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Sammanfattning 
“Suicidal behavior in children and adolescents is one of the most 
significant mental health problems among the youth of today.” 
- William M. Reynolds and James J. Mazza 

 
Utifrån beskrivningar av behandlarens självupplevda erfarenheter i arbetet med 
suicidriskbedömningar vid Barn- och ungdomspsykiatrin, har tidigare forskning 
samt teori analyserats för att kunna främja arbetet med suicidala ungdomar. Denna 
kvalitativa studie baseras på empiriska studier från sjukvårdspersonal inom Barn- 
och ungdomspsykiatrin. Studien påvisar hur behandlare använder sig av 
suicidriskbedömning som metod för att förebygga suicidalitet bland ungdomar. 
Studien belyser även svårigheten med att arbeta med dessa ungdomar samt vilka 
risk- och skyddsfaktorer som är väsentliga för en ungdom som går i tankar om att 
vilja ta sitt liv.  



Förord  
 
Vi vill inleda med att tacka vår handledare Zum Wik. Tack för att du delgett av 
din yrkeskunskap och för att du hjälpt oss utforma vår studie samt fått oss att 
tänka till en extra gång under resans gång. Vi vill även rikta ett stort tack till 
Marita Pekkanen som hjälpt oss att få in en socialpedagogisk tanke i studie. Tack 
till de respondenter som ställt upp och låtit oss ta del av era erfarenheter och 
kunskap. Ni visade på stor kompetens och att ni brinner för era arbeten. Vi är 
tacksamma för att ni gett oss ökad kunskap, förståelse och empati i ert arbete med 
suicidala ungdomar. Sist men inte minst tack till kursens examinatorer Mats 
Anderberg och Mikael Dahlberg för er breda kunskap. 
  
Det har varit lärorikt och berikande att skriva denna studie. Vi har lärt oss väldigt 
mycket om det befintliga problemområdet.  Samtidigt har vi fått ökad förståelse 
för svårigheten att möta ungdomar som går i suicidtankar, men även insett att det 
finns en viss värme och glädje i att möta dessa ungdomar och man som 
behandlare i många fall kan hjälpa dem på rätt väg. 
  
Utformningen av studien har varit utmanande samtidigt som vägen till en färdig 
studie har fått oss att inse hur mycket vi utvecklats under utbildningens gång. 
Samarbetet författarna sinsemellan har fungerat på ett ypperligt sätt, trots att vi 
håller en nära vänskap. Vår starka vänskap har snarare varit fördel då vi i många 
fall tänker likadant och därför har skrivandet gått väldigt lätt då vi har kunnat 
kompensera för varandra. Vi har skrivit var och en för sig och den andre har fått 
komma med nya tankar och resonemang eller lägga till samt ta bort text den inte 
tycker har varit relevant. Detta innebär att alla delar i studien är skriven av båda 
författarna. 
  
Vi har lärt oss mycket genom studiens gång samtidigt som vi vuxit, inte bara i 
rollen som blivande socialpedagoger utan även som människor.  
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1. INTRODUKTION 

I Sverige väljer ungefär 50 ungdomar per år att ta sitt liv. Tillsammans med 
trafikolyckor är suicid den vanligaste dödsorsaken bland ungdomar i åldern 15-19 år. I 
tidigare forskning som Beskow (2000) beskriver har en viktig fråga ständigt varit i 
fokus, varför har det dröjt alldeles för länge innan en genomtänkt suicidprevention växt 
fram? Det vanligaste svaret blir att under många omständigheter har människor svårt att 
öppet prata om sina problem. När en människa lever i tystnad uppstår missförstånd och 
oförståelse från utomstående. En annan teori är att det är allt för komplexa problem för 
att kunna vara möjliga att förebygga, uppgivenheten har orsakat fördröjning i såväl 
prevention som forskning. Schmidt (2016) påpekar även att suicidium hos barn och 
ungdomar är ett nationellt och prioriterat problem och trots detta uppstår det fortfarande 
brister i forskningen när det gäller utveckling av utbildning för behandlaren. 
Behandlarens kompetens har under en längre tid åsidosatts, även förutsatt att 
behandlaren kan ha störst inverkan för att förhindra ungdomarna från deras 
suicidtankar. Enligt Schmidt (2016) är det först under de senaste decennierna som 
forskarna har kunnat identifiera brister för att kunna utveckla bedömningen av 
suicidrisken hos ungdomar.  
 
Denna studie belyser hur samtliga yrkeskategorier inom barn- och ungdomspsykiatrin 
arbetar för att reducera dödssiffran genom suicidbedömningar samt de metoder som 
används vid en suicidbedömning. Syftet är att få en inblick i de svårigheter som kan 
uppstå vid mötet med ungdomen samt hur behandlaren ser på sin egna 
prediktionsförmåga i arbetet men även i arbetet att förebygga suicidium avseende 
bedömningar och riskfaktorer. I en bedömning av suicidrisk hos en ungdom är det av 
vikt att behandlaren får reda på varför ungdomen är villig att ta sitt liv, för att kunna 
matcha rätt behandling för ungdomen. Det är även av vikt då studiens författare vill se 
en minskad dödssiffra och få en ökad förståelse till varför en del ungdomar väljer att 
avsluta sitt liv. Genom våra frågeställningar önskar vi få ett helhetsintryck på hur 
anställda inom barn- och ungdomspsykiatrin arbetar aktivt med att reducera detta 
problem.  

