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Förord 

Denna kandidatuppsats, skriven vid Umeå universitet hösten 2019, har varit spännande, 

lärorik och utmanande. Vi vill tacka respondenterna för deras medverkan i denna uppsats 

samt deras kloka resonemang. Vi vill rikta ett tack till vår handledare, Marek Perlinski. 

Handledningen har berört allt från pulsklockor till hårdrockens giganter, underskattade 

och viktiga samtalsämnen, menar vi. Tack för regelbunden feedback, av både positiv och 

konstruktiv kritik rörande uppsatsskrivandet.  

Jacob Jonsson & Simon Vikström 2019-11-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

I uppsatsen studeras föreställningar om självmord bland yrkesverksamma inom Statens 

institutionsstyrelse [SIS] och Kriminalvården. Studien bygger på fyra semistrukturerade 

intervjuer som har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Den teoretiska 

ramen utgörs av sociologiska och individuella suicidteorier. Resultatet visar att orsaker till 

självmord tenderar att relateras till psykisk ohälsa med betoning på depression. Resultatet 

visar att båda verksamheterna arbetar aktivt för att motverka självmord, med hjälp av 

strategiska insatser och samverkan med andra aktörer. Vidare indikerar studienatt det inte 

finns någon enkel förklaring till uppkomsten av självmord, det är ett komplext fenomen 

bestående av både individuella och samhälleliga faktorer. Självmord ska förstås som ett 

multifaktoriellt problem. I studien förs resonemang om hur strukturella förhållanden 

påverkar individers benägenhet att begå självmord. 

 

Nyckelord: Självmord, SIS, Kriminalvården, Sociologi, Suicid, Missbruk, Psykisk ohälsa. 
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Inledning 

Suicidologi, läran om självmord är ett ämne som varit aktuellt under lång tid, det finns 

statistik redan från 1800-talet om självmord (Durkheim, 1983; Beskow, 2000). Ämnet 

suicid har historiskt väckt många associationer hos människor. Intresset för ämnet kan 

möjligen hänvisas till människans vilja att förstå och förklara. Att förstå och förklara 

varför människor begår suicid, är i många fall svårt att förklara. Människor runt om i 

världen begår suicid, en normbrytande och uppseendeväckande handling. Att bryta mot 

moraliska, etiska och juridiska lagar är gemensamt för tabubelagda ämnen, suicid får än 

idag anses som ett tabubelagt ämne (Chapple, Ziebland&Hawton ,2015). Studien som 

grundar sig i statliga myndigheters arbete gällande suicid, belyser detta tabubelagda ämne.  

“I have lost the will to live simply nothing more to give, there is nothing more for me, need 

the end to set me free”. Detta är ett textutdrag från låten Fade To Black av thrashmetal-

bandet, Metallica. Att individer som går i mörka tankar kan känna en samhörighet och 

trygghet i vissa hårdrockslåtar, låter vi vara osagt, det är möjligt att det är så. Depression, 

psykisk ohälsa, missbruk och tidigare suicidförsök, är uteslutande de vanligaste orsakerna 

till att suicidala tar sina liv (Nasp ,2019; Vårdguiden 1177, 2019).  Suicidantalet har 

minskat men än idag tar allt för många människor sina liv i Sverige 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). För att minimera suicidtalen i Sverige, bör det preventiva 

arbetet gällande depressivt mående bland riskgrupper vara primärt. Samhället i form av 

myndigheter/ verksamheter på lokal, regional, och statlig nivå bär ett ansvar att förhindra 

suicid(Folkhälsomyndigheten, 2016; Suicidprev u.å). Inom SIS och Kriminalvården lider 

de intagna i hög utsträckning av ett missbruk och/ eller psykisk ohälsa. För dessa 

myndigheter är det förebyggande arbetet angående suicid, av särskild vikt. Framförallt på 

grund av att individerna som vistas inom dessa myndigheter, är en riskgrupp avseende 

suicid. 

Majoriteten av människor med suicidtankar, tar inte sina liv. Det är en mycket liten 

procent som begår suicid. Däremot ökar risken för suicid när tankarna på att ta sitt liv blir 

allt för påfrestande och påverkar ens dagliga liv negativt(Beskow, 2000). En kronisk latent 

suicidalitet betyder att tankar på att ta sitt liv, ständigt i periferin finns närvarande 

(Suicidprev, u.å). Ofta präglas denna kroniska suicidalitet av bättre och sämre perioder, 

där kognitiv beteendeterapi och i allvarliga fall psykiatrisk slutenvård kan behövas som 

åtgärder. Stress är något som till stor del påverkar denna kroniska variant av suicid, 

mycket stress kan öka tankarna på att ta sitt liv. Stöd från familj och vänner är viktigt för 

att minimera risken att begå suicid. Till skillnad från den kroniska latenta suicidaliteten 

kan tankar på att sitt liv komma mer plötsligt, där schizofreni är en riskfaktor gällande att 
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ta sitt liv. Schizofreni är en psykossjukdom som ofta uppträder periodvis, bestående av 

skov. Får schizofreni patienter adekvat vård med rätt medicinering minimeras risken 

avsevärt att begå suicid (Suicidprev, u.å). För att förstå mekanismerna till varför individer 

tar sina liv, är det viktigt att förstå tankens kraft över människan. Tankar av negativ, 

destruktiv och hallucinogen kraft kan göra att människor tappar fotfästet och ser suicid 

som en logisk utväg. Psykossjukdomar och frekvensen av stress i en människas liv, ökar/ 

minskar risken att ta sitt liv. SIS och Kriminalvården har ett viktigt uppdrag i att hjälpa 

människor bort från missbruk, kriminalitet, suicidtankar och suicidförsök. Arbetet inom 

dessa myndigheter handlar till stora delar om att förändra människors destruktiva tankar, 

känslor och beteenden.  

Studiens relevans för socialt arbete 

Inom det sociala arbetet är suicid ett vanligt förekommande ämne. Studien belyser suicid 

ur både ett mikro- och makroperspektiv. Suicid är ett mångfacetterat änne, studien belyser 

hur samhälleliga förändringar kan påverka individers benägenhet att begå suicid. Studien 

riktar sig till yrkesverksamma och studerande inom socialt arbete. 

 

I studien används begrepp som klienter, klientel, patienter och intagna för att beskriva 

målgruppen. För att beskriva studerat fenomen används begreppet suicid genomgående i 

studien.  
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Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att kartlägga hur yrkesverksamma inom Statens institutionsstyrelse 

[SIS] och Kriminalvården arbetar för att synliggöra samt förhindra suicid inom respektive 

verksamhet. Studien syftar till att med hjälp av nedanstående frågeställningar studera de 

två myndigheternas övergripande arbete avseende suicid. 

-         Vilka faktorer bidrar till en förhöjd risk att begå suicid avseende intagna inom SIS och 

Kriminalvården? 

-          Hur arbetar respektive verksamhet för att motverka suicid? 

SIS och Kriminalvården bedriver verksamheter som innefattar tvångsåtgärder som kan gå 

mot individens fria vilja.  
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Bakgrund 

Ungefär 1500 människor tar årligen sina liv i Sverige, 15 000 försöker ta sina liv.  Med 

suicid avser vi människor som avsiktligt/ medvetet ägnar sig åt någon typ av livshotande 

handling som leder till död (SuicideZero, u.å; SIS ,2015). Nedan presenteras vad 

vetenskapen säger i och kring suicid, med beröringspunkter till kön, genus och normer.  

Samhälleliga förklaringar till suicid 

Suicid är ett världsomfattande problem, individer oavsett klass och land begår suicid. Runt 

om i världen begår cirka 800 000 människor suicid årligen. Suicid förekommer världen 

över och drabbar alla olika samhällsklasser. Låg- och medelinkomstländer har dock en 

större problematik med att människor tar sina liv jämfört med höginkomstländer. Cirka 75 

% av världens alla suicid begås i låg- och eller medelinkomstländer. (WHO, 2019). 

I den lilla orten Wolf Point Montana, USA med totalt 2500 invånare, är suicid ett stort 

samhällsproblem. I delstaten är andelen suicid dubbelt så hög som det nationella 

genomsnittet. Arbetslöshet, långa vintrar, hög alkoholkonsumtion, en oförmåga att prata 

om psykiska besvär och framförallt en stor tillgång till skjutvapen är alla förklaringar till 

Montanas höga självmordssiffror. I Montana använde 62 % skjutvapen som medel för att 

ta livet av sig (SVT Nyheter, 2018).  

Män tar sina liv i högre utsträckning än kvinnor, det är dubbelt så vanligt att män tar sina 

liv jämfört med kvinnor i Sverige (Nationalencyklopedin, u.å). Maskulinitet och 

traditionella manliga värderingar begränsar mäns benägenhet att uppsöka vård för psykisk 

ohälsa, vilket kan förklara varför män tar sina liv i högre utsträckning (SKL, 2018). 

