologiska 
ålder, vilket har medfört att hon har upplevt få mötespunkter med jämnåriga – framförallt män. 
Mira har sökt sig till äldre män, utifrån ett hopp om att de med sin livserfarenhet lättare skall förmå 
härbärgera hennes erfarenheter. Mira menar att sökandet efter äldre män också har varit ett sökande 
efter trygghet och kanske har Mira försökt att ersätta den förlorade relationen till pappan, genom 
nya kärleksrelationer. Samtidigt upplever Mira att pappans självmord har bidragit till en bristande 
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tillit i nära relationer till män, vilket jag förstår har orsakat svårigheter för Mira i kärleksrelationer. 
Mira förminskar dock betydelsen av denna svårighet genom att tillägga att det inte längre är något 
problem för henne, eftersom hon nu är bekväm med att leva ensam. I berättelsen uttrycker Mira 
ändå en förhoppning om att i framtiden möta en livspartner. Miras berättelse om hur pappans 
självmord har påverkat henne när det handlar om val av kärlekspartner och bristande tillit har flera 
likheter med Karolinas berättelse. 
 I den senare delen av berättelsen blir det tydligt att Mira har lyckats skapa någon slags mening 
kring pappans död. Hon säger att hon ser pappans död som ”ett kall för oss alla att göra något 
meningsfullt med våra liv”. Kanske skänker denna tanke henne kraft att göra det som hon vill med 
sitt liv och kanske kan den i efterhand motivera hennes tidigare svåra livsval att flytta hemifrån för 
att studera. Mira ser i likhet med Karolina, Sofia och Emelie som en ny uppgift i livet att hjälpa 
andra. I Miras fall vill hon hjälpa andra självmordsdrabbade genom att dela med sig av sina 
erfarenheter i form av en bok. Mira beskriver i likhet med Emelie hur hon känner riktig glädje för 
första gången på länge och kanske hänger denna glädje samman med att hon också säger sig vara 
nöjd med sig själv och att hon har börjat släppa sin tidigare ilska gentemot sin pappa, sin mamma 
och sig själv. Mira beskriver hur hon försöker att ta tillvara på livet, samtidigt som sorgen finns där 
och då och då gör sig påmind. I slutet av berättelsen uttrycker Mira en glädje och en tacksamhet 
över att man har kommit varandra närmre i familjen och jag uppfattar att Mira framför allt åsyftar 
relationen till sin mamma. 
 

8.4.12 Analys 
Miras berättelse om erfarenheten av att ha förlorat sin pappa i självmord är på många sätt en 
livsberättelse bestående av berättelseavsnitt som syftar till att beskriva ett händelseförlopp, från 
tidpunkten för Miras morfars död fram till idag. Jag tolkar det som att morfaderns död, när Mira var 
6 år gammal, har kommit att utgöra den viktigaste vändpunkten i Miras liv, genom att Mira 
refererar till hans död som slutet på sin barndom. Morfaderns död går på många sätt att likna vid en 
föräldraförlust, genom att han är den ende vuxne som Mira relaterar till som en kärleksfull och 
omvårdande person under sin uppväxt. Miras livsberättelse är på många sätt en berättelse om ett 
barn som långt före pappans död i självmord, har upplevt känslomässiga övergivanden från båda 
sina föräldrar och upprepade mycket svåra livshändelser, s.k. kumulativa trauman (Dyregrov, 
1997). En mindre del av berättelsen upptas av Miras sorg efter sin pappa och olika aspekter av 
erfarenheten av att ha förlorat sin pappa i självmord, vilket kan ses som symboliskt för hur lite plats 
sorgen har fått i Miras liv. Trots att berättelsen om sorgen är mycket begränsad, så tolkar jag det 
som att det går att urskilja en process, där sorgen genom en aktiv bearbetning har förändrats under 
senare tid. Förlusten av pappan i självmord talas dock om med stor aktualitet, mer än 10 år efter 
hans död. 
 
Fråga 1. Vilka aspekter av erfarenheten av att under tonåren ha förlorat sin pappa i självmord 
framträder som centrala i Miras berättelse? 
 
Den aspekt som framträder som mest central i Miras berättelse är den egna skulden över att 
pappan tog sitt liv. Kraften i denna skuld tolkar jag som ett resultat av Miras och pappans relation. 
Mira beskriver hur hon fram till 13 års ålder helt saknade en nära relation till båda sina föräldrar, 
men att hon därefter kom att utveckla en mycket nära relation till sin pappa. Mira tror att pappan 
hade svårt att relatera till henne som ett litet barn och att deras relation krävde att hon var äldre. I 
den nära relationen till pappan verkar Mira ha kommit att axla rollen som pappans förtrogna, med 
uppgiften att försöka tillgodose hans behov och då särskilt värna pappans intressen i relation till 
mamman. Att relationen mellan Mira och pappan i så hög grad har vilat på pappans beroende av 



 103

Mira, kan ha försvårat för Mira att i sin utveckling frigöra sig och senare flytta hemifrån. När Mira 
slutligen flyttar till en annan stad för att studera så likställer Mira detta beslut med ett övergivande 
av pappan – kanske med den underförstådda meningen att hon orsakade pappans depression och 
senare hans död. 
 Aspekten skuld hänger nära samman med aspekten meningsskapande kring pappans död. Mira 
reflekterar i sitt meningsskapande intellektuellt kring tänkbara förklaringar som svar på frågan 
varför pappan tog sitt liv. Hon tänker att det var ett resultat av att han var allvarligt deprimerad i 
kombination med svår abstinens efter att ha slutat med alkohol, men också till följd av olycklig 
kärlek. I likhet med Karolinas, Sofias och Emelies berättelser uppfattar jag dock att den 
känslomässiga skulden – frågorna om vad Mira själv hade kunnat göra annorlunda – har fått en 
mycket central plats i sorgen, vilket visar hur tanke och känsla kan skiljas åt. I Miras fall uppfattar 
jag att skulden är särskilt stark, genom att Mira inte bara anklagar sig själv för pappans död utan för 
nästan alla de svåra händelser som hon har varit med om. Att Mira så tidigt i livet har fått ta stort 
eget ansvar, inte bara för sig själv utan även för sin lillebror och för sina båda föräldrar, kan 
sannolikt förklara denna tendens att så starkt lägga sig själv till last. Denna tendens kanske närmast 
går att likna vid hur en förälder kan anklaga sig själv för sitt barns olycka och död, vilket i detta fall 
just påvisar hur omvända rollerna har varit i Miras familj. 
 En annan aspekt av förlusten är att Mira kommer från en kultur där självmord förknippas med 
att familjen har drabbats av ”det onda ögat” och med stor skam. Ur detta perspektiv har Mira haft 
mycket svårt att berätta om sin pappas död, dels för att hon varit mån om att skydda pappans goda 
minne, dels för att hon varit rädd för att själv komma att dömas. Jag förstår det som att Mira 
kämpar med att inte döma sig själv, genom att försöka att se pappans självmord som fristående 
från henne själv. När Mira säger att hon vill skriva en bok och föra fram budskapet till andra 
självmordsdrabbade ”att de inte är att skylla för sina föräldrars död – att det inte är en del av vilka 
de är”, så uppfattar jag att det är precis vad hennes egen kamp består i. Jag tolkar det som att Mira 
i likhet med Karolina och Emelie har kopplat samman förlusten av sin pappa i självmord med den 
egna identiteten. Mira verkar ha identifierat sig som en ”dålig dotter” kanske till och med som 
en ”dålig människa” – en självbild som hon dock under senare tid har börjat ifrågasätta. 
 En central aspekt av sorgen är att Mira till stor del har behövt hantera sin sorg ensam. Jag 
förstår det som att mamman har saknat resurser för att härbärgera och stödja Mira och hennes bror 
och pappans död verkar, i likhet med i Karolinas berättelse, ha varit något som man undvikit att 
tala om i familjen. Inte heller utanför familjen har Mira fått stöd, dels som konsekvens av de egna 
svårigheterna att berätta, men också utifrån omgivningens svårigheter att relatera till förlusten. 
Mira beskriver det som att en ”konstig energi” har infunnit sig när pappans död har kommit på tal, 
vilket har fått henne att sluta prata om pappan. Deltagandet i en grupp inom den buddistiska 
filosofin tycks ha varit Miras enda möjlighet till socialt stöd i sorgen. 
 En annan aspekt av sorgen är att Mira i bearbetningen av pappans död beskriver hur hon har 
behövt reflektera över och bearbeta andra svåra händelser (trauman) ur sitt förflutna. Kanske har 
denna bearbetning och möjligheten att få ihop en berättelse om sitt eget liv, just varit en 
förutsättning för att känslomässigt ta in och också förstå pappans död i självmord. Här kan man 
tänka att Miras sorg inte enbart har utgjorts av den förlorade relationen till pappan – utan också av 
sin egen förlorade barndom. 
 När det handlar om huruvida Mira har känt sig övergiven av sin pappa genom hans självmord 
eller inte, så beskriver Mira det inte själv på det viset. Jag uppfattar däremot att Mira i den sista 
kontakten med pappan upplevde ett avvisande från hans sida och kanske kan hans död ur det 
perspektivet ha setts som en förlängning av detta avvisande – som ett övergivande. Mira uttrycker 
inte heller någon ilska i relation till sin pappa, utan snarast ledsenhet över hans problematiska 
livssituation och dåliga hälsa. När Mira säger att hon nu har ”förlåtit” sin pappa tolkar jag det ändå 
som att hon åsyftar en tidigare förebråelse mot honom som hon nu har gjort upp med, vilket skulle 
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kunna innebära att hon har sett det som att pappan valde att lämna henne. Att hon inte förlåtit 
honom tidigare skulle i så fall kunna tyda på att hon fram tills nu har varit arg på honom. Om så är 
fallet, så är det en berättelse som inte har låtit sig berättas. Kanske är det alltför smärtsamt att tala 
om pappans död som ett övergivande eller så är det förknippat med stor skuld att uttrycka ilska 
gentemot pappan – nu efter hans död. Däremot beskriver Mira hur hon i sorgen har varit arg på sin 
mamma och pappans släktingar. Denna ilska har varit befogad av andra skäl, men det är tänkbart 
att Mira även kan ha kanaliserat ilska gentemot pappan i dessa relationer. 
 