1.1 Begreppsdefinition  
I studien har vi valt att använda ordet suicidium genomgående som ett begrepp för 
självmord. Detta för att vi anser att självmord i sig är ett ord som kan väcka många 
känslor för de som läser vår studie. Suicidium är dessutom ett begrepp som används i 
tidigare gjord forskning om ämnet, vilket ökar dess relevans märkbart.  
Arv och miljö är oberoende av varandra, därför har vi valt att använda oss av 
vårdnadshavare samt biologisk förälder i vår studie. Det finns barn och ungdomar som 
inte bor med, eller har sina biologiska föräldrar i sin närhet, vilket gör det relevant att 
använda ordet vårdnadshavare i studien. Vårdnadshavaren är ansvarig för ungdomens 
miljö och omgivning, vilket i sig har en viss påverkan på ifall en ungdom upplever 
suicidtankar eller inte. Ungdomen bär dock med sig arvet från den biologiska föräldern 
såsom missbruksproblematik eller tidigare suicidium i familjen samt andra genetiska 
faktorer som kan öka risk för suicidium.  
Behandlare är även ett begrepp som används i studien. Detta är ett begrepp för den 
person som arbetar med ungdomen i suicidrisk oavsett profession. På verksamheterna 
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som undersökts i studien finns det flertalet olika yrkesroller som utför samma arbete, 
därför har vi valt att benämna dessa som behandlare för att få ett bredare perspektiv. 

2 BAKGRUND 
I detta avsnitt belyses suicidprevention och hur man som professionell behandlare skall 
förebygga suicid hos unga människor. Vidare redovisas forskning på den kunskap som 
behandlare besitter idag för att vara en skyddsfaktor. 

2.1 Bristande prevention 
Från början av seklet, fram till sextiotalet hade man noterat en minimal ökning i 
suicidstatistiken, efter sextiotalet, fram till åttiotalet hade ökningen skett drastiskt hos 
unga. Sedan nittiotalet har siffrorna trots allt legat stabilt. Suicidförsök har rapporterats 
så tidigt som hos treåringar, dock endast några enstaka fullbordade självmord 
förekommer före 15 års ålder i Sverige (von Knorring, 2012). Trots en ökad förståelse 
för den problematik suicidium innebär, har processen i arbetet med att reducera 
dödssiffran med ursprung i suicidium inte lyckats under de senaste 60 åren (Ougrin et 
al., 2015). Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa 
(NASP) menar att flera enkätundersökningar uppgett att 7-8 % av flickor och 3-4 % av 
pojkar i åldern 15-19 år någon gång försökt ta sitt liv, detta är ca 5-6 % av Sveriges 
skolungdomar (NASP, 2017). Av de människor som gör allvarliga suicidförsök dör 10-
15 % så småningom i suicid. Genom medicinsk behandling, utvecklingen av 
depressionsbehandlingar samt effektivare psykoterapiformer menar Beskow (2011) på 
att man då lyckats få 80-90% av de som varit suicidala fått den hjälp för att kunna 
hantera sina liv. Dock vet inte forskarna om de lyckats radikalt och bestående att sänka 
suicidfrekvensen då preventionsarbetet inte pågått under tillräckligt lång mätbar tid. 
Forskarna menar på att man i första hand måste få användning av den kunskap som 
redan existerar (Beskow, 2011). Därför är det av vikt att upptäcka dessa ungdomar så de 
får behandling i ett tidigt skede.   
 
2.1.1 Bakomliggande faktorer till suicid 
I det kritiska skedet när en ungdom begått suicidium eller har gjort ett försök till ett 
suicidium verkar handlingen ofta vara något överraskande men i efterhand brukar det 
dock komma fram att många av dessa ungdomar har haft det svårt under en längre 
period. NASP menar på att dessa ungdomar i vissa fall lidit av depression eller ångest 
samt missbrukat alkohol och/eller narkotika, dock inte alltid tillsammans. Beteenden 
som utagerande beteenden som slagsmål, stöld och skolk kan bidra till att ungdomen 
kommer in i fel nätverk, eller utesluts från det sociala nätverket vilket i sin tur bidrar 
med negativa sociala konsekvenser samt kronisk stress. Beteenden som de här kan i 
många fall uppmärksammas en tid innan ungdomen avslutar sitt liv, eller försöker att 
avsluta det. Även psykosocial problematik kan lägga grund till suicidtankar som 
psykoser, schizofreni, manodepressiv sjukdom och personlighetsstörningar (sfbup.se, 
2017).  
 
