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Sammanfattning 
 
Denna uppsats syftar på att undersöka och analysera om det kan finnas något 
samband/skillnader mellan suicid och genus under 2000-talet. Vi ville se om det fanns några 
förändringar från nu och till början av 2000-talet. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
genomfördes med verksamma kuratorer inom landstingspsykiatrin i tre olika landsting i 
Sverige för att besvara våra frågeställningar. Vi utförde 6 stycken intervjuer med 6 olika 
kuratorer. Den analysmetod vi inspirerades av vad grundad teori.  
 
Den huvudsakliga slutsatsen som framkom i denna studie är att man bör lägga mer på 
preventionsarbete och inte tveka för att prata om suicid, samt att minska/ändra 
förväntningarna som innebär att vara man eller kvinna. Vi kunde se att det var större skillnad 
mellan könen för ca 10 år sedan inom detta område som kuratorerna möter än det är nu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Suicid, självmord, självmordsförsök, suicidförsök, genus, depression, psykisk 
ohälsa, diagnostisering. Kurator  



	

 

Förord 
 
Vi vill börja med att tacka de intervjupersoner som har ställt upp i denna studie. Utan dem så 
skulle det ha varit omöjligt att genomföra denna kandidatuppsats. Även till de 
verksamhetschefer och sektionschefer i de berörda landstingen som tog sig tid att föra 
förfrågan angående intervjupersoner vidare. Vi vill även tacka vår handledare, Margaretha 
Uttjek vid Institutionen för socialt arbete på Umeå Universitet som kommit med konstruktiva 
synpunkter och väglett oss i rätt riktning.   
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Inledning 
 
“Jag brukar säga om du bryter benet vart går du då? “Ja då går jag till kirurgen”. Ja men 
om du bryter själen vart går du då? “Då går man på psyk”” - Intervjuperson 1 
 
Varje år är det upp till 800 000 personer i världen som tar sina liv (WHO, 2016), och här i 
Sverige är det ca. 1554 personer. I Sverige kan man se en tydlig skillnad mellan kvinnor och 
män när man tittar på statistiken för suicid. Det man kan se är att män har ett betydligt högre 
suicidantal än vad kvinnor har. För varje suicid som begicks av kvinnor var följaktligen ca 2,4 
suicid av män, mer specifikt kan man se att år 2015 tog 1092 män och respektive 462 kvinnor 
sina liv (Karolinska Institutet, 2016). Samtidigt som det är fler män som tar sina liv visar 
källor att kvinnor utför suicidförsök oftare (Theorell, 2012). I denna studie jämförs statistik, 
litteratur och vad kuratorernas egen uppfattning är angående suicid. 

Dagligen möter kuratorer inom den psykiatriska landstingsvården människor med 
suicidtankar. Dessa personer är både kvinnor och män som försöker kämpa mot ett 
självdestruktivt tankemönster. Man kan se att i åldrarna 15–44 år är suicid den vanligaste 
dödsorsaken för män och den näst vanligaste för kvinnor (Theorell, 2012). Förutom att 
statistiken visar en markant skillnad mellan män och kvinnor så beskrivs män som mindre 
benägna att söka hjälp än kvinnor enligt litteraturen. 

Vi vill undersöka närmare vad som kan ligga bakom detta. En utgångspunkt är att suicid är ett 
komplext problem. Med utökad dokumentation av kunskap bland kuratorer inom psykiatrin 
om suicidbenägenhet och eventuell koppling till genus, tänker vi att förebyggande behandling 
kan utvecklas. 

Begreppsförklaringar och avgränsningar 

Suicid 
 
I denna studie har vi valt att använda oss av begreppet suicid, vilket är en annan benämning 
av självmord. Med detta menar vi när någon valt att avsluta sitt liv men även som ett 
samlingsord för att förklara fenomenet. 
 
Suicidbenägna 
 
Med detta begrepp menar vi i denna studie personer som har tankar på att ta sina liv. 
 
Suicidförsök 
 
I studien använder vi ordet suicidförsök för att benämna handlingen/aktiviteten av personer 
som någon gång försökt ta sitt liv. 
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Genus 
 
På latin betyder ordet genus slag, sort, släkte och kön (Hirdman, 2001). I studien används 
genus som en sammansättning för att generera han och hon. Mer specifikt det juridiska könet 
personen innehar.  
 
Depression 
 
I denna studie använder vi depression när vi syftar på en person som uppvisar samma symtom 
som Theorell beskriver i sin bok. Depression är en psykisk sjukdom som uppvisar symtomen 
tungsinthet, nedstämdhet och en bristande känsla av glädje och lust (Theorell, 2012). 
 
Machokultur 
 
Ordet är ett begrepp som tas upp i denna studie och vad vi har för mening med detta är de 
förväntningar som man lägger på hur män i samhället ska vara. “Macho är en man som uppför 
sig överdrivet manligt, på självsäkert och ofta aggressivt sätt” (Nationalencyklopedin, 2016). 
Mycket utifrån filmer etc. som oftast visar en bild av män som ska vara räddaren i nöden.   
 
Stigmatisering 
 
Stigma är något som först skapades av antikens greker för att märka någon på ett nedsättande 
sätt, detta kunde man göra med t.ex. brännmärke. Man märkte personen för att visa att denna 
person är utstött och att man ska undvika hen (Goffman, 1972). I denna studie använder vi 
ordet stigma/stigmatisering för att bemärka något som är utöver normen, en person eller 
situation som inte “passar” in i det “normala” livet. 
 
Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka och analysera förändringar inom arbete med 
patienter som bedöms vara suicidbenägna utifrån ett genusperspektiv under 2000-talet, genom 
att intervjua kuratorer vid ett antal vuxenpsykiatriska mottagningar. 
 
Frågeställningar 

 
• Vilka samband kan det finnas mellan genus, psykisk ohälsa och suicid enligt 

intervjupersonerna? 
• Går det att urskilja några skillnader i kontakten med suicidbenägna män och kvinnor 

inom psykiatrin enligt intervjupersonerna? 
• Vilka förändringar kan intervjupersonerna se under 2000-talet? 
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Kunskapsöversikt och teoretisk utgångspunkt 
 
Riskgrupper 
 
Varje dag i Sverige tar fyra personer livet av sig (SPES, 2015). Man kan se att det finns flera 
olika riskgrupper i samhället som löper större risk att begå suicid, såsom personer med 
psykisk ohälsa. Det kan bl.a. vara personer med depression, som t.ex. lider av stämnings 
kongruerande psykotiska symptom. De personer som har denna diagnos måste man räkna 
med att det finns en risk för suicid, men även vid t.ex. schizofreni är risken större. Dock är 
suicidrisken betydligt mer svårbedömd hos personer som lider av psykossjukdomar såsom 
schizofreni än det är hos personer som lider av exempelvis depression (Levander et al., 
2008).  Anledningen till detta är att det finns risk att vissa personer med psykisk ohälsa kan få 
hallucinationer och vanföreställningar och därmed kanske inte förstår risken för suicid. Det 
kan gälla röster som t.ex. säger åt personen att hoppa från en bro, dricka syra eller hänga sig 
själv. En annan riskgrupp är personer som lider av alkohol- och narkotikaproblem. I samband 
med berusning ökar risken för suicid markant hos många personer. Den svåraste gruppen att 
bedöma när det kommer till suicidrisk är personer som lider av personlighetsstörning 
tillhörande grupp B såsom borderline, narcissistiska eller histrioniska störningar. Hos många i 
denna grupp finns det en kronisk suicidrisk då de ofta kan vara impulsstyrda (Levander et al., 
2008). 
 
Statistiska centralbyrån (2006) visar att man förväntar att varannan kvinna och var fjärde man 
i Sverige kommer drabbas av depression någon gång under sitt liv. Parrish (2012) menar att i 
många studier och böcker visar de att kvinnor löper större risk att drabbas av depression, men 
att så borde inte fallet vara. Vidare menar Parrish att det finns en teori inom detta ämne som 
säger att anledningen till detta är för att kvinnor är mer sociala än män och att det då blir 
lättare att identifiera deras sinnestillstånd. Det är denna teori som man tror leder till att 
kvinnor i större utsträckning än män söker sig till hjälp (Parrish, 2012). 
 