Fråga 2. Vad har fungerat underlättande (stödjande) respektive försvårande (hindrande) i 
sorgeprocessen? 
 
Mira beskriver flera stödjande faktorer i sorgen. För det första innebar resan till Sverige en 
underlättande omständighet genom att sorgen för första gången blev möjlig och gavs plats i Miras 
liv. Bearbetningen av pappans död beskrivs framför allt som en inre process som har ägt rum i 
avskildhet genom att Mira ägnat sig åt ”retreats” i sin lägenhet. Mira framhåller betydelsen av att i 
lugn och ro ha fått möjlighet att reflektera över sin barndom och pappans död. Att skriva och läsa 
om andra självmordsdrabbade beskrivs också som viktiga inslag i sorgen. Därutöver beskriver 
Mira hur hon har funnit stort stöd i den buddistiska filosofin. Andligheten verkar ha hjälpt Mira att 
skapa mening kring pappans död, samtidigt som Mira beskriver det som att buddismen har hjälpt 
henne att ”hitta sig själv”. Kanske menar Mira att hon har fått hjälp att få ihop en berättelse kring 
pappans död som går att leva vidare med och som har möjliggjort för henne att se sig själv med nya 
ögon – mera fristående från pappans självmord. Jag undrar om uppsökandet av den buddistiska 
verksamheten också kan ha varit en strategi från Miras sida, att skapa sig ett sammanhang där 
sorgen också skall gå att dela med andra. 
 De försvårande faktorer som framträder i Miras berättelse består framför allt av det liv som 
Mira och hennes familj tvingades leva under i sitt hemland efter pappans död. Ekonomiskt, socialt 
och psykologiskt mycket torftiga förhållanden bidrog till att Mira under lång tid stängde av sina 
känslor och bara fokuserade på att göra vad som krävdes av henne för att överleva. Andra 
hindrande faktorer har varit svårigheten att prata om pappans självmord, vilket jag tidigare nämnt 
kan ses som en konsekvens av den kulturella förståelsen av självmord som dödsorsak och av 
omgivningens svårigheter att stödja, men även av den egna skammen. Att sorgen till så stor del har 
varit förknippad med självanklagelser har sannolikt ytterligare försvårat bearbetningen. Sorgen har 
också till stor del präglats av ”varför-frågor” angående pappans motiv för att ta sitt liv. Andra 
försvårande omständigheter som jag tidigare nämnt kan ha varit övergivenhetskänslor och ilska 
sprunget ur upplevelsen av att ha känt sig lämnad av pappan, något som jag dock bara subtilt har 
uppfattat i Miras berättelse. De försvårande inslag i sorgen som framkommit i Miras berättelse 
stämmer väl överens med den forskning som påvisar hur sorgen vid självmord skiljer sig från sorg 
i mera naturliga dödsorsaker (Cerel et al., 1999, Clark, 2001, Dyregrov, 1990, 1997, Granot, 2005, 
Worden, 1996, 2006). 
 
Fråga 3. Hur har erfarenheten av att under tonåren ha förlorat sin pappa i självmord påverkat 
Miras självbild och livsinnehåll? 
 
När det handlar om Miras självbild så har jag tidigare nämnt hur jag uppfattar att Mira har kopplat 
samman händelsen att pappan tog sitt liv med den egna identiteten. Jag förstår det som att Mira har 
känt sig som en ”dålig dotter” inte bara i relation till sin mamma, utan också till pappan och kanske 
också som ”dålig människa” till följd av de många saker som hon lägger sig själv till last. Mira har 
också beskrivit hur hon till följd av denna erfarenhet känt sig mera mogen än sin biologiska ålder 
och i likhet med Karolina har upplevt få mötespunkter med jämnåriga. Jag uppfattar att Mira i 
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sorgen har kämpat med att få ihop sin självbild som fristående från pappans självmord. 
Meningsskapandet kring pappans död har på så vis direkt hängt samman med hur hon kan få ihop 
den egna självbilden. Jag uppfattar att Mira idag har kommit en bra bit på denna väg, genom att hon 
söker förklaringar till pappans död utanför sig själv och att hon vid intervjutillfället uttrycker att 
hon nu känner sig nöjd med sig själv. 
 När det handlar om livsinnehållet så beskriver Mira hur pappans död har kommit att påverka 
hennes liv på olika sätt. Mira har till skillnad från Karolina, Sofia och Emelie inte beskrivit att 
pappans självmord har bidragit till en ständigt närvarande oro för att förlora någon annan 
närstående. Kanske visar detta mer än något annat att Mira inte har upplevt någon riktigt nära 
relation i livet, förutom till sin morfar, men kanske visar det också att pappans självmord har varit 
en svår händelse bland många andra och att Miras liv aldrig har bestått av den grundläggande 
trygghet (basic trust) som Jannoff-Bulman (1992) refererar till i sina teorier. Däremot har Mira 
beskrivit hur pappans död i självmord har påverkat hennes tillit till män i kärleksrelationer och hon 
säger sig också ha sökt sig till äldre män för en ställföreträdande trygghet i likhet med Granots 
(2005) teorier. Nu säger sig Mira har brutit detta mönster och hon kan njuta av att leva ensam. 
Sorgen beskriver Mira som att den kommer och går, men hon känner sig även väldigt glad – kanske 
för första gången på mycket, mycket länge. Mira säger själv att hon har kommit att se sin pappas 
död som ”ett kall” för henne att ta tillvara på sitt liv – att göra något meningsfullt med det. Det 
verkar ha skänkt henne kraft att fullfölja den väg som hon påbörjat med sina studier, men också att 
välja att göra något med sitt liv som får betydelse för andra. Mira ser som sin nya livsuppgift att 
skriva en bok om sina erfarenheter för att inge hopp i andra självmordsdrabbade – att det trots allt 
svårt finns en framtid som är viktig att ta tillvara. 
 

9. Slutsatser och slutreflektion 
I det här kapitlet sammanfattas först resultaten från de olika fallbeskrivningarna i en 
resultatdiskussion som relaterar tillbaka till studiens frågor. Därefter sammanfattas studiens 
slutsatser följt av mina reflektioner kring dessa. I ett särskilt avsnitt redogörs för de lärdomar som 
går att dra från studien. Avslutningsvis presenteras några tänkbara uppslag inför framtida forskning 
på området tonåringar som har förlorat en förälder i självmord. 
 

9.1 Resultatdiskussion 
Resultaten från studien visar att vissa aspekter av erfarenheten av att under tonåren ha förlorat sin 
pappa i självmord framträder som mer centrala än andra i de unga kvinnornas berättelser (fråga 1). 
Dessa gemensamma aspekter (teman) är: relationen till pappan (före och efter döden), pappans 
självmord som en traumatisk händelse, sorgereaktioner kopplade till dödsorsaken självmord, 
socialt stöd från familj, nära omgivning och professionella samt pappaförlustens inverkan på 
självbild och livsinnehåll (fråga 3). Som en röd tråd genom kvinnornas berättelser löper även 
frågan om vad som har underlättat respektive försvårat sorgen (fråga 2), varför jag har valt att 
också ta med det som en aspekt. Nedan följer en redogörelse för dessa aspekter, där jag diskuterar 
vad som är gemensamt och vad som särskiljer sig i kvinnornas berättelser. Redogörelsen syftar 
även till att besvara studiens frågor 1-3. 
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Relationen till pappan (före och efter döden) 
När det handlar om relationen till pappan så visar resultaten att denna har betydelse för sorgen, 
genom att den definierar vad som har gått förlorat och vad som behöver sörjas. Sofia och Emelie 
har haft ambivalenta relationer till sina pappor. Ambivalensen har i båda fallen bidragit till att 
komplicera sorgen, genom att Sofia och Emelie har behövt hantera stor ilska kopplat till 
besvikelser och olösta konflikter i relation till sina pappor. Papparelationerna har i dessa fall även 
präglats av en oklarhet över vem pappan har varit som person (utifrån att pappan lång tid varit 
påverkad av depression). Detta har medfört att sorgen har innehållit frågor som: ”Vem var min 
pappa?” ”Hur såg vår relation ut?” och ”Vad är det som jag har förlorat?”. Dessa frågor hör även 
nära samman med meningsskapandet kring pappans död och frågan: ”Hur kunde pappa ta sitt liv?” 
I båda fallen har minnesskapandet och meningsskapandet fått centrala funktioner i sorgen, liksom 
förmågan att lösa de kvarvarande konflikterna i relationen. Förlusten har i dessa fall till stor del 
kommit att handla om att den nära relation till pappan, som man så länge hoppats på, aldrig blev 
möjlig. I Sofias fall upplevde hon en ny närhet till pappan strax före hans död, något som har 
kommit att få stor betydelse för sorgen. Det verkar ha bidragit dels till ett mera positivt 
minnesskapande (en känsla av att vara stolt över sin pappa) och till upplevelsen av att faktiskt ha 
varit älskad. Sofia beskriver en fortsatt relation till sin pappa på så vis att hon kan prata med honom 
vid graven och känner av hans närvaro i livet. I Emelies fall har hon i sorgen haft särskilt 
problematiskt att hantera svåra upplevelser och smärtsamma minnen från boendet hos pappan, 
vilka kommit till ytan med ny kraft. Hon har i sorgen behövt ”göra upp” med pappan och i en 
kvarvarande relation till honom, efter döden, få honom att förstå den smärta som han orsakat henne. 
Detta har gjorts genom att Emelie har agerat ut sin ilska, först mot sig själv (genom att utveckla 
anorexi), men sedan mot pappan genom att prata med honom vid graven eller riktat mot himlen. 
Relationen har sannolikt även haft en inre kvalité och utgjorts av tankar riktade mot pappan. 
Emelie bär på en övertygelse om att pappan kan se henne i det fortsatta livet – från en plats i 
himlen. 
 Karolina och Mira har upplevt känslomässigt nära relationer till sina pappor. Sorgen har då 
inte komplicerats av olösta konflikter från den ”levda” relationen. Däremot kan en ilska ha funnits 
som handlat om att pappan inte anförtrodde sig och bad om hjälp, utifrån att relationen var nära. 
Sorgen har i dessa fall präglats mer av saknad. I Karolinas fall har pappan, före sin död, fungerat 
som en ”trygg famn” för återhämtning i en i övrigt svår livssituation. Detta har medfört att hans död 
har inneburit att viktigt stöd har gått förlorat. Karolinas sorg har innehållit en ständigt närvarande 
saknad efter sin pappa. Karolina har varit mån om att behålla relationen till pappan oförändrad efter 
hans död. I motsats till Sofia och Emelie beskriver hon hur denna inre ”fantasivärld” har kommit att 
utgöra ett hinder för sorgen och för livet. I Miras fall har rollerna varit de omvända och Mira har 
sett som sin uppgift att ta hand om och beskydda sin pappa, som en förutsättning för en nära 
relation. Att Mira har haft det så känslomässigt torftigt under uppväxten, där båda föräldrarna har 
missbrukat alkohol och brustit i ansvar, har medfört att pappans död har inneburit förlusten av den 
ende vuxne som hon upplevde närhet till, efter morfaderns död. I Miras sorg har starka 
skuldkänslor kommit att dominera och Mira har anklagat sig själv för saker som hon borde ha gjort 
annorlunda, för att ”rädda” sin pappa. Hon har även anklagat sig för att hon bättre borde ha tagit 
omhand sin mamma och bror, efter pappans död. Jag har inte särskilt frågat Mira om hon har en 
fortsatt relation till sin pappa, efter döden. Däremot har jag utifrån Miras filosofiska övertygelse 
(buddismen) tolkat det som att hon upplever pappans närvaro i sitt liv i någon form, hon säger t.ex. 
att hon tror på karma. Jag förstår det också som att en aspekt av att hon nu vill ”ta tillvara sitt liv” 
handlar om att hon vill förmedla till sin pappa att hon dragit lärdom av hans liv och död. 
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Sammantaget anser jag att validiteten i studiens resultat är god, men jag lämnar åt läsaren att göra 
denna bedömning. 
 