NASP (sfbup.se, 2017) styrker Reynolds & Mazza (1994) resonemang om att ungdomar 
som tar sina liv eller som får suicidtankar i många fall uppvisar en påtaglig sårbarhet 
samt mottaglighet för stress. Detta beror enligt NASP (sfbup.se, 2017) på genetiska 
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egenskaper hos ungdomen och införskaffade egenskaper. Dessa egenskaper har sin 
grund i negativa upplevelser samt problematiska livsomständigheter. Dessa genetiska 
drag, införskaffade egenskaper samt kombinationen av individens copingstrategier 
spelar roll hur den suicidala processen utvecklas hos den specifika individen (sfbup.se, 
2017).  
 
I familjer där speciella omständigheter råder har det visat sig att suicidala beteenden är 
vanligare än både hos de ungdomarna med depression och ungdomar i allmänhet. Dessa 
omständigheter kan inneburit att ungdomen varit utsatt för vuxnas konflikter eller 
känslomässiga trauman. Livsomställningar som mobbning, våld inom familjen, incest 
eller kronisk psykisk ohälsa har betydelse för hur en ungdom hanterar påfrestningar 
senare i livet. Inte sällan uppkommer suicidala tankegångar av yttre händelser hos 
ungdomen. Det kan vara bråk med föräldrarna eller pojk-/flickvän eller att ungdomen 
misslyckas i skolan. Sårbara ungdomar anser ofta att misslyckanden är mer traumatiska 
än andra ungdomar och dessa känslor kan kännas mycket starka för individen, såsom 
skam eller ilska. När ungdomen känner att självkänslan blir kränkt svarar kroppen med 
en upplevelse av bottenlös hopplöshet och ursinne. Om det då inte finns någon hjälp att 
tillgå, kan ungdomen se suicidium som den enda utvägen (sfbup.se, 2017). 

2.2 Psykisk ohälsa 
Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2008) finns det ingen specifik beskrivning av vad 
psykisk ohälsa egentligen är och vart gränsen för “normalt” går. Nedstämdhet, trötthet 
eller depression när någon i ungdomens närhet går bort är en vanlig reaktion, men när 
dessa tre sinnesstämningar uppstår utan egentlig orsak och under en längre period kan 
det kallas psykisk ohälsa. I Sverige identifieras psykisk ohälsa och innehållande 
diagnoser i International Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-
10). Psykisk ohälsa kan även vara något subjektivt och uppfattat av den enskilda 
individen. Tre vanliga kategorier av psykisk ohälsa kan vara inåtvända problem som 
depression och depressiva besvär, självskadebeteende vilket inkluderar suicidalitet samt 
utagerande problem som ADHD, hyperaktivt beteende och aggressivt beteende. 
 
2.2.1 Ökning av psykisk ohälsa 
Enligt socialstyrelsens nationella patientregister, ökar den psykiska ohälsan hos barn 
och ungdomar och cirka 10 % av flickor, pojkar och unga män uppges ha någon form av 
psykisk ohälsa (Socialstyrelsen.se, 2017). Däremot är den parallella siffran hos unga 
kvinnor uppkommer till hela 15 %. Det har visat sig att det är diagnoser som 
depressioner och ångestsyndrom som har bidragit till ökningen, men även diagnoser 
som tyder på ett bruk av substanser kan bidra till ökningen hos unga män. Även Statens 
Folkhälsoinstitut (2008) menar att det finns en ökning av psykisk ohälsa bland 
ungdomar under de senaste 20 åren. De inåtvända problemen har visat sig befinna sig 
hos den största andelen flickor, så många som var fjärde unga kvinna känner besvär av 
oro, ångest eller depressivitet. Under 2000-talet har även antalet avsiktliga 
självskadande handlingar ökat. Suicidförsök står till en stor del av dessa handlingar hos 
både flickor och pojkar, men ökningstakten har visat sig vara störst hos flickor i de övre 
tonåren. Däremot är ett fullbordat suicid vanligare hos pojkar och har inte ökat. 
Ökningen av självskadebeteendet tror Statens Folkhälsoinstitut (2008) kan ha att göra 
med det samband som finns mellan självskadebeteende och depression.  
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Socialstyrelsen (2017) menar på att ohälsan förmodligen kommer att öka då 
sjukdomsfallen i många fall är långvariga. Hos dessa barn och unga vuxna finns det en 
ökad risk för suicidförsök samt suicid. I Sverige ser man en generell ökning i psykisk 
ohälsa hos alla barn och unga vuxna, men procentuellt är den psykiska ohälsan högre 
hos de ungdomar där det förekommer svåra psykosociala förhållanden. Parallellt med 
att den psykiska ohälsan ökar, har det även framkommit att det finns en ökning av 
neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och autismspektrumtillstånd. I många fall har 
barn och ungdomar som fått en neuropsykiatrisk diagnos en samsjuklighet med annan 
psykisk ohälsa såsom depression eller ångestsyndrom.   
 