Förklaringar till att åldrande män tar sina liv i högre utsträckning utgörs av ensamhet, 

ekonomiska bekymmer, avsaknad av ett arbete, bristande relationer till familj och vänner 

samt kroniska sjukdomar. Tillgång till skjutvapen och sexuell konkurrens samt hur normer 

om hur en man förväntas vara, är andra förklaringar till varför män tar sina liv. Det finns 

med andra ord en tydlig koppling mellan hur manliga ideal och sociala förväntningar, 

påverkar utfallet om en man tar sitt liv eller ej (Canetto, 2017; Genuchi ,2019; Andoh-

Arthur, Knizek, Osafo& Hjelmeland, 2018; Alton, 2012). 

Föräldrar till barn som begått suicid uppger ofta att de varit ovetande avseende att deras 

barn varit suicidala (Barnes, Pazur & Lester, 2014). En studie om 53 föräldrar som 

förlorat sina barn till följd av att de begått självmord, framkom det att endast 15 % av 

föräldrarna varit medvetna om att det fanns en risk att barnen skulle begå suicid. Föräldrar 

behöver mer kunskap i att se tidiga varningstecken och signaler på om barnen befinner sig 
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i riskzonen att begå suicid. Myndigheter och verksamheter som jobbar suicidpreventivt 

har ett ansvar att förebygga och hjälpa föräldrar vars barn är suicidala (Barnes et al. 2014). 

Individer påverkas av samhällets förändringar över tid, vilket vidare förklarar varför 

människor tar sina liv (Willis, Cooms, Cockerham & Frison, 2002). Suicid kan förstås ur 

fyra (4) perspektiv. Det första beskriver suicid ur ett specifikt situationsanpassat beteende. 

Det kan till exempel röra sig om suicidbombare, ett så kallat altruistisk suicid. Den andra 

suicidtypen beskrivs som ett egoistiskt suicid som baserar sig på extrema känslor av 

isolering samt utanförskap till sociala grupper. Med anomiska suicid hänvisas suicid till 

känslor av rot- och normlöshet vilket kan hänvisas till radikala förändringar i ens liv, till 

exempel arbetslöshet eller låg inkomst. Den fjärde typen av suicid beskriver ett beteende 

som präglas av hjälplöshet, hopplöshet och likgiltighet där individer känner att deras 

existens är miserabel, till exempel slaveri (Willis et al. 2002). 

Samhället som har utkristalliserat sig idag, har i stora drag övergått från traditionella 

institutioner (familjer, religioner, industrier) till dagens mer individanpassade samhälle, 

där teknologiska och mer individanpassade lösningar är i fokus. Familjen som varit en 

utgångspunkt för många människor genom historien, fyller inte samma funktion i 

samhället idag. Individer förväntas klara sig själva i högre utsträckning. Individer som har 

det socioekonomiskt bra undviker miljöer som präglas av arbetslöshet, exponering av våld 

samt farliga arbetsförhållanden. Vilket minimerar risken för suicid. Individer som har det 

sämre ställt rent socioekonomiskt, tenderar i högre utsträckning att söka sig till just 

nämnda miljöer. Individens frihet och valmöjlighet i livet måste förstås ur både sociala 

och ekonomiska bakomliggande faktorer (Willis et al. 2002).  

Individuella förklarningar till suicid 

Att som barn eller ung vuxen diagnostiseras med depressions- och/ eller ångestsyndrom 

ökar risken för suicidförsök och suicid. Psykisk störning och/ eller missbruk är också 

riskfaktorer avseende suicid. Tidigare dokumenterade suicidförsök är också en indikator 

för ökad risk att ta livet av sig. Suicid kan även ske mer akut och spontant. Skilsmässor, 

arbetslöshet, ärftlighet, övergrepp, konflikter och trauman ökar risken för att begå suicid 

(Vårdguiden 1177, 2017; Vårdguiden 1177, 2018; Kunskapsguiden, u.å; FM, u.å; Nasp, 

2019; Socialstyrelsen, u.å; Socialstyrelsen, 2017). 

Homosexuella och bisexuella ungdomar löper en större risk att begå suicid jämfört med 

jämnåriga heterosexuella. Det finns en högre benägenhet bland HBTQ individer att 

utveckla depression och ensamhet samt social isolering (Proctor & Groze, 1994). HBTQ 
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individer sticker även ut i statistiken avseende suicidförsök och tankar på att sina liv 

jämfört med heterosexuella (Folkhälsomyndigheten, 2019; SuicideZero, u.å).  

Kriminalvårdens utvecklingsenhet (2013) studerade förekomsten av suicid bland personer 

som har varit inom kriminalvården med syfte att identifiera sårbara tidsperioder och 

särskilda riskfaktorer för suicid efter villkorlig frigivning. Riskfaktorer som framkom var 

dels substansmissbruk, tidigare suicidförsök och att vara född i Sverige. Resultatet visade 

på att deras hypotes om att våldsbrott var en riskfaktor inte stämde överens med resultatet 

då det inte visade sig vara en ökad riskfaktor för suicid. Dödligheten för suicid efter 

frigivning från fängelse i Sverige är hög, det är arton (18) gånger vanligare att en individ 

som har avtjänat ett fängelsestraff begår suicid gentemot en ostraffad individ. 

(Kriminalvårdens utvecklingsenhet, 2013).  

Preventivt arbete mot suicid 

Med betoning på det preventiva arbetet i att minska antalet suicid behöver individer som 

lider av någon typ av psykisk störning eller någon typ av beroendeproblematik, få lämplig 

vård i god tid för att minska risken att begå suicid. Alkoholrestriktioner, telefonhjälplinjer, 

behandling av depression, uppföljning av tidigare suicidförsök samt skolpreventiva 

insatser är alla faktorer som kan antas minska antalet suicid (Kunskapsguiden, u.å; 

Folkhälsomyndigheten, u.å; Nasp, 2019). Vidare är förebyggande åtgärder mot suicid 

bland annat restriktioner gällande tillgången till skjutvapen, minska utskrivandet av viss 

medicin, inkludera suicidprevention som ett grundutbud inom hälso- och sjukvården, extra 

stöd till utsatta grupper i samhället samt överkom stigmat som föreligger kring suicid 

(WHO, 2019). Det preventiva arbetet avseende suicid inom Kriminalvården bör innefatta 

insatser riktade mot behandling av substansmissbruk efter frigivning, både för drog- och 

alkoholmissbruk. Den sista tiden av verkställigheten bör i större utsträckning rikta in sig 

på behandling av missbruket för att på så sätt skapa en bättre förutsättning för klienterna 

att förbereda sig inför frigivningen för att motverka att de återfaller i missbruk 

(Kriminalvårdens utvecklingsenhet, 2013). 

Statens institutionsstyrelse [SIS] har ett ansvar att förebygga suicid bland ungdomar och 

vuxna som vårdas med tvång enligt Lag (1950:52) med särskilda bestämmelser om vård 

av unga [LVU] och Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall [LVM]. Alla 

institutioner inom SIS ska ha konkreta rutiner gällande suicidförsök och suicid, det ska 

finnas en tydlig arbetsfördelning som avser det förebyggande arbetet med suicid och det 

ska även finnas ett samarbete med landstinget (psykiatrin) vid risk för suicid. Vidare ska 

uppgifter om tidigare suicidförsök tas i beaktande gällande individens risk att ta sitt liv. 
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Tillsyn ska användas om en person bedöms vara suicidal. Vid suicid eller suicidförsök 

råder rapporterings- och anmälningsskyldighet. Bedöms en person vara suicidal ska 

psykiatrin ta över och vidare bedöma om personen är suicidal eller ej. Indikatorer på att en 

person vill ta sitt liv är till exempel hot om att skada eller döda sig själv, uppgivit att 

personen inte vill leva sen en tid tillbaka, högtider och födelsedagar, tidigare suicidförsök, 

isolering och personer som lider av samsjuklighet (SIS, 2015). 

 

Beskow (2000) beskriver att utvecklingen och effektiviseringen av preventiva insatser 

riktade mot suicid har avstannat och många får inte den hjälp de är berättiga till. Det finns 

ett bristfälligt stöd till närstående och efterlevande. Ett problem som varit återkommande i 

den mänskliga historien, är autonomiproblemet. Detta problem beskriver människans syn 

på att individen inte orkar mer och istället ger sig vika för djävulen, skam och den onde. 

En viktig grundsats är människans rätt till att bestämma över sig själv. Att välja att avsluta 

sitt liv, kan ses som ett logiskt och klokt val, för att till exempel undkomma plågsamma 

sjukdomar och smärtor. Personer med aktiva suicidtankar, begår bara suicidhandlingar i 

särskilt utsatta situationer. Suicid är en handling som leder till konsekvenser för andra 

människor i form av bland annat sorg och lidande (Beskow, 2000).  
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Teoretisk ram 

Att ta sitt liv kan förstås som ett komplext och mångfacetterat problem bestående av 

flera faktorer. Via sociologiska och individuella teorier görs uppkomsten till suicid 

mer hanterbart och begripligt. Uppkomsten till varför individer väljer att avsluta sina 

liv bör förstås ur överskådliga fenomen av samhällelig karaktär. 

Goffman och Durkheim om suicid 
Med stigmatisering menas att medlemmar i samhället diskrimineras på grund av en eller 

flera egenskaper som av övriga samhällsmedborgare anses som avvikande. Personer som 

är stigmatiserade riskerar att minimeras till det enda som själva stigmat representerar. 

Stigmatisering kan förstås ur ett sociologiskt perspektiv. Grunden om varför vissa grupper 

tenderar att utsättas för stigmatisering handlar om tillhörighet och gemenskap. De 

”normala” individerna, känner en samhörighet utifrån gemensamma attribut och 

värderingar, medan de misskrediterade individerna känner sig utstötta av de normala. För 

individen kan det innebära ett stort lidande och för samhället fortskrider uppdelningen av 

fungerande och icke fungerande människor (Goffman, 2011). 

Goffman (2011) nämner bland annat så kallade karaktäristiska stigman, personliga vill 

säga. Suicidförsök och mental ohälsa kan ses som sådana. Personer tar till sig attribut som 

mentalt svaga, otillräckliga, hopplösa, avvikande etcetera. Suicidala människor behandlas 

utifrån ett vårdande perspektiv där medicinering, isolering och tvångsåtgärder alla kan 

vara inslag i en suicidals vardag. Dessa inslag befäster den avvikande identiteten, 

exempelvis att låsas in på en psykiatrisk vårdavdelning på grund av ett destruktivt 

beteende måste anses som normbrytande (Goffman, 2011). Utifrån 

proportionalitetsprincipen ska myndigheter inte använda mer åtgärder än vad som behövs 

för ändamålets sak. En åtgärd får sättas in om den anses väga upp de eventuella skador 

som kan tillkomma av vald åtgärd (Socialrätt, 2017). Enligt denna princip bör alltså 

samhället överväga för- och nackdelar med att sätta in åtgärder som är tänkt att hjälpa en 

person som är suicidal. 

Förändringar i samhället påverkar individers handlingsförmåga. Sociala och ekonomiska 

faktorer påverkar människors moraliska medvetenhet (Willis et al. 2002). Ur ett 

sociologiskt perspektiv styrs individen av en social verklighet som är någonting större än 

själva individen. Durkheim (1983) beskriver suicid som en metod som uppfattar 

verkligheten utifrån verkliga, levande och aktivt fungerande krafter som påverkar 

individen utifrån vad som sker runt omkring denne. När det kommer till suicid, som 

begrepp, finns det flera olika begrepp under samma betydelse vilket således kan skapa 
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förvirring över vad som egentligen menas med begreppet. Gällande suicid undersöks olika 

dödsfall för att se om det finns några gemensamma egenskaper som kan anses vara 

tillräckligt objektiva för att varje forskare ska upptäcka dessa samt att de ska vara nog så 

specifika för att inte återfinnas någon annanstans. Begreppet suicid innefattar, sett till 

handling, några speciella egenskaper i form av att det är en handling utförd av individen 

själv. Detta resultat av en handling begått av individen själv, innebär också att individen 

får uppleva konsekvensen av handlingen. Denna handling beskrivs som den mest vanliga 

föreställningen om suicid och att handlingens inre natur är oväsentlig. Däremot behöver 

inte suicid vara en handling som direkt leder till konsekvensen, död. Exempelvis kan 

svältning till döds också klassificeras som suicid. Sett till olika dödsorsaker och kategorier 

återfinns suicid som en gemensam nämnare i form av att dessa handlingar har utförts 

avsiktligt, individen i fråga har i ögonblicket vetskap om följderna av sitt agerande oavsett 

vad som ligger till grund för individen till att genomföra handlingen (Durkheim, 1983).   

Termen suicidanvänds om alla dödsfall, som direkt eller indirekt är resultatet 

av en positiv eller negativ handling, utförd av den avlidne, och vilken han vet 

kommer att medföra detta resultat. (Durkheim, 1983, s. 20). 

Istället för att undersöka enskilda dödsfall som kan kategoriseras som suicid bör forskaren 

istället se till antalet dödsfall. De dödsfall som inträffat under en viss tidsperiod, inom ett 

visst samhälle och se det som en helhet. Således kommer det framkomma att det är ett 

oberoende socialt fenomen. Sociologens huvudintresse är att studera processer som 

påverkar sociala system och således blir inriktningen, sett till forskning om suicid, att 

intressera sig för faktorer som har någon betydelse för samhället i sin helhet där 

suicidantalet är en följd av dessa orsaksfaktorer (Durkheim, 1983).   

Kritik som har uppstått mot Durkheims teori går att dela in i fyra olika kategorier. Dels får 

Durkheim kritik för att han genomgående ställer frågor och definierar sina egna villkor på 

ett sätt, som formuleras för att passa in i sina egna argument för att sedan presentera 

motstridiga påståenden (Lee & Newby, 1983; Beskow, 2000). Durkheims teori får även 

kritik för att hans data i stor utsträckning inte stöds av en noggrann undersökning av de 

uppgifter som han har samlat in. Som exempel skriver Durkheim att suicid ökar inom en 

period av kris. Här misslyckas Durkheim att visa skillnad på storleken av krisen eller inte.  

Sedan får Durkheim också kritik för sitt sätt att bland annat kategorisera suicid, där 

kritiker påpekar att det inte är någon skillnad mellan egoistisk suicid och anomi. Vidare 

menar andra kritiker att Durkheim ignorerar de facto att de även kan vara interna, 

individuella faktorer som gör att en individ begår suicid, inte bara externa faktorer som 

Durkheim återkommande hänvisar till samt att han inte har använt sig av vetenskaplig 
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klassificering i sin data och på så sätt inte undersöker helheten utan utgår enbart efter egen 

teori (Lee et al. 1983; Beskow, 2000).  

Medikalisering 
Med medikalisering ges tidigare allmänmänskliga problem en specifik medicinsk 

tolkning, tidigare sociala problem kläs om till mer medicinska termer (symtom, diagnos, 

behandling).  Det finns för- och nackdelar med medikalisering. Individer som exempelvis 

diagnostiseras beskriver ofta hur diagnosen har hjälpt dem. Nackdelar med medikalisering 

är en ökad belastning på hälso- och sjukvården. Vad samhället anser vara en sjukdom och 

vad som inte är en sjukdom förändras med tiden och har även gjort det sett till historien 

(Conrad, 2007). I slutet av 1800-talet började det sättas etiketter och diagnoser i form av 

psykopati, sociopati där exempelvis alkoholmissbruk och kriminalitet förklarades i 

sjukdomstermer. Suicid har rent historiskt gått från att vara olagligt till att idag ses som 

psykologiska olycksfall (Lundqvist, 1997; SuicideZero, u.å). Suicid som begrepp befinner 

sig i ett slags vakuum mellan en medicinsk tolkning och mer allmän tolkning. 

Vetenskapen hänvisar ofta suicid till psykisk ohälsa, bestående av ett sjukdomsbegrepp. 

Vilket ter sig logiskt, människor som tar sina liv, bör betraktas som sjuka. Problemet med 

suicid är att det är ett komplext begrepp och att endast hänvisa till ett sjukdomsbegrepp är 

vanskligt. Sociala problem kan vara orsaker till att någon bli sjuk och sedermera försöker 

ta sitt liv (Vårdguiden 1177, 2018). Att endast mena att suicid och suicidförsök beror på 

psykisk ohälsa minimerar den ofta mer komplexa bakgrund som präglar en individs val 

och handlingar.  
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Individualistiskt perspektiv på suicid 

För att förstå varför individer tar sina liv, måste processen som sker innan det aktuella 

självmordet förstås. En suicidprocess börjar ofta med tankar om att ta sitt liv, tankar av 

både allvarlig och mer lättsam karaktär (Beskow, 2000). Ett fullbordat suicid upptas ofta 

av en lång tids funderande, men kan också ske mer impulsivt för vissa. Fungerar livet på 

ett tillfredsställande sätt kan tankar om att ta sitt liv försvinna under långa perioder, men 

vid nya perioder av mental ohälsa och/eller kritiska situationer kan tankarna om att avsluta 

sitt liv återkomma. Dessa destruktiva tankar kan fortsätta att växa och utvecklas till en 

depression, tillvaron präglas av hopplöshet och suicid ses som en logisk utväg. Själva 

utförandet kan i många fall vara planerade (suicidbrev, meddelanden) och en del sker mer 

impulsivt med till exempel tabletter eller alkohol som metod. De flesta med suicidala 

tankar begår dock inte suicid, utan det är en mycket liten procent som fullbordar det 

(Beskow, 2000). 
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Metod 

Studien utgår från en kvalitativ ansats. Med kvalitativ forskning vill forskarna återspegla 

respondenternas verklighet och utifrån det tolka svaren (Bryman, 2011). Metoden för att 

samla in datamaterial har bestått av kvalitativa intervjuer (semistrukturerade) med 

yrkesverksamma personer från SIS och Kriminalvården. Respondenternas verklighet har 

använts för att lättare kunna besvara studiens syfte, vilket får anses som ett utmärkande 

drag för just kvalitativ forskning (Bryman, 1997).  

Urvalsförfarande 

Vi har handplockat forskningsdeltagare, vi har med andra ord använt oss av ett målinriktat 

urval. Med ett målinriktat urval söker sig forskarna till deltagare som med större 

sannolikhet kan besvara studiens syfte (Bryman, 2011). Vi har sökt upp yrkesverksamma 

personer med förkunskaper inom suicid, vi anser att dessa kan besvara studiens 

frågeställningar på ett trovärdigt och legitimt sätt. Vi avsåg ursprungligen att intervju 6–8 

yrkesverksamma personer inom Kriminalvården och SIS. Slutprodukten blev fyra (4) 

intervjuer med personer från nämnda organisationer, bestående av både män och kvinnor. 

Uppsökandet av forskningsdeltagare har skett via telefon och e-post. I första steget 

skickade vi ut ett informationsbrev (se bilaga 2) till tio (10) olika personer inom 

kriminalvården samt SIS.  

Intervjuer 

Målet med de kvalitativa intervjuerna som datainsamlingsmetod har varit att ta reda på 

respondenternas subjektiva uppfattning om studerat fenomen (Bryman, 2011). 

Intervjuerna har präglats av en narrativ ansats, med fokus på hur respondenternas 

berättelser kan förstås utifrån deras perspektiv(Kvale & Brinkman, 2009). Fokus har legat 

på respondenternas berättelse och hur berättelsen i sin tur kan skapa en mening och 

kunskap till studiens frågeställningar. Intervjuerna har präglats av ett vardagligt samtal 

med fokus på att skapa en trygg och flexibel relation med respektive intervjurespondent 

(Kvalem.fl., 2009). Intervjuerna har utgått från folkhälsomyndighetens nio (9) preventiva 

strategier gällande suicid och hur deltagarna tänker kring dessa strategier (se bilaga 1).  

Genomförande av intervjuer 
Under intervjuerna har deltagarna givits möjlighet att diskutera frågan kring suicidalitet 

utifrån ett sociologiskt och individualistiskt perspektiv. Respondenterna har därefter fått 

tala fritt i hur de arbetar med att förebygga suicid inom respektive organisation. 
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Intervjuerna har skett enskilt med respektive respondent, intervjuerna har pågått mellan 

45–60 minuter. 

Analysmetod 

Vi har använt oss av en narrativ analys för att bearbeta materialet, där historieberättandet 

har legat till grund för analysen (Kvalem.fl., 2009). Mer konkret har vi först sammanfattat 

respektive intervju och plockat ut det väsentligaste. Därefter har vi analyserat det 

huvudsakliga innehållet i respektive intervju och sammanvävt det huvudsakliga innehållet 

till en och samma historia (Kvale m.fl., 2009). Bearbetning har sedan skett för att finna 

eventuella mönster och samband i innehållet som kan besvara syftets formulering. Varje 

intervju har inspelats på en inspelningskälla, för att därefter transkriberas, vilket innebär 

att ljudupptagningar formateras om till ord (Bryman, 2009).  För att säkerställa eventuella 

mönster i materialet har vi vidare använt oss av en innehållsanalys. Med innehållsanalysen 

har vi först plockat ut meningsbärande enheter, kodat dessa enheter för att vidare sätta in 

dessa i olika kategorier och slutligen tematisera dessa (Bryman,2011). Bearbetningen av 

materialet har sedan satts in i ett kodningsschema (se bilaga 3). Innehållsanalysen med 

urskiljning av meningsbärande enheter, kodning, kategorisering samt tematisering har 

präglats av narrativet i respondenternas svar. Huvudfokus för vår del har varit att 1) 

sammanställa respondenternas reflektioner kring folkhälsomyndighetens nio (9) nationella 

riktlinjer kring suicidprevention 2) hur respondenternas svar avseende det preventiva 

arbetet gällande suicid kan förstås utifrån deras subjektiva verklighet (SIS, 

Kriminalvården) samt 3) hur respondenternas svar gällande suicid förstås utifrån ett 

sociologiskt- och individualistiskt perspektiv. 

Studiens kvalitet 
Med hjälp av reliabilitets- och validitetsbegreppen vill vi stärka kvaliteten i studien, dessa 

används som verktyg för att granska innehållet (Kvale m.fl., 2014). Med en hög reliabilitet 

ska intervjuerna som utförts även kunna återges av andra forskare och där få ett snarlikt 

resultat som den ursprungliga intervjun. Med hög reliabilitet menas att studien är 

trovärdig, andra forskare bör kunna reproducera forskningsresultatet. Hur hög reliabilitet 

vår studie har, beror helt på hur andra forskare skulle valt att analysera intervjuerna som 

gjorts. Framförallt med betoning på transkriberingen, då forskare sinsemellan kan tolka 

intervjuutskrifterna olika (Kvale m.fl, 2014).  Det är dock sannolikt att andra forskare 

skulle få ett snarlikt resultat som vi har fått. 

Med en hög validitet menas att forskaren avser att mäta det som ska mätas, intervjuerna 

ska hålla sig till sanningen och vara utformad på ett försvarbart sätt. Vi hade en 
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förförståelse gällande undersökningsgruppen, vi handplockade respondenter med 

kunskaper inom suicid. Extern validitet innebär att resultatet kan generaliseras till andra 

miljöer, platser och personer. Resultatet i vår studie kan generaliseras till liknande miljöer 

som vi använt oss av i studien (Kvale m.fl., 2014). 

Etik och arbetsfördelning 

Informationsbrevet skickades ut till dem fem (5) personerna som svarat på vårt 

ursprungliga meddelande. I informationsbrevet framkommer information om studiens 

syfte samt intervjupersoners rättigheter i enlighet med etikprövningslagen (SFS 

2003:460). Alla fyra intervjudeltagare har skriftligen samtyckt till att deras utsagor upptas 

i ljud samt publiceras i en kandidatuppsats. Deltagarna har delgivits att personliga 

uppgifter som namn och personuppgifter i samklang med konfidentialitetskravet inte 

kommer att publiceras (Kvale m.fl., 2009; God forskningssed, 2017). Vidare har vi 

informerat deltagarna att vi har tystnadsplikt samt att vi värnar om deras integritet. Innan 

intervjuerna genomfördes informerades deltagarna i hur deras information kommer 

användas ur ett etiskt perspektiv. Vi har via en god forskningsetik värnat om deltagarnas 

personliga integritet. Svårigheter för forskare är dels att förhålla sig till respondenternas 

integritet samtidigt som forskningen ska leda till nya kunskaper avseende valt fenomen. 

Vi anser att vi har respekterat respondenternas svar samtidigt som vi har utvunnit nya 

kunskaper via deras berättelser. Intervjuerna har spelats in via en ljudupptagnings källa, 

efter transkribering har materialet raderats. I samstämmighet med nyttjandekravet har 

deltagarna givits information om att upptagningarna kommer att raderas efter att 

materialet inte fyller ändamålet längre (Vetenskapsrådet, u.å; God forskningssed, 2017; 

Kvale m.fl., 2009). Efter avslutande intervjuer delgavs respondenterna kontaktuppgifter 

till oss om de hade några frågor, funderingar, eller dylikt rörande utnyttjandet av 

materialet som framkommit i intervjuerna. 

Arbetet har från start till mål präglats av ett tydligt samarbete, bestående av rak och tydlig 

kommunikation genomgående under uppsatsskrivandet. Inledningsvis arbetade vi tätt 

tillsammans i utformningen av kunskaps- och teoridelen. Ingen har på egen hand fattat 

beslut utan den andres samtycke gällande innehåll, struktur och upplägg. Däremot har vi 

arbetat självständigt med vissa delar av studien, men har då alltid haft kontaktat den andra 

personen via telefon eller e-post. Förberedelserna, genomförandet samt analysarbetet 

gällande intervjuerna har vi arbetat tillsammans med. Båda har varit närvarande vid alla 

fyra intervjutillfällen. Uppsökandet av respondenter har skett enskilt, då vi har utnyttjat 

respektive kontaktnät. Metod-, resultat- och slutsatsdel har präglats av en tydlig 

arbetsfördelning, där vi framförallt har arbetet tillsammans med dessa delar. 
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Transkriberingen har skett enskilt, eftersom detta moment har varit tidskrävande. 

Sammantaget har arbetet med uppsatsen fungerat väl, vi har haft god tillit gentemot 

varandra, har någon tagit på sig att utföra en specifik del i skrivandet har denne också 

förväntats att leverera ett trovärdigt resultat. Den andra har korrekturläst vad den andra har 

bidragit med, för att visa på styrkor eller brister. Båda har varit fullt representerade i denna 

uppsats. 
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Empiridel 
Utifrån empirin har vi kunnat utvinna liknande berättelser från både SIS och 

Kriminalvården. Respondenterna beskriver suicid som ett mångfacetterat problem, med 

fokus på det preventiva arbetet. Empirin synliggör suicid ur ett individualistiskt-, 

sociologiskt- tvångsomhändertagande- samt medicinskt perspektiv.  

SIS - Ett individuellt och medicinskt perspektiv 

Från intervjuerna med både psykolog och sjuksköterska inom SIS råder det konsensus 

inom en del områden, bland annat synen på psykisk ohälsa, utformningen av 

missbruksvården samt synen på det preventiva arbetet avseende suicid. Båda 

intervjupersonerna menar i likhet med aktuell vetenskap att psykisk ohälsa med betoning 

på depression är grunden till varför människor tar sina liv. Djup depression ska förstås 

som en sjukdom i likhet med andra folksjukdomar som till exempel diabetes, astma och 

hjärtsjukdomar. Det behövs mer kunskap bland professionella (exklusive inom medicin) 

som arbetar med människor som lider av depression. Detta för att dels motverka suicid 

samt effektivisera det förebyggande arbetet gällande suicid. 

Psykisk ohälsa är i min mening grunden till suicid, vilket även vetenskapen 

kan intyga om. Psykisk ohälsa är alltså en sjukdom, med sjukdomsbegreppet i 

åtanke kan suicid ses som ett manifest för att undkomma sin sjukdom. – 

Psykolog, SIS.  

Inom SIS bedrivs tvångsvård av barn, ungdomar och vuxna enligt lagarna LVU och LVM. 

Respondenterna som jobbar inom LVM-vården betonar att det primära arbetet för 

institutionen är att verksamheten ska vara alkohol- och drogfri samt att klienterna ska ha 

en dräglig vård. Behandling av psykiska åkommor är sekundärt, det huvudsakliga syftet är 

att sätta in insatser för att motverka ett fortsatt missbruk av alkohol och/ eller narkotika. 

Dock betonar psykologen och sjuksköterskan att deras arbetsuppgifter i mångt och mycket 

även handlar om att behandla sjukdomar (både fysiska och psykiska) samt tillhandahålla 

ett psykosocialt stöd i form av samtal. LVM- lagen som den ser ut idag, bör göras om för 

att möta klienternas behov på ett mer tillfredsställande sätt. LVM- lagens ursprungliga 

målgrupp var äldre alkoholister som framförallt var i behov av tak över huvudet, mat, 

medicin samt ett psykosocialt stöd. Idag är dels målgruppen betydligt yngre med 

narkomani som primärt problem. Denna målgrupp har fler komplexa problem och skulle 

gynnas av att LVM-lagen reviderades om till deras fördel. Jämfört med alkoholisterna 

saknar dagens yngre narkomaner ofta bostad, en fast inkomst och stöd från ett stabilt 

nätverk. Allt detta bidrar till en betydligt mer utsatt levnadssituation och dessa yngre 
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narkomaner tenderar även att leva ett mer riskabelt liv. Psykisk ohälsa är också ett stort 

problem för dagens LVM- klientel och många har dokumenterade suicidförsök i sina 

journaler. Denna sammantagna utsatthet bidrar vidare till en ökad risk för suicid. Det är 

med andra ord en svår och komplex målgrupp som idag döms till LVM. 

Det vore önskvärt med en revidering av LVM-lagen, patienterna som vi vårdar 

har ofta en väldigt komplex problembild (arbetslöshet, bostadslöshet, psykisk 

ohälsa, utsatthet, sjukdomar etcetera) parallellt med ett aktivt missbruk. Lagen 

är dels inte utformad efter dessa problemområden vidare är den i många fall 

allt för lång (6 månader). 

– Sjuksköterska, SIS. 

20§ Tvångsvården skall upphöra så snart syftet med vården är uppnått och senast när 

vården har pågått i sex månader (vårdtid) LVM (SFS: 1988:870). Det är upp till ansvarig 

socialtjänst och utsett LVM-hem att besluta om när vården anses uppnådd.  

Medicinskt synsätt 
Synen på suicid kan förstås och förklaras ur många olika perspektiv. För att bäst förstå 

uppkomsten till varför människor tar sina liv bör den ses ur ett individualistiskt och 

medicinskt perspektiv. Klienterna som respondenterna arbetar med påpekar ofta en vardag 

bestående av hopplöshet, likgiltighet inför livet samt dåligt självförtroende/ självkänsla. 

Detta i kombination med ärftliga sjukdomar påverkar vidare utfallet kring en persons vilja 

att leva eller inte. Människor har en inbyggd överlevnadsinstinkt där 

sjukdomsperspektivet bäst beskriver uppkomsten till suicid, menar respondenterna. 

En klient som hade vårdats på institutionen under hela vårdperioden, 

påvisade framsteg både avseende inställningen till ett nyktert leverne samt ett 

mer stabilt psykiskt välmående. Dock hade personen flertalet 

neuropsykiatriska diagnoser, en hög riskfaktor avseende suicid.  Cirka två 

veckor efter hemkomst påträffades person död, personen hade hängt sig själv 

– Psykolog, SIS. 

Samsjuklighet är en riskfaktor avseende suicid. Det finns en högre dödlighet (överdoser, 

olyckor, skador, sjukdomar) bland missbrukare jämfört med en icke missbrukande 

population. Ett missbruk i kombination med en psykisk ohälsa, ökar risken avseende 

suicid än mer.  
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Samarbete och förebyggande åtgärder 

Samverkan med landsting, kommun och stat är viktiga grundkomponenter för att 

motverka suicid inom verksamheten. Framförallt klienter som påvisar suicidala beteenden 

remitteras till psykiatrin för vidare bedömning, huvudansvaret för suicid ligger på 

psykiatrin, inte SIS. Att förebygga suicid inom verksamheten är relativt enkelt, det är 

sällsynt att klienter begår suicid inom institutionen. Risken för suicid ökar när 

vårdvistelsen är över, samarbetet med övriga aktörer är därför central för att säkerställa en 

god eftervård. Många klienter har odiagnostiserade neuropsykiatriska sjukdomar. 

Utredningarna som görs av psykologen är därför primära för att motverka suicid. Vid 

fastställande av diagnos kan personen få adekvat medicinering och på så sätt 

förhoppningsvis påvisa ett bättre allmäntillstånd. Klienterna som vistas inom institutionen 

påvisar ofta ett depressivt allmäntillstånd, men för dem flesta är tillvaron ändå hanterbar. 

Innan ankomst till SIS påtalar många en vardag präglad av ett destruktivt leverne, ankomst 

till ett LVM-hem kan då för många åtminstone ge tak över huvudet, mat och social 

samvaro. 

Patienter beskriver ofta att drogerna fungerar som självmedicinering mot 

psykisk ohälsa. Många beskriver tidigare vistelser inom SIS och 

Kriminalvården som bortkastad tid. Adekvat sjukvård och psykiatrisk hjälp, 

hade kunnat bistå deras behov på ett bättre sätt.  – Sjuksköterska, SIS. 

Patienterna som vistas på LVM-hem och inom psykiatrin lider kan ofta lida av 

samsjuklighet.  

Det primära preventiva arbetet som sker inom SIS är riktat mot att det ska vara drogfritt på 

institutionerna. Detta preventiva arbete går dock även att applicera mot att klienter inte ska 

ta sina liv inne på behandlingshemmet. Via mer direkta preventiva åtgärder som 

regelbunden tillsyn, antidepressiv medicinering samt en stor personaltäthet så arbetar SIS 

preventivt mot suicid. Utredningar, suicidscreeningar, anamneser (sjukdomshistoria), 

vård- och behandlingsplaner samt remittering till psykiatrin ligger alla som grund för att 

förebygga suicid inom verksamheten. Vidare är miljön inom institutionen relativt 

begränsad, där medel att kunna skada sig själv (plastbestick, fast monterade möbler, 

eldningssäkra lakan mm) minimerar risken att någon ska kunna ta sitt liv, vilket får anses 

som preventivt. Det sker även ett preventivt arbete i att förebygga psykisk ohälsa bland 

klientelet.  Relationsbyggandet ligger till grund för att förebygga ett sämre mående men 

även bidra till ett förändringsarbete. Med vänlighet, respekt för individens integritet samt 

stärkande insatser i att bygga upp klientens självkänsla arbetar SIS regelbundet med att 



19 
 

stärka deras självbild. Som nämnts tidigare är psykisk ohälsa grogrunden för suicid, att 

förebygga och behandla psykisk ohälsa är därför viktigt för verksamheten. 

Vi arbetar efter en nollvision, ingen patient ska på grund av dåligt mående 

avsluta sina liv inom LVM – vården. Vi har ett ansvar att motverka detta, då 

många patienter mår väldigt dåligt och ser dystert på framtiden. Det 

förebyggande arbetet avseende jag – stärkande insatser är därför viktiga för 

att motverka suicid.   – Sjuksköterska, SIS. 

Respondenterna anser att folkhälsomyndighetens nio åtgärdsområden är funktionsdugliga 

inom deras verksamhet och välutformade i sin helhet. Minskning av alkoholkonsumtionen 

bland högriskgrupper samt ökad kunskap om depression framställs som främsta faktorerna 

till att minska suicidantalet. Vidare framställs samverkan mellan olika aktörer och 

verksamheter på både kommunal-, regional- samt statlig nivå alla som viktiga verktyg i 

det preventiva arbetet mot suicid. Utsatta grupper ven viktig grupp, där missbrukare får 

anses vara just en sådan. Dessa utsatta grupper är i behov av stöd och hjälp från 

professionella för att motverka suicid. 

För att minska självmord och självmordsförsök, måste man någonstans förstå 

mekanismerna bakom detta destruktiva tillvägagångssätt. Det finns alltså inte 

en enhetlig förklaringsmodell som kan beskriva varför någon väljer att ta sitt 

liv, utan oftast finns det många och ofta komplexa förklaringsmodeller till 

detta. För att motverka självmord bland befolkningen, är jag av samma åsikt 

som folkhälsomyndigheten (FM) att det preventiva arbetet är väldigt viktigt. 

Jag anser att de framtagna åtgärdsområdena tar sig an 

självmordsproblematiken på ett mångfacetterat sätt.  – Psykolog, SIS. 

Sammantaget är arbetet i och kring suicid viktigt, men inte primärt inom SIS. Psykisk 

ohälsa är den främsta faktorn till suicid och då framförallt depression. Det preventiva 

arbetet inom myndigheten är grundläggande för att säkerställa att ingen begår suicid. 

Vidare för att motverka suicid, arbetar myndigheten primärt för att motverka ett fortsatt 

destruktivt missbruk av alkohol- och eller narkotika.  
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Kriminalvården 

Verksamhetens syn på psykisk ohälsa 

Inom kriminalvården anses inte psykisk ohälsa vara en kriminogen faktor. Frivården 

arbetar utifrån de riskfaktorer som anses vara en riskfaktor för att en person ska återfalla i 

kriminalitet. Dessa benämns utifrån ”the central eight”. Historia av antisocialt beteende, 

antisocialt personlighetsmönster, prokriminella attityder, prokriminellt umgänge, dessa 

betecknas utifrån the bigfour. Medan the moderate four består av, missbruk och beroende, 

familj och relationer, yrke och studier samt fritid och avkoppling. Psykisk ohälsa anses ej 

tillhöra the central eight. Däremot frågas det upp när en klient kommer till frivården för 

första gången, hur den psykiska hälsan upplevs av klienten.  Har den haft någon kontakt 

med psykiatrin under uppväxten eller senare i livet, perioder av depression, 

självskadebeteende och/ eller suicidtankar. Det primära målet är inte den psykiska 

ohälsan, utan de kriminogena faktorer som ökar risken för återfall i brott. En person som 

lider av psykisk ohälsa, ges information om vart personen kan vända sig för att få hjälp. 

Unga erbjuds kontakt med en ungdomspsykolog via kriminalvården. En skyddstillsyn kan 

förenas med en föreskrift om att klienten ska underkasta sig de beslut som frivården i 

samråd med psykiatrin kan komma att besluta om. Detta är en av de insatser som frivården 

kan göra för att motverka suicid.  

Vi arbetar primärt med att besluta om påföljder av ett brott, där missbruk och 

psykisk ohälsa tas med i analysen av lämplig påföljd. Med hjälp av övriga 

samarbetspartners som till exempel psykiatrin arbetar vi preventivt för att 

motverka att personer som befinner sig inom kriminalvården ska begå 

självmord.  – Utredare, Kriminalvården. 

 

En skyddstillsyn, en frivårdande påföljd, är att genom kontroll och stöd arbeta 

brottsreducerande.  

Nationella riktlinjer 

Sett till de nationella riktlinjerna känns många av dem igen inom verksamheten, utan att 

vara uttalade direktiv inom myndigheten. Ensamhet eller ett bristande socialt nätverk, 

motverkas genom att bland annat tillsätta en lekmannaövervakare. En sekretesshävning, 

med godkännande av klienten ger möjlighet till en samverkan med psykiatrin för att på så 

sätt regelbundet uppdatera varandra kring klientens mående. Under en skyddstillsyn 

arbetar handläggaren tillsammans med klienten utifrån att se på hur ens handling kan leda 



21 
 

till olika konsekvenser. Detta kan bland annat vara att en handling leder till ångest, 

depression och skam etcetera. Arbetet med en klient under skyddstillsynen berör den 

psykiska hälsan utan att vara det primära målet, det primära är att klienten inte ska återfall 

i brott. 

Rätt instanser och insatser ska riktas mot klienten, vårt huvudsakliga mål är 

att klienten inte ska återfalla i brott. Gällande arbetet med att förbättra en 

persons psykiska mående, finns det andra aktörer med större expertis inom 

området. – Utredare, Kriminalvården. 

Det blir mer en hänvisning till andra än ett eget behandlande kring måendet. De klienter 

som påtalar suicidtankar eller självskadebeteende frågas upp kring hur de tog hjälp, om 

det gjort de och hur det har förändrats. Flera klienter berättar om hur de avbrutit sin 

samtalskontakt för att de inte gav någonting och att de har andra att vända sig till, vilket 

ger en indikation på att det finns människor i klientens liv som påvisar en av de 

kriminogena faktorerna, umgänge. Missbruksvård är något som erbjuds som 

påföljdsförslag, insatsen avser då primärt, missbruket. Dock, händer det att 

behandlingshem kan möta klientens behov av vård gällande missbruket, men att den 

psykiska ohälsan är för omfattande och svårhanterad för behandlingshemmet.  

Där är det en utmaning för frivården att hitta behandlingshem som kan möta 

klientens behov av psykiatrisk hjälp och missbruket i sig. Svårigheter med 

missbruk och psykiatriska diagnoser, är att begripa vad som är vad. Har 

klienten ett missbruk på grund av psykisk ohälsa eller vice versa.  - Utredare, 

Kriminalvården. 

Klienter som är aktuella för en skyddstillsyn med särskild behandlingsplan intervjuas av 

behandlingshemmet innan de fattar beslut om de kan ta emot klienten eller inte.  

Preventivt arbete inom Kriminalvården 

Uppföljning kring det psykiska måendet sker genom att se till vilka faktorer, inre som 

yttre, som har påverkat personen och vidare bedöma och hänvisa personen till rätt instans. 

En samverkan som sker kontinuerligt är kontakten med häktet då flera klienter kan bli 

häktade under pågående övervakning men även personer som inte står under övervakning. 

Häktespersonalen gör en så kallad screening för suicidrisk, där lämplig tillsyn sätts in vid 

behov. Utredare återkopplar med häktespersonal efter att ha träffat en klient för att kunna 

exempelvis berätta om klienten har reagerat på ett speciellt sätt då utredningen har 

genomförts. Många gånger får klienten frågor som är jobbiga att svara på, samtidigt som 
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situationen över att bli häktad ofta är påfrestande för klienten. Det är inte bara i påföljden 

som föreskrifter används för att klienten ska använda sig av psykiatrin utan även när 

personen blir villkorligt frigiven planeras kontakt med psykiatrin in om det behovet finns. 

Samverkan mellan anstalten och klienten görs innan den villkorliga frigivningen, en 

planering för hur det kommande övervaknings året kommer att se ut görs tillsammans. Om 

det framkommer en suicidrisk, kopplas psykiatrin in i form av föreskrift för att motverka 

risken för suicid. I vissa fall ramlar klienten mellan stolarna, personen är ibland för sjuk 

för missbruksvård och ibland i för djupt missbruk för att få hjälp av psykiatrin. 

 Det blir lite av ett moment 22. Då känner man sig hjälplös men även väldigt 

frustrerad över hur det ser ut. När det är så tydligt vad personen behöver men 

det går inte att lösa. - Handläggare, Kriminalvården. 

Att främja en individs livschanser till ett gott liv är en grundkomponent i Kriminalvårdens 

arbete. Rätt insatser ska förhoppningsvis på längre sikt hjälpa en individ bort från 

kriminalitet. Minskad alkoholkonsumtionen strävar kriminalvården alltid efter när det 

gäller risk- eller missbruk, även då det finns tydlig koppling mellan missbruket och 

kriminaliteten. Det finns svårigheter när personer lider av samsjuklighet, då instanser 

hänvisar personer mellan sig och ingen aktör vill ta huvudansvaret för personen. 

Att arbete suicidpreventivt är viktigt, svårigheter finns dock, då det handlar 

om att hänvisa klienten till rätt insats utifrån aktuell problembild. - Utredare, 

Kriminalvården.  

Fokus inom verksamheten är att motverka kriminalitet. Att hjälpa en individ bort från 

kriminalitet innebär även att hjälpa personen med sitt psykiska mående om en sådan 

problematik finns. I likhet med SIS är inte Kriminalvårdens huvudsakliga uppgift att 

förebygga suicid, däremot arbetas det inom båda verksamheterna suicidpreventivt i olika 

former.  

 

 

 

 

 



23 
 

Analys 
Suicid ur ett individualistiskt perspektiv 

Respondenterna lyfter fram psykisk ohälsa som den huvudsakliga orsaken till suicid. 

Depression i kombination med en psykiatrisk diagnos och/ eller missbruk, är faktorer som 

beskriver orsaker till att människor begår suicid (Vårdguiden 1177, 2018). 

Respondenterna påpekar att depression inte tas på lika stort allvar bland allmänheten 

jämfört med andra sjukdomar. Psykisk ohälsa är komplext begrepp och i flera fall 

svårförklarat. Cancer, stroke eller ett brutet ben är konkreta sjukdomar/ skador, som 

människan begriper och kan relatera till. Depression är i den bemärkelsen inte lika 

konkret. Det är en psykisk sjukdom som kan ge fysiska symtom, men den är fortsatt inte 

lika konkret som till exempel en fraktur. Möjligen kan detta förklara misstron bland 

allmänheten gällande depression och hur den vidare påverkar människors vilja att leva.  

Sveriges television, uppdrag granskning, sändes den 7 november 2018 reportaget om 

”Vem kan rädda Sanne?”. Sanne är vid tillfället 29 år gammal och riskerar att dö. Sanne 

har tvångsvårdats enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård [LPT] 21 gånger. Anorexia, 

missbruksproblem och ångest är några av de saker som Sanne handskas med. Hon har 

blivit utskriven från psykiatrin på grund av att hon överdoserat narkotikaklassad medicin. 

Bland flera vårdinrättningar skickas Sanne runt. Vårdinrättningarna beskriver att de följer 

de lagar och regler som finns inom verksamheterna. Reportaget beskriver att det inte är 

psykiatrins ansvar enligt lag att ansvara för beroendevård. Kriminalvården och SIS 

påpekar att de ser problem och genom samverkan med andra instanser försöker de ge rätt 

medel för klienten. De som drabbas av oklarheter rörande ansvarsfrågan, är personer som 

befinner sig i ett missbruk parallellt med psykisk ohälsa. SIS och Kriminalvården arbetar 

med missbruksproblematik. Arbetet görs genom preventionsprogram samt kontakt med 

andra verksamheter såsom socialtjänsten. Psykiatrin ska ta hand om det övriga 

psykiatriska tillstånd. En problematik som diskuteras i reportaget är att sjukvården 

försöker freda sina resurser utifrån att skicka tillbaka personen till exempelvis 

socialtjänsten och vice versa. De som arbetar inom dessa verksamheter är sjuksköterskor, 

läkare och socialarbetare. Dessa gör så gott de kan men misslyckas då systemet är riggat 

enligt Markus Heilig, världsledande beroendeforskare. Problemen finns där, synligt för 

båda verksamheterna, men insatserna för klienterna saknas. I fallet om Sanne ska 

psykiatrin tillhandahålla medel för hennes problematik gällande anorexin och 

suicidförsöken. Socialtjänsten ska tillhandahålla insatser riktade mot missbruket.(Sveriges 

television, uppdrag granskning, sändes den 7 november 2018 reportaget om ”Vem kan 

rädda Sanne?”). 
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Suicid ur ett sociologiskt perspektiv 

Samhälleliga områden som bostadsområde, kön, sexualitet, ålder, arbetslöshet, 

skilsmässor, ekonomiska problem bör förstås hur de påverkar suicidala människor. 

Folkhälsomyndigheten (2017) och Durkheim (1983) belyser sociala faktorer, där 

begreppet suicid synliggörs utifrån samhällets värderingar och normer. Fördelar med att 

belysa suicid ur ett mer samhällsvetenskapligt perspektiv, är bland annat skuldfrågan. Med 

hänvisning till psykisk ohälsa, läggs skulden och förklaringarna på individen i fråga. Kan 

suicid hänvisas till samhället, behöver inte individer ta på sig skulden helt och hållet, utan 

kan hänvisa till mer sociala förklaringsmodeller. Respondenterna betonar att klientelet ofta 

har komplexa problem, många lider av samsjuklighet (missbruk och psykisk ohälsa) i 

kombination med kriminella handlingar. Respondenterna återkommer till att personer lider 

av individuella “fel”. Vi anser att samsjuklighet, kriminalitet och suicid ska förstås utifrån 

den verklighet som dessa individer befinner sig i. 

 

Alternativ till förändring 

Respondenterna vill revidera dagens LVM-lag. De anser att den är gammalmodig och har 

inte följt med i samhällsutveckling. Klientelet är annorlunda jämfört med förr och LVM- 

lagen bör kortas ner från sex månader till en för individen, anpassad längd... “Statens 

institutionsstyrelse skall, så snart det kan ske med hänsyn till den planerade vården, 

besluta att den intagne skall beredas tillfälle att vistas utanför LVM-hemmet för vård i 

annan form” LVM (SFS:1988:870). Det framgår i lagtexten att vården ska utföras utanför 

institutionen så snart SIS bedömer det lämpligt. Respondenterna uttrycker att denna 

vårdform sällan fungerar i praktiken. Vi anser att individers psykiska hälsa påverkas 

negativt av att vårdas för länge inom låsbara enheter. Vikten av ett bra samarbete på lokal-

, regional- och statlig nivå är som respondenterna betonar, viktiga för att kunna säkerställa 

en god eftervård. God samverkad kan effektivisera resurser genom att nå gemensamma 

mål (Kunskapsguiden, 2019). Miljön på institutionerna beskrivs som begränsad.  

Respondenterna berättar återkommande att de ser problemen, men har inte verktygen 

inom verksamheten för att hjälpa suicidala människor inom deras väggar. De försöker 

istället hjälpa personen genom att hänvisa till psykiatrin. Individer som är suicidala är 

vanligtvis aktiva i ett missbruk uppger respondenterna. Missbruksvården kan inte hjälpa 

personen då de anser att personen har för stora problem med den psykiska hälsan. Tidigare 

forskning visar på riskfaktorer för suicid, bland annat alkohol- och droganvändande nämns 

som en riskfaktor (WHO, 2019).Från ett sociologiskt perspektiv kan suicidala individer 
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definieras som en avvikande grupp (Durkheim, 1983). Respondenterna berättar att 

klienterna de möter i verksamheterna ibland känner sig utanför samhället. Vilket 

poängterar det sociologin beskriver om att människan kan se sig själv som avvikande. 

Även sett till ett individualistiskt perspektiv går det att härleda svaren från våra 

respondenter. De berättar om att de försöker se varningssignaler så tidigt som möjligt. 

Vidare påpekas det att medikaliseringens fördel i samhället är att det ges mer möjligheter 

och rättigheter för individen genom bland annat sjukskrivningar. Återkommande berättar 

våra respondenter om motsatsen, att klienter som är suicidala och i exempelvis ett 

missbruk inte får den hjälp de behöver.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Teoretisk diskussion 

Samhällets ansvar 
Suicid som forskningsämne, har i denna studie belysts från olika perspektiv. Studien 

fokuserar framförallt på hur suicid kan förstås ur ett sociologiskt perspektiv. Suicid har 

belysts utifrån hur strukturella förändringar i samhället påverkar suicidala människor 

(Durkheim, 1983; Goffman, 2011). Under Durkheims levnadstid förklarade han suicid ur 

religiösa-, ekonomiska-, arbetsmässiga faktorer. Samhället som organism påverkar och 

styr människors val. Vid granskning av en människas val att ta sitt liv, går det med största 

sannolikhet att härleda det till att samhället har spelat en roll i utfallet (Durkheim, 1983).  

 

Individuella förklaringar 
Det är samhället som bestämmer vem som ska accepteras eller inte. Individer som föds 

med neuropsykiatriska diagnoser, missbildningar, dåliga (missbruk, sjukdomar) gener och 

i utsatta bostadsområden, är på förhand dömda av samhället (Goffman, 2011). Samhället 

säger att dessa grupper inte kan bidra till något produktivt och bör därför stämplas som 

avvikande. Suicidbenägna individer är en sådan grupp, samhället dömer ut dessa 

individer. Att bli utdömd av samhället påverkar individen, samhället säger att du inte 

duger som du är (Goffman, 2000). Psykisk ohälsa är idag, uteslutande det främsta 

argumentet för att förklara bakomliggande orsaker till suicid. Det är ett begrepp som 

innehåller allt från stress till allvarliga psykiatriska tillstånd, som schizofreni och 

psykopati (Socialstyrelsen, 2017). Vid närmare granskning kan psykisk ohälsa upplevas 

svårdefinierat. Bland media, vetenskap och allmänheten används begreppet psykisk ohälsa 

för att förklara en massa sjukdomar och dödsfall, där inräknat suicid. Vi anser att psykisk 

ohälsa som begrepp, förenklar och förminskar problematiken kring suicid. Att endast 

hänvisa suicid till individuella brister, skapar ett stigma hos personen, samtidigt som 

samhällets ansvar hålls dolt.  

 

Negativa/ Positiva aspekter av studien 

Som nämnts tidigare i studien finns det mycket forskat i och kring ämnet, suicid. Det kan i 

sig tolkas som både positivt och negativt. Positivt i den bemärkelsen att det finns 

trovärdiga och legitima källor som vidare har använts till studien. Negativt i form av att 

den inte leder nämnvärt till någon ny kunskap, studiens syfte i likhet med många andra 

källor påvisar redan väl dokumenterat fakta som bakomliggande orsaker till suicid samt 



27 
 

hur arbetet med suicid kan ske rent preventivt. En studie som präglas av ett innovativt- 

och nytänkande perspektiv, stärker studiens kvalitet och trovärdighet (God Forskningssed, 

2017; Bryman, 2011). Vår studie är inte särskilt innovativ utifrån dessa premisser, och 

studien brister utifrån ett kvalitetsbegrepp med andra ord. Negativa aspekter av kvalitativa 

intervjuer är problem med generaliserbarheten, då många kvalitativa intervjuer utgår från 

en relativt liten del individer eller mindre område. Vidare problem med att kunna överföra 

resultat till andra miljöer, då resultatet inte är representativt på grund av liten 

undersökningsgrupp (God forskningssed, 2017; Bryman, 2011). Detta kan vi intyga om i 

vår studie, då undersökningsgruppen endast har bestått av fyra personer. Vilket påverkar 

generaliserbarheten, svårigheter att applicera resultat till andra miljöer. Däremot förhåller 

sig studien väl utifrån andra kvalitetsbegrepp, valet att studera ett väletablerat område 

stärker kvaliteten i studien. En studie med tydlig struktur, precision samt användande av 

tidigare forskning stärker ofta kvaliteten i studier. Kvalitativa studier präglas ofta av 

forskarens/ forskarnas subjektiva upplevelse av vad som bedöms som viktigt att presentera 

i utformandet av studien, innehållet och resultatet (God forskningssed, 2017; Bryman, 

2011). Resultatdelen kan tolkas och analyseras av forskarna från ett subjektivt och partiskt 

perspektiv, vilket skapar problem utifrån både etiska och kvalitativa aspekter (Bryman, 

2011). Analysarbetet av insamlat material har präglats av ett objektivt förförande. Sen har 

så klart tolkningar och analyser präglats av subjektiva intressen, där vi har anpassat 

analysen till att besvara studiens syfte. Dock utan att för den skullen förvränga fakta.  

Studiens resultat och analys visar att det suicidpreventiva arbetet är sekundärt för både SIS 

och Kriminalvården. Gemensamt för SIS och Kriminalvården är personerna som vistas 

där. En personkrets som till stora delar lider av psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet. 

Dessa tre faktorer påverkar människors vilja att leva eller inte leva, menar vi. Studiens 

resultat tyder även på en utsatthet bestående av missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa 

etcetera, ökar risken för suicid.  
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Slutsatser 

Studiens syfte har varit att belysa hur SIS och Kriminalvården ser på suicid och hur dem 

arbetar preventivt för att motverka suicid. Utöver detta primära syfte, visar även resultatet 

på andra aspekter av suicid. Klientelet som vistas inom SIS och Kriminalvården visar på 

liknande egenskaper och beteenden. Resultatet visar att psykisk ohälsa är huvudorsaken 

till självmord. Varken SIS eller Kriminalvården arbetar primärt med den psykiska ohälsan 

hos klientelet, trots vetenskapen om att många mår dåligt. Att omformulera SIS och 

Kriminalvårdens uppdrag, vore därför önskvärt, menar vi. Personer tar inte livet av sig 

under tiden de vistas inom verksamheterna, utan risken ökar när vistelsen är över. 

Verksamheterna bör tänka mer långsiktigt, bestående av god eftervård för att minimera 

suicid. Missbruk och Kriminalitet är riskfaktorer avseende suicid, en särskilt utsatt grupp 

med andra ord. Denna grupp behöver därför extra mycket stöd och hjälp av samhället. 

Studien belyser även vikten av rätt insats av rätt instans. Missbruk och kriminalitet, kan 

förstås som handlingar baserat på ett psykiskt dåligt mående. Psykiatrin har det primära 

ansvaret för att motverka ett psykiskt dåligt mående och minimera risken att någon ska 

begå suicid. Många som vistas inom SIS och Kriminalvården är i behov av sjukhusvård, 

framförallt personer som lider av samsjuklighet. Det finns en viss implementerings och 

ansvars problematik här, menar vi. Studien belyser svårigheterna som myndigheterna har 

gällande att bistå rätt person med rätt hjälp.  
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Bilaga 1: Intervjuguide  

Utbildning: 

Befattning/ yrke: 

Hur länge har du arbetet inom verksamheten: 

Tema 1 – Nationell nivå 

1/Främja goda livschanser för mindre gynnade grupper. Som tillexempel grupper med 

lägre utbildningsnivå. 

2/ Minska alkoholkonsumtionen i befolkningen och i högriskgrupper för suicid. Många 

studier visar på ett samband med en hög alkoholkonsumtion och ökad risk för suicid. 

Personer med en beroendeproblematik behöver ha tillgång till en god vård för att minska 

risken att begå suicid. 

3/ Minska tillgängligheten till medel och metoder för suicid. Restriktioner kring 

föreskrivande av vissa läkemedel, lagstiftning för kontroll av skjutvapen, skyddsbarriärer 

vid särskilt utsatta områden som broar och järnvägs- och tunnelbanespår. 

4/ Se suicid som psykologiska misstag. För att minska stigmatiseringen av suicid bör 

suicid liknas vid andra fysiska skador/ olyckor, där suicid bättre kan förstås utifrån miljö- 

och sammanhangsmässiga faktorer. 

5/Förbättra de medicinska, psykologiska och psykosociala insatserna. Upp till 90 % av 

alla suicid beror på någon typ av psykisk ohälsa/ sjukdom, där depression ligger i 

framkant av dessa psykiska problem. Skola, sjukvård och socialt arbete ska jobba 

preventivt avseende personer som lider av psykisk ohälsa. 

6/ Sprid kunskap om evidensbaserade metoder för att minska suicid. Professionella ska ha 

tillgång till kunskap för att det förebyggande arbetet ska kunna uträttas. Myndigheter, 

aktörer och professionella bör samverka för att på så sätt sprida kunskap sinsemellan. 

7/ Höj kompetensen hos nyckelpersoner. Yrkesgrupper som arbetar med suicid, behöver 

ha tillgång till adekvat utbildning för att kunna sätta in rätt åtgärder. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/nationellt-handlingsprogram/
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8/ Gör händelseanalyser efter suicid. För att förstå hur och varför en person har tagit sitt 

liv behöver verksamheter, kommuner och andra aktörer gör analyser av suiciden. Detta för 

att öka kunskapen och på sätt eventuellt kunna förhindra fler suicider. 

9/ Stöd frivilligorganisationer. Ideella organisationer utför mycket av det preventiva 

arbetet med suicid. Dessa organisationer är ett viktigt komplett till staten, landstingen och 

kommunerna. 

Alla nio åtgärdsområden finns på folkhälsomyndighetens hemsida: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/nationellt-handlingsprogram/ 

  

Frågeområde 1: Vad tänker du när du läser de nationella riktlinjerna? Vilka av dessa 

punkter möter du/ känner igen inom din verksamhet? 

Svar: 

  

Tema 2 – Samhällelig nivå 

Frågeområde 2: Synen på dels orsaker med även lösningar på suicid, kan ses ur olika 

perspektiv. Vilka bakomliggande faktorer tror du ligger bakom att individer tar sitt liv? 

Har samhället som helhet något ansvar för att förstå och vidare förebygga det preventiva 

arbetet gällande suicid? 

Svar: 

 Tema 3-Lokalnivå 

Frågeområde 3: Hur arbetar ni med att förebygga suicid bland era klienter/ intagna? 

Svar: 

Frågeområde 4: Hur sprider ni information inom verksamheten för att motverka suicid? 

(Riktlinjer etcetera) 

Svar: 
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Bilaga 2: Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter från socionomprogrammet (Umeå Universitet). Vi söker nu 

intervjudeltagare från både Statens institutionsstyrelse (SIS) och Kriminalvården till vår 

kandidatuppsats, uppsatsen berör ämnet suicid. Uppsatsen syfte är att studera suicid ur ett 

sociologiskt- och individualistiskt perspektiv. 

Vi tänker oss att yrkesverksamma inom SIS och Kriminalvården regelbundet möter 

personer (klienter/ intagna) som lider av psykisk ohälsa (depression, suicidförsök) och/ 

eller påvisar beteenden/handlingar/ känslor av suicidal karaktär. Vi tänker oss därför att ni 

kan ge oss en bredd och överskådlig bild av hur ni arbetar med att upptäcka och förhindra 

att personer (klienter/ intagna) ska begå suicid inom er verksamhet, vilket sedermera kan 

hjälpa oss att besvara studiens syfte ur både ett sociologiskt- och individualistiskt 

perspektiv.   

 

Intervjuerna kommer ta mellan 30–60 minuter och kan ske både via telefon eller personlig 

kontakt. Intervjumaterialet kommer att dokumenteras via inspelning och därefter 

transkriberas. Ljudinspelning kommer att raderas när uppsatsen är färdigställd. Studien 

kommer att presenteras som en kandidatuppsats via Umeå universitet. Uppsatsen kommer 

finnas tillgänglig för allmänheten via det digitala vetenskapliga arkivet DiVa. 

Vill du ställa upp på en intervju kommer ditt namn, ålder och övrig känslig information 

som kan tänkas röja din identitet att anonymiseras. Du kan när som helst under intervjun 

välja att avbryta ditt deltagande. 

Tackar du ja till att ställa upp på en intervju, samtycker du även till att informationen som 

framkommer under intervjun kankomma att användas i studien.  

 Med vänlig hälsning Jacob Jonsson & Simon Vikström 
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Bilaga 3: Kodningsschema 

 

Exempel på kodningsschema 

 

Meningsbärande enheter Kod Kategori Tema 

Många patienter har dokumentation som 

visar på tidigare suicidförsök och psykisk 

ohälsa. 

Tidigare 

suicidförsök 

Dåligt mående 

Suicidrisk Tvångsvård 

Ibland fungerar tyvärr samarbetet med 

andra aktörer dåligt, vilket drabbar den 

enskilde negativt. 

Kriminalvården 

Psykiatrin 

Komplext 

problem 

Samverkan 

 

 

 

 

 

 

 