Pappans självmord som en traumatisk händelse 
Alla kvinnor i studien beskriver sin pappas död i självmord som en traumatisk händelse. I 
Karolinas, Sofias och Emelies fall har detta trauma, i enlighet med Janoff-Bulmans (1992) teorier, 
slagit sönder deras grundläggande antaganden (basic trust) om världen som en god och meningsfull 
(trygg) plats. Kvar finns en ständigt närvarande rädsla för att komma att förlora någon annan 
närstående, t.ex. sin mamma, syskon eller en livspartner. Miras berättelse särskiljer sig här genom 
att hon inte lika tydligt talar om rädslan för att förlora någon eller något. Kanske beror det på att 
hon inte heller före sin pappas död upplevde vare sig en grundläggande trygghet i tillvaron eller en 
nära relation till sin mamma eller pappa. Åtminstone inte på det viset att hon som barn fick sina 
grundläggande behov tillgodosedda. Kanske har detta bidragit till att Mira i sitt liv har behövt inta 
en mera självförsörjande hållning, där hon gjort sig mindre beroende av andra personer. Mira 
beskriver dock hur hon har svårt att känna tillit i kärleksrelationer till män, något som hon ser som 
en konsekvens av pappans självmord. 
 I fråga om trauma så skiljer sig berättelserna åt när det handlar om hur papporna tagit sitt liv 
(mer eller mindre våldsamt) och vad kvinnorna själva har sett från platsen där pappan tog sitt liv. I 
Karolinas fall präglades händelsen att pappan tog sitt liv av en lång väntan på besked om vad som 
hänt honom. Jag tolkar denna väntan som en traumatisk händelse i sig, med en stark oro för vad 
som hänt pappan följt av det svåra beskedet om hans död. Karolina är också den av kvinnorna som 
beskriver att hon har svårt att se saker som påminner om pappans död, så som t.ex. när någon 
krattar (hon stod och krattade när hon fick beskedet) och när hon ser spännremmar till bilen 
(pappan hängde sig). Hon har även svårt att se våldsamma filmer och särskilt sekvenser där någon 
skall ta sitt liv. 
 Sofia är den enda av kvinnorna som själv hittade sin pappa död. Hon beskriver dock inte att det 
har bidragit till ett försvårande av sorgen, t.ex. genom att hon återupplever minnesbilder från 
händelsen. Kanske har det att göra med att hon inte såg sin pappa så tydligt (hon såg honom 
bakifrån) och att hans död var mindre våldsam. 
 I Emelies fall, där pappan tog sitt liv på ett särskilt våldsamt sätt (han sköt sig) har pappans 
självmord bidragit till en kvarvarande overklighetskänsla, där Emelie har svårt att få ihop pappans 
död med den han var som person. Det har resulterat i att Emelie till och med fyra år efter pappans 
död kan misstanka att pappan i själva verket blev mördad.  
 Att Mira har upplevt flera trauman i livet före pappans död, kan ha medfört att hon tidigt har 
behövt utveckla strategier för att hantera svåra händelser som en del av vardagen. Ur detta 
perspektiv kan man tänka sig att Mira mera automatiskt kan ha kommit att hantera pappans död på 
samma sätt som hon hanterat tidigare svåra händelser. Mira beskriver det själv som att hon stängde 
av känslomässigt och bara inriktade sig på att fungera och att överleva. När sorgen blivit möjlig har 
dock pappans självmord som en traumatisk händelse ”hunnit ifatt” Mira, liksom flera andra svåra 
händelser från barndomen. I enlighet med Dyregrovs (2007) teorier om barn som tidigt tar på sig 
rollen som ”hjälpare” i familjen, har Mira nu också behövt sörja sin förlorade barndom. 
 
Sorgereaktioner kopplade till självmord som dödsorsak 
De sorgereaktioner som beskrivs i kvinnornas berättelser är: skuld, skam, övergivenhet, ilska 
och ”varför-frågor” rörande pappans motiv för att ta sitt liv, vilka samtliga är väl 
överensstämmande med den forskning som påtalar att sorgen vid självmord är mer komplicerad än 
vid andra dödsorsaker (Cerel et al., 1999, Clark, 2001, Dyregrov, 1990, 1997, Granot, 2005, 
Worden, 1996, 2006). Dessa reaktioner beskrivs också i kvinnornas berättelser som att de på olika 
sätt har försvårat sorgen. 
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 I samtliga berättelser har skuldkänslor fått en framträdande roll, i vissa mer än andra. Jag har i 
frågan om den egna skulden uppfattat att den går att dela in i en intellektuell och en känslomässig 
del. Kvinnorna kan t.ex. genom ökad kunskap om allvarliga depressionstillstånd och självmord 
intellektuellt resonera med sitt samvete och aktivt avlasta sig själva skuld, samtidigt som den 
känslomässiga skulden delvis lever sitt eget liv. Jag uppfattar här att meningsskapandet kanske 
särskilt kräver ett känslomässigt arbete. I likhet Björklund och Gyllenswärds (2009) teorier om den 
sammanhängande berättelsens betydelse för läkandet i sorgen, så undrar jag om den berättelse som 
man får ihop intellektuellt också måste gå att integrera känslomässigt, för att minska skulden ur ett 
längre perspektiv. 
 Skammen har varit central i Karolinas, Emelies och Miras berättelser. I Karolinas och Emelies 
fall har berättandet om pappans självmord starkt sammankopplats med den egna identiteten och 
försvårat samtal om pappan, av rädsla för att ses som avvikande. Pappans självmord har t.ex. under 
skoltiden burits som en hemlighet i relation till jämnåriga. Mira har haft svårt att prata om sin 
pappa av rädsla för att komma att dömas av sin omgivning, utifrån kulturella aspekter där 
självmord är förenat med att familjen har drabbats av ”det onda ögat”. I Sofias berättelse 
sammankopplas inte pappans självmord med den egna identiteten och Sofia har då heller inte haft 
svårt att berätta om sin pappa. Kanske kan det ses som ett resultat av en relativt stabil självbild vid 
tiden för förlusten, men kanske också av att man inom familjen har skapat ett öppet samtalsklimat 
och att tankar och känslor kopplade till självmordet på så vis har normaliserats. Ytterligare en 
skillnad kan vara att Sofia så tydligt i sin berättelse framhåller att hon har känt sig älskad av sin 
pappa, utifrån Beck-Friis (2009) teorier om att den svåraste skammen bottnar i upplevelsen av att 
inte vara älskad. 
 Alla kvinnor har sett sig som övergivna av sina pappor i och med självmordet, vilket jag har 
uppfattat har krävt en särskild bearbetning. I Karolinas, Emelies och Miras fall kan man utifrån 
resonemanget om skam, tänka att övergivenhetskänslorna har bidragit till tvivel om att ha varit 
älskad. Detta skulle i enlighet med Beck-Friis teorier (a.a.) i så fall kunna förklara att skammen 
över pappans dödsorsak har varit så stark och nära sammankopplad med den egna självbilden. 
Ilskan som ingått i sorgen har i samtliga fall huvudsakligen varit kopplad just till upplevelsen av att 
ha övergivits. I vissa fall har ilskan riktats direkt mot den döde föräldern, medan den i andra fall har 
riktats inåt eller mot andra personer i omgivningen, bl.a. den kvarvarande föräldern. I de fall som 
ilskan inte har riktats mot den döde pappan, har jag förstått det som att det har varit alltför svårt. Jag 
har då också sett ett samband mellan återhållen ilska och idealisering av den döde pappan, i 
överensstämmelse med Dyregrovs (2007) teorier om hur idealisering av den döde föräldern kan bli 
till hinder i sorgen. 
 Samtliga kvinnor har i sorgen varit upptagna av att söka svar på frågan om varför pappan tog 
sitt liv, vilket har bidragit till att meningsskapandet har fått en central funktion i sorgen. 
Meningsskapandet har, när det har fungerat som bäst, tydligt kunnat bidra till att minska skuld, 
skam och övergivenhetskänslor. Jag uppfattar att meningsskapandet i dessa fall har bestått av dels 
en ökad förståelse för pappans depressionssjukdom och självmord (till följd av ökad kunskap), dels 
av en djupare insikt om att pappan inte medvetet valde att ”överge” genom att ta sitt liv. 
 I Karolinas och Sofias fall framkommer som separata berättelser en oro för deras yngre bröder, 
vilka man beskriver har hanterat pappornas död annorlunda. Bröderna som befinner sig i tonåren 
beskrivs på ett likartat sätt isolera sig i sorgen och aktivt undvika samtal om sina döda pappor. I 
något fall har det beskrivits som att sorgen har agerats ut, genom att brodern skrivit att pappan var 
en ”looser”. Om brödernas sorgereaktioner överensstämmer med kvinnornas beskrivningar så kan 
dessa reaktioner förstås som mera könsspecifika copingstrategier i enlighet med Frydenbergs 
(2008) forskning, som bl.a. visar att tonårspojkar i större utsträckning ignorerar problem och håller 
dem för sig själva i jämförelse med tonårsflickor som hellre vill prata. Samtidigt kan både social 
isolering och utagerande beteenden förstås som tecken på fördröjd sorg (Granot, 2005) och som att 
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sorgen har övergått i psykisk ohälsa (Dyregrov et al., 2003). I det senare fallet är det angeläget att 
dessa pojkar får hjälp i sin sorg, men frågan kvarstår vad dessa tonårspojkar själva ser som 
hjälpsamt i sorgen. 
 