2.2.2 Depressioner och ångestsyndrom  
Bland unga människor kan det vara problematiskt att skilja mellan depression och 
annan psykisk ohälsa samt utvecklingsrelaterade omställning eller en naturlig reaktion 
på yttre omständigheter. Observationer en längre tid bland unga människor blir extra 
viktigt när de mår psykiskt dåligt, tydlig försämrad funktionsnivå, självskadebeteende 
samt suicidal kommunikation bör därmed alltid tas på största allvar. Faktorer för ökad 
depression kan bland annat vara avsaknad av vuxet stöd för ungdomen samt belastande 
familjesituationer (Nyberg, 2018). De dominerande diagnoserna för psykisk ohälsa är 
enligt Socialtjänsten (Socialtjänsten.se, 2017) depressioner och olika typer av 
ångestsyndrom hos barn och ungdomar. De menar på att ångestsyndrom är vanligare än 
depressioner hos både flickor och pojkar.  
 
Depression är så vanlig bland befolkningen att tillståndet i många fall blir kallat en 
folksjukdom, enligt Glant (2013) drabbas var fjärde man och varannan kvinna någon 
gång under livet av en depression. Det är svårt för individer med en depression att göra 
saker och ta tag i saker som behövs göras, det kan vara simpla saker för en frisk person 
som att diska eller tvätta. Den som drabbas av depression upplever ångesten som en 
plåga, en plåga som kan bli så stor att individen får suicidtankar och känslorna kan även 
leda individen till att begå suicidium (Glant, 2013).  
 
Det finns en rad olika ångestsyndrom. De kroppsliga symtom som ofta uppkommer vid 
ångest är att individen känner oroskänslor som kommer utifrån. Om ångesten skulle 
förvärras kan individen få symtom som hjärtklappning, yrsel och känna sig svimfärdig. 
Vid grov ångest kan det kännas som om individen inte får luft (Glant, 2013). 
Panikångestattacker kommer ofta plötsligt och kan enligt Glant (2013) inte förutspås. 
De kan kännas som en hjärtinfarkt om individen inte tidigare varit med om en 
panikångestattack tidigare, vilket gör att individen blir rädd att det är någon fysisk 
sjukdom som ligger bakom. Efter några panikångestattacker kan individen vara rädd att 
dessa ska upprepas. Glant (2013) menar på att individen då går och oroar sig över en ny 
attack vilket kan skapa ett ångestsymtom som kallas förväntningsångest. Denna typ kan 
innebära att individen blir så rädd för att uppleva en ångestattack och tillslut inte vågar 
gå ut. En annan vanlig form av ångest är generaliserad ångest, som numera kallas 
generaliserat ångestsyndrom (GAD). Denna typ finns mer eller mindre med individen 
hela tiden och är inte bunden till en speciell händelse eller situation. En individ som är 
drabbad av GAD upplever ständiga ångestkänslor som kan ha grund i att denne inte 
känner att den duger eller kroppsliga bekymmer (Glant, 2013). 
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2.2.3 Påföljd av psykisk ohälsa i tidig ålder 
Socialtjänsten (2017) menar på att de barn och ungdomar som tidigare vårdats för 
depressioner och ångestsyndrom lider en ökad risk för en utdragen 
sjukdomsproblematik med försämrad hälsa samt funktionsförmåga. En studie gjord av 
socialtjänsten (2017) påvisade att suicidförsök eller suicidium var vanligare hos 
ungdomar som i tidig ålder fått psykiatrisk vård eller utskriven psykofarmaka för sin 
depression eller ångestsyndrom. Psykisk ohälsa som ångest och depressioner är 
identifierbara med en högre risk av riskfaktorerna för suicidium och skulle kunna vara 
en direkt faktor till att en ungdom erhåller suicidtankar.  

2.3 Behörig personal 
Personalen bör enligt NASP, bortsett från vilken verksamhet de än arbetar på, ha 
uppfattning om sin egen inställning samt värderingar i fråga om det ansvar varje individ 
har för sitt egna liv då detta kan komma att påverka förhållningssättet behandlaren har 
till den unga patienten. Det är även av vikt att behandlaren har god utbildning, 
erfarenhet och överens om vilket förhållningssätt och handlingsprogram som skulle vara 
relevant för den enskilda individen. I arbetet med unga är det av relevans att 
behandlaren inte förbiser att ungdomen förväntar sig att få lika mycket, eller lika lite, 
hjälp och stöd som denne är van att få från vuxna i dess sociala nätverk. I vissa fall 
anförtror sig ungdomen till en nära vän och i vissa fall väljer ungdomen att avskärma 
sig helt från omgivningen, därför är det av betydelse att personal som finns runt 
omkring ungdomen är uppmärksam på ett eventuellt avvikande beteende (sfbup.se, 
2017). 
 