Enligt Levander et al. (2008) har det framkommit att det är svårare att diagnostisera 
framgångsrika män med depression än andra grupper i samhället, framförallt kan man se 
denna problematik hos elitidrottsmän som avslutat sin karriär. Detta kan påverkas utifrån de 
förväntningar som kan finnas att vara man. “Det stereotypa, idealtypiska kontrakt där Han 
har ansvaret, beskyddet, försörjningen på sin sida [...]” (Hirdman, 2001). Anledningen till att 
det är så svårt att diagnostisera dessa män är att de ofta kan anse att det är en bagatell och 
dissimilerar övertygande även fast de just försökt ta sitt liv. Hos män som blivit influerade av 
machokulturen uttrycks ofta riskfaktorerna genom kroppsliga symptom snarare än psykiska 
symptom som är mer vanligt hos många andra grupper i samhället (Levander et al., 2008). 
 
  



	

 8	

Ungdomar/unga vuxna 
 
Suicid är något som är starkt kopplat till psykisk ohälsa. En av de vanligaste orsakerna bakom 
suicid är som tidigare nämnt depression som kan ha framkommit i samband med t.ex. 
posttraumatiskt stressyndrom, schizofreni eller någon form av missbruk (Parrish, 2012). 
Ungefär 15% av de personer som har drabbats av klinisk depression tar sitt liv, detta är 
ungefär 20 gånger vanligare än hos befolkningen i allmänhet (Passer et al., 2009). När det 
kommer till personer i tonåren så kan anledningen till att man tar sitt liv se olika ut beroende 
på om man är kille eller tjej.  Enligt Parrish och Tunkles (2005) artikel som handlar om suicid 
bland tonåringar och deras kvar levande familjer och vänner etc. så är depression en enorm 
stor riskfaktor hos tonårsflickor medan tonårspojkars symptom är mer komplicerade. Bland 
dessa symptom kan man hitta drogmissbruk, mani samt aggressivitetsproblem. 
En särskild tid i livet då risken för att insjukna i en depression är under övergången från 
barndom till ungdom. Även i denna ålder befinner sig flickor i en större risk än pojkar när det 
kommer till att drabbas av någon form av depression. Risken för att drabbas är även större, 
både för flickor och pojkar, om depression finns i familjen (Parrish, 2012). 
 
Äldre 

När det kommer till äldre personer har man sett att det är fler som försöker ta sina liv och 
dessa personer brukar ofta använda sig utav mer “effektiva” metoder. För människor som är 
75 år eller äldre är det tre gånger högre risk att de tar sina liv än det är hos yngre (Sadock & 
Sadock, 2007). Ser man utifrån statistiken som finns på Karolinska institutet (2016) kan man 
se att från 65+ så var det år 2015 384 personer som tog sitt liv till skillnad för åldersgruppen 
0–14 där det var 12 personer eller gruppen 15–24 då det var 143 personer. Skalar man av de 
äldre ännu mer kan man se att personer som är 85 år eller äldre är det ca. 40 personer som 
varje år tar sitt liv. Detta ser man som ett högt suicidantal då denna åldersgrupp är väldigt 
liten jämfört med de andra åldersgrupper (SCB, 2009). 

Den vanligaste riskfaktorn hos dessa personer är bruk av alkohol eller andra droger (Sadock 
& Sadock, 2007). Vid suicid som är orsakade av detta så finns det ett stort mörkertal, 
eftersom dessa inte alltid registreras som suicid (Gibbins & Kipping, 2006). Även enligt 
Karolinska institutet (2016) kan det finnas ett mörkertal då det bland äldre kan rubriceras som 
sjukdom istället för suicid.                                                                      

Genusskillnader vid suicid/suicidförsök 
 
2014 registrerades totalt 8251 suicidförsök, varav 3369 män och 4882 kvinnor (Karolinska 
institutet, 2016). Samtidigt, som tidigare visat, är det fler män som begår suicid än kvinnor. 
För personer som är i åldrarna 15–55 år är suicid den vanligaste dödsorsaken hos män medan 
det är den näst vanligaste orsaken bland kvinnor (se bilaga 1). Den vanligaste dödsorsaken 
bland kvinnor inom detta åldersspann är istället tumörer. När det kommer till psykiska 
sjukdomar är det ungefär 10 gånger vanligare hos män och 18 gånger vanligare hos kvinnor 
med schizofreni än hos den övriga befolkningen att ta sitt liv (Grunewald, 2000).  
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Ser man däremot på internationella undersökningar angående suicidtankar är rollerna 
ombytta, för vuxna män så har 8-22% någon gång haft suicidtankar och antalet vuxna kvinnor 
är på 10-26% (Theorell, 2012). 
 
Hur man väljer att ta sitt liv skiljer sig oftast också mellan män och kvinnor. Kvinnor 
använder sig generellt sett oftast mindre våldsamma metoder än vad män gör. Valet av metod 
beror oftast på vilka tillgångar på medel som finns i ens omgivning. Om man jämför USA 
med Sverige är det betydligt vanligare att använda sig av skjutvapen vid suicid och 
suicidförsök i USA än det är här i Sverige. Detta gäller för alla, kvinnor, män och barn 
(Herlofson et al., 2010). 
 
Suicidförsök och vad som händer efter 
 
Suicidförsök innefattar både misslyckade suicid och “suicidgester”. Enligt Herlofson et al. 
(2010) används begreppet “suicidgester” vid de tillfällen där försöket kan gestaltas som någon 
form av kommunikation, ett rop på hjälp, eller en demonstration. Ibland finns det de som 
menar att termen suicidförsök endast skall användas när person på någon nivå utförde 
handlingen med avsikt att dö. Ett exempel som Herlofson et al. (2010) beskriver är 
tablettöverdosering och hur denna handling inte alltid bör beskrivas med termen suicidförsök. 
Anledningen till detta är att det finns tillfällen då personer har arrangerat handlingen så att 
någon ska upptäcka hen i tid, eller att klienten själv kallat på hjälp. I sammanhang som dessa 
anser vissa att det bör kallas för “självdestruktiva handlingar”. De som inte håller med om 
detta anser att termen suicidförsök bör användas vid varje tillfälle då en person inte kunnat 
utesluta en risk att dö. 
 
Enligt Herlofson et al. (2010) är suicidförsök ungefär 10–20 gånger så högt än vad 
fullbordade suicid är. För personer som är ensamstående och arbetslösa så löper dessa en 
större risk för suicidförsök än för personer som lever i en familj. Samband som dessa, samt 
kön och ålder är till begränsad hjälp i bedömning av ett enskilt fall. Trots att det finns en 
större risk bland ensamstående äldre män så hindrar inte detta att det finns ett betydande antal 
unga, medelålders och gifta kvinnor som även begår suicid (Herlofson et al., 2010). 
Vid ett suicidförsök som kräver somatiska vårdinsatser är det viktigt att den akuta 
konsultpsykiatriska bedömningen blir rätt. Bedömningar om allvaret i en självdestruktiv 
handling och bedömningen om fortsatt suicidrisk är bland det svåraste ställningstaganden man 
kan göra inom det psykiatriska området. Allas patienter, oavsett bedömning måste utredas och 
följas upp. Konsultpsykiatrin representerar patientens första kontakt med psykiatrin och är 
därmed väldigt viktig när det kommer till inställningen till vidare behandling (Herlofson et 
al., 2010). Vid de flesta tillfällena då patienten inte bedöms som slutenvårdskrävande måste 
konsulten följa upp patienten fram tills ett omhändertagande kan ske inom den psykiatriska 
öppenvården. 
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Stigmatisering 
 
Psykisk ohälsa är ett hälsotillstånd som än i dag är väldigt stigmatiserat och många kan därför 
ha en nedlåtande attityd gentemot detta. Stigmatisering kan leda till att personer som tänker 
på att ta sitt liv eller har redan gjort ett försök väljer att inte söka den hjälp som finns (WHO, 
2016). Man kan även se när det kommer till att behandla suicidbenägna personer att 
personalens attityd gör stor inverkan om de kommer kunna hjälpa personen eller inte. 
Attityderna gentemot detta ämne skiljer sig beroende på vilket kön, yrkeskategori, ålder, 
erfarenhet etc. En negativ attityd kan i värsta fall förstärka den suicidbenägna 
patientens upplevelse av värdelöshet och hopplöshet när hen söker hjälp (Theorell, 2012). 
 
Suicidprevention i Sverige 
 
Riksdagen godkände i juni 2008 en gemensam suicidprevention för hela landet, en så kallad 
nollvision. Regeringens vision var att: “Ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda 
utvägen upplevs vara självmord. Regeringen har som vision att ingen ska behöva ta sitt liv.” 
(Karolinska institutet, 2014). En viktig del av förebyggandet mot suicid är att sprida kunskap 
runt suicid och ta bort tabu stämpeln (WHO, 2016). Nio olika strategier inkluderades i 
regeringens bedömning. Dessa strategier framtogs av Statens folkhälsoinstitut och 
Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen. I samråd med NASP arbetade de fram förslag på ett 
nationellt program för suicidprevention samt befolkningsinriktade strategier och åtgärder för 
våra statliga myndigheter (Karolinska institutet, 2014). 
 
De nio föreslagna strategierna. 
 

• “Att förbättra livschanser för mindre gynnade grupper. 
• Att minska alkoholkonsumtionen generellt och i högriskgrupper. 
• Att minska tillgängligheten till höggradigt dödliga medel för suicid. 
• Att börja hantera suicid som psykologiska olycksfall. 
• Att tidigare uppmärksamma personer i behov av medicinska, psykologiska och 

psykosociala insatser.” 
• Att sprida kunskap om evidensbaserade metoder för att minska suicid. 
• Att öka kunskapen om självmordsnära personer hos persona och andra 

nyckelpersoner i vården. 
• Att införa händelseanalys av Lex Maria-anmälda suicid. 
• Att stödja frivilligorganisationer.” 

(Karolinska institutet, 2014) 
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Metod 
 
Datainsamling 
 
Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Detta för att kunna 
ha en samling med frågor (se bilaga 2) men samtidigt ha möjlighet att kunna ställa följdfrågor 
och inte behöva följa intervjufrågorna efter en viss ordningsföljd (Bryman 2011). Utifrån 
detta kunde vi vara mer följbara efter hur intervjupersonen svarat, kunna ställa följdfrågor till 
intervjupersonen men ändå ha ett antal fasta frågor som alla intervjupersoner svarade på så att 
man kunde se de likheter och skillnader som fanns. I intervjun försökte vi använda oss av så 
många öppna frågor som möjligt då det lämnar mer frihet till intervjupersonen att svara och 
man styr inte intervjupersonens tankar i en viss riktning (Bryman, 2011). 
 
När vi utförde intervjuerna valde vi att antingen göra det via telefon eller personligen. De 
intervjupersoner som vi fann var geografiskt tillgängliga intervjuade vi personligen medan de 
övriga personerna intervjuade vi via telefon. Detta med hänsyn till de resurser vi hade. Varje 
intervju varade i ca 20–40 min. Intervjuguiden skapades för att ha en röd tråd att följa och för 
att kunna svara på syftet och frågeställningarna som denna studie har. Bryman (2011) menar 
att syfte och frågeställningarna är en viktig grund för förberedelserna av intervjuguiden, att 
man hela tiden ska ha i åtanke om vad för kunskap som är viktigt för att kunna besvara 
frågeställningarna. 
 
Urval 
 
När vi valde våra intervjupersoner använde vi oss utav icke-sannolikhetsurval mer specifikt 
bekvämlighetsurval. Detta betyder att vi använde oss av ett urval med personer som fanns för 
tillfället tillgängliga för att medverka i studien samt som var relevanta för studien (Bryman, 
2011). Då vi upptäckte att det inte var så enkelt att hitta kuratorers mail på psykiatriska 
mottagningar valde vi istället att maila avdelningschefer och sektionschefer. I mailet skrev vi 
vårt syfte och hur intervjun skulle se ut, samt att vi bad cheferna föra informationen vidare till 
de kuratorer hen hade på sin avdelning. Många av cheferna kontaktade oss åter och 
meddelade att de fört informationen vidare. De kuratorer som sedan hörde av sig och var 
villiga att delta i studien bokades ett intervjutillfälle in, antingen över telefon eller 
personligen. 
 
Ett bortfall i studier kan leda att studiens validitet påverkas. När man pratar om intern validitet 
syftar man på i vilken utsträckning resultatet man kommit fram är trovärdigt (Bryman, 2011). 
Under studiens gång fick vi som sagt kontakt med cheferna som meddelade att de har skickat 
vidare informationen, men i och med att vi inte vet hur många som tog emot mailet är det 
svårt att beräkna hur stort bortfallet är. Däremot kom vi i kontakt med några kuratorer som 
meddelade att de inte ansåg att ämnet var tillräckligt relevant för dem i deras yrkesroll just nu 
och avböjde att delta i studien. När det sker bortfall som det gjorde i denna studie är risken 
stor att detta påverkar antalet intervjupersoner, vilket kan leda till att man kanske inte får en 
lika överskådlig bild inom ämnet som om bortfallet inte hade skett. 
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Analysmetod 
 
I vår studie valde vi att inspireras av grundad teori. I början av vår studie hade vi ingen 
kunskap kring tidigare forskning, vi hade en förståelse att suicid föregick men ändå ingen 
teori om hur det egentligen såg ut. Enligt Bryman (2011) är grundad teori en analysmetod 
som har i syfte att skapa och generera nya teorier ur insamlat datamaterial, att man från början 
inte utgår ifrån några teorier utan att man låter det empiriska materialet grunda en teori. 
Vi började med att koda de transkriberade intervjuerna. Kodning innebär att man knyter 
samman ett eller flera nyckelord till ett textstycke för att det senare ska bli lättare att 
identifiera vad som framkommit under intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014). Inom 
grundad teori så bryter denna process ner det insamlade materialet i beståndsdelar och därmed 
benämns. Den tydligaste skillnaden från kvantitativ forskning, som kräver att delarna passar 
ihop i förväg, ska tolkningen av det insamlade materialet i grundad teori forma de koder som 
skapas inom processen. Kodning inom denna analysmetod är mer prövande än i kvantitativa 
undersökningar. Anledning till detta är att man ser data och de framtagna koderna som mer 
föränderliga och att de även kan omvärderas. Den insamlade datan betraktas som indikatorer 
på begrepp som jämförs kontinuerligt så att man ser vilka som passar bäst ihop (Bryman, 
2011).   
 
Vi valde att transkribera och koda intervjumaterialet direkt efter att vi genomfört varje 
intervju. Anledningen till detta var att vi inte ville riskera att momentet skulle kännas för 
övermäktigt om vi genomförde allt på en gång. Samt att de steg och funderingar som Bryman 
(2011) tar upp som kan vara viktiga att ha i åtanke under kodningsprocessen, som t.ex. i den 
första punkten tar han upp om hur viktigt det kan vara att starta i tid med kodningen eftersom 
det kan öka förståelsen för den data man fått in. 
 
Det valda kodningsformatet till detta arbete är en så kallad öppen kodning. När man utför den 
här typen av kodning är syftet att bryta ner, jämföra, och kategorisera den insamlade data 
(Bryman, 2011). Kodningen av materialet började med att försöka hitta tydliga nyckelord 
utifrån vad som hade sagts i varje intervju. Detta gjorde vi genom att läsa alla transkriberingar 
igen och därefter skriva ner ord från texten i marginalen. När vi kände oss klara med detta 
letade vi igenom nyckelorden från varje intervju för att se om några av dem “passade ihop”. 
Några viktiga frågor vi funderade på i detta sammanhang var: Vad pratar intervjupersonen 
om? Finns det ord och meningar i intervjuerna som beskriver någon underliggande mening? 
Vilka nyckelord återkommer ofta i samtliga intervjuer?  De nyckelord från varje intervju som 
passade ihop skapade därefter en gemensam kategori. Under framställningen av dessa 
kategorier så letade vi även så att de var relevanta för våra frågeställningar och syfte. Efter 
detta sökte vi reda på mönster och samband i materialet, det gjorde vi genom att se om våra 
kategorier kunde kopplas samman och därmed ge en tydligare bild av vårt valda ämne. 
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Litteratursökning 
 
Att hitta relevant referenslitteratur till denna studie finner vi att det inte har varit några 
problem. För att få vidare kunskap inom ämnet användes sökmotorn Google samt 
databasernas DIVA, SwePub, Google scholar och böcker. De sökord vi använde oss av var 
bland annat självmord, suicid, depression och så vidare. Förutom artiklar, tidigare forskning 
och böcker använde vi oss av statistik som vi har hittat med hjälp av Karolinska Institutet, 
SCB och WHO. 
 
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
 
Reliabilitet 
 
Studiens reliabilitet är något som man brukar studera och det menas med studiens konsistens 
och tillförlitlighet. Man ser om t.ex. en annan person vid något annat tillfälle skulle kunna 
genomföra studien och få replikerande resultat (Bryman, 2011). Det är en komplex fråga i och 
med att vi använde oss utav öppna frågor när vi intervjuade och det gör att intervjupersonen 
får större handlingsutrymme vilket kan leda till att de själva tolkar och svarar på frågorna 
olika. Man kan inte anta att intervjupersonerna kommer att tolka och svara likadant, detta kan 
då göra det svårt att replikera studien vid ett annat tillfälle. Även eftersom det är kuratorernas 
egna uppfattningar som vi frågar om, vilket gör att frågar man någon annan kurator kanske 
hen tycker helt olika. Samt att vi använder oss utav semistrukturerade intervjuer så följer allt 
inte samma schema, och vissa intervjupersoner får följdfrågor som andra kanske inte får. Vi 
anser ändå att vi har under hela studiens tid haft detta i åtanke och att under analyserandet och 
kodningen försökt se de likheter/olikheter som finns. Kvale och Brinkmann (2014) menar att 
när man analyserar materialet av ens studie så kan sina egna åsikter och uppfattningar lätt 
påverka materialet och att det på så sätt kan påverka i något slag reliabiliteten. Men med att 
vi, som sagt, haft det i åtanke har vi försökt vara så neutrala som möjligt under kodningen och 
inte låtit våra egna åsikter komma emellan. Utifrån det som ovan tagits upp kan man säga att  
vi strävade efter att få en hög reliabilitet. 
 
Validitet 
 
Vad som menas med studiens validitet är studiens giltighet. Man använder sig av detta för att 
få veta att studien mäter det man har i avsikt att mäta. God validitet menas att man uppnått det 
man avsett att mäta. För att få god validitet krävs även att studiens tolkningar är underbyggda 
från resultaten, samt att det finns en god koppling till forskningen och intervjuerna (Kvale & 
Brinkmann, 2014). 
Under hela studiens uppbyggnad har vi haft syftet i åtanke, och försökt hålla oss till det som 
är relevant för att kunna besvara frågeställningarna med hjälp av tidigare forskning och 
intervjuerna. Den information vi samlat från dessa är vad resultatet är uppbyggd på och ett led 
i vår strävan efter hög validitet i studien. 
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Generaliserbarhet 
 
När reliabiliteten och validiteten är tillförlitliga och giltiga är det en till sak som man kan 
undersöka. Detta är om studien är främst av lokalt intresse eller om man kan överföra det till 
andra situationer, kontexter eller undersökningspersoner. Alltså om studiens resultat är 
generaliserbart (Kvale & Brinkmann, 2014). Det finns olika former av generalisering och en 
av dessa är analytisk generalisering. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det är upp till 
läsaren eller den person som tänkt göra en liknande forskning att avgöra och bedöma 
angående studiens generaliserbarhet. Vi har noggrant beskrivit studiens process och hur vi har 
gått tillväga, men som sagt är det upp till läsaren att avgöra om det går att göra en analytisk 
generalisering. 
                                        
Etik 
 
I denna del redovisas hur vi har förhållit oss till de forskningsetiska principerna under 
studiens gång. Dessa principer är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 
nyttjandekravet. Forskningsetiska principer är viktigt att tänka på då de är till för att skydda 
de personer som medverkar i studien (Bryman, 2011). 
 
Informations- och samtyckeskravet 
 
Denna princip betyder att man har skyldighet att informera de potentiella intervjupersonerna 
om vad studien handlar om, alltså syftet med studien. Efter man har gjort det så ska man få ett 
tydligt svar från de potentiella intervjupersonerna om de vill vara med eller inte (Svedmark, 
2012). Svedmark (2012) menar även att det är här man informerar om metod, risker och 
frivillighet så att de potentiella intervjupersonerna förstår vad det är de ställer upp på. 
I vår studie valde vi att maila ut syftet och metoden i vår studie i första mailet och vilka 
intervjupersoner som vi sökte. Som vi tagit upp tidigare mailade vi avdelningschefer och 
sektionschefer, som sedan förde vårt syfte med studien vidare till de personer som skulle 
kunna tänkas vara relevanta. När kuratorerna sedan fått informationen från sina chefer 
mailade de oss och skrev att de var intresserade att ställa upp i studien. Där fick vi då vårt 
samtycke från varje intervjuperson. Vid intervjutillfällena gick vi igenom att medverkan är 
helt frivillig och att intervjupersonerna kommer att vara anonyma i studien samt att man kan 
avbryta sin medverkan från intervjudagen och en vecka framåt. Vi frågade även om personens 
tillåtelse att använda sig av ljudupptagning av intervjun.   
 
Konfidentialitetskravet 
 
Vad som menas med konfidentialitetskravet är hur man hanterat data och att kunna försäkra 
om att oberörda inte kan få tillgång till uppgifter, material, även att de personer som är med i 
studien får behålla sin anonymitet och inte identifieras i samband med publikation (Svedmark, 
2012). 
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Detta genomfördes genom att det endast var vi som var närvarande under intervjuerna. Även 
genom att de ljudfiler, transkriberingstexter och personuppgifter endast har behandlats och 
hanterats av oss som utför studien. Inspelning av intervjuerna gjordes med våra personliga 
mobiltelefoner som vi har pinkod på för att låsa upp. Under transkribering gjordes 
intervjupersonerna anonyma med kodnamn som t.ex. intervjuperson 1, intervjuperson 2 etc. 
Efter att vi transkriberat intervjuerna till våra datorer raderades ljudfilerna från mobilerna. Då 
vi använt oss av sex olika kuratorer i tre olika län, samt de åtgärder vi gjort som nämnt innan, 
finner vi att intervjupersonernas identitet i samband med publikation av studien kommer att 
bevaras anonyma. 
 
Nyttjandekravet 
 
Denna princip menas med att det forskningsmaterial som man har samlat in endast får 
användas för forskningsändamålet (Bryman, 2011). De uppgifter, transkriberingar och 
ljudfiler vi har samlat in kommer endast att användas till denna studie, genom att göra detta 
uppnår vi nyttjandekravet. 
 
Ansvarsuppdelning 
 
När det kommer till denna studie kan vi säga att båda två har jobbat lika mycket på alla delar. 
Vi bestämde oss att göra intervjuerna tillsammans och alla delar som man kan läsa om i denna 
studie är skriven av oss båda. Detta för att den som läser inte ska kunna utskilja vem som har 
skrivit vad och att det hela tiden följer en rödtråd och att språket är likvärdigt i alla stycken. 
Det enda vi inte arbetade tillsammans på var under transkriberingen då vi istället valde att 
transkribera 3 intervjuer i var. Som sagt har vi båda arbetat lika mycket på alla delar, däremot 
tar Amanda mer ansvar över kunskapsöversikt och teoretisk utgångspunkt medan Marika tar 
mer ansvar över metod. Resultat och analysen, samt diskussionen satt vi med varandra hela 
tiden och skrev dessa delar tillsammans.  
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Resultat och analys 
 
I detta avsnitt redovisas studiens resultat och analys. Avsnittet är uppdelat i 5 kategorier: 
genus, ålder, attityd till psykisk ohälsa, prevention och diagnostisering. Även om det är olika 
kategorier går alla ihop lite med varandra då det är ett komplext ämne. 
 
Genus 
 
När det kommer till genus ser man en stor skillnad enligt litteraturen och statistiken. Några av 
intervjupersonerna nämnde även denna skillnad men de flesta ansåg att det blivit mer jämnt 
mellan män och kvinnorna. Men att man kunde se att det ändrats med tiden, en intervjuperson 
sa: 
 
“Jag tror att det var mer skillnad om du skulle prata om för tio år sedan.” 
 
Däremot uttryckte majoriteten av intervjupersonerna att de ser en skillnad när det kommer till 
hur män och kvinnor hanterar och påverkas av suicidtankar. Intervjuerna tyder på att även om 
skillnaden inte är så stor genusmässigt i vilka de möter så ansåg de flesta ändå att kvinnor är 
mer villiga att söka hjälp till mottagningarna än männen är. Detta är även något som 
framkommit i litteraturen. Som tidigare nämnt i denna uppsats har Parrish (2012) tagit upp en 
teori i sin bok om detta fenomen. Hon menar att den bakomliggande orsaken till detta är att 
kvinnor i större utsträckning än män är mer sociala varelser, vilket kan resultera i att kvinnor 
har lättare att identifiera deras egna sinnestillstånd. 
 
“Jag tror att kvinnor har, nu generalisera jag ganska hårt, men jag tror att kvinnor har en  
förmåga att prata på ett annat sätt än män.” 
 
Detta var något som flera intervjupersoner tog upp, att kvinnor har lättare att öppna upp sig 
och prata om känslor än vad männen har. Även att kvinnor och män kommunicerar på olika 
sätt. Om man tittar på hur samhället och media framställer bilden av hur män respektive 
kvinnor ska vara så kan man hitta en möjlig koppling till detta fenomen. Vi tänker att en 
tydlig del i denna koppling kan ha sin grund i machokulturen som framställs i många olika 
former i media. En av frågorna som ställdes under intervjuerna handlade om denna kultur och 
hur den kan påverka i samband som dessa. Några av intervjupersonerna höll med angående 
detta påstående och de uttryckte även att media är något som genomsyrar hela samhället på 
fler olika plan. Detta kan enligt vår mening påverka hur män och kvinnor förekommer i de 
sammanhang där de kommer i kontakt med den psykiatriska vården. 
I några intervjuer framkom det att intervjupersonerna upplevt att det är fler män som begår 
suicid än det är kvinnor. Som vi har nämnt i kapitlet “Kunskapsöversikt och teoretisk 
utgångspunkt” så visar även statistiken detta. För män var det år 2014 3369 personer som 
gjorde ett suicidförsök och 4882 kvinnor (Karolinska institutet, 2016), men att det är fler män 
som utför suicid.  
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“Jag tror också att kvinnor söker hjälp oftare och kanske tidigare än vad män gör.” 
 
Tidigare forskning och statistik visar som sagt att det är fler män som begår suicid. Karolinska 
institutet (2016) visar att år 2015 var det 1092 män och 462 kvinnor som tog sina liv. Det är 
det som flera av intervjupersonerna tog upp, att det är fler män som genomför suicid, även om 
intervjupersonerna inte, som tidigare nämnt, ser någon markant genusskillnad i de patienter 
som kuratorerna har. 
 
“De som har jätteallvarliga suicidtankar det är killar.” 
 
En av intervjupersonerna nämnde även att suicid metoderna har förändrats. Tidigare har inte 
kvinnor varit lika benägna som män att använda sig av brutalare metoder såsom hängning 
enligt litteraturen. Till exempel skriver Herlofson et al. (2010) om att män är mer benägna att 
ta sitt liv med hjälp av brutalare metoder än kvinnor. Dessa metoder kan t.ex. vara hängning 
eller att skjuta sig själv. 
 
“Hängningar har ökat drastiskt på kvinnosidan, det var typiskt mer manligt förut.” 
 
Anledningen till denna drastiska ökning tror intervjupersonerna beror på att hängning är en av 
de metoder som inte går att ångra. Det krävs väldigt lite att komma över till det stadiet där 
man hinner ångra sig. Som vi nämnt tidigare kan även val av metod också påverkas av vart 
man befinner sig och vad som är tillgängligt. Ett exempel på detta är att det är betydligt 
vanligare i USA att använda sig av skjutvapen än i Sverige. Anledningen till detta är tros vara 
att tillgången till skjutvapen är mycket större än i Sverige (Herlofson et al., 2010). Om man 
tittar på vad som står i litteraturen och vad som sägs i intervjuerna finns det inte någon tydlig 
sammankoppling mellan dessa källor. En förklaring vi har är att man skulle kunna se att dessa 
skillnader har något att göra med att kvinnor ska försöka hävda sig själv på ett annat sätt i 
dagens samhälle. I och med att försöken till att få ett mer jämställt samhälle så kan det leda 
till att kvinnor behöver hävda sig på ett annat sätt idag för att få samma respekt i t.ex. 
arbetslivet. Detta skulle man kunna tänka att det gör att kvinnor inte heller vågar visa sig 
sårbara. 
 
Ålder 
 
Intervjupersonerna som deltog i studien hade haft olika upplevelser när det kom till att arbeta 
med människor i olika åldrar. Den yngre generationen som befinner sig i åldrarna 18–25 
framställdes som den generationen som är öppnare och pratar mer när de kommer i kontakt 
med kuratorerna. Intervjupersonen som samtalade mest om detta ämne ansåg att mycket 
berodde på att det är mer accepterat bland den yngre generationen att söka psykiatrisk vård 
när man mår dåligt. Parrish (2012) tar upp i sin bok hur det finns en stor risk att insjukna i en 
depression under övergångstiden från barndom till ungdom. Flickor befinner sig i en större 
risk än pojkar även i denna ålder att drabbas av depression. Risken blir även större för både 
pojkar och flickor om depression finns i familjen sedan tidigare. 
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“De som är yngre idag de kanske har…är mer inskolade att prata om sitt mående och ha ett 
litet annat förhållningssätt gentemot vård över huvud taget och söka i tid” 
 
Enligt en av intervjupersonerna kan man även se skillnad på hur män och kvinnor upplever 
kontakten med psykiatrin. Hen berättade hur kvinnor, speciellt för kvinnor som befinner sig i 
mitten av livet, kan uppleva väldigt mycket skam och stigma av att lida av psykisk ohälsa i 
högre grad än de som är yngre. 
 
“De är mer öppna att de går hit. Sen finns det stigma och skam. Det gör det ju. Att man är 
svag och sådär men en del tjejer som är sådär mitt i livet, karriär och sådär ska vara så 
starka, de kan tycka att det är jobbigt.” 
 
Stigmatisering är något som kommer tas upp mer längre ner samt i kategorin attityd. Men 
detta med att man ska vara stark och att man inte ska känna sig svag är något som man kan se 
från både det kvinnliga och det manliga könet. Män har en bild att de ska vara på ett visst sätt, 
att de ska vara beskyddande och försörjande etc. (Hirdman, 2001). Samtidigt som vi kan 
tycka att i dagens läge så ska kvinnor på något sätt tävla med den bild samhället har målat upp 
vad en man är. Kvinnor ska visa sig starka och inte svaga. En förklaring som vi ser till detta 
skulle kunna vara att den yngre generationen har vuxit upp med ett mer jämställt samhälle 
medan kvinnor i medelåldern varit med under förändringen. Detta skulle kunna göra att för de 
unga så känner de inte samma press att bevisa något då de blivit upplärda med att ha samma 
rättigheter etc. Men för de kvinnor som är lite äldre så måste de bevisa något, bevisa att de 
faktiskt kan lika mycket som män. 
 
Vi tänker att i allmänhet så ska människor ha ett perfekt liv, vi strävar efter att få den perfekta 
bilden på våra liv. Man kan se det bara utifrån sociala medier, där människor lägger ut bilder 
och skriver om hur perfekta deras liv är. Man lägger ut bilder när man varit och tränat, när 
maten ser bra ut, när man är ute och reser. Men oftast läggs inte bilder ut på de sämre dagarna 
som, i alla fall vad vi anser, alla har. En av intervjupersonerna tog upp den mall som vi alla 
ska följa, att mallen är lika för alla, vilket det aldrig kommer att bli. Hur kan alla människor i 
världen kunna följa samma mall när alla har olika förutsättningar? 
Det framkom även skillnad bland de yngre och äldre männen i hur man förhåller sig till att gå 
till en kurator. Intervjupersonen berättade att detta framkom tydligast när man möter 
klienterna utanför mottagningen. 
 
“Äldre… Jag hälsar gärna men jag hälsar aldrig först. När de är ensam hälsar de gärna men 
det bero på vem de är med. Medan unga, särskilt unga killar. De vrålar över torget: Där är 
går min psyk.” 
 
Vi tänker att detta kan vara en anledning till att stigmatiseringen av den psykiatriska vården 
har minskat bland den yngre generationen. När allt fler ungdomar och unga vuxna vänder sig 
till psykiatrin har även denna vård börjar normaliseras. Om detta fortsätter kanske den 
psykiatriska vården ses med lika neutrala ögon som den övriga vården man kan ta del av i 
dagens samhälle. 
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Trots att den yngre generationen framställs som den generationen som söker mer hjälp för 
sina problem, upplevde vissa intervjupersoner att det är vanligare bland det äldre klientel att 
begå suicid. Dessa personer har oftast passerat 30–40 årsåldern enligt intervjupersonerna och 
har därför hunnit vara med om mycket. I litteraturen framställs den största riskgruppen vara 
personer som är 75 år och äldre. De vanligaste riskfaktorerna hos dessa personer anses vara 
bruk av alkohol eller andra droger (Sadock & Sadock, 2007). Trots att några av deltagarna i 
denna studie ansåg att det är vanligare att begå suicid bland de äldre, fanns det också de 
intervjupersoner som inte höll med om detta. En av personerna som uttryckte att det är 
vanligare att man möter suicidala inom den yngre generationer ansåg att det är mest troligt på 
grund av samhällsstrukturerna som gör att den yngre generationen tänker i dessa banor. Hen 
beskrev detta med hjälp av ordet “trend” och “inne”. 
 
“Men det finns alltså en trend i det jag ser hos de yngre personerna som kommer att “ja men 
suicid, det kan man prova lite då och då.” Det blir ett uttryckssätt och jag tror det har med 
generationer [att göra].” 
 
Som vi tidigare nämnde i detta avsnitt kan normaliseringsprocessen vara en stor anledning till 
att fler söker hjälp inom psykiatrin. Istället för att fler söker vård som den yngre generationen, 
kan det vara möjligt att normaliseringsprocessen inom den äldre generationen aldrig har 
börjat. Detta tänker vi kan bero på bland annat den tekniska utveckling som har skett i 
samhället, förutom det vi nämnde tidigare i detta avsnitt. Den yngre generationen har vuxit 
upp med att dela med sig av sina åsikter och tankar på internet, medan den äldre generationen 
inte har haft samma inskolning i det tekniska samhället. Allt har blivit mer lättillgängligt. 
 
Attityd till psykisk ohälsa 
 
Psykisk ohälsa är ett hälsotillstånd som är väldigt stigmatiserande och att detta leder till att 
många har en negativ attityd kring ämnet. Stigmatisering är en sådan attityd och den kan leda 
så långt att personerna som tänker begå suicid eller redan försökt tidigare inte söker hjälp 
(WHO, 2016). En negativ åsikt som fortfarande lever kvar i vårt samhälle är att personerna 
som begår suicid är fega och själviska gentemot omvärlden vilket några av intervjupersonerna 
bekräftade. En intervjuperson nämnde även att det krävs en hel del mod för att kunna utföra 
suicid. Hen menade även att de flesta som utför suicid har planerat, bestämt sig och samlat 
tillräckligt mod, men självklart finns det även undantagsfall med “spontansuicid”. 
  
När man pratar om attityd så är stigmatisering en av de mer betydelsefulla faktorerna i hur 
attityden framställs. Stigmatisering är något som är utmärkande, något som gör att personen 
eller situationen skiljer sig från normen (Goffman, 1972). Detta är något som kan påverka hur 
många personer som söker sig till vården. 
 
“Jag tror att den här stigmatiseringen, det här att man ska skämmas om man går till 
psykiatrin eller att man är knäpp i huvudet som går dit. Jag tror att det blivit bättre, det är 
lite mera en tolerantare syn på psykiatrin idag än det var för 10–15 år sedan.” 
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Intervjupersonerna hade delade meningar angående i vilken utsträckning männen med 
suicidtankar söker hjälp. De intervjupersoner som tyckte att det inte hade varit så många män 
som sökt tidigare hade börjat se en förändring i detta de senaste 10 åren, men att det 
fortfarande inte är lika många män som kvinnor som söker hjälp. Suicid och att söka hjälp för 
detta upplevs även mer accepterat, samt att synen på psykiatrin och dess mottagningar 
upplevs även mer positiv. 
 
“Att det har blivit mer accepterat bland män att söka hjälp och att psykiatri inte är lika 
mycket skamfyllt än det har varit tidigare, det har minskat lite grann i alla fall att man söker 
hjälp.” 
 
Vi tänker att man skulle kunna säga, utifrån detta, att stigmatiseringen har minskat kring att 
söka hjälp och att gå till psykiatriska mottagningar. Detta i och med att de flesta 
intervjupersoner sett att fler män söker sig till mottagningarna. Även om vissa fortfarande ser 
en klyfta mellan genus så håller majoriteten med om att de sett en förändring de senaste 10 
åren, framförallt bland den yngre generationen 
 
En förändring som många av intervjupersonerna hade uppmärksammat var att man pratar om 
suicid mer idag än vad man gjorde tidigare. De hade upplevt att tidigare har många trott att 
man triggar människor till att begå suicid om man väljer att prata om det högt. 
 
“En del är rädd för information eftersom de tror att det kommer att trigga någon.” 
 
Samtidigt som vissa intervjupersoner även ansåg att man måste gå ut med informationen på 
rätt sätt, framförallt i media. Att man inte behöver gå ut med detaljerad information angående 
vilken metod personen använde och att media inte ska frossa i detaljerna. En av 
intervjupersonerna tog dock upp att hen tycker att det har blivit en förändring kring det, att 
media idag hanterar det ganska bra. Man skulle kunna säga att det finns två sidor av medias 
påverkan. Samtidigt som det är med all rätt att man ska vara försiktig med vilken information 
man går ut med. Som en av intervjupersonerna nämnde: 
 
“Det [media] kan ha dubbla budskap tänker jag. Det ger andrum för de som inte tänkt i de 
banor och så vidare, samtidigt är det bra att man pratar om det.” 
 
Vidare togs det upp med att det finns suicid sidor på t.ex. Facebook och andra grupper på 
internet där personer, främst ungdomar enligt intervjupersonen, pratar om hur de vill avsluta 
sina liv, vilka metoder man kan använda och som ett slags stöd i att avsluta sina liv. 
Suicidgrupper där man lär sig av varandra. Denna attityd är svår att komma åt då det som t.ex. 
Facebook är ett öppet forum. 
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Med allt som sagts ovan tänker vi att det kan vara något som har hjälpt till med att 
neutralisera stigmatiseringen. Samtidigt som vi anser att man kanske skulle kunna se att 
minskad stigmatiseringen hjälper personer som vill söka hjälp men inte vet hur, vågar eller 
vad anledningen än skulle kunna vara till detta så skulle även dessa grupper på t.ex. Facebook 
kunna vara en effekt på minskad stigmatisering. Vi tänker att man skulle kunna se det utifrån 
att internet också har blivit en stor del i allas liv de senaste åren och att eftersom man kan vara 
anonym på vissa sidor om man väljer det så drar sig personer dit. Ett forum där man kan prata 
om de tankar man har, vad man planerar att göra indirekt utan att det skulle bli personligt som 
hos kuratorer. Som en intervjuperson nämnde att dessa grupper är svåråtkomliga för att kunna 
ändra attityden och vad behövs då för att personer inte ska söka sig till dessa sajter/forum. 
Detta är något som kommer att tas upp mer under kategorin preventionsarbete. 
 
Preventionsarbete 
 
Något som de flesta intervjupersonerna var överens om var att preventionsarbetet måste börja 
tidigare för att lyckas fånga upp de personer som befinner sig i riskzonen. Intervjupersonerna 
menade att det är viktigt att vårdpersonal och skolpersonal kommer ut i skolklasser och pratar 
öppet om suicid och psykisk ohälsa. Informationen som intervjupersonerna ansåg 
ungdomarna borde ta del av innehåller bland annat vart man kan vända sig om man är i behov 
av hjälp och vart man kan hitta mer information om psykisk ohälsa. Förutom att man måste 
börja prata om ämnet tidigare, enligt intervjupersonerna, behöver vården mer personal för att 
klara av att behandla alla som är i behov av hjälp. 
 
“Jag tror att man skulle kunna gå ut tidigare och fånga upp. Man börjar vara duktig på att 
fånga upp AD/HD i skolorna men de här som mår dåligt vem fångar upp de?” 
 
När det gäller preventionsarbete för personer som redan befinner sig inom vården, är det 
viktigt att de får hjälp att hitta strategier, färdigheter och verktyg som kan hjälpa dem i sitt 
mående. Något som framkom under ett antal intervjuer var att det kan vara svårt att stoppa 
någon som redan har bestämt sig för att begå suicid. Vissa ansåg att om någon har bestämt sig 
så går det inte att rubba medan andra av kuratorerna ansåg att det alltid finns något de kan 
göra, så länge man kan prata om det. 
 
“Min erfarenhet är nog att kan man prata om det så kan man absolut påverka, sen om det 
inte räcker till är de inte alls säkert, men det beror på så många andra faktorer.” 
 
I intervjuerna framkom det att information bör komma in tidigare i skolan men kanske inte 
bara prata om suicid i sig utan även värderingar och normer. En av intervjupersonerna tog 
även upp sambandet mellan suicid och droger, att man borde jobba med dessa tillsammans 
mer också. Men då menade intervjupersonen att det går tillbaka till den komplexa frågan 
angående att trigga igång något eller att strö ett frö i någons huvud angående suicid, samt 
droger. Därför är det viktigt som, vi tidigare har tagit upp, att man pratar om det på rätt sätt, 
även att skolan och kuratorerna på skolan är mer “hands on” med eleverna. Både i att se deras 
mående mer samt att se och ge den information som saknas i dagsläget. 
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Under rubriken kunskapsöversikt och teoretisk utgångspunkt nämner vi regeringens vision 
angående preventionsarbetet för att stoppa suicid i Sverige. “Ingen bör hamna i en så utsatt 
situation att den enda utvägen upplevs vara självmord. Regeringen har som vision att ingen 
ska behöva ta sitt liv.” (Karolinska institutet, 2014). Vi frågade våra intervjupersoner om 
vilka åsikter de hade om regeringens nollvision. De intervjupersoner vi frågade var överens 
om att det kan vara lite problematiskt och svårt att uppnå. Denna vision kan även lägga 
skuldkänslor på personalen inom psykiatrin som har försökt hjälpa en person med 
suicidtankar och sedan har begått suicid. 
 
“Sen tänker jag att det också skapar väldigt mycket… Att man skuldbelägger väldigt mycket 
de som jobbar inom psykiatrin, att det är ett misslyckande om en patient tar livet av sig.” 
 
En av intervjupersonerna uttryckte sig att hen har förståelse varför man ska ha någon slags 
prevention på samhällsnivå men att just denna inte var så genomtänkt. 
 
“Ja, det är lite komiskt för noll kommer det aldrig att vara. Jag förstår att anledningen är 
jättebra men alltså så kommer det inte se ut. Så i min värld blir det lite, ja men sätter man ett 
mål som redan är kört innan man börjat.” 
 
Samtidigt som en annan kurator ansåg att det är bra att man satsar mer på det och att det är bra 
att man har nollvision, att det alltid är något man borde sträva efter. Även fast hen såg 
svårigheterna i hur det skulle vara möjligt då människor har en fri vilja. Alla intervjupersoner 
höll med om att något måste göras men majoriteten var överens om att det inte riktigt var rätt 
sätt att göra det på, enligt intervjupersonerna skulle man kunna se på hur stigmatiserande en 
nollvision kan vara. Vi anser att det är bra att någon prevention finns från regeringens sida, 
men samtidigt kan man inte annat än hålla med det de flesta intervjupersoner nämnt. Det kan 
få en ännu mer stigmatiserande effekt. Vi menar att om någon säger att något är fel och så har 
en person tankar på att ta sitt liv, kanske det blir till en motsatt effekt och färre personer söker 
hjälp för sina suicidtankar. Men som sagt är det bra med en slags prevention men inte en 
prevention som har nollvision. 
 
En intervjuperson tog t.ex. upp angående dödshjälp som finns i t.ex. Schweiz, hur ska man 
ställa sig till det med nollvision. Det är inte lagligt i Sverige med dödshjälp men det hindrar 
inte svenskar från att åka dit och avsluta sina liv. Det är bland annat detta intervjupersonerna 
menade med att man aldrig kommer kunna uppnå noll inom suicid. 
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Diagnostisering 
 
I de flesta intervjuerna kopplades depression samman med suicid och suicidtankar. En del av 
intervjupersonerna pratade även om andra diagnoser som kan vara en bakomliggande 
anledning, men att personer som befinner sig i en depression ändå anses vara den största 
riskgruppen. En av intervjupersonerna nämnde även personer med bipolära sjukdomar som en 
stor riskgrupp. Hen förklarade att risken ofta är större efter en depressiv period då personerna 
börjar få tillbaka lite mer driv och kraft. Under dessa perioder behöver man därför vara lite 
mer aktsam i mötet med personerna. Trots att intervjupersonerna nämnde andra diagnoser, så 
finns depression med i dessa diagnoser som ett symptom. 
 
Något som framkom under intervjuerna i samband med depression var att suicid inte alltid 
händer när klienterna mår som sämst. Enligt en del av intervjupersonerna sker suicid i 
samband med att dessa klienter börjar må bättre. Anledningen till detta är att en depression 
kan vara så paralyserande att man inte orkar, därför begår personerna suicid när de börjar få 
tillbaka krafterna och må bättre. 
 
“Oftast har man varit djupt deprimerad och det är på vägen upp ur depressionen, när man 
börjar få tillbaka styrkan. Det är då man har kraften att göra det, för när man är djupt 
deprimerad så fixar man inte att genomföra suicid. Det jag säger är att det kräver lite kraft 
att göra det. Jag tänker att det är en styrke grej någonstans.” 
 
Herlofson et al. (2010) beskriver detta på ett liknande sätt. Suicidrisken är ofta större när en 
person inte är djupt deprimerad. Anledningen till detta beskrivs vara sammanhängande med 
att personens hämningar är mindre uttalade. Detta gör det därför mer möjligt för personen att 
genomföra suicid.   
Som vi har nämnt tidigare visar statistik från Statistiska centralbyrån (2006) att man förväntar 
sig att varannan kvinna och var fjärde man i Sverige drabbas av depression någon gång under 
sitt liv. Detta är även något som Parrish (2012) styrker i sin bok. Hon menar att många studier 
och litteraturer visar att kvinnor löper större risk att drabbas av en depression. Under 
intervjuerna var detta något som ett antal av intervjupersonerna inte höll med om. En av 
intervjupersonerna presenterade dock en annan teori om varför det ser ut som det gör i vårt 
samhälle. Hen ansåg att många gånger missar man att diagnostisera män om man tittar på 
depression. Den bakomliggande orsaken till detta tros vara att män uppvisar en annan 
symptombild än vad kvinnor gör ibland, och då missar man dem oftare. 
 
“Men jag tror att en del i det kan ju också många gånger varit att man diagnostiserade inte 
männen för man missade dem om man nu pratar om depression t.ex. så hade man inte 
riktigt… det är inte riktigt samma symtombild ibland på män och kvinnor och då missar man 
dem lite mer. “ 
 
I intervjuerna framkom en annan anledning som kan ligga bakom suicid och det kan vara en 
livskris. Detta är dock inte en diagnos, men kan ha så pass stor inverkan när det kommer till 
att begå suicid. En av studiens intervjupersoner upplevde att livskriser påverkade i en viss 
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utsträckning när det kom till hens klienter. Enligt hen kan en kris ha en utlösande faktor men 
att det bara en del i hela problembilden. 
 
“Det är någonting utlösande faktor men det är bara en del i så att säga i det hela, oftast finns 
det flera bottnar. Och oftast så är det inte bara att man har en huvuddiagnos. Nästan 99% så 
är det också yttre faktorer som exempel ekonomi, relationer eller annat.” 
 
Slutsatser 
 
Slutsatserna från denna studie är att en mer utvecklad och förebyggande behandling borde 
utvecklas. Bland annat skol- och vårdpersonal måste våga prata mer om ämnet på ett 
preventionsvänligt sätt utan att blanda in metoder som kan hjälpa till att utföra suicid. En 
annan slutsats som kom fram var att man kan se skillnad på för ca. 10 år sedan och hur det är 
nu utifrån genusfrågan. Det är viktigt att fortsätta jämna ut klyftorna mellan vad som anses 
med att vara man och vad som anses med att vara kvinna. Man behöver kunna visa att det är 
okej att visa sig sårbar både bland kvinnor och bland män. Den norm som samhället har satt 
som normalt ska inte hindra någon från att söka hjälp. Genom att prata om ämnet, tänker vi att 
kunskap och acceptansen bland människor i allmänhet ökar och förhoppningsvis söker sig fler 
till hjälp när det blir mer accepterat.  
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Diskussion 
 
Under denna studie har vi haft som mål att undersöka bakomliggande orsaker till hur det kan 
komma sig att suicid är en av samhällets komplexa frågor. Det vi försökt göra med hjälp av 
tidigare forskning, aktuell statistik samt kuratorer på psykiatriska mottagningar är att försöka 
fylla ut eventuella kunskapsluckor som finns inom detta ämne. De fem kategorierna som vi 
har använt oss av har hjälpt till att sortera och förtydliga den information som framkommit i 
intervjuerna, samt gjort en tydligare sammankoppling med tidigare forskning. Vår första 
kategori valde vi att kalla för genus, men i och med att vi har ett genusperspektiv på studien 
så är detta något som genomsyrat hela arbetet. 
 
Det man kunnat se är att det är fler kvinnor som utför suicidförsök, men mer män som utför 
suicid. Tidigare har kvinnor varit mer benägna att söka hjälp på psykiatriska mottagningar, 
men under de senaste 10 åren har kuratorerna börjat se en mer jämn fördelning mellan könen. 
Anledningen till att det har blivit mer jämställt kan bero på att synen på den psykiatriska 
vården har normaliserats inom den yngre generationen. Utifrån kuratorernas upplevelser 
verkar det som att det har blivit mer accepterande bland unga att söka sig till psykiatriska 
mottagningar. Man skulle kunna se det utifrån vad vi tagit upp i resultat/analysdelen angående 
internet. Internet är som sagt en stor del i våra liv och allt har blivit mer lättillgängligt nu är 
det var för t.ex. 10 år sedan. Den stora skillnaden mellan den yngre och äldre generationen 
utifrån detta argument är att den yngre är uppväxt under den tidsepok då tekniken har 
utvecklats snabbast. Idag är det vanligare att man delar med sig av sitt liv än vad det var när 
den äldre generationen växte upp. Med detta menar vi med att det kan vara lättare att komma i 
kontakt med andra med liknande problematik samt att hitta hemsidor där suicidprevention 
finns. Baksidan av detta är dock att man även kan komma i kontakt med information och 
personer som kan stjälpa istället för att hjälpa. 
 
Det som en av kuratorerna tog upp när det gäller diagnoser på den patientgrupp hen möter var 
det ingen diagnos i sig utan hen nämnde kris. Att kris i sitt liv kan vara en stor bakomliggande 
orsak till att en person väljer att avluta sitt liv. Den här formen av kris är viktig att prata om, 
vad det är kan vara. Vi tänker att man ska vara mer öppen med dessa saker genom 
information, både i skolor och inom vården för att försöka förminska stigmatiseringen inom 
ämnet. En annan kurator pratade mer om hur diagnoskriterierna kunde missgynna de olika 
könen. Mer specifikt pratade hen om diagnosen depression och hur det är färre män som får 
denna diagnos än kvinnor. Hen trodde att detta beror på att diagnoskriterierna är utformade 
efter kvinnor istället för att vara könsneutrala. Detta tror vi kan vara en viktig aspekt att ta upp 
inom preventionsarbetet för att se om diagnoskriterierna lyckas fånga in båda könen. Om man 
lyckades fånga upp männen som missas på grund av detta kanske det finns en chans att 
minska suicid bland männen som sökt sig till vården. 
 
Utifrån den information som vi har tagit del av anser vi att det är viktigt att man går ut med 
information tidigare. Att man inte ska vara rädd för att prata om det i skolan eller till och med 
hemma. Det är även viktigt att man börjar samarbeta mer och tidigare mellan t.ex. skolan och 
vården. Vi anser att mer resurser behövs för att kunna förbättra preventionsarbetet och tillslut 
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komma närmare till den nollvision som regeringen har satt för samhället. Nollvision är något 
som även vi är skeptiska till eftersom det är i princip omöjligt att uppnå p.g.a. det stora 
mörkertal som finns i samhället idag. Det mörkertal när det gäller suicid, t.ex. vid personer 
som dör i trafiken, som egentligen är suicid, kan det ibland felaktigt rubriceras som 
trafikolycka. Även vid suicid där man inte kan utge exakt vad som har hänt som vid t.ex. 
förgiftning. Dessa kallas osäkra suicid och efter psykologiska undersökningar kan 70–75 % 
av de osäkra suicid räknas som suicid (Karolinska institutet, 2016). Statistiken för 
suicidförsök visar på personer som har fått slutenvård i samband med att ett suicidförsök har 
genomförts. Detta kan då vara missvisande och det är antagligen fler personer som försökt ta 
sina liv men inte hamnat inom vården eller ljugit om sitt försök att avsluta sitt liv. Det är 
därför svårt att få någon exakt siffra på hur många det verkligen är som gör suicidförsök. Man 
kan aldrig säga till 100 % att det är så här många personer som gör suicidförsök eller tar sitt 
liv just p.g.a. mörkertalet och att det är en sådan komplex fråga. 
 
När man ser på skillnaderna på vad litteraturen sagt och vad intervjupersonerna sagt skulle 
man kunna tänka att det har ändrats bara de senaste åren. Parrish (2012) som vi använt oss av 
en del är från 2012, det är alltså 4 års skillnad från idag. Det var enligt Parrish som sa att det 
var fler kvinnor som söker hjälp än det är män och nu ser man inte en lika stor skillnad. 
Kanske skulle det kunna vara så att litteraturen har blivit för gammal inom detta ämne. Även 
om en del kuratorer ser att det är fler kvinnor som söker sig till dem, var det ändå en del som 
inte ansåg det och att det har blivit mer jämnt genusmässigt. Men det är även intressant vad 
som kan ligga bakom det. Har jämställdhets diskussionen i samhället även inneburit en 
påverkan inom vården, eller kan det vara internet och sättet med teknologin man pratar med 
varandra idag? Vi tänker att det kan vara en blandning av alla dessa faktorer. Det är mer okej 
att vara annorlunda idag, och som en av kuratorerna sa angående att det blir en trend med 
suicid, men att de även kan se en trend angående diagnoser. Att de som jobbar inom 
psykiatrin kan se vilken diagnosvåg som kommer härnäst med vad de ser och läser på 
internet. 
 
Om vi ska kritiskt reflektera vår studie kan vi se att fler intervjupersoner skulle gett en 
tydligare bild. De intervjupersoner som deltog i denna studie hade olika åsikter om vissa delar 
och även samma åsikter/upplevelser om annat. Genom att haft fler intervjuer så hade vi 
förhoppningsvis kunnat se mer övergripande tendenser. Förutom detta skulle vi kunnat riktat 
in oss mer på ett och samma län. Detta för att mer specificera hur intervjupersonernas 
verklighet ser på vårt ämne inom en region. Då skulle man även kunna jämföra med andra län 
och se om det kan finnas skillnader/likheter mellan olika län.   
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 

• Hur länge har du jobbat som kurator inom psykiatrin?  
 

• Hur ofta kommer du i kontakt med självmordsbenägna personer?  
 

• Vilken ålder befinner männen respektive kvinnorna som oftast söker hjälp för sin 
psykiska ohälsa? 

 
• Det finns statistik som visar att det är fler män som tar sina liv, medan fler kvinnor blir 

diagnostiserade med depression, hur ser du på det?  
 

• Vad tror du det kan finnas för bakomliggande orsaker till detta?  
 

• Hur tycker du det har märkts i ert arbete? (alltså genusskillnaderna)  
 

• Hur har det förändrats genom åren?  
 

• Varför tror du att kvinnor söker hjälp oftare än män när det kommer till psykisk 
ohälsa? 

 
• Vad anser ni man skulle kunna göra för att minska/förhindra självmord? 

 
• Kan tillgången till vård vara en faktor till antalet självmordsförsök begås? 

 
• Vad är den vanligaste diagnosen i samband med självmord? 

 
• Vad anser ni att man skulle kunna göra för att nå ut mer till män som är 

självmordsbenägna?  
 

• Hur arbetar ni med att förebygga självmord?  
 

• Vad anser ni om medias påverkning angående självmord?  
 

• Har attityden gentemot självmord förändrats sedan du började jobba som kurator? 
 

• Nollvision för självmord gick igenom 2008, vad har ni gör åsikter angående det? 
 

• Har du något du skulle vilja tillägga? 
 