Socialt stöd från familj, nära omgivning och professionella 
När det handlar om socialt stöd så har framför allt stödet från den egna familjen, och då särskilt den 
kvarvarande föräldern (mamman), visat sig få en avgörande betydelse för kvinnornas möjlighet till 
bearbetning av förlusten. Samtidigt visar resultaten hur svårt det i vissa fall har varit för de unga 
kvinnorna, både att söka och att få stöd av sin mamma och sitt syskon. I Karolinas fall har man i 
tyst samförstånd inom familjen plockat bort fotografier av pappan och undvikit att tala om honom, 
med undantag för korta ”kom ihåg” vid särskilda högtidsdagar. I Emelies fall har föräldrarna levt 
separerade och Emelie har upplevt det svårt att prata med sin mamma, och den utvidgade familjen 
på mammans nye mans sida, om sin sorg. Kanske utifrån att sorgen också har innehållit mycket 
ilska relaterat till svåra upplevelser under boendet hos pappan. I Miras fall har mamman missbrukat 
alkohol och i långa perioder arbetat hemifrån, vilket har lämnat Mira ensam med ansvaret för sig 
själv och sin yngre bror. Sofia är den enda av kvinnorna som beskriver att hon fått ett 
tillfredsställande stöd inom familjen. Sofias mamma förlorade själv sin pappa i självmord, vilket 
kan ha bidragit till ökad förståelse för Sofia och broderns olika behov i sorgen. I Sofias familj har 
det varit tillåtet och kanske till och med välkommet att uttrycka tankar och känslor relaterade till 
förlusten. Även Sofia beskriver dock hur det initialt var svårt att dela förlusten, utifrån att man 
reagerade så olika inom familjen – medan Sofia var ledsen var alla andra i familjen arga. 
 I det utvidgade sociala nätverket har släkt, familjevänner och skolpersonal i Karolinas fall 
fungerat som en värdefull resurs, när det handlar om såväl praktisk hjälp som känslomässigt stöd i 
direkt anslutning till pappans död. Även Sofia och Emelie beskriver hur familj och släkt kom 
samman i anslutning till pappans död, vilket blev till hjälp, även om Sofia också hade önskat mera 
obruten tid bara med familjen. Sofia framhåller särskilt den funktion som pappans vänner kunde 
fylla i minnesskapandet. Genom deras olika berättelser har Sofia fått ihop en mera variationsrik 
bild av vem pappan var som person – före depressionen. Emelie och Mira har båda upplevt 
bristande stöd från det sociala nätverket. Emelies farbröder slutade helt att höra av sig och Mira och 
hennes familj försköts initialt av släkten på pappans sida. Även Sofia drabbades av negativa 
reaktioner från släkt och vänner på pappans sida. I samtliga fall har det inneburit försvårande 
omständigheter i sorgen att det sociala stödet har uteblivit och att man har drabbats av andras 
negativa reaktioner. 
 Alla kvinnor beskriver hur svårt de jämnåriga kompisarna har haft att relatera till 
föräldraförlusten och att stödja i sorgen. Detta stämmer väl överens med Dyregrovs och Dyregrovs 
(2008) forskning, som visar att tonåringar som upplevt en traumatisk händelse kan ha svårt att få 
stöd från jämnåriga. Samtliga beskriver att det har känts olustigt när pappan har kommit på tal – att 
de har mött stor osäkerhet och ibland beskrivs det som att en ”konstig energi” har infunnit sig, 
vilket har medfört att man har slutat prata om sin pappa. I samtliga fall upplever jag att man har 
utvecklat strategier för att berätta eller inte berätta om pappans dödsorsak. I Sofias fall har hon 
mera aktivt tilldelat vännerna en annan roll, nämligen den att fungera som avledare i sorgen och 
som en påminnelse om att livet trots allt går vidare. På så vis har de jämnåriga kompisarna ändå 
fyllt en viktig funktion i sorgen. En förutsättning kan dock ha varit Sofias möjlighet att prata om 
pappan inom familjen. Karolina, Emelie och Mira har till stor del burit sin sorg ensamma – i vissa 
fall till och med som en hemlighet i relation till sina vänner. Karolina och Emelie har blivit särskilt 
lyhörda inför sin omgivnings förmåga att härbärgera deras erfarenhet. Karolina beskriver det som 
att hon gör en avvägning när och hur hon skall berätta, medan Emelie valde nya vänner som hon 
anade bättre skulle förstå. I Miras fall har jag uppfattat att hon aktivt har valt att inte berätta för sin 
omgivning, men hon planerar istället att skriva en bok. När det handlar om Emelie så uppfattar jag 
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dock att det har skett en förändring och att Emelie idag har lättare att berätta om sin pappa. Kanske 
hänger det samman med att hon inte längre kopplar samman pappans död med sin egen självbild, 
som ett resultat av sitt meningsskapande. 
 Karolina, Sofia och Emelie har fått professionellt stöd i anslutning till förlusten från 
skolpersonal samt psykolog-, psykoterapeut eller kurator via BUP eller försäkringsbolag. Karolina 
tillskriver skolpersonalens insatser i anslutning till pappans död stor betydelse, genom att de 
besökte familjen, informerade klasskamraterna samt ordnade med stöd i skolan och hos BUP. 
Däremot tillskrivs inte det samtalsstöd som hon fick hos BUP någon särskild betydelse. Jag har 
dock förstått att samtalen fyllde åtminstone en avlastande funktion under det första året efter 
pappans död. Att Karolina idag inte tillskriver kontakten betydelse, kan bero på att sorgen kvarstår 
så oförändrad. I Emelies och Sofias fall har det professionella stödet i form av samtal tvärt om fått 
stor betydelse. Sofia beskriver tydligt hur den professionella kontakten har hjälpt henne i 
bearbetningen av pappaförlusten, genom minnesskapande, meningsskapande och konfliktlösning 
(i relation till sin döde pappa). Emelie verkar framför allt ha fått hjälp i minnesskapandet efter 
pappan. I minnesskapandet har både Sofia och Emelie fått hjälp att komma i kontakt med de goda 
minnena efter sina pappor, som en hjälp att nyansera tidigare ensidigt negativa bilder. I 
meningsskapandet framhåller Sofia särskilt betydelsen av att psykologen informerade henne om 
allvarliga depressionstillstånd och självmord, vilket har motverkat skuld och bidragit till en 
förståelse att pappan inte medvetet valde att överge henne. Denna insikt har i Emelies fall kommit 
ur relationen till en nära vän. Denne vän likställde pappans depression med en dödlig sjukdom, 
vilket kom att bli en vändpunkt i Emelies sorg. I psykologsamtalen har Sofia fått hjälp att uttrycka 
sina besvikelser i relation till pappan, vilket hon ser som en förutsättning för sorgen. Emelie har 
varit mera ensam i att hantera de kvarvarande konflikterna i relation till sin pappa (här 
framkommer inte den professionella kontaktens betydelse). Hon beskriver hur hon agerat ut sina 
besvikelser i den fortsatta relationen till pappan och på så sätt nått en punkt där hon är mindre arg. 
Även i Emelies fall beskrivs konfliktlösningen som en förutsättning för sorgen. Mira har sökt 
andligt stöd inom den buddistiska läran och funnit denna vara till stor hjälp i sorgen. Buddismen 
verkar framför allt ha bidragit till ett viktigt meningsskapande, där Mira ser pappans liv och död 
som ett ”kall” för oss alla att göra något värdefullt med våra liv. 
 