2.3.1 Förberedelesnivå hos personal  
I en tidigare gjord studie av Schmidt (2016) påvisade resultatet av en enkät att 17 % av 
praktikerna som arbetar med suicidbedömningar att de inte fått någon utbildning eller 
kurs i att arbeta med denna problematik, 20 % känner sig inte förberedda att arbeta med 
klienter med suicidtankar samt 68 % känner sig förberedda på vad deras arbete innebär. 
Studien visade att det fanns signifikanta skillnader bland de praktiker som kände sig 
förberedda eller inte, beroende på vilken metod som används på deras arbetsplats. För 
att kunna identifiera klyftan frågades deltagarna i studien vad de vill få ökad kunskap 
om. Listan av det som enligt deltagarna bör prioriteras innebar att få en omfattande 
utbildning i att läsa av antydningar och varningssignaler, tätt följt av att få närvara vid 
fler workshops som berör suicidbedömningar. NASP belyser vikten av att det finns 
kunskap om hur man ger stöd till personalen vid eventuell kris, samt en skriftlig plan för 
hur ett försök till suicidium eller ett fullbordat suicidium bör hanteras inom den 
verksamhet man arbetar. Anhöriga bör underrättas och skyddas, chefsöverläkare ska 
informeras varpå en psykologisk genomgång bör startas, alltså kolla igenom patientens 
anamnes. Metoderna att utföra detta är många och upp till verksamheten, det är dock av 
betydelse att verksamheten har beredskapen att genomgå en emotionell debriefing, ge 
emotionellt stöd till berörd personal, anhöriga samt medpatienter, samt en intellektuell 
tillbakablick, med syfte att öka kompetens samt beredskapsnivå i verksamhetens 
preventionsåtgärder för suicid (sfbup.se, 2017).  
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2.3.2 Stöd och utbildning av personal  
I Nationella riktlinjer för vård och behandling av suicidala ungdomar och deras familjer 
(NASP) står det att varje verksamhet som har eller kan tänkas få kontakt med suicidala 
ungdomar bör det finnas generella utbildningsprogram speciellt riktade till kommunala 
verksamheter som skolor, kultur- och fritidsföreningar, socialtjänst eller andra 
institutioner för att kunna förenkla kommunikationen mellan de olika insatserna. För 
den personal som besitter stödjande och behandlande uppgifter däremot bör enligt 
NASP få specifik utbildning som innehåller vissa moment. Dessa moment är: 
bakgrundsfaktorer och riskfaktorer vid försök till suicidium och fullgott suicidium, 
kunskaper om suicidal kommunikation och suicidbedömning, attityder och etik, 
samtalsmetodik, kris- och konfliktsintervention, diagnostik och behandling av 
depressioner och alkoholmissbruk, utförande av retrospektiva genomgångar, kunskaper 
om olika behandlingsmetoder och deras tillgänglighet och behandling, tvärsektoriellt 
samarbete och uppföljning (sfbup.se, 2017). 
 
En arbetsgrupp inom SFBUP startade som pilotprojekt 2014 på BUP-kliniker runt om i 
Sverige. 2015 utvärderades projektet av två psykologstudenter vid Lunds Universitet 
vilket visade positivt resultat. Utvärderingen lyfte den interaktiva och 
färdighetsinriktade utbildningsmodellen. Denna modell låter även chefer och behandlare 
tillsammans delta vid seminarier och bilda en projektgrupp. Deplyftet som modell kan 
även användas för andra diagnoser än att endast kartlägga depressioner (sfbup.se, 2017).  
 
2.3.2.1 Behandlarens bemötande 

En av behandlarnas största utmaning i arbetet är att skapa en allians med en ung individ 
som både är upprörd och rädd och har inget förtroende för vuxenvärlden. Som 
behandlare är det viktigt att få bra kontakt med den unge och lägga extra tid på att 
utveckla samt förstå vilka omständigheter som kan ha påverkat händelseförloppet i 
ungdomens vardag. Något som är viktigt för behandlaren att bära med sig är att närvaro 
i samtalen är oftast viktigare än orden i den. En närvarande engagerad person kan 
förstärka skälen att leva och bekräftelsen behandlaren ger uppfattas alltid som värdefull 
för individen (Nyberg, 2018). För att ungdomen och dennes vårdnadshavare ska känna 
att de öppet kan diskutera den problematik som råder, är det betydelsefullt att 
behandlaren besitter ett personligt bemötande byggt på öppenhet, kunskap och respekt. 
Hur ungdomen värderar sin rådande situation och sig själv, eller hur denne upplever 
andras värderingar av sig själv, blir i många fall avgörande för utgången av första mötet 
samt om ungdomen vill och kan ta emot hjälp.  
 
Som behandlare kan man i de flesta fall utgå från att en ungdom som upplever 
suicidtankar eller som försökt ta sitt liv, känner sig besviken på sig själv och de som 
finns i dennes närhet. I endel fall känner sig ungdomen även missförstådd av 
omgivningen vilket kan leda till att denne känner sig orättvist behandlad eller kränkt, 
även i de situationer där det inte är menat så. Därför är det betydelsefullt att den 
behandlare som träffar ungdomen tänker på hur man bemöter för att dessa känslor inte 
förstärks eller leder till motreaktioner (sfbup.se, 2017).  
 
Behandlingstillfällena kan enligt NASP (sfbup.se, 2017) se olika ut beroende på vilket 
område behandlaren vill belysa. Ungdomen och föräldrarna genomgår både enskilda 
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och gemensamma samtal med behandlaren då de av olika skäl vill undanhålla vissa 
delar av situationen för varandra. Detta är vanligast i det inledande skedet av 
behandlingen i och med att många familjer inte har en så pass öppen kommunikation 
och därför inte kan hantera svåra känslor som kan uppkomma under mötet. Därför kan 
det vara en bra idé att ge familjemedlemmarna möjlighet att enskilt diskutera med 
behandlaren innan det gemensamma samtalet.  
 
I samtalet med ungdomen bör behandlaren fråga om dennes egen förklaring till 
suicidförsöket eller om ungdomen själv har några tankar om hur problemen skulle 
kunna lösas. Det är även av betydelse att fråga ungdomen vad denne främst vill ha hjälp 
med och vilka individer i dess sociala nätverk som skulle kunna ge stöd genom den 
kommande perioden. Samtalet bör vara fritt men även följa en generell struktur så att de 
uppgifter som är relevanta för den kommande bedömningen och handläggningen 
uppenbarar sig i samtalet. Det är av stor betydelse att behandlaren visar empati, 
omtanke, öppenhet och respekt i samtalet och avsluta med en sammanfattning om det 
ungdomen sagt för att visa förståelse för problemet (sfbup.se, 2017). NASP (sfbup.se, 
2017) menar att behandlaren i det enskilda samtalet med vårdnadshavarna visar respekt 
och bra bemötande, detta för att vårdnadshavarna i många fall känner rädsla, oro, skuld 
eller besvikelse. Detta innebär att det är betydelsefullt att vårdnadshavarna inte känner 
sig varken överkörda eller kränkta. Även dem behöver tid och möjlighet att tala om den 
rådande problematiken, om sina svårigheter och svårigheterna i situationen för övrigt. 
För att kunna jämföra ungdomens och vårdnadshavarnas berättelser kan behandlaren 
fråga efter deras förklaring till suicidförsöket och därmed kunna få en överblick i 
historien. Efter de båda enskilda samtalen bör det följas med ett gemensamt samtal där 
alla parter kan uttrycka sina känslor och tankar om situationen. Vid detta gemensamma 
samtal bygger behandlaren i vissa fall upp en skriftlig krisplan tillsammans med 
ungdomen och dess vårdnadshavare för att underlätta om vilka situationer som bör 
uppmärksammas och vilka insatser som bör kontaktas vid akuta behov (Nyberg, 2018).  

2.4 Utbredning av suicidförsök i Sverige 

Flera svenska enkätundersökningar har enligt NASP (sfbup.se, 2017) visat att 7-8 % av 
de deltagande flickorna samt 3-4 % av pojkarna uppger att de någon gång försökt att ta 
sitt liv. Detta innebär att den totala summan blir 5-6 % av alla skolungdomar som 
deltagit i enkätundersökningarna någon gång försökt ta sina liv. I och med att en av de 
största riskfaktorerna vid suicidium enligt NASP är tidigare suicidförsök är det 
betydelsefullt att upptäcka och behandla dessa ungdomar i ett så tidigt skede som 
möjligt (sfbup.se, 2017). 

2.5 Bedömning av suicidrisk 
Vid bedömning av en akut suicidrisk som ska behandlas så rättvist som möjligt, är det 
av stort värde att väga in den information som hela behandlingsteamet besitter (Nyberg, 
2018). Behandlaren bör ha fått tidigare speciell utbildning och kunskap om suicidalt 
beteende för att genomföra en suicidriskbedömning. Suicidrisken bedöms utifrån fyra 
olika teman. Allvarsgraden i ett aktuellt suicidförsök (-planerna, -tankarna), ungdomens 
aktuella psykiska tillstånd, bakomliggande psykiatrisk diagnos samt ungdomens 
nuvarande livssituation. Bedömningen klargör på vilket sätt ungdomen bör skyddas och 
behandlaren kan resonera och lägga upp en vårdplan angående vilka behandlingar som 
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bör tas med i vården av ungdomen. Vårdplanen redovisas sedan i ungdomens journal. 
Behandlare kan även använda ett skattningsinstrument som Suicide Intention Scale 
(SIS). Skattningsinstrumentet får dock aldrig ersätta den verkliga bedömningen som 
görs genom ingående samtal med individ samt vårdnadshavande (sfbup.se, 2017). Ett 
annat förhållningssätt för att bedöma suicidrisk lyfter Nyberg (2018) vikten av 
bekräftelse för patienten. Att slutna frågor bör undvikas för att få en så stor bild av 
patientens berättelse och att man ger tid för ett aktivt lyssnande. Viktigt att också belysa 
är förtroendet patienten ger dig som behandlare när du blir mottagare av den suicidala 
kommunikationen. Hon nämner även i sin bok att som behandlare kunna visa acceptans 
för patientens suicidbenägenhet samt våga problematisera och koppla samman i 
patientens existentiella perspektiv.  
 
2.5.1 Suicidriskbedömning av ungdom som inte tidigare har utfört suicidförsök 

Ungdomar som kommer till verksamheter för samtal har inte alltid försökt ta sitt liv. 
Även dessa ungdomar behöver utredas för suicidrisk. I och med att akuta krissituationer 
kan uppkomma, depressivitet eller ångest kan förvärras eller missbruk av alkohol 
och/eller narkotika kan förekomma är det av vikt att även dessa ungdomar får genomgå 
en bedömning av suicidrisk. I dessa fall ställer behandlaren frågorna allmänt för att 
sedan successivt övergå till att bli mer specificerade och mer personliga. I dessa fall 
tillämpar man Beskows Suicidstegen tillsammans med samtalen. Om ungdomen påvisar 
risk för suicidalitet är det av vikt att denne får den hjälp och stöd som behövs. 
Behandlingen planeras utifrån hur akut läget är i relation till bakomliggande psykisk 
problematik (sfbup.se, 2017).  
 
2.5.2 Suicidriskbedömning av ungdom som begått suicidförsök 

Vilken situation som än råder när det gäller suicidförsök, gäller det att snarast göra en 
kvalificerad bedömning av suicidrisken hos patienten om denne anses vara suicidnära. 
Bedömningen görs strukturerad och systematiskt samt grundas på en ingående dialog 
med patienten. Även samtal med vårdnadshavare bör göras och socialtjänst eller skolans 
elevvård kan ha relevant information att dela med sig av. Samtalet bör ske på en lugn 
och avskärmad miljö som inte bjuder in till några som helst suicidtankar, man bör till 
exempel inte kunna öppna fönster utan nyckel eller ha lösa tillhörigheter som ungdomen 
kan skada sig med. I bedömningen, och kommande samtal, är det av vikt att 
behandlaren ger gott om tid och lyssnar aktivt på ungdomen (sfbup.se, 2017). 

2.6 Diagnostisering 
När det akuta skedet är över bör pågående diagnostik vid suicidalitet ses som ett 
lagarbete där behandlare med olika professioner arbetar tillsammans för att kunna bidra 
med sin kompetens. I och med att det i vissa fall uppstår en känslomässig laddning 
kring suicidalitet, inte bara hos ungdomar utan även vuxna, gör att det är enklare för 
behandlaren att anta ett objektivt synsätt i bedömningen av suicidalitet, vilket enligt 
NASP gör det något enklare att genomföra tillsammans med sina kollegor. Att arbeta i 
arbetslag öppnar även upp för en diskussion, reflektion och bearbetning av sina enskilda 
erfarenheter och därmed upplevs det att behandlarna kommer fram till en mer relevant 
behandling i det enskilda fallet. I en bedömning bör även tidigare dokumentation tas i 
akt genom anamnes och psykisk status (sfbup.se, 2017).  
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2.6.1 Anamnes  
Anamnesen tar upp tidigare dokumentation angående psykisk ohälsa hos ungdomen. 
Den belyser tolv punkter som består av följande rubriker: självmordstankar, tidigare 
självmordsförsök, utlösande påfrestningar, psykiatriska sjukdomar, livsstil och allmänt 
hälsotillstånd, trauma/övergrepp, familjesituation, socialt nätverk, genetiska 
riskfaktorer, personlighet, skyddande/hälsofrämjande faktorer och funktionsförmåga 
(sfbup.se, 2017).  
 
Självmordstankar kan uppkomma hos en individ även utan att denne är drabbad av 
psykisk sjukdom och blir då en allvarlig riskfaktor kan bli ett delfenomen i psykisk 
ohälsa. Samtidigt som frågor som belyser suicidalitet bör vara direkta ska de även vara 
klart och tydligt uttryckta så de blir enkla att besvara. Utfrågning av ungdom bör ske 
enligt Beskows suicidstege (se bilaga 2). Enligt uppföljningsstudier är en av de starkaste 
prediktorerna för suicidalitet är tidigare suicidförsök. Denna riskfaktor är särskilt 
allvarlig om eller när den ligger i kombination med psykisk ohälsa. Kliniker som 
använder sig av termen “rop på hjälp” är enligt NASP missvisande och bör inte 
användas (sfbup.se, 2017).  
 
I punkten som belyser psykiatrisk störning går behandlaren genom individens psykiska 
ohälsa, om det finns någon bakomliggande depression/ångestsyndrom, bipolär sjukdom, 
pågående missbruk, psykos, PTSD eller personlighetsstörning. Enligt NASP finns det 
bakomliggande psykopatologi hos fler än 90 % av de ungdomar som utför 
suicidhandlingar. Bipolära sjukdomar eller kroniska depressioner tillsammans med 
pågående missbruk ökar suicidrisken. Manodepressivitet med svåra humörsvängningar, 
höga toppar och djupa dalar i humöret, är särskilt svåra att upptäcka (sfbup.se).  
 
Ungdomens livsstil och allmänna hälsotillstånd. Sömnvanor och kost är viktigare 
aspekter på hälsotillståndet hos människan och dessa två indikatorerna påverkas även av 
psykiskt tillstånd hos individen. Subkulturer i ungdomsgrupper, våldsbenägna gäng, 
alkohol/narkotika, sexuella vanor, skolk samt andra bristfälliga vardagsrutiner skulle 
kunna vara riskfaktorer som kan verka som bidragande faktorer till suicidalitet 
(sfbup.se, 2017). Flera tidigare studier enligt NASP påvisat att de ungdomar som 
tidigare utsatts för någon form av trauma eller övergrepp, fysiska eller sexuella. Till 
trauma tillhör även krigsupplevelser och genom våld i familjen. Dessa ungdomar har en 
större risk att utveckla former av självdestruktivitet samt suicidalitet (sfbup.se, 2017).  
 
När familjesituationen kartläggs tar behandlaren med de faktorerna som innefattar 
föräldrarnas funktionsförmåga, omsorgsförmåga samt relationen familjemedlemmarna 
emellan. Långvariga påfrestningar i familjen kan även bli en riskfaktor för att en 
ungdom utvecklar psykisk ohälsa. Exempel på påfrestningar skulle kunna vara sämre 
socioekonomiska förutsättningar, negativa händelser i livet, förluster/dödsfall, psykisk 
sjukdom, suicidalitet i familjen, konflikter i familjen. Dessa händelser bör inte kopplas 
samman med de akuta händelserna som tidigare utlöste suicidförsöket. I detta fall kan 
en anmälan till socialtjänsten behövas om behandlaren anser att förmågan att ta hand 
om ungdomen inte fungerar (sfbup.se, 2017). Behandlaren behöver en översikt på 
ungdomens sociala nätverk. Detta för att behandlaren behöver få en överblick på vilka 
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människor och grupper ungdomen har runt omkring sig och som kan påverka denne 
positivt eller negativt (sfbup.se, 2017). 
 
Den riskfaktor som spelar roll för ungdomens hälsa går behandlaren igenom de 
genetiska riskfaktorer som föreligger hos ungdomen och hur de påverkas av dessa. De 
biologiska föräldrarnas egna psykiska tillstånd som depression, bipolär sjukdom, 
kriminalitet eller missbruk kan komma att påverka ungdomar då den sortens 
problematik förekommer genetiskt. Samtidigt som det är genetiskt betingat kan det även 
innebära negativa livshändelser för ungdomen vilket innefattas i kartläggning av 
familjesituation. Behandlaren bör enligt NASP göra en utredning om någon eller några i 
familjen tidigare avslutat eller hotat med att ta sitt liv (sfbup.se, 2017).  
Individens personlighetsdrag kan förknippas med en ökad risk för suicid. En ungdom 
som är impulsiv, aggressiv, fientlig eller känner hopplöshet. Dessa drag kan även ha 
betydelse även ifall de inte ger sig tillkänna (sfbup.se, 2017). I de 
skyddande/hälsofrämjande faktorerna däremot hör individens kompetens och tillgångar 
till. Här går behandlaren igenom befintlig begåvning, särskilda talanger, stabil livsstil, 
relationsmönster med trygg anknytning, anpassning i skola och utbildning med en 
positiv framtidssyn och positivt socialt nätverk. Samarbetsförmåga och positiv attityd 
till att få hjälp med salutogena faktorer innefattas i dessa skyddsfaktorer. Även 
vårdnadshavarnas förmåga till att förstå ungdomen och hur de ger stöd, deras inställning 
till hjälp och tillgång till stöd från privat till professionellt nätverk är resurser för att 
ungdomen ska få bra stöd (sfbup.se, 2017). 
 
2.6.2 Psykisk status 

Under diagnotiseringen ser man över, tillsammans med anamnesen, ungdomens 
psykiska status genom tre teman: psykiatrisk status, personlighet/tonåringens attityd till 
behandlarna samt somatisk status. Den psykiatriska statusen ska alltid genomföras och 
utgör basnivån. Behandlaren bör beakta symtom talande för depression, bipolaritet samt 
psykos. En riskfaktor i sig kan vara fientlighet eller aggressivitet mot behandlarna. 
Detta kan även innebära att individen har personlighetsdrag som förhöjer suicidrisk. 
Detta tar man med i punkten personlighet-/tonåringens attityd till behandlarna, 
dessutom är det av vikt att behandlaren reflekterar över om hon/han tror att de får räkna 
med en försämrad medverkan av ungdomen i utredning och behandlingen. 
Personlighetsstörningar diagnotiseras i regel inte i barn- och ungdomsåren, trots det är 
det av betydelse att behandlaren tar sådana personlighetsdrag i beaktning under 
bedömningen. Den somatiska statusen innefattar även en neurologisk status och bör 
alltid göras genom laboratorieprover, blodprov samt blodsocker. Här ska även alkohol- 
och drogscreening vara av relevans (sfbup.se, 2017).  

2.7 Risk- och skyddsfaktorer 
Risk- