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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Att förlora en anhörig är något av det värsta som kan hända.  Om 
dödsfallet är oväntat finns det ingen tid att förbereda sig. Då blir oftast 
reaktionerna kraftigare än vid väntade dödsfall. Om även det sociala nätverket 
försvinner, upphör en del utav tryggheten i vardagen. Här har vårdpersonalen en 
viktig uppgift i att stötta de anhöriga. För att detta ska ske så bra så möjligt, 
behövs förståelse för vilka krisreaktioner som kan uppkomma hos anhöriga.  
Syfte: Att beskriva anhörigas reaktioner vid oväntade dödsfall.  
Metod: Litteraturstudie som är baserad på elva vetenskapliga artiklar med 
kvalitativ ansats. Analysmetod: Manifest innehållsanalys.  
Resultat och Diskussion: Resultatet är indelat i nio kategorier: olika reaktioner, 
känslan av att förlora kontrollen, sorg och smärta, förnekelse, frågande, 
skuldbelägga, känna sig ensam, dra sig undan och jobbigt med osäkerhet. 
Omständigheterna runt dödsfallet kunde påverka anhörigas reaktioner. Om den 
avlidne var yngre, ställdes ofta frågan varför ett så ungt liv tvunget skulle 
avslutas. I några fall tog de anhöriga själva på sig skulden för dödsfallet, men 
ibland riktades denna skuld mot andra i stället, exempelvis vårdpersonalen. Efter 
dödsfallet kände de anhöriga sig ofta ensamma vilket ibland ledde till att de drog 
sig undan. I de fall då den anhörige var på plats när dödsfallet inträffade 
upplevdes osäkerhet när de kastades mellan hopp och förtvivlan innan dödsfallet 
var fastställt. 
 
 
Nyckelord: Anhöriga, plötslig död, reaktioner. 
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INLEDNING 
I arbetet som sjuksköterska uppstår det ibland situationer som gör henne/honom 
delaktig i patientens dödsögonblick. Då ska både anhörigas och egna känslor 
hanteras. Dessutom måste en balans uppnås mellan att agera både professionellt 
och medmänskligt. Denna arbetsuppgift blir särskilt påfrestande när dödsfallet 
kommer plötsligt och oväntat (Tye, 1993).  Tidigare studier har visat att plötsliga 
dödsfall av en närstående försvårar sorgearbetet hos anhöriga och risken för mera 
långsiktiga problem, så som ångest och depression, är större än om dödsfallet var 
väntat (Edwards & Shaw, 1998; Kent & McDowell, 2004; Lehman, 1987; Lundin, 
1987; Merlevede et al., 2004). Känslorna av att förlora en närstående är ett svårt 
psykisk trauma och kan enligt Engel (1961) jämföras med ett fysiskt trauma då 
kroppen under de båda tillstånden måste läkas och återfå balans och funktion. 
Back (1991) och Kock-Redfors (2002) skriver att den första kontakten med 
anhöriga kan underlätta sorgearbetet och det är därför viktigt att som 
sjuksköterska förstå de anhörigas reaktioner för att kunna bemöta deras behov på 
ett adekvat sätt och leda dem genom sorgreaktionen. Loftus (1998), Socorro, 
Tolson och Flemming (2001) och Tye (1993) fann att sjuksköterskorna upplevde 
att de var oförberedda att ta hand om plötsligt sörjande anhöriga och att 
utbildningen inte förberedde dem för sådana situationer (ibid.). Denna studie 
riktar sig mot att undersöka anhörigas reaktioner då en närstående avlider 
plötsligt.  

BAKGRUND 

Reaktioner vid plötsliga dödsfall 
När en närstående plötsligt förlorar en anhörig uppstår en mängd olika reaktioner. 
Det som dessa närstående går igenom är en akut sorgreaktion (Worden, 2006). 
Även Cullberg (2006) uttrycker den oväntade förlusten som en stark och 
långvarig sorgreaktion. Sorgen som uppstår kan enligt Worden (2006) beskrivas 
som den personliga upplevelsen av förlusten. Greenstreet (2004) beskriver att 
sorgen är upplevelsen och reaktionen efter en förlust av en betydelsefull anhörig. 
  
En del människor som upplever en akut sorgreaktion går igenom både 
psykologiska och somatiska symtom (Cullberg, 2006; McCown, & Davies, 1995, 
Worden, 2006). Lindemann (1944) förklarar att yttringar kan uppkomma i olika 
förlopp. Antingen omedelbart efter händelsen eller i ett senare skeende. Det kan 
även visas i ett mer dramatiserat uttryck eller inte framträda överhuvudtaget 
(ibid.). 
 
Att förlora en anhörig plötsligt betraktas som något av det mest traumatiska i en 
människas liv (Handsley, 2001; Reed, 1998). Anhöriga hamnar i en besvärlig 
situation att finna tillbaka till verkligheten med hopp och glädje utan sin 
närstående (Clements, DeRanieri, Vigil & Benasutti, 2004). Studier har visat att 
när en människa upplever en plötslig oväntad förlust av en närstående blir 
sorgereaktionen större och svårare än när en nära och kära går bort i en väntad 
situation (Clements, DeRanieri, et al., 2004; Edwards & Shaw, 1998; Lindemann, 
1944; Lundin 1987; Kent & McDowell, 2004).  
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Sorgereaktionen från anhöriga är unik och individuell, likaså är bearbetningen av 
sorgen (Clements, et al., 2004; Davis, 1997). Cullberg (2006) belyser att det inte 
finns något ”rätt sätt” att reagera och det är därför viktigt att inga specifika 
reaktioner förväntas. Många drabbade går igenom en känslomässig storm där de 
konfronteras med förlusten och alla minnen, men så småningom går de vidare i 
livet (ibid.). De flesta går igenom sorgeförloppet och bearbetningen, men 
forskning har även visat att upp till 20 procent inte känner någon sorg, inte ens när 
den de har förlorat är ett barn (Bonanno & Kaltman, 2001). Worden (2006) menar 
att detta är en helt normal reaktion, som beror på att det finns för många känslor, 
så att psyket inte kan hantera dem. Att vara medveten om dessa känslor skulle 
vara överväldigande. Dyregrov och Dyregrov (2008) förklarar att det kan bli 
påfrestande för dessa människor om vårdpersonalen tvingar på dem en 
sorgereaktion och att de anhöriga då upplever att det är något fel på dem.  
 
Clements, et al., (2004) och Dyregrov och Dyregrov (2008) förklarar att 
sorgeprocessen inte har en start och ett definitivt stopp, speciellt inte om 
dödsfallet sker plötsligt. Sorgen kan vara lidelsefull och kaosartad i början men 
också återkommande i samband med årstider, högtider och årsdagen till 
händelsen. På årsdagen kan många tycka att det ska bli bättre, men det är mer 
sannolikt att det kan kännas sämre.   
 
Breen & O´Connor (2010) beskriver att sorgereaktionen kan påverkas av flera 
olika faktorer, men omständigheterna runt dödsfallet har en avgörande betydelse. 
Om döden var plötslig, våldsam eller om den avlidne är ett barn/ungdom kan 
sorgen hos anhöriga övergå till depression eller post traumatisk stress syndrom 
(PTSD) (ibid.). Tidigare erfarenheter gällande krishantering spelar också stor roll 
för vilken reaktion som visar sig (Cullberg, 2006). Det finns även en ökad risk för 
upphov till sjukdomar eller försämring av en befintlig sjukdom. Dessutom kan ett 
självdestruktivt beteende uppkomma i form av en ökad konsumtion av alkohol, 
tobak och tabletter (Rudestam, 1977).  
 
Worden (2006) belyser att den starka reaktionen beror på ett uppbyggt förenande 
band av säkerhet och trygghet mellan anhöriga vilket utvecklades redan vid 
födseln och är ett normalt beteende för alla. Detta band har att göra med 
överlevnadsvärdet, genom att individen då känner sig stark att klara sig själv och 
vid svårigheter är värd att bli hjälpt. Detta samband kommer alltid att finnas kvar. 
När denna relation upphör eller hotas reagerar den drabbade med kraftig 
känslomässig reaktion. Ju våldsammare dödsfallet är desto intensivare blir 
reaktionen. 
    
En faktor som kan komplicera sorgereaktionen hos närstående i den oväntade 
förlusten är om det sociala stödet fallerar (Worden, 2006). I dagens samhälle är 
döden ett främmande fenomen för de flesta människor och inget som anses vara 
en naturlig del av livet (Kock-Redfors, 2002). Enligt Clements et al. (2004) 
stannar sorgen inom familjen eller som ett minne för de drabbade. Kock-Redfors 
(2002) framhäver att i dagens samhälle tar sjukvården hand om den svårt sjuke 
och anhöriga blir då inte aktiva i omvårdnaden. Dessutom börjar den traditionella 
kärnfamiljen blekna då globaliseringen förändrar vårt levnadsmönster, vilket kan 
medföra att det sociala skyddsnätet faller bort och det kan bli svårt att finna tröst 
om något oväntat händer (ibid.). Det sociala nätverket har en stor betydelse i en 
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människas liv och genom detta får vi stöd, tröst, information och råd (Dyregrov & 
Dyregrov, 2008).   
 
Ottosson och Ottosson (2007) beskriver att en akut stress- och krisreaktion 
uppkommer då en plötslig död av närstående inträffar. Detta kan ses när den 
avlidne innehar en speciell plats som inte kan ersättas. Li, Chan och Lee (2002) 
beskriver att sjuksköterskan här kan lindra de första reaktionerna genom att skapa 
ett fint och värdigt avslut, på de anhörigas villkor. 
 
Vid ett oväntat dödsfall kan sjuksköterskan bli det initiala stödet för de anhöriga. 
En betydelsefull uppgift blir då att med hjälp av riktlinjer och sin magkänsla 
klarlägga om anhöriga behöver vidare professionell hjälp med sorgen. Det första 
mötet med anhöriga blir då ett observerande samtal som en rådgivande 
sjuksköterska, inte som en terapeut (Greenstreet, 2004).  Vårdpersonalen, som 
finns vid anhörigas sida, kan ofta känna att de bör hålla sina känslor för sig själva, 
men studier har visat att anhöriga uppskattar känslor från personalen (Marrow, 
1996). Socorro, Tolson och Fleming (2001) beskriver i sin studie att anhöriga 
uppfattar att deras behov inte ses eller bemöts på ett lämpligt sätt vilket de har 
svårt att förklara. En orsak kan vara att sjuksköterskornas egen reaktion gör att de 
får det svårt att tillmötesgå anhörigas behov (ibid). 
  
Enligt SOSFS 1996:29 är det vårdpersonalens ansvar att ha god kännedom om 
olika slags reaktioner, som kan förekomma hos närstående vid plötsliga dödsfall. 
Denna uppgift ska fullföljas med respekt för den avlidne och hänsyn och omtanke 
ska visas till de efterlevande.  
 
I Socialstyrelsens (2005) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska står 
det att sjuksköterskan ska kunna kommunicera med anhöriga på ett empatiskt, 
vördnadsfullt och lyhört sätt. Sjuksköterskan måste också förvisa sig om att de 
närstående förstår den informationen som ges. Hon måste även ge de anhöriga det 
stöd som de behöver för att de inte ska må sämre än nödvändigt (ibid.). 

Definitioner 
Oväntade dödsfall innebär att döden inträffar plötsligt utan förvarning eller 
förberedelse, vilket inkluderar självmord (Rudestam, 1977), traumatisk olycka, 
mord eller sjukdom med hastigt förlopp exempelvis hjärtstopp eller stroke (Reed, 
1993).  
 
Anhörig eller närstående är begrepp som är svårtolkade och kan ofta ge upphov 
till missförstånd. Enligt Jeppsson-Grassman (2003) behöver de därför definieras. 
Att vara anhörig innebär ett anhörigskap. Oftast när begreppet används anses det 
riktat till en förälder, barn, syskon eller släktingar. Förutom dessa kan det även 
innefatta hjälprelationer mellan människor, som inte är sammanbundna juridiskt 
eller via blodsband (ibid.). Även benämningen närstående kommer innefatta 
samma liknelse i denna studie. 
 
Reaktioner och upplevelser är begrepp, som det enligt Cullberg (2006) finns en 
nära relation mellan. Med insikt om den inre upplevelsevärlden är det lättare att 
förstå de olika reaktioner som den drabbade uppvisar. Vidare beskriver Cullberg 
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att de psykologiska försvarsmekanismerna har till uppgift att ”minska upplevelsen 
av medvetande om hot och fara för jaget” (s. 145) 

Teoretisk referensram 

Johan Cullbergs teori om de olika faserna i ett krisförlopp 
 
Trots att Johan Cullberg inte är en renodlad omvårdnadsteoretiker, så fungerar 
hans teori bra även i ett omvårdnadsperspektiv, där teorin kan användas för att få 
en djupare förståelse för de anhörigas reaktioner och för att kunna bemöta dem på 
bästa sätt. 
 
Cullberg (2006) menar att människan genomgår fyra faser när hon utsätts för en 
stark, traumatisk kris: chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och 
nyorienteringsfasen. Exempel på en sådan kris kan vara att en nära anhörig 
plötsligt avlider på ett oväntat sätt (ibid.). Föreliggande studie riktar sig dock mot 
de två första faserna. 
 
Första fasen är chockfasen: Chockfasen kan vara mellan ett kort ögonblick till 
några dagar. Under denna period har det bildats en kraftig barriär som hindrar den 
chockade personen att ta in verkligheten runt omkring sig. Ibland tolkas ytan som 
välordnad, när det egentligen råder ett inre kaos. Under chockfasen är det svårt för 
individen att ta in någon väsentlig information från exempelvis vårdpersonalen. 
Personer som befinner sig i chockfasen kan reagera på många olika sätt. En del 
blir aggressiva och river sina kläder, medan andra blir helt paralyserade och ligger 
orörliga på marken. 
 
Vidare skriver Cullberg att den andra fasen är reaktionsfasen. Denna fas påbörjas 
så fort den drabbade börjar förstå vad som har hänt och varar upp till ett par 
veckor. Här försöker den anhörige hitta en mening med det som har hänt. Ofta 
ställs frågan ”varför?” upprepade gånger. Psyket är här ofta inställt på att hålla 
kvar vid den avlidne till varje pris. Detta kan resultera i både syn- och 
hörselhallucinationer där den anhörige exempelvis tror sig höra sin bortgångne 
make eller maka ropa efter dem. 
 
Chockfasen och reaktionsfasen kallas de akuta faserna. Under dessa faser kan en 
eller flera omedvetna försvarsmekanismer framträda hos den drabbade. 
Försvarsmekanismen har till uppdrag att ”minska upplevelsen av och medvetandet 
om hot och fara för jaget” (Cullberg, 2006, s. 145). 
   Regression innebär att individen går tillbaka till ett tidigare utvecklingsstadium. 
Detta kan yttra sig i ett barnsligt beroende av att andra ska bestämma åt en, ett 
magiskt tänkande eller okontrollerade raseriutbrott. Detta kan även yttras genom 
exempelvis alkohol- eller tablettberoende. 
   Förnekelse betyder att personen lägger märke till den aktuella händelsen, men 
förnekar den egentliga innebörden. Denna försvarsmekanism är framför allt vanlig 
för personer som drabbas av svåra sjukdomar.  
   Projektion går ut på att ansvaret för den uppkomna händelsen läggs på någon 
annan. Vanligen har den drabbade själv omedvetna skuldkänslor för det som har 
hänt. Denna projicering riktar sig ofta mot vårdpersonalen. Exempelvis vid ett 
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missfall där mamman då säger att hon berättat om en oroskänsla som sedan inte 
följs upp av vården. 
   Rationalisering innebär att individen försöker argumentera bort den egentliga 
innebörden av det inträffade. Det kan exempelvis vara att en patient får ett 
cancerbesked, men förnekar att det är cancer och istället säger att smärtan beror på 
ischias. 
   Isolering av känslor innebär att den drabbade inte visar några känslor, eftersom 
hon inte vet att känslorna finns. Detta kan ofta tolkas som att ”Hon tog det så 
moget”. Dessa känslor kommer troligtvis senare, i ännu större omfattning än vad 
de troligtvis skulle gjort annars. 
   Undertryckande av känslor är en mer medveten handlig, som går ut på att 
känslorna inte visas öppet. Detta kan till exempel bero på att en förälder vill vara 
stark inför barnen och att han/hon inte upplever sig ha tid med sina känslor just 
nu.  
   Bortträngning av hela händelsen kan också inträffa. Då förnekar den drabbade 
att det har hänt över huvudtaget. Denna försvarsmekanism är svår att jobba med. 
  Unrepression är egentligen ingen försvarsmekanism utan en reaktion. Den 
drabbade upplever gamla bortglömda minnen som senare i tillståndet återigen 
kommer att glömmas bort.   

SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva reaktioner från anhöriga vid oväntade dödsfall. 

METOD 
Metoden som har valts är en strukturerad litteraturstudie baserad på vetenskapliga 
artiklar med kvalitativ ansats. Denna metod valdes för att få en överblick av 
fenomenet anhörigas reaktioner vid oväntade dödsfall. Enligt Willman, Stoltz & 
Bahtsevani (2011) innebär en kvalitativ metod att avsikten är att utforska 
fenomen, tolka meningar, upplevelser och erfarenheter. Syftet kan även vara att 
utveckla begrepp, teorier och modeller. Axelsson (2008) framhäver att en 
litteraturstudie syftar till att skaffa en översikt av den befintliga forskningen inom 
ett specifikt ämne. Det innebär att all data är baserad på primärkällor i form av 
exempelvis vetenskapliga artiklar som blivit publicerade. 

Datainsamling/Urval 
Sökningarna gjordes på Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek i databaserna 
Cinahl, Medline och Psycinfo. Willman, et al. (2011) skriver att Cinahl är inriktat 
på omvårdnadsvetenskapligt material och innehåller därför ett stort antal nursing 
journals. Medlines databas har framförallt tidskrifter med medicinsk inriktning 
men även artiklar inom omvårdnad (ibid.). PsycINFO är en databas som 
innehåller psykologiska tidskriftsartiklar, böcker, avhandlingar och rapporter 
inom medicin, omvårdnad och andra närliggande områden (Forsberg & 
Wengström, 2003). På grund av svårigheter med att hitta vetenskapliga artiklar 
som svarar på syftet genomfördes även omfattande manuella sökningar via 
referenslistor i artiklar, avhandlingar och böcker. Enligt Willman, et al. (2011) 
kan en manuell sökning ge värdefull information och bör därför genomföras.  
 
För att finna relevanta artiklar till studien valdes sökord ut som matchade vårt 
syfte. Sökord som användes var: Sudden death, sudden infant death, sudden 
cardiac death, unexpected, unanticipated, sudden cardiac arrest, accident, traffic 
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accident, overdose, suicide, loss, relatives, family, extended family, parents, 
spouses, next of kin, significant others, adolescent, bereavement, experience, 
reaction, grief, emotions, dealing, perception, aftermath, survivors och violent. 
För att kontrollera att rätt sökord användes och att sökningarna blev korrekta, 
nyttjades databasernas ämnesordlista. Willman, et al. (2011) förklarar att Cinahls 
ämnesordlista heter ”Cinahl Headings”. Medlines heter ”MeSH termer” och i 
PsycINFO ”thesaurus”(ibid.). Sökning via fritext tillämpades då orden inte fanns 
med i ämnesordlistorna vilket innebär att de sökta orden kan finnas med i samtliga 
referenser.  
 
Willman, et al. (2011) menar att det aldrig är tillräckligt att använda sig av en 
sökterm åt gången. Ett effektivt sätt är då att använda sig utav Booleska sökord 
som AND, OR eller NOT. Detta ger en mer preciserad sökning och resultat inom 
det valda området (ibid.). I den aktuella litteraturstudien användes enbart de 
booleska sökoperatorerna AND och OR. Enligt Willman et al. (2011) gör AND att 
sökningen blir mer fokuserad på ett och samma område. Detta är ett utmärkt 
sökalternativ, då forskarna vet vad de ska söka efter, eftersom AND kombinerar 
samtliga söktermer i en och samma artikel och OR breddar sökningen genom att 
skapa en händelse mellan flera sökord och söker då efter antingen eller i 
litteraturen. 
 
Sökorden resulterade i ett stort antal träffar. De flesta artiklarna förkastades redan 
vid läsningen av titeln. Ytterligare artiklar kunde uteslutas efter läsningen av 
abstractet och andra efter att de lästes i sin helhet. Detta på grund av att de inte 
svarade mot syftet eller inklusionskriterierna. Uppfylldes inte kriterierna, 
granskades referenslistor i relevanta artiklar och manuella sökningar 
genomfördes, vilket resulterade i ytterligare fem artiklar. Sökvägarna från 
samtliga databaser redovisas i Bilaga 1. 
 
Efter gemensam bedömning återstod elva artiklar (Bilaga 2) som svarade mot 
syftet och inklusionskriterierna. De utvalda artiklarna kvalitetsbedömdes sedan 
enligt Willman et al. (2011) mall för kvalitetsgranskning av artiklar med kvalitativ 
ansats. Detta resulterade i tio artiklar med hög kvalité och en med medelkvalite. 

Inklusionskriterier 
Inklusionkriterierna i sökningen var att artiklarna skulle ha en vetenskaplig och 
kvalitativ struktur. Det innebär enligt Willman, et al. (2011) att artikeln ska 
redovisas med följande rubriker: titel, sammanfattning, inledning eller bakgrund, 
syfte, metod, resultat, diskussion och referenser. Artiklarna ska vara publicerade i 
en vetenskaplig tidskrift. De ska även vara disponibla för andra forskare och 
läsare i databaserna Cinahl, Medline och Psycinfo (ibid.). Samtliga artiklar skall 
även ha genomgått en så kallad peer review. Detta innebär att en expert inom 
området har granskat och godkänt artikeln innan den publicerades (Forsberg & 
Wengström, 2003). För att besvara studiens syfte inkluderades all form av plötslig 
död som inträffat på eller utanför sjukhuset. Detta inkluderar självmord, 
trafikolyckor, hjärtstopp, stroke, överdos, mord och traumatiska olyckor men även 
de som dött oväntat efter en operation. Studier från samtliga länder inkluderades. 
Cowles (1996) och Stroebe och Schut (1998) beskriver att den akuta 
sorgereaktionen är liknande oavsett var i världen den drabbade befinner sig. Ingen 
avgränsning har heller gjorts gällande de avlidnas ålder. Enligt Lundin (1992) är 
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det snarare plötsligheten i dödsfallet som är avgörande för de psykologiska 
reaktionerna. 

Exklusionskriterier 
Eftersom studien genomfördes med syftet att belysa reaktionen hos anhöriga, som 
förlorat en närstående i en plötslig död, exkluderades därför barn och ungdomar, 
då deras upplevelser och behov är svåra att jämföras med vuxna. Lundin (1992) 
hävdar att barn snarare ger uttryck för sina känslor i handlingar mer än i 
yttranden. Dyregrov och Dyregrov (2008) bekräftar även detta och förklarar att 
trots att barn och ungdomar går igenom samma svårigheter som vuxna, upplever 
de den plötsliga döden på ett annat vis på grund av sin mognadsgrad och 
utvecklingsnivå. De har oftast en annan typ av relation till den avlidne, som kan 
göra att de upplever andra reaktioner än vad vuxna gör (ibid.). Den svenska 
myndighetsåldern på 18 år (SFS 2001:453) har valts som avgränsning. 
En plötslig eller oväntad förlust genom missfall eller spontan abort ingick inte i 
denna studie. Enligt Brier (2007) är dessa händelser psykologiska påfrestningar 
för kvinnan, vilket resulterar i en sorg, men denna är oftast inte lika intensiv eller 
långvarig. Förlusten är även svår att jämföra med en förlust av en annan 
familjemedlem, då inga direkta upplevelser har byggts upp tillsammans med den 
avlidne. 
  
Förväntade dödsfall, vilket innebär att de anhöriga visste att dödsfallet skulle 
inträffa, kommer att exkluderas. Enligt Worden (2006) skiljer sig denna sorg från 
den sorg som uppkommer vid en plötslig död. De sörjande börjar tidigt acceptera 
och bearbeta den kommande förlusten. Det finns även studier som pekar mot att 
de som hinner förbereda sig för dödsfallet klarar sig bättre än de som inte gör det 
(ibid.). Den väntade döden är svår att förbereda sig för, men den oväntade döden 
är omöjlig att förbereda sig för (Schlump-Urquhart, 1990). 
För att kunna granska de artiklar som framkom i sökningarna förkastades alla 
artiklar som inte var skrivna på engelska. 

Analysmetod 
Materialet analyserades med hjälp av manifest innehållsanalys så som den 
beskrivs av Granheim och Lundman (2004). Manifest innebär enligt Granheim 
och Lundman det uppenbara i texten utan att tolka in någon bakgrundsförståelse. 
Enligt Polit & Beck (2004) används innehållsanalysen för att få fram 
gemensamma mönster och teman från flera olika material. Granheim och 
Lundman (2004) beskriver att innehållsanalysen genomförs i ett antal olika steg.  
Det första steget var att de utvalda artiklarna lästes igenom ett flertal gånger av 
båda författarna, var och en för sig, för att få en helhetsbild över innehållet och se 
att de svarade mot syftet. Därefter diskuterades innehållet för att kontrollera att 
tolkningen av artikeln var densamma.  
 
Nästa steg var att plocka ut meningsbärande enheter från artikeln. Det vill säga 
meningsbärande delar av texten som svarar mot syftet. Detta gjordes enskilt av 
båda författarna. Sedan jämfördes de meningsenheter som plockats ut av 
respektive författare. Exempelvis: "No, it couldn't be Billy that died, you must be 
confused." (Browder-Lazenby, 2006, s.52) 
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Därefter kondenserades meningsenheterna, samtidigt som de översattes till 
svenska. Kondensering innebär enligt Granheim och Lundman (2004) att 
meningsenheten förkortas, utan att själva kärnan i texten försvinner, för att det ska 
bli lättare att överskåda innehållet. Exempelvis: Det kan inte vara han som är död.  
Det fjärde steget var att koda de kondenserade meningsenheterna. Kodordet är en 
etikett som beskriver vad meningsenheten handlar om (ibid.). Exempelvis: 
Förnekelse.  
 
Efter detta steg skrevs alla kodade och kondenserade meningsenheter ut. Därefter 
klipptes de ut och placerades på ett stort bord för att få en bra översikt. Sedan 
sorterades meningsenheterna och lades i högar tillsammans med alla som hade 
liknande innehåll.  
 
Utifrån dessa högar skapades sedan kategorier, som sedan fick utgöra titeln på de 
olika rubrikerna i resultatdelen (ibid.). Exempelvis: Förnekelse.  
Se Bilaga 3 för exempel på innehållsanalys.  

Etiska övervägande 
Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) riktar 
sig till att skydda enskilda individer och visa omtanke om människor, som deltar i 
forskningen. Forskning, som måste ta hänsyn till lagen är den vars syfte är att 
finna ny kunskap eller utveckla en redan funnen kunskap via experimentella eller 
teoretiska metoder. I lagen innebär det att personuppgifter ska behandlas 
konfidentiellt. Den ska även skydda människor som löper risk att skadas fysiskt 
eller psykiskt. Det är även viktigt att de människor som deltar informeras om 
syftet med forskningen, metoden som skall tillämpas, eventuell följder och risker, 
vem som är forskningsansvarig och att deltagandet är frivilligt och de kan när som 
helst avbryta undersökningen. Detta är en del av grunden för att få ett 
godkännande vid en etikprövning och kunna bedriva sin studie (ibid). I de artiklar 
som har använts i resultatet, har sju genomgått någon form utav etisk granskning. 
I föreliggande studie har dock ingen hänsyn tagits till detta.       

RESULTAT 
Deltagarna i de olika studierna hade olika typer av band till dem som dött en 
oväntad död. I de flesta fallen hade de anhöriga ett familjeband till den avlidne, 
exempelvis make/maka, barn eller syskon. I den ena studien var det dock en lärare 
som berättade om sina upplevelser när en elev plötsligt avlidit. 
Dödsfallen skedde på många olika sätt. Några hade hastigt insjuknat i exempelvis 
hjärtinfarkt och avlidit. Några dog oväntat till följd av en operation. I de flesta fall 
hade personen dock avlidit till följd av någon sorts trauma, exempelvis 
trafikolyckor, drunknig eller blivit dödad i krig. I några fall hade den avlidne 
blivit mördad. Några studier hade dock inriktat sig på självförvållade dödsfall så 
som självmord och överdosering av narkotika. 
 
Efter analysen av de olika studierna har följande kategorier skapats: olika 
reaktioner, Känslan av att förlora kontrollen, sorg och smärta, förnekelse, 
frågande, skuldbelägga, känna sig ensam, dra sig undan och jobbigt med 
osäkerhet. 
Se Bilaga 3 för Artikelöversikt 
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Olika reaktioner 
 
Respondenterna i de olika artiklarna som studerades uttryckte sina reaktioner på 
de plötsliga dödsfallen på en rad olika sätt. Harrington och Sprowl (2011) 
beskriver det så här: “Participants described a wide range of intrapersonal 
responses, such as being numb, or detached, disbelief, feeling overwhelmed, 
confused, panicked, shick, crying, yelling, laughter, guilt, anger, horror and 
regrets.” (s. 72). Dessa reaktioner kunde även skilja sig markant inom familjen 
som hade drabbats (Abbot, 2009). Om de anhöriga var närvarande vid själva 
dödsögonblicket och hur våldsamt detta var spelade också stor roll för vilken 
reaktion de visade (Wisten & Zingmark, 2007). 

Känslan av att förlora kontrollen 
 
Många av de anhöriga upplevde att den första tiden präglades av tvivel och kaos 
(Daggett, 2002). Dödsbeskedet kom som en oväntad chock (Ivarsson et al., 2008) 
vilket gjorde det svårt att greppa situationen och känslorna som uppstod höll i sig 
en lång tid framåt (Lindqvist, Johansson & Karlsson, 2008). De anhöriga beskrev 
att det var som om de tappade kontrollen och blev hjälplösa, sårbara och maktlösa 
efter dödsbeskedet. De kände även ett behov av att återta kontrollen, men känslan 
av att vara otillräcklig var för intensiv (Bremer, Dahlberg & Sandman, 2009).  

” Regardless of one’s own actions, feelings of vulnerability and powerlessness 
arise in the face of the acute need to give immediate help.”  

(Bremer, et al., 2009, s. 1411) 

Sorg och smärta 
 
Nästan alla som upplevt ett plötsligt och oväntat dödsfall uttryckte en kraftig 
smärta och sorg. En del upplevde att denna smärta var så djup att de tyckte att 
livet helt saknade mening efter dödsfallet (Khosravan, Salehi, Ahmadi, Sharif & 
Zamani, 2010). En pappa, vars son dött i en kokainöverdos, upplevde att han inte 
på något sätt kunde beskriva hur djup smärtan var: 
“It's a pain I can't describe. No matter how much I try to talk about how I felt, it's 

still far from what really happened to me, it's an endless pain.”  
(Da Silva, Noto & Formigoni, 2007, s.303-304) 

 

Förnekelse 
 
Många berättade att de inte kunde ta in eller acceptera vad som hade inträffat. Det 
var som om något helt overkligt gjort intrång i det verkliga livet (Bremer, et al. 
2009). Kanske hade de som informerade om dödfallet tagit fel? (Browder-
Lazenby, 2006). Det var först när de fick någon form av bevis för att han/hon var 
död, som de kunde acceptera att det inträffat över huvud taget (Browder-Lazenby, 
2006; da Silva, et al., 2007; Abbott, 2009). En pappa som bevittnade när en buss, 
som hans son satt i, exploderade, uttryckte: 
“I knew what had happened, my worst nightmare. I could not believe it until I saw 

my son’s hand sticking out from under the blanket”.  
(Abbott, 2009, s. 121) 
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Frågande 
 
Vid en oförklarlig död uppstod ofta frågan ”varför?”. Många anhöriga ville ha en 
medicinsk förklaring till varför deras närstående hade dött (Wisten & Zingmark, 
2007). Frågan ”Varför” var ibland mer existentiellt riktad, då det inte kändes 
rimligt att ett så pass ungt liv skulle avslutas så tidigt (Browder-Lazenby, 2006). 

”We had to know why to be able to continue with our lives” 
 (Wisten & Zingmark, 2007, s. 71). 

 

Skuldbelägga 
 
Anhöriga kunde uppleva skuldkänslor och anklagade sig själva för dödsfallet och 
såg det som ett straff för att deras relation var dåligt eller för att deras äktenskap 
hade misslyckats (Daggett, 2002; Doran & Hansen, 2006). Äktenskap, som var 
lyckliga innan händelsen, kunde förfalla då föräldrar anklagade sig själva för sitt 
barns plötsliga död (da Silva, et al., 2007). Männen kunde uppleva skuldkänslor 
för att de inte fanns där vid sin kärestas sida och skyddade henne (Daggett, 2002). 
Uttryck som ”om bara” dök upp i flera studier. En efterlevande berättade att om 
hon bara hade vetat och haft kunskap kanske han hade levt idag (Bremer, et al., 
2009) eller att hade jag bara haft bättre uppsikt över honom hade han levt idag 
(Doran & Hansen, 2006). 
”If only we had made it to the state tournament, she would have been with us and 

the accident would never have happened”.  
(Browder-Lazenby, 2006, s. 53) 

 
 
De anhöriga ville ofta lägga över skulden på andra för att dämpa sina egna 
skuldkänslor (Bremer et al. 2009). Om dödsfallet skett av en ren olyckshändelse 
kunde exempelvis myndigheterna beskyllas för att de inte satt upp tillräckligt med 
varningsskyltar vid det olycksdrabbade området (Doran & Downing-Hansen, 
2006). Ibland lades denna skuld även på vårdpersonalen (Daggett, 2002) eller till 
och med på de som inte alls varit närvarande vid dödsfallet (Bremer et al., 2009).  

“One teacher was extremely verbal about her anger when she admitted that 
she held the parent totally responsible for the child's death. With the child's 
history of sleep walking, the participant felt that his death could have been 
prevented by having all the doors locked.” (Browder-Lazenby, 2006, s. 52) 

 
 

Känna sig ensam 
 
En närstående beskrev en känsla av ensamhet då han var den ende närvarande, när 
hans anhörige avled. Han bar på ett ensamt ansvar över om han agerade rätt och 
utförde alla åtgärder, som kunde göras. Då uppstod en rädsla att de andra 
familjemedlemmarna kanske inte skulle förstå. Eftersom de inte var där. Då kunde 
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de inte sätta sig in i deltagarens situation. Vid händelsen kunde den omedelbara 
paniken och chocken göra att den anhörige kände sig ansvarig och den enda som 
kunde agera och hjälpa (Bremer et al., 2009). Efter ett plötsligt dödsfall kan 
anhöriga känna sig ensamma med sorgen, då de tycker att andra inte kan förstå 
deras smärta (Doran & Hansen, 2006). 
” Maria felt devastating grief at the loss of Jaime, and she continued to feel that 

no one could understand the depth of her pain.”  
(Doran & Hansen, 2006, s. 205) 

Dra sig undan 
 
Flera anhöriga uttryckte att den första tiden efter deras närståendes bortgång 
kändes som om de ”hamnade i en bubbla” eller ”i ett vakuum”. De blev som ett 
”tomt skal” och en anhörig beskrev att hon kände sig ”som en zombie” (Wisten & 
Zingmark, 2007). Några kände sig onormala och att de inte var en del av denna 
värld. Världen slutade att existera och de kunde inte ge någon uppmärksamhet till 
någon annan i familjen, inte ens till sina egna barn (Khosravan et al., 2010). Även 
syskon till den avlidne kan drabbas av långvariga beteendeförändringar och 
emotionella problem (Abbott, 2009). Föräldrar kunde se sitt barn dra sig undan 
och gråta i sin ensamhet. En annan förälder fick inte sitt barn att vilja prata om 
händelsen, utan barnet blev mer och mer tillbakadraget. 

”The kids were withdrawing, they weren´t communicating. They went into their 
own little world” 

(Abbott, 2009, s. 122). 

Jobbigt med osäkerhet 
 
Det är jobbigt att inte få några klara besked, när en anhörig får ett hjärtstopp 
utanför sjukhuset. Då kan de anhöriga kastas mellan hopp och hopplöshet från ena 
sekunden till den andra (Bremer et al., 2009).  
“To be thrown back and forth between hope and hopelessness can be like walking 
in a swamp, jumping between thickets, and perhaps falling and losing oneself in 

the quagmire—in despair and resignation.”  
(Bremer et al., 2009, s. 1413). 

Då blir dödsförklaringen som ett bevis på att allt hopp är ute, men då slipper de 
anhöriga i alla fall den ovissheten och kan börja bearbeta händelsen. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
I föreliggande studie belystes reaktioner, känslor och upplevelser. Därför blev det 
ett naturligt val att utgå från artiklar med kvalitativ ansats. Enligt Olsson och 
Sörensen (2007) riktar sig kvalitativ forskning till att få en fördjupad kunskap 
gällande ett fenomen. Där kan forskaren genom följdfrågor vid en intervju få 
respondenten att utveckla sina känslor och upplevelser av en händelse (ibid.). 
Nackdelen med en litteraturstudie är att författare inte själva kan ta åt sig mer 
information än den som står skriven. Exempelvis, gester och ansiktsuttryck 
(Friberg, 2006). En fördel med litteraturstudie är dock att hälso- och sjukvårdens 
verksamhet inte påverkas (Olsson & Sörensen, 2007). 
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Många av artiklarna som används i resultatet hittades i databasen PsychINFO. 
Willman et al. (2011) beskriver att PsychINFO är en databas som innehåller 
artiklar inom det psykiatriska området (ibid.). Detta stämmer väl överens med vår 
studie då vi tittat på krisreaktioner. Dock hamnar det psykiatriska innehållet i ett 
omvårdnadsperspektiv, när det läggs i ett sammanhang, där det gäller att möta de 
drabbade människorna i deras kris.  
 
Det finns få studier, som inriktar sig enbart på de akuta sorgereaktionerna efter ett 
plötsligt dödsfall. Detta försvårade artikelsökningarna, eftersom detta ämne endast 
var en liten del utav hela artikeln. Därför har åtskilliga manuella sökningar gjorts i 
referenslistor i böcker och artiklar som ej varit vetenskapliga. 
 
Cullberg (2006) och Worden (2006) använder sig frekvent av uttrycket, akuta 
sorgereaktioner. Därför har sökningarna utökats med sökorden Bereavement och 
Grief. Dock endast tillsammans med den Booleska sökoperatorn OR för att inte 
utesluta några väsentliga artiklar. 
 
Artiklarna som undersöktes var skrivna i Sverige, USA, Kanada, Brasilien, Israel 
och Iran. Då det var svårt att finna artiklar, där resultatet inriktat endast på 
krisreaktionerna i samband med det plötsliga dödsfallet, valdes att inte göra någon 
geografisk avgränsning. Samtliga artiklar, oavsett var studien blivit genomförd, 
visade dock ett liknande resultat. Stroebe och Schut (1998) och Cowles (1996) 
styrker att den akuta reaktionen vid oväntade dödsfall är likvärdig i hela världen. 
Däremot skiljer sig ritualerna efter dödsfallet avsevärt. 
 
Alla artiklar som studerades var på engelska. Översättningen av det engelska 
språket utgick ifrån våra språkkunskaper. Om det var något ord där betydelsen var 
oklar användes Google-översätt (http://translate.google.com/) för att få reda på 
betydelsen.  
 
Inga meningsenheter som är baserade på barns berättelser har tagits med. Detta 
eftersom att de ofta hade en annan slags relation till den anhörige och därför blir 
inte reaktionen den samma (Dyregrov & Dyregrov, 2008). Lundin (1992) 
beskriver att barnens sätt att uttrycka sig skiljer sig ifrån de vuxnas, då de inte har 
samma förmåga att förmedla sig verbalt. Här har den svenska myndighetsåldern 
på 18 år (SFS 2001:453) valts som begränsning, trots att myndighetsåldern kan 
variera i de länder som studierna är gjorda i. Detta anses inte ha påverkat 
resultatet. 
 
I Lindqvist et al. (2008) artikel, som handlar om föräldrars reaktioner då deras 
tonåriga barn begått självmord, har vi valt att endast ha med reaktionerna som 
handlar om det plötsliga dödsfallet som sådant. De specifika reaktionerna som 
riktar sig mot själva självmordet, exempelvis skam m.m., har valts att exkluderas 
från resultat. 
 
Den ena artikeln handlar om personer som dött utav överdos efter att ha intagit 
narkotiska preparat. Endast meningsenheter från de anhöriga, som inte visste om 
missbruket, har här inkluderats. De som visste om missbruket blev inte lika 
överraskade av dödsfallet (da Silva, et al., 2007). 
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Då de akuta sorgereaktionerna endast varit en mindre del utav hela artikeln, har vi 
fått använda oss av många artiklar, för att få ett resultat som var tillräckligt stort 
för att analyseras. I en artikel kunde vi endast ut en meningsenhet medan en annan 
artikel innehöll 16 meningsenheter, som svarade upp mot vårt syfte. 
 
Något som kan tänkas påverka resultatet är respondenternas medvetenhet om sina 
egna krisreaktioner. Enligt Cullberg (2006) kan de drabbade ofta ha svårt att 
minnas vad som hänt och sagts, då medvetandet kan vara något sänkt under den 
akuta chockfasen. I alla studier, förutom en, hade forskarna gjort ett 
ställningstagande att det skulle gått en viss period sedan dödsfallet. Detta för att 
de jobbigaste delarna av sorgeprocessen skulle vara avklarade. Denna period 
varierade mellan fyra veckor och 20 år. I de fall, där det gått många år, kan det 
vara svårt att minnas vilka reaktioner de hade vid händelsen. Detta kan ha 
påverkat resultatet. 

Resultatdiskussion 
 
I resultatet framgår det tydligt att personer, som plötsligt förlorat en anhörig, visar 
ett flertal olika reaktioner. Det stämmer överens med tidigare forskning och 
litteratur inom området (Clark & Goldney, 1995; Cullberg, 2006; Davis, 1997). 
Resultatet visade att omständigheterna kring dödsfallet hade en stor betydelse. 
Lundin (1992) bekräftar att dödsorsaken har stor betydelse för vilka reaktioner de 
anhöriga får. Cullberg (2006) förklarar att tidigare erfarenheter av kriser också har 
stor betydelse för vilka reaktioner, som de anhöriga får. Då den drabbade har en 
positiv erfarenhet av krishanteringen, kan detta vara positivt även i den nykomna 
krisen. Har de däremot en ofullständigt hanterad kris med sig, kan detta förstärka 
upplevelsen av den nytillkomna krisen. 
 
Att förlora en anhörig plötsligt är en omvälvande upplevelse, där den drabbade 
helt förlorar kontrollen över sitt liv. Cullberg (2006) beskriver att de psykologiska 
försvarsmekanismerna här kan vara till stor hjälp för att ta in verkligheten bit för 
bit. Om dessa försvarsmekanismer inte träder i kraft, kan den anhöriga uppleva ett 
inre kaos. Det är dock inte säkert att detta kaos syns utåt. 
 
En vanlig reaktion från de anhöriga är sorg och smärta. Vårdpersonalen förväntar 
sig ofta, att de anhöriga ska visa det genom gråt och förtvivlan (Davis, 1997). 
Bonanno & Kaltman (2001) hävdar däremot att cirka 20 procent inte visar några 
sorgereaktioner alls. Detta kan tolkas som Isolering eller Undertryckande av sina 
känslor (Cullberg, 2006). Enligt Worden (2006) beror detta på att psyket inte kan 
hantera alla känslor, som dyker upp. 
 
Många kunde inte acceptera att det var just deras anhörige som var avliden. Det 
stämmer överens med försvarsmekanismen förnekelse (denial) (Cullberg, 2006; 
Kubler-Ross, 1969). För att komma ur förnekelsen behövdes oftast bevis för att 
personen i fråga var avliden, exempelvis att se den döda kroppen (Smialek, 1978; 
Worden, 2006).  
 
En vanlig fråga efter dödsfallet var ”Varför”? Det kunde antingen vara rent 
medicinskt, då de vill ha reda på dödsorsaken, men också existentiellt då 
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dödsfallet upplevdes som orättvist, framförallt när det var barn som dött. Cullberg 
(2006) och Worden (2006) förklarar att de sörjande kämpar med att finna en 
mening i deras kaotiska livsvärld. När anhöriga söker svaret på ”Varför” 
dödsfallet har inträffat, är det vanligt att de ofta själva tar på sig skulden (ibid.). I 
föreliggande studie uppstod tankar som: ”tänk om” och ”vad kunde jag gjort 
annorlunda”. Detta bekräftas av Cullberg (2006), Dyregrov och Dyregrov (2008) 
och Merlevede et al., (2004). Vidare beskriver Cullberg (2006) att ett sätt att göra 
sig av med sina egna undermedvetna skuldkänslor är att lägga över dem på någon 
annan, projektion. I detta läge finns en risk att vårdpersonalen blir syndabockar. 
 
I flera studier kände sig anhöriga ensamma i sin sorg. De menade då att ingen 
kunde förstå, hur de kände sig. Cullberg (2006) beskriver att efterlevande ofta 
känner sig övergivna av den avlidne. Detta kan leda till att de isolerar sig och 
håller sig för sig själva (ibid.). Resultatet visar att omgivningen kan uppfatta dem 
som tillbakadragna och att de lever i sin egen värld, vilket även bekräftas utav 
Cullberg (2006). 

SLUTSATS 
Att förlora en anhörig plötsligt och oväntat är en händelse som helt kan 
omkullkasta vardagen hos den drabbade. I denna studie visade de anhöriga många 
olika reaktioner, då deras anhöriga plötsligt ryckts ifrån dem. Många ville ha svar 
på frågan ”Varför”. Ibland riktades skulden på sig själv och ibland hamnade den 
på andra. Flera anhöriga kände sig ensamma efter dödsfallet. Det berodde på det 
faktum att de blivit lämnade och att ingen annan kunde förstå deras smärta. En 
följd utav detta blev ofta att de drog sig undan och blev ännu mer ensamma. De 
anhöriga hade i flera fall svårt att acceptera och förstå, att det var deras närstående 
som hade dött. Där spelade möjligheten att få se den avlidne en stor roll. Davis 
(1997) menar att vårdpersonalen förväntar sig ofta de vanliga sorgereaktionerna, 
så som gråt och förtvivlan. Resultatet i föreliggande studie visar dock att det finns 
många andra sätt att reagera på. Vårt resultat kan förhoppningsvis användas för att 
få en bättre förståelse för de anhörigas reaktioner, när de förväntas reagera på ett 
visst sätt. Mer forskning behövs som är inriktad på de akuta krisreaktionerna vid 
plötsliga och oväntade dödsfall då detta är en del av vardagen inom sjukvården. 
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Bilaga 1: Artikelsökningar 1(5) 
Avgränsningar: Peer reviewed, Research Article, Engelska  
 

Cinahl Sökord Antal Träffar Använda Artiklar 

1 Death OR Death sudden OR Sudden infant death OR 
Death sudden cardiac 

3073  

2 Accidents OR Traffic accidents 2435  

3 Overdose 464  

4 Suicide 1891  

5 2 OR 3 OR 4 4693  

6 Parents 8231  

7 Spouses 2450  

8 Extended family (Relatives) 309  

9 Family 7089  

10 Fritext Next of kin 196  

11 Fritext Significant others 745  

12 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10 Or 11 18188  
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Bilaga 1: Artikelsökningar 2(5) 
Avgränsningar: Peer reviewed, Research Article, Engelska  
Cinahl Sökord Antal Träffar Använda Artiklar 

13 Fritext Unexpected 1453  
14 Fritext Unanticipated 262  
15 13 OR 14 1705  
16 Fritext Reaction 16082  
17 Bereavement OR Grief 1857  
18 Fritext Loss 21927  
19 16 OR 17 OR 18 38631  
20 1 AND 5 AND 13 AND 14 AND 15 AND 18 1  
21 Fritext Dealing 2213  
22 Fritext Experience 39267  
23 1 AND 12 AND 19 AND 22 50 1 
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Bilaga 1: Artikelsökningar 3(5) 
Avgränsningar: Engelska 
Medline Sökord Antal Träffar Använda Artiklar 

1 Death 8366  

2 Death sudden OR Sudden infant death OR Death 
sudden cardiac 

20810  

3 Accidents OR Traffic accidents 31804  

4 Suicide 22512  

5 Overdose 5810  

6 Family (Relatives) 48359  

7 Parents 32349  

8 Spouses 5221  

9 Adolescent 1093542  

10 Fritext Reaction 801199  

11 Fritext Unexpected 38501  

12 Fritext Unanticipated 3286  

13 11 OR 12 41605  

14 6 OR 7 OR 8 OR 9 1155357  

15 2 OR 3 OR 4 OR 5 79050  
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Bilaga 1: Artikelsökningar 4(5) 
Avgränsningar: Engelska 
 
Medline Sökord Antal Träffar Använda Artiklar 

16 14 AND 15 19652  

17 Bereavement 3200  

18 Grief 5895  

19 10 OR 17 OR 18 809606  

20 19 AND 15 AND 14 622  
21 Fritext Aftermath 2217  

22 20 AND 21 8  

23 Survivors 10943  

24 20 AND 21 AND 23 0  

25 20 AND 23 34  

26 13 AND 20 50 1 
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Bilaga 1: Artikelsökningar 5(5)  
Avgränsningar: Peer reviewed, Research Article, Engelska. Exklusion: Quantitative Study, Longitudinal Study, Literature Review, Follow up 
Study. 

PsycINFO Sökord Antal Träffar Använda Artiklar 
1 Significant Other 28268  
2 Spouses 5658  
3 Next of kin 98  
4 Family 62551  
5 Parents 30961  
6 1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 189515  
7 Fritext Sudden death 984  
8 Fritext Sudden bereavement 101  
9 Fritext Unexpected death 329  
10 Fritext Unexpected bereavement 28  
11 7 OR 8 OR 9 OR 10 1169  
12 6 AND 11 390  
13 12 AND Violent 19 1 
14 12 AND Grief 147 2 
15 12 AND Experiences 95 1 

 
Manuella sökningar 
5 stycken använda artiklar 
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Bilaga 2 Artikelöversikt 1(3) 
 

Författare/Land Titel Tidskrift/Årtal Syfte Metod Resultat Kvalité 
Wisten, A. & Zingmark, 
K. 
 
Sverige 

Supportive needs of 
parents confronted 
with sudden cardiac 
death – A qualitative 
study 

Resuscitation (2006). Att belysa det 
upplevda stödet och 
behovet hos föräldrar 
som drabbats av 
plötsligt hjärtdöd. 

28 djupintervjuer av 
föräldrar till 20 avlidna 
barn. 
 

Brist på uppföljning. 
Fyra faktorer var 
viktiga för föräldrarna: 
Bevis, rekonstruktion, 
förklaring och känslor 

Hög 

Lindqvist, P., 
Johansson, L. & 
Karlsson, U. 
 
Sverige 

In the aftermath of 
teenage suicide: A 
qualitative study of the 
psychosocial 
consequences for the 
surviving family 
members. 

BMC Psychiatry 
(2008). 

Att öka förståelse och 
omständigheterna för 
för familjer som har 
förlorat en tonåring via 
självmord. Samt skapa 
en hypotes som kan 
ligga till grund för 
framtida forskning. 

Grounded theory 
model. 
Öppna intervjuer med 
tio familjer samt 
insamling av 
kvantitativ data från 
obduktion, polisrapport 
och medicinsk journal. 

”Varför” är en 
dominerande fråga i 
sorg processen. 
Förlusten påverkar 
dem fortfarande och 
stödet efter förlusten 
brister. 

Hög 

Khosravan, S., Salehi, 
S., Fazlollah, A,  
Farkhondeh, S. & 
Ahmadreza, Z. 
 
 Iran 

Eceperiences of 
widows with children: 
A qualitive study about 
spousal eath in Iran. 

Nursing health and 
sciences. (2010) 

Att utforska hur det är 
att förlora sin make 
och vara ensamstående 
förälder. 

24 ostrukturerade 
djupintervjuer med 
änkor som var mellan 
25-55 år. 

Initialt är sorgen 
intensiv. Därefter 
upplever änkan sig 
som hopplös. Efter ett 
tag tvingas hon ta tag i 
sitt liv för att ta hand 
om sina barn. De måste 
också hitta ett sätt att 
bli självständiga då de 
idigare varit beroende 
av sin make. 

Hög 

Da Silva, E-A., Noto, 
A-R. & Formigoni, M-
L.  
 
Brasilien  

Death by drug 
overdose: Impact on 
families.  

Journal of 
Psychoactive Drugs 
(2007).  

Att beskriva känslor 
och påverkan på 
familjer som har 
förlorat en anhörig 
genom en överdos.  

Sex intervjuer med 
öppen frågeställning. 2 
män och 4 kvinnor i 
åldrarna 39-64 år 

Döden efter en överdos 
väcker känslor som 
ilska, hjälplöshet, 
skuld och berövning. 
Andra känslor som 
sorg och lättnad sågs 
hos familjer som visste 
om drogberoendet. 

Medel 
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Bilaga 2 Artikelöversikt 2(3) 
 

Författare/Land Titel Tidskrift/Årtal Syfte Metod Resultat Kvalité 

Doran, G. & Hansen, N-
D. 
 
 USA 

Constructions of 
Mexican american 
family grief after the 
death of a child: An 
exploratory Study. 

Cultural Diversity and 
Ethnic Minority 
Psychology 
(2006). 

Att presentera hur 
sorgeprocessen 
fungerar hos 
Mexikansk/Amerikan-
ska familjer som 
förlorat sina barn. 

13 semistrukturerade 
intervjuer med 
familjemedlemmar 3 
avlidna barn. 
 

Åtta gemensamma 
sorgeupplevelser 
upptäcktes: Drömmar, 
berättelser, 
minnessaker, känsla av 
närvaro, religion, 
förbindelse, ritualer, 
illustrationer. 

Hög 

Lazenby, R-B. 
 
USA 

Teachers dealing with 
the death of students: A 
qualitative analysis. 

Journal of Hospice and 
Palliative Nursing, 
(2006). 

Hur en lärare hanterar 
en students död. 

Informella intervjuer 
med 13 lärare till 11 
avlidna elever. 11 
kvinnor och två män. 
 

Lärare får en stor sorg 
när en elev dör. Ett 
stort stöd i sorgen är 
kollegor men även 
familjen till elev. 

Hög 

Harrington, C. & 
Sprowl, B. 
 
Kanada 

Family members 
experiences with 
viewing in the wake of 
sudden death. 

OMEGA, (2011). Att belysa vikten av att  
få se kroppen av den 
avlidna hos 
familjemedlemmar 
som förlorat sin 
anhörige i en plötslig 
död. 

16 halvstrukturerade 
djupintervjuer. En man 
och 15 kvinnor 
 

Det är viktigt för 
familjemedlemmar att 
få se kroppen hos sin 
avlidne anhörige för att 
få ett bra avslut. 

Hög 

Daggett, L- 
M. 
 
USA 

Living with loss: 
middle aged men face 
spousal bereavement.  

Qualitive health 
research. 
 
(2002). 

Att föklara 
sorgeupplevelsen hos 
meddelålders män som 
förlorat sina fruar. 

Åtta djupintervjuer 
med män i åldrarna 41-
54 år. 

Först måste maken 
acceptera förlusten och 
tillåta sig att sörja. 
Därefter måste han 
leva sig igenom 
förlusten och stöka 
stöd. Slutligen måste 
han hitta en ny mening 
med livet utan sin 
partner. 

Hög 
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Bilaga 2 Artikelöversikt 3(3) 
 

Författare/Land Titel Tidskrift/Årtal Syfte Metod Resultat Kvalité 

Bremer, A., Dahlberg, 
K., & Sanman, L. 
 
Sverige 

Experiencing Out-of-
Hospital Cardiac 
Arrest: Significant 
Others’ Lifeworld 
Perspective 

Qualitative Health 
Research. 
(2009) 

En fenemenologisk 
studie som fokuserar 
på etiskt 
ställningstaganden för 
personer vars anhöriga 
har fått hjärtstillestånd 
preshospitalt. Detta ur 
ett 
livsvärldsperspektiv. 

Sju intervjuer med 
öppna frågor. Tre män 
och fyra kvinnor i 
åldrarna 39-64 år. 
 

De anhöriga upplevde 
overklighet, kände sig 
hjälplösa och 
otillräckliga.  De 
kastas mellan hopp och 
hopplöshet.  

Hög 

Ivarsson, B., Larsson, 
S., Johnsson,  P.,. 
Lührs, C., & 
Sjöberg, T. 
 
Sverige 

From hope and 
expectation to 
unexpected 
death after cardiac 
surgery 
 

Intensive and critical 
care nursing. 
(2008) 

Att beskriva anhörigas, 
till patienter som dött i 
samband med 
hjärtoperation, 
upplevelse av 
information, 
mottagande och 
omvårdnad. 

18 halvstrukturerade 
intervjuer. 13 kvinnor 
och 5 män i åldrarna 
30-80 år. 

De flesta var nöjda. 
Däremot skulle de 
gärna se en förbättring 
i hur deras anhöriga 
fick smärtlindring. 
Dessutom vill de inte 
att de ska behöva 
flyttas runt från 
avdelning till 
avdelning. 

Hög 

Abbott, D-A. 
 
Israel 

Violent Death: A 
Qualitative Study of 
Israeli and Palestinian 
Families 

Journal of Loss and 
Trauma. (2009) 

Att belysa hur plötslig 
och våldsam död av en 
familjemedlem 
påverkar familjer från 
Israel och Palestina 3-5  
år efter händelsen. 

16 halvstrukturerade 
intervjuer med 7 
Israeliska familjer och 
9 Palestinska familjer. 

Hela familjen 
påverkas. Äktenskapet 
förändras, 
föräldraskapet 
förändras och 
syskonen förändras. 
Stöden från 
omgivningen var 
viktigt. Denna sortens 
händelse kommer alltid 
leva kvar i minnet. 

Hög 
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Bilaga 3 Exempel på Innehållsanalys 1(2) 
Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

Participants described a wide range of intrapersonal 
responses, such as being numb, or detached, 
disbelief, feeling overwhelmed, confused, 
panicked, shick, crying, yelling, laughter, guilt, 
anger, horror and regrets. 

Deltagarna beskrev många olika 
känslouttryck så som att vara förlamad, 
misstro, panik, gåt, skrik, skratt, skuld, 
ilska, skräck och ånger. 

Sorgen uttrycker sig på 
många olika sätt. 

Olika 
reaktioner 

It's a pain I can't describe. No matter how much I 
try to talk about how I felt, it's still far from what 
really happened to me, it's an endless pain. 

Smärtan går inte att beskriva, hur 
mycket jag än försöker. 

Obeskrivlig smärta. Sorg och 
smärta 

I knew what had happened, my worst nightmare. I 
could not believe it until I saw my son’s hand 
sticking out from under the blanket 

Även om jag visste vad som hänt 
kunde jag inte tro det förrän jag såg 
hans hand under filten. 

Kändes overkligt från 
början. 

Förnekelse 

 The parents struggled with the question of why the 
tragic death had occurred: ‘‘We had to know why 
to be able to continue with our lives’’. 

Föräldrarna ville ha svar på frågan 
"Varför" för att kunna gå vidare med 
sitt liv. 

"Varför"? Frågande 

If only we had made it to the state tournament, she 
would have been with us and the accident would 
never have happened. 

Om vi bara hade varit på den 
turneringen skulle hon fortfarande 
levat. 

Tänk om? Skuldbelägga 
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Bilaga 3 Exempel på Innehållsanalys  2(2) 
Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

One teacher was extremely verbal about her anger when 
she admitted that she held the parent totally responsible 
for the child's death. With the child's history of sleep 
walking, the participant felt that his death could have 
been prevented by having all the doors locked. 

En lärare var arg på föräldrarna och 
ansåg att dödsfallet var deras fel. 

Föräldrarnas fel att hon 
dog 

Skuldbelägga 

They [significant others who were not present at the 
arrest] are more on the outside, you can say. They are not 
there and they can feel that I couldn’t have done anything 
while you yourself were there and then you feel, What 
could I have done? 

De som inte varit där kan inte sätta sig 
in i den situationen som jag varit i. 

Bara jag vet hur det var. Känna sig 
ensam 

The kids were withdrawing, they weren’t 
communicating. They went into their own little world. 

Barnen var tillbakadragna och pratade 
inte om det. 

Drog sig undan Dra sig undan 

Regardless of one’s own actions, feelings of vulnerability 
and powerlessness arise in the face of the acute need to 
give immediate help 

Oavsett ens handlingar så kommer det 
alltid finnas en känsla av maktlöshet 
och sårbarhet när akut hjälp ska ges. 

Sårbarhet Känslan av att 
förlora 
kontrollen 

To be thrown back and forth between hope and 
hopelessness can be like walking in a swamp, jumping 
between thickets, and perhaps falling and losing oneself 
in the quagmire—in despair and resignation. 

Att kastas mellan hopp och 
hopplöshet ger en väldig osäkerhet. 

Hopp vs. hopplöshet Jobbigt med 
osäkerhet 
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