Pappaförlustens inverkan på självbild och livsinnehåll 
När det handlar om hur pappans självmord har påverkat självbilden, så uppfattar jag att Karolina, 
Emelie och Mira har påverkats mer än Sofia, men att denna påverkan har skilt sig åt. I Karolinas 
fall verkar pappans självmord, åtminstone under skoltiden, ha bidragit till en stark känsla av att 
vara annorlunda och olik sina jämnåriga klasskamrater – en känsla som funnits redan tidigare men 
som verkar ha förstärkts i samband med pappans död. Karolina har även till följd av sin erfarenhet 
känt sig mer mogen än sina klasskamrater, vilket har försvårat mötespunkter med jämnåriga under 
skoltiden. Jag uppfattar dock att denna upplevelse av mognad också framhålls som något positivt, 
som förknippas med att ha växt som människa och med en ökad självtillit. Denna dubbla aspekt av 
mognad (negativ och positiv) stämmer väl överens med forskning som påvisar hur människor just 
kan uppleva sig ha växt och utvecklat nya förmågor till följd av upplevt trauma (O’Leary, 1998). 
Karolina framhåller t.ex. att hon har utvecklat en starkare självtillit till följd av att hon har hanterat 
pappans död. Eventuellt har Karolinas upplevelse av att vara annorlunda minskat efter inträdandet 
i vuxenlivet, då likhet med jämnåriga ses som mindre viktigt. Samtidigt har Karolina varit 
begränsad av sin sorg och till viss del haft svårt att komma vidare i studie- och arbetsliv, vilket 
ytterligare kan ha bidragit till en upplevelse av att vara annorlunda och av att ”stå utanför”. Jag 
uppfattar dock att Karolina idag har sociala sammanhang, bl.a. rollspelsgruppen och ett nytt arbete, 
där hon trivs och utvecklar relationer som kan bidra positivt till självbilden. Att Karolina har brutit 
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relationen till sin partner kan också ses som ett tecken på att Karolina nu omprövar sin självbild och 
önskar ett annat liv för sig själv. 
Även Emelie verkar inledningsvis ha kopplat samman pappans självmord med den egna 
självbilden, på så vis att hon hade svårt att berätta om sin pappa och att hon kom att utveckla 
anorexi. Hon säger själv att ätstörningen var ett sätt att straffa pappan, genom att visa honom hur 
dåligt det skulle gå för henne när han var borta. Samtidigt har Emelie upplevt pappans självmord 
som ett övergivande och jag undrar om det också kan ha varit ett sätt att straffa sig själv, för att hon 
inte såg sig som tillräckligt älskvärd. Vid intervjun uppfattar jag dock att en förändring har skett på 
så vis att Emelie uttrycker god självtillit (hon beskriver hur hon vågar fler saker än tidigare), hon 
lever i en nära kärleksrelation och verkar trivas med sitt sociala liv. 
 Miras självbild verkar ha påverkats på så vis att hon efter pappans självmord har sett sig 
som ”en dålig dotter” och kanske också som en ”dålig människa”, utifrån de många olika saker som 
hon har lagt sig själv till last i samband med pappans självmord. Mira beskriver i likhet med 
Karolina hur hon har kommit att känna sig mera mogen till följd av sin erfarenhet, vilket jag 
uppfattar har bidragit till att hon upplevt jämnåriga som omogna och själv har valt bort relationer 
till dessa. I likhet med Karolina uppfattar jag dock att denna mognad även innehåller positiva 
aspekter och en upplevelse av att ha utvecklats som människa, överensstämmande med O’Learys 
(1998) teorier. Mira uttrycker i likhet med Karolina och Emelie att hon har utvecklat en starkare 
självtillit och att hon är mera bekväm med att leva ensam. Mira säger även att hon nu kan känna sig 
stolt över sig själv. 
 Sofia är den av kvinnorna som inte lika tydligt uttrycker att hennes självbild har påverkats av 
pappans död och jag uppfattar att det kan vara ett resultat av att hon hade en relativt stabil identitet 
vid tiden för pappaförlusten, men också av att hon har haft ett positivt stöd kring sin egen person 
inom familjen. Hon är dessutom den av kvinnorna som tydligt uttrycker att hon har känt sig älskad 
av sin pappa. Sofia verkar ha en god självbild och ett tillfredsställande socialt liv. 
 När det handlar om livsinnehållet så beskriver samtliga kvinnor att de gjort en omvärdering av 
vad som är viktigt i livet där nära relationer och viljan att hjälpa andra har fått större betydelse, 
medan saker som tidigare kändes viktiga, t.ex. intriger i kompisgruppen, nu upplevs som småsaker. 
Detta stämmer väl överens med Dyregrovs (1997) teorier om hur tonåringar kan omvärdera vad 
som är viktigt i livet efter en traumatisk händelse. Samtidigt som de nära relationer som består har 
kommit att värderas högre, beskriver samtliga kvinnor hur pappaförlusten har bidragit till en 
bristande tillit i nära relationer och en rädsla för att komma att förlora någon annan närstående, t.ex. 
sin mamma, syskon eller en livspartner. 
 För de två äldsta kvinnorna, Karolina och Mira, har pappaförlusten kommit att påverka valet 
av livspartner på så vis att de har sökt sig till äldre män. Detta stämmer väl överens med Granots 
(2005) teorier om hur tonårsflickor som har förlorat en pappa kan söka en ställföreträdande 
kärleksrelation till en äldre man. I Karolinas fall har hon levt med en man med alkoholproblem, 
vilket har bidragit till en oro för att även han skall komma att ta sitt liv. Hon beskriver sin egen roll 
som den ”barmhärtige samariten” och menar att hon har försökt att ”rädda någon annans pappa”. 
Denna roll stämmer väl överens med vad Dyregrov (2007) beskriver som en ”hjälparroll” för andra, 
som kan fungera som skydd mot den egna sorgen. Mira beskriver hur hon har sökt trygghet i 
relation till äldre män, men att hon nu har valt att leva ensam. 
 När det handlar om framtiden så har de yngre kvinnorna i studien, Sofia och Emelie, ett tydligt 
fokus på att njuta av livet ”här och nu” medan framtiden hålls på avstånd, vilket stämmer väl 
överens med Brannen & Nilsens (2002) teorier om tidsuppfattningen i åldrarna 18-20 år. Karolina 
och Mira som tillhör en annan ålderskategori – som 27-åringar – kan i större utsträckning planera 
för framtiden. I Karolinas fall har sorgen delvis kommit att utgöra ett hinder för livet och även 
tankarna på framtiden grusas av sorgen över att pappan inte längre är delaktig i hennes liv. Karolina 
uttrycker dock hopp om sin framtid genom att hon nu vill söka professionell hjälp för att bearbeta 
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pappaförlusten. Målet för Karolina är att hon skall komma till ”försoning” med omständigheterna 
runt pappans död, på ett sätt som gör henne mera fri och tillåter henne att njuta av sitt liv. Mira har 
sedan hon var mycket liten haft sitt sikte inställt på att studera vid ett universitet, vilket hon nu har 
uppnått. Hon vill här näst skriva en bok om sina erfarenheter som kan bli till hjälp för andra 
självmordsdrabbade. Hon är särskilt angelägen om att framhålla betydelsen av att som efterlevande 
barn se sig själv som fristående förälderns självmord. Detta är något som Mira själv kämpar med 
och hennes förhoppning inför framtiden verkar vara att hon skall lyckas förlåta sig själv, för de 
saker som hon lägger sig själv till last i anslutning till pappans självmord. 
 
Underlättande och försvårande faktorer i sorgen 
Kvinnorna har i sina berättelser varit måna om att genomgående framhålla vad som har fungerat 
underlättande respektive försvårande i sorgeprocessen. Jag uppfattar att dessa faktorer går att 
relatera till den copingteorietiska COR-modellen (Frydenberg, 2008) på så vis att de till stor del 
beskrivs i termer av psykologiska eller sociala resurser respektive resursförluster. De underlättande 
sociala resurser som har framkommit är: tillgången till socialt och psykologiskt stöd från den 
kvarvarande föräldern (mamman), syskon, släkt, vänner och professionella samt meningsskapande 
och minnesskapande som resultat av social aktivitet. De psykologiska resurser som blivit till hjälp 
är: förmågan att symbolisera och konstruera mening kring förlusten (meningsskapande på 
individnivå), förmågan att konstruera en inre representation av den döde pappan genom 
minnesskapande, psykologisk beredskap för en förälders död (i ett fall) samt 
problemlösningsförmåga och positivt tänkande. De underlättande faktorer som framkommit 
överensstämmer väl med tidigare forskning. Det sociala och psykologiska stödets betydelse, 
framför allt från den kvarvarande föräldern, men också från övriga familjen och socialt nätverk 
framhålls i Bowlbys (1980), Wordens (1996) samt Dyregrovs och Dyregrovs (2008) forskning av 
barn som förlorat en förälder och barn som upplevt plötsliga dödsfall. 
  Betydelsen av den sociala aktivitet, men också den inre process, som beskrivs i termer av 
minnesskapande framkommer särskilt i Klass, Silverman och Nickmans (1996) teorier, om hur 
berättelser om vem den döde föräldern var kan hjälpa det förlustdrabbade barnet att skapa sig en 
inre bild (representation) av den döde föräldern. Denna inre representation kan barnet själv reglera 
närhet och avstånd till i en fortsatt relation (continuing bonds), som kan bli till hjälp i sorgen. I 
studien har detta blivit särskilt tydligt i Sofias fall där hon gjort aktiva efterforskningar om vem 
hennes pappa har varit, vilket har bidragit till att nyansera bilden av pappan. Minnesskapandet och 
den nya bilden av pappan har i Sofias fall kunnat bidra till att relationen till pappan har förändrats 
till det bättre – efter döden. 
 Betydelsen av den sociala aktivitet, men också den inre process, som beskrivs i termer av 
meningsskapande får också stöd i tidigare forskning, bl.a. av Joseph Currier m.fl. (2006) och 
innebär att det efterlevande barnet får hjälp (t.ex. från den kvarvarande föräldern) att tydliggöra 
sammanhanget runt förälderns död på ett sätt som gör det möjligt att konstruera en inre mening runt 
(förståelse för) förlusten. I studien framkommer att det har setts som särskilt betydelsefullt i de fall 
som man gemensamt, inom familjen, har försökt besvara frågan om varför pappan tog sitt liv. I 
Karolina och Sofias fall har familjens meningsskapande blivit till hjälp för det egna 
meningsskapandet, på så vis att de egna tankarna om varför pappan tog sitt liv stämmer väl överens 
med den gemensamma förklaringen i familjen. I Emelies fall har det egna meningsskapandet 
däremot skilt sig från meningsskapandet inom familjen. Samtalen verkar i detta fall ändå ha fått 
betydelse genom att de har bidragit till en känsla av samhörighet runt förlusten. I Miras fall har vare 
sig meningsskapande eller minnesskapande ägt rum som social aktivitet, vilket har inneburit att 
Mira varit ensam i denna bearbetning av förlusten. Något som har underlättat meningsskapandet 
för samtliga kvinnor i studien är allmän information om allvarliga depressionstillstånd och 
självmord. Denna information har man tagit del av antingen som led i en social aktivitet, t.ex. 
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information från en professionell eller en vän, eller genom egen sökt litteratur. Även att läsa om 
andra självmordsdrabbade har i vissa fall varit till hjälp i sorgen, eventuellt har det då fyllt 
funktionen av att normalisera olika känslor i sorgen. 
 I Sofias fall har en psykologisk beredskap för att pappan skulle kunna ta sitt liv beskrivits som 
en underlättande faktor i sorgeprocessen. Här råder det delvis olika meningar inom 
sorgeforskningen. Medan vissa studier stärker teorin att en känslomässig beredskap skapar bättre 
förutsättningar för bearbetning (Valdimarsdóttir et al., 2007), så visar andra studier att detta kan 
skilja sig åt mellan barn och vuxna. I vissa fall har lång förberedelsetid tvärt om sammankopplats 
med den svåraste graden av anpassning hos efterlevande barn vid föräldraförlust (Hope & Hodge, 
2006). Vid självmord kan man särskilt behöva ifrågasätta hur denna ”förberedelsetid” ser ut, 
eftersom man på förhand inte säkert kan veta att föräldern kommer att dö, t.ex. i jämförelse med en 
långt framskriden cancersjukdom. Även vid upprepade självmordsförsök så finns det ju en 
möjlighet att föräldern får hjälp och börjar må bättre. Denna ”beredskap” skulle då kunna präglas 
både av en rädsla för att föräldern verkligen skall komma att ta sitt liv och en förhoppning om att 
depressionen och självmordsbeteendet skall upphöra. Den psykologiska beredskapen i Sofias fall 
handlar då kanske snarare om att vetskapen om pappans depression har underlättat för henne att 
skapa mening runt förlusten, t.ex. i jämförelse med hennes lillebror som inte kände till pappans 
depression och som verkar ha svårare i sin bearbetning. 
 Emelie och Sofia har i sina berättelser särskilt lyft fram förmågan att vara positiv som en hjälp 
i sorgen. Detta har då kopplats samman med förmågan att njuta av livet och förmå att ha roligt, t.ex. 
med nära vänner, som ett sätt att låta livet bestå av både glädje och sorg, men kanske är glädjen 
också en förutsättning för att orka med sorgen. I Miras fall kommer det positiva tänkandet till 
uttryck genom en ökad medvetenhet om hur viktigt det är att ta tillvara livets möjligheter. När det 
handlar om problemlösningsförmåga, så har jag uppfattat att Sofia, Emelie och Mira har intagit en 
problemlösande hållning i sorgen och aktivt har sett till att få det som man behöver för att bearbeta 
förlusten. Man har t.ex. sett till att få tal del av olika berättelser om pappan (utifrån ett behov att 
veta mer om vem pappan var som person), använt sig av den fortsatta relationen till pappan för att 
bearbeta konflikter (utifrån ett behov av att försonas) eller ägnat sig åt retreats där man läst och 
skrivit (utifrån ett behov av att förstå mer om pappaförlusten och sig själv). Även Karolina har 
intagit en mera aktiv hållning genom att hon nu söker professionellt stöd i sin sorg. Både positivt 
tänkande och problemlösningsförmåga är enligt copingforskning förenligt med bättre 
återhämtningsförmåga (Frydenberg, 2008). 
 De för sorgen försvårande faktorer som har framkommit har behandlats mera noggrant i 
tidigare avsnitt. Dessa är: pappans självmord som en traumatisk händelse som har påverkat 
grundtryggheten i tillvaron med rädsla för nya förluster eller övergivanden samt komplicerade 
sorgereaktioner så som: övergivenhetskänslor, skuld, skam, ilska och ”varför-frågor” rörande 
motivet för pappans självmordshandling samt bristande stöd och negativa reaktioner från familj 
och socialt nätverk. En ambivalent relation till pappan före och efter hans död har bidragit till att 
konflikter har behövt hanteras som led i sorgeprocessen. Även s.k. livsstressorer så som: bristande 
ekonomiska resurser, upprepade flyttar, den kvarvarande förälderns cancersjukdom eller 
alkoholmissbruk har bidragit till att försvåra sorgeprocessen. 
 En fråga som jag reste i inledningen var om kvinnorna kan ha upplevt s.k. spiraler av 
resursförluster respektive resursanskaffanden till följd av sina pappors död i självmord. Här 
uppfattar jag att de flesta av kvinnor initialt har erfarigt upprepade förluster: t.ex. förlust av 
trygghet, självkänsla, sociala sammanhang, stöd inom familjen (i de fall som man vanligtvis stöder 
varandra, men inte runt pappans död) samt försvårade möjligheter till studier eller arbete. Över tid 
verkar dock kvinnorna även ha kommit att uppleva resursanskaffanden i form av ökad självtillit, 
närmre relationer och ökad livskvalitet, i den bemärkelsen att livet och dess innehåll värderas högre. 
Jag uppfattar att det som blivit avgörande för denna ”vändning” från förluster till anskaffanden 
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framför allt har varit kvinnornas sorgprocess och förmågan att skapa mening runt förlusten. 
Eventuellt har också ökad ålder och med det en stabilare självbild bidragit till att kvinnorna i större 
utsträckning själva har förmått tillgodose de egna behoven, t.ex. genom att ingå i nya sociala 
nätverk där sorgen får ta plats och där nya relationer kan utvecklas. 
 

9.2 Studiens slutsatser 
Denna studie har särskilt intresserat sig för kvinnornas subjektiva (levda) erfarenheter, genom att ta 
del av kvinnornas personliga berättelser. Resultaten visar att förlusten av en pappa i självmord är 
en traumatisk händelse som slår sönder grundläggande antaganden om världen som en trygg och 
meningsfull plats, med en kvarvarande rädsla för att komma att förlora någon annan närstående, 
t.ex. den kvarvarande föräldern, syskon eller en livspartner. Samtliga kvinnor i studien har upplevt 
komplicerade sorgereaktioner så som skuld, skam, övergivenhetskänslor, ilska och ”varför-frågor” 
kopplade till pappans motiv för att ta sitt liv, vilket stämmer väl överens med tidigare forskning. 
Kvinnorna har samtidigt upplevt stora svårigheter att få tillgång till socialt stöd som en konsekvens 
av moraliska aspekter av självmord som dödsorsak – även inom den egna familjen. En majoritet av 
kvinnorna har även upplevt svårigheter att berätta om den döde pappan, av rädsla att de skall dömas 
eller ses som onormala. Samtliga kvinnor har utvecklat strategier för att berätta eller inte berätta 
om sina döda pappor, där omgivningens förmåga att härbärgera deras erfarenheter särskilt tas i 
beaktande. Tidsaspekten har inte visat sig vara en avgörande faktor för sorgeprocessen. Snarare har 
socialt stöd från familj, släkt, vänner och professionella varit de främsta underlättande faktorerna 
för sorgeprocessen. Därutöver har meningsskapande, eller förmågan att konstruera en förståelse av 
förlusten, visat sig få stor betydelse för sorgeprocessen. Meningsskapandet är en process som äger 
rum både inom individen och som ett resultat av social aktivitet, t.ex. inom den sörjande familjen. 
Allmän information om allvarliga depressionstillstånd och självmord är också viktigt för 
meningsskapandet, med minskade skuldkänslor och stigma som följd. Kvinnornas relation till sin 
döde pappa (både före och efter döden) har fått betydelse för sorgeprocessen. I de fall som 
relationen har beskrivits som ambivalent har sorgeprocessen innehållit inslag av konfliktlösning, 
vilket har komplicerat sorgen ytterligare. Även när relationen till den döde föräldern har varit god 
har dock sorgen försvårats till följd av svårigheter att prata om den döde föräldern inom familjen. 
Detta skulle kunna påvisa att den mest betydelsefulla faktorn, av alla, är det sociala stödet inom den 
sörjande familjen och då framför allt den kvarvarande föräldern (mamman). Den aktiva processen 
av minnesskapandet har också varit till hjälp i sorgeprocessen, eftersom det bidrar till en 
konstruktion av en inre papparepresentation. När relationen till pappan har fortsatt efter döden har 
det setts som hjälpsamt för sorgeprocessen, med undantag för ett fall, där sorgen och den inre 
“fantasivärlden” har bidragit till närhet till den döde pappan och försök att gå vidare i livet har setts 
som ett övergivande av honom. Alla kvinnor har beskrivit att pappans självmord har påverkat deras 
självbild och deras livsinnehåll. Kvinnorna verkar ha utvecklat en starkare självtillit som ett 
resultat av att ha hanterat förlusten, men samtidigt har en del av kvinnorna sett sig som annorlunda 
eller mer mogna är sina jämnåriga kompisar. Samtliga kvinnor talar om pappaförlusten med stor 
aktualitet vilket påvisar att sorgen är mycket närvarande i livet, t.o.m. mer än 10 år efter förlusten. 
Kvinnorna beskriver en omvärdering av vad som är viktigt i livet, där nära relationer liksom att 
hjälpa andra har fått större betydelse. 
 

9.3 Reflektion kring studiens slutsatser 
En reflektion som infinner sig utifrån de inledande sorge- och kristeorierna är att sorgen i 
kvinnornas fall, i likhet med Silvermans (2006) teorier, beskrivs som en livsomvälvande process, 
där pappans död i självmord i stor utsträckning har påverkat både självbilden och det fortsatta 
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livsinnehållet. Sorgeprocessen beskrivs av alla kvinnorna som ett känslomässigt arbete – av aktivt 
slag – där tiden har fått mindre betydelse. Det blir tydligt hur kvinnorna har kämpat och fortfarande 
kämpar med olika ”uppgifter” i sorgen, men också hur dessa uppgifter kan skilja sig åt och ta olika 
lång tid, vilket stärker Dyregrovs och Dyregrovs (2008) teorier om att sorgeprocessen är en högst 
individuell process. 
 Däremot kan också vissa gemensamma uppgifter urskiljas vilka stämmer väl överens med 
Wordens (1996) teorier om barns sorgearbete efter förlusten av en förälder. Jag uppfattar t.ex. att 
en bearbetning av förlusten verkar bli möjlig först när förlusten av pappan förstås som en 
verklighet. I Karolinas fall beskriver hon hur svårt hon har haft att just ta in pappans död som en 
verklighet, vilket har fördröjt en bearbetning av förlusten. En aktiv bearbetning har beskrivits av 
Sofia, Emelie och Mira med olika innehåll. I Sofia och Emelies fall har bearbetningen som jag 
tidigare nämnt huvudsakligen bestått av ett arbete med att få ihop bilden av vem pappan har varit 
som person och att lösa kvarvarande konflikter i relationen, medan bearbetningen i Miras fall till 
stor del har handlat om att förlåta sig själv, för saker som hon anklagar sig för i anslutning till 
pappans självmord. Det är dock tydligt hur ett känslomässigt utrymme i enlighet med Wordens 
teorier har utgjort en förutsättning för bearbetning. I Miras fall fanns det t.ex. inte något sådant 
utrymme efter pappans död, varför en bearbetning under lång tid inte heller blev möjlig. I samtliga 
fall har en ”omlokalisering” av den döde pappan skett i enlighet med Wordens teorier, på så vis att 
man har internaliserat en ”pappabild” som man har en fortsatt relation till (continuing bonds) i 
enlighet med Klass, Silverman och Nickmans teorier (1996). I Sofias, Emelies och Miras fall 
uppfattar jag att relationen till pappan i och med denna omlokalisering också har förändrats i 
kvalité, både utifrån att man relaterar till sin pappa som ”död” till skillnad från ”levande” och att 
relationen i Sofias och Emelies fall också har förändrats till det bättre, genom de lösta konflikterna. 
På så vis har den internaliserade relationen också blivit till hjälp i sorgen. I Karolinas fall upplever 
jag däremot att relationen till pappan har internaliserats som oförändrad (till följd av att förlusten 
inte har accepterats som en verklighet) – vilket betyder att relationen inte har förändrat kvalité, utan 
att Karolina i sin inre fantasivärld relaterar till pappan som tidigare. I detta fall, har den fortsatta 
relationen till pappan då kommit att utgöra ett hinder för sorgeprocessen. 
 Något annat som slår mig när det handlar om studiens slutsatser är hur väl de aspekter som har 
framkommit som centrala av erfarenheten att ha förlorat sin pappa i självmord, stämmer överens 
med Wordens (1996) teorier om underlättande respektive försvårande faktorer för sorgeprocessen. 
I enlighet med Wordens teorier har relationen till pappan (före och efter döden), den kvarvarande 
föräldern, syskon och andra närstående samt hur man har pratat om den döde föräldern inom 
familjen fått stor betydelse. I Miras berättelse blir det även tydligt hur familjestressorer och 
störningar/uppbrott i hennes tidigare liv har utgjort försvårande omständigheter. Även individuella 
faktorer så som psykologiska resurser, copingstrategier och självbilden före pappans självmord 
verkar ha fått betydelse. 
 Slutligen blir det tydligt hur alla kvinnor har kämpat med meningsskapandet i sorgen, som ett 
sätt att få ihop en sammanhängande berättelse om sin pappas liv och död. En berättelse som i bästa 
fall kan ge trovärdiga svar på de ”varför-frågor” som lämnats kvar och som går att leva vidare med 
i enlighet med Björklund och Gyllenswärds (2009) teorier. I de fall, som kvinnorna har förmått 
bringa mening runt förlusten – även på ett känslomässigt plan – så upplever jag att sorgen har 
kommit att underlättats. 
 En fråga som kan ha hamnat lite i skymundan men som ändå verkar ha fått betydelse för 
sorgen, har varit möjligheten att få ta avsked från sin pappa. Detta har framhållits som 
betydelsefullt på olika sätt. Av Karolinas berättelse förstår jag att det kanske kunde ha blivit till 
hjälp om hon hade fått se pappans döda kropp. Det hade kunnat underlätta förståelsen av pappans 
död som en verklighet, men det hade också gett henne möjlighet att få ta avsked. Sofia ser pappans 
liv den sista tiden som ett avsked, genom att han närmade sig Sofia på ett kärleksfullt sätt. Av 
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Emelies berättelse förstår jag att förberedelserna för pappans begravning och deltagandet i 
begravningen var ett sätt att ta avsked. Emelie skulle även ha velat ta avsked från pappans lägenhet, 
som var den plats som hon starkast förknippade pappan med. I Miras fall verkar möjligheten att ha 
fått vara nära pappans döda kropp en sista gång fungerat som avsked. 
 En reflektion när det handlar om självbilden är att tre av kvinnorna, Karolina, Emelie och 
Mira har beskrivit hur pappaförlusten har kommit att få negativ inverkan på deras självbild. Jag 
uppfattar dock att denna negativa självbild som har hängt samman med att känna sig avvikande 
eller mera mogen än sin biologiska ålder, har kommit att förbättras över tid. Detta kanske kan ses 
dels som ett resultat av den normala identitetsutvecklingen, där kvinnorna över tid har uppnått en 
stabilare och mera integrerad självbild (identitet) med en ökad självtillit som följd, i enlighet med 
Hwang och Nilsons (2003) teorier, dels som ett resultat av ett ”lyckat” meningsskapande där 
kvinnorna har förmått få ihop en berättelse runt förlusten som får en annan innebörd än den 
ursprungliga förståelsen av pappans självmord som ett övergivande. 
 

9.4 Implikationer och lärdomar 
De lärdomar som går att dra från studien är att kvinnornas sorg efter sina pappors död i självmord 
har varit komplicerad på olika sätt, men att framför allt skammen över dödsorsaken har försvårat 
för kvinnorna både att söka och att få stöd från familj och socialt nätverk. Samtidigt visar studien 
hur avgörande detta stöd är för kvinnornas möjlighet till bearbetning av förlusten – framför allt 
stödet från den kvarvarande föräldern. Att få möjlighet att dela sorgen och att prata om den döde 
föräldern med den kvarvarande föräldern och eventuella syskon har framkommit som det allra 
viktigaste i sorgeprocessen, både som en hjälp i minnesskapandet om vem den döde förälder var 
som person och i meningsskapandet om varför föräldern tog sitt liv. I de fall som det inte blir 
möjligt att inom familjen mötas i en gemensam bearbetning, löper tonåringen risk att utveckla 
psykisk ohälsa. Det är därför viktigt att kvarvarande föräldrar får hjälp att förstå de behov som 
deras sörjande tonårsbarn kan ha efter en förälders död i självmord, men också eget stöd för att orka 
finnas till hands. 
 I en professionell kontakt kan tonåringen erbjudas hjälp till bearbetning, när familjen inte 
räcker till. När det handlar om stödet från professionella så har tre av kvinnorna erbjudits och tagit 
emot stöd i direkt anslutning till pappornas död. I samtliga fall har stödet inneburit en avlastning i 
sorgen och i två av fallen har det professionella stödet fått stor betydelse för kvinnornas möjligheter 
till bearbetning. En förutsättning för att detta stöd blev möjligt verkar dock ha varit att det så 
självklart erbjöds, vilket kan ha ingett en känsla av att det är ”normalt” att behöva stöd i sorgen. 
Förmodligen skulle det ha varit svårare för kvinnorna att själva söka stöd. Detta visar på betydelsen 
av att man tidigt uppmärksammar självmordsdrabbade tonåringar och erbjuder professionellt stöd, 
helst i direkt anslutning till förälderns död. 
 Både ur ett föräldraperspektiv och ur ett professionellt perspektiv är det viktigt att ha kunskap 
om hur sorgen vid en föräldraförlust i självmord kan skilja sig från förlust i en mera naturlig 
dödsorsak. Genom att känna till de komplicerade sorgereaktioner som förknippas med självmord 
kan den vuxen initiera teman i samtalen som kan vara svåra för den självmordsdrabbade tonåringen 
att själv artikulera, t.ex. när det handlar om skuld, skam, övergivenhet, ilska och varför-frågor som 
är så vanliga i sorgen. Det är särskilt viktigt att uppmärksamma tonåringens eget meningsskapande 
kring förlusten och att bidra till detta, t.ex. genom att besvara frågor om den döde föräldern (som 
kvarvarande förälder) och att samtala om tänkbara förklaringar. Här har även allmän information 
om allvarliga depressionstillstånd och självmord visat sig kunna vara till stor hjälp, både för att 
skuldavlasta och för att motverka en förståelse av förälderns död som ett övergivande. 
 Som professionell är det viktigt att fråga hur relationen till den döde föräldern såg ut före döden, 
för att förstå den förlust som tonåringen lider, men också hur relationen ser ut nu – efter döden. Det 
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är viktigt att normalisera och uppmuntra en fortsatt relation till den döde föräldern, utifrån att det 
kan bli till stor hjälp i sorgen. Här får även minnesskapandet en central roll. Den kvarvarande 
föräldern kan bidra med berättelser om den döde föräldern som hjälper tonåringen att få ihop en 
representation av den döde föräldern i sitt inre. Både som förälder och som professionell kan det 
vara viktigt att hjälpa till att nyansera en ensidigt negativ bild av den döde föräldern, genom att 
också framhålla den dödes positiva egenskaper. En viktig del i sorgen kan dock vara att bearbeta 
kvarliggande konflikter i relation till den döde föräldern, varför det också är viktigt att tonåringen 
ges utrymme att avreagera sig och uttrycka ilska och besvikelser i relationen. 
 Som professionell är det ytterst viktigt att fråga om det sociala stödet i form av den kvarvarande 
föräldern, syskon, släkt och jämnåriga kompisar. Det blir särskilt viktigt att fråga hur den 
kvarvarande föräldern förmår att stödja och uppmärksamma om tonåringen oroar sig för sin 
förälder eller tar stort ansvar hemma. I en professionell kontakt kan man gärna överväga att 
inkludera hela familjen för att i första hand frigöra de resurser som finns där, men vissa aspekter av 
förälderns död i självmord kan även behöva bearbetas enskilt. Som förälder eller professionell kan 
man också hjälpa tonåringen att utveckla strategier för att berätta om sin döde förälder för sin 
omgivning för att därigenom minska sin sårbarhet inför omgivningens reaktioner, men också för 
att få tillgång det stöd som man behöver. 
 

9.5 Uppslag för framtida forskning 
Denna studie har genom ett antal innehållsrika berättelser gett fördjupad kunskap om hur sorgen 
efter förlusten av en pappa i självmord kan gestalta sig och hanteras av några efterlevande 
tonårsdöttrar. Studien har dock sina begränsningar genom att den är liten och endast innehåller 
kvinnor. En större intervjustudie, med både unga kvinnor och män, skulle kunna bidra med 
ytterligare kunskap, t.ex. när det handlar om möjliga könsskillnader avseende sorgereaktioner efter 
en förälders (mammas eller pappas) död i självmord. Att studera ett större antal berättelser skulle 
göra det möjlighet att undersöka frekvensen av de här beskrivna fenomenen i sorgen och kanske 
upptäcka ytterligare samband, t.ex. mellan individuella, familjemässiga och sociala faktorer och 
förlustens påverkan på kort och lång sikt. En kvantitativt inriktad studie, t.ex. som använder sig av 
en Internetbaserad Web-enkät, skulle dessutom kunna kartlägga hur en ännu större grupp unga 
vuxna (ca 100 unga kvinnor och män) som har förlorat en förälder i självmord under tonåren mår 
psykiskt och fysiskt och hur deras liv ser ut med avseende på utbildning, arbete och familjebildning 
en längre tid från föräldraförlusten. En sådan kvantitativ studie kan ytterligare bidra till att 
undersöka frekvenser av de fenomen som har identifierats i de tidigare kvalitativa studierna och 
beskriva mera generella samband. 
 För att möjliggöra kunskap som kan ligga till grund för utformandet av kliniska riktlinjer, så 
kan en studie som använder sig av epidemiologiska data genomföras. Syftet med en sådan 
epidemiologisk studie (ca 1000 unga kvinnor och män) skulle kunna vara att 1) ge svar på frågan 
om och i vilken utsträckning som förlusten av en förälder i självmord under tonåren kan få 
långsiktiga konsekvenser i form av psykisk och fysisk ohälsa och sociala svårigheter samt 2) 
definiera en klinisk praxis som motverkar risken för en negativ hälsoutveckling hos tonåringar som 
har förlorat en förälder i självmord. Genom en sådan kartläggande studie blir det särskilt tydligt hur 
individuella, familjemässiga och sociala faktorer påverkar återhämtning efter en förälders död i 
självmord, vilket t.ex. kan underlätta identifiering av särskilt sårbara individer. Även 
professionella insatser kan studeras och man kan särskilt skilja ut de interventioner som har 
underlättat en återhämtning och bidragit till en god hälsa i vuxenlivet. 
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Appendix 1: Inbjudan till studien. 
 
 
 
Vill Du bidra med din berättelse till en studie om hur det är att förlora en förälder i 
självmord under uppväxten? 
 
Hej! 
Jag arbetar som kurator och grundutbildad psykoterapeut inom barn- och ungdomspsykiatrin i 
Stockholm. Just nu skriver jag en uppsats om tonåringar som har förlorat en förälder i självmord 
och vill väldigt gärna komma i kontakt med några unga vuxna med denna erfarenhet. 
Målsättningen med studien är att beskriva och analysera några olika berättelser – och därigenom 
öka kunskapen om hur sorgen och livet efter förlusten av en förälder i självmord kan se ut.  
 
Vi vet att unga som förlorar en förälder i självmord ofta får otillräcklig hjälp inom vården. När 
uppsatsen är färdig kommer jag att ingå som doktorand i ett forskningsprojekt vid Institutionen för 
Klinisk Neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Målsättningen med den studien är att undersöka 
vilken vård som har erbjudits och vilken hjälp unga förlustdrabbade önskar sig. Jag kommer i 
studien att intervjua flera förlustdrabbade unga och de enskilda berättelserna kommer bl.a. att bidra 
till skapandet av ett frågeformulär att använda i en landsövergripande enkätstudie. På så sätt kan en 
mycket stor grupp unga vuxna som har erfarenhet av att förlora en förälder i självmord få bidra med 
sina erfarenheter till forskning som ser till deras behov.  
 
Om Du vill vara med i dessa studier innebär det att Du vid ett tillfälle kommer att intervjuas om din 
föräldraförlust. Du får berätta fritt och intervjuerna spelas in med bandspelare så att vi kan 
analysera innehållet. Alla uppgifter som kan röja din identitet tas bort eller ändras vid en eventuell 
publicering. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att förklara varför. 
 
Är du 18-30 år gammal och vill berätta om dina erfarenheter av att ha förlorat en förälder i 
självmord under uppväxten så är du välkommen att kontakta mig! 
 
Anneli Silvén Hagström 
Tel:0709-748168  
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Appendix 2: Informerat medgivande 
 
 
      

Medgivande till deltagande i studien: Tonåringar som har förlorat en förälder i suicid – Att definiera 
en klinisk praxis som motverkar psykisk och fysisk ohälsa i vuxenlivet.  
 

Ungdomar som förlorar en familjemedlem på grund av självmord får ofta otillräcklig professionell 
hjälp och det beror till stor del på att våra kunskaper om unga människors behov är bristfälliga. Vid 
Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet utför vi en vetenskaplig studie vars 
syfte är att förbättra kunskapen om unga som har förlorat en förälder i självmord. Resultaten från 
studien ska användas för att ta fram riktlinjer för hur vårdinsatser bör utformas för att hjälpa unga 
som befinner sig i den situationen. 
 

Deltagandet i studien innebär att Du vid ett tillfälle kommer att intervjuas om dina erfarenheter av att 
ha förlorat en förälder. Intervjun kommer att ske på Mottagningen för sörjande på Karlbergsvägen 
73, 1 trappa i Stockholm (se vägbeskrivning) eller annan vald plats, t.ex. din bostad. Vid 
intervjutillfället kommer du att så fritt som möjligt få berätta om dina upplevelser. Frågor kommer 
framför allt att ställas för att underlätta berättandet och för att klargöra innehållet i det som sägs. 
Intervjun är inte tidsbegränsad och den kommer att spelas in. Inspelningen används som underlag för 
en vetenskaplig analys av innehållet och den förstörs när analysen är gjord. Deltagandet i studien är 
konfidentiellt på så sätt att inga uppgifter som kan röja identitet kommer att delges andra forskare i 
forskargruppen eller framgå vid publicering. Du har när som helst möjlighet att ångra sig och 
avbryta sitt deltagande i studien.  
 

Jag som intervjuar heter Anneli Silvén Hagström. Jag är utbildad socionom och grundutbildad 
pykoterapeut med 7 års erfarenhet av arbete på en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning. Jag är 
masterstudent vid Institutionen för socialt arbete och blivande doktorand vid Karolinska Institutet 
och kommer under det närmaste året att intervjua cirka 20 ungdomar som har erfarenhet av att 
förlora en förälder i självmord. Intervjuerna används som underlag vid framtagandet av ett 
frågeformulär som kommer att skickas till cirka 1000 ungdomar som har förlorat en förälder i 
självmord. Några av intervjuerna kommer även att användas till en uppsats som jag skriver nu under 
våren/sommaren. Uppsatsen syftar till att beskriva och analysera hur några unga vuxna som har 
förlorat en förälder under tonåren själva berättar om sina erfarenheter. Denna studie följer samma 
regler för konfidentialitet som projektstudien vid Karolinska institutet. 
 

Det är viktigt att informera om att intervjun kan innebära ökad stress genom att den berör den förlust 
som du har varit med om. Om du mår dåligt i anslutning till deltagandet i studien kan du när som 
helst kontakta mig och vid behov få hjälp till professionellt stöd. Oftast är erfarenheten av 
deltagande i den här sortens studier dock positiv på olika sätt. 
 

Kontakta mig gärna för ytterligare information! 
Anneli Silvén Hagström telefon: 0709-74 81 68 eller anneli@naturvetaren.se.  

 
Behåll gärna denna information. 

 

  
  
  
  
  

2009-04-24  

mailto:anneli@naturvetaren.se
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Härmed godkänner jag deltagande i den beskrivna studien 
 

Ort datum     
 

Namnteckning     
 

Namnförtydligande    
 
Obs. Medtag denna sida till intervjun! 
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Appendix 3: Intervjuguide 
 
Inledning  
En kort presentation av mig själv och studiens bakgrund och syfte.  
Information om: 

- Att intervjuerna bandas och inspelningen förstörs efter analysen. 
- Att deltagandet är konfidentiellt och att avidentifiering av materialet sker. 
- Att den intervjuade när som helst har möjlighet att avbryta sitt deltagande i studien.  

Alla frågor från deltagaren uppmuntras! 
 

Intervju 
Intervjun börjar med den inledande frågan:  
Hur skulle du vilja börja berätta om förlusten av din mamma/pappa? – då börjar vi där… 
 

Under samtalet förhåller jag mig stödjande och uppmuntrande för att underlätta berättandet. Frågor 
ställs bara i undantagsfall och då för att klargöra innehållet i det som sägs.Om det är svårt för den 
intervjuade att komma igång eller fortsätta sitt berättande kan följande frågor användas för att 
underlätta:  
 
När var det här? (tid) 
Hur fick du veta att din mamma/pappa hade dött? 
Hur minns du det här idag? 
Kan du beskriva hur den första tiden var för dig?  
Tycker du att det känns annorlunda nu, hur då? 
 

Mot slutet av intervjun tillfrågas den intervjuade om det som kändes angeläget att berätta om har 
kommit fram. När så är fallet ställer jag några frågor utifrån studiens frågeställningar i den mån som 
dessa inte redan har besvarats.  
 

Hur fick du veta att din mamma/pappa hade dött? (vem berättade, hur, stöd i anslutning till det). 
Hade du tänkt att din mamma/pappa skulle kunna ta sitt liv innan det hände? 
Var det något som din mamma/pappa gjorde eller sade som fick dig att tänka så? 
Kunde du få stöd från din mamma/pappa (kvarvarande föräldern)? 
Hur var det för dig att gå till skolan efter din mamma/pappa hade dött? 
Hur fungerade det med kompisar? 
Vilken hjälp har du fått av kurator/psykolog eller liknande? 
Finns det något särskilt som har varit stödjande för dig, t.ex. har någon sagt eller gjort något som har 
känts bra, eller har det hänt något som har gjort att det har känts bättre? 
Finns det något särskilt som har varit belastande för dig, t.ex. har någon sagt eller gjort något som 
inte har känts bra, eller har det hänt något jobbigt utöver förlusten som har fått dig att må dåligt? 
Har du idag hittat någon förklaring till varför din mamma/pappa tog sitt liv?  
Hur skulle du säga att det har påverkat dig att du förlorade din mamma/pappa på det här sättet när du 
var så ung? 
Hur tror du att ditt liv hade sett ut nu om du inte hade varit med om det här? 
  

Intervjun avslutas med att jag frågar hur den intervjuade har uppfattat deltagandet i studien. 
Eventuellt obearbetade känslor som kommit till ytan tas omhand på ett stödjande sätt. I den mån som 
fortsatt stöd är aktuellt återkommer jag per telefon och brev till den intervjuade med uppgift om var 
hon/han kan få hjälp. 
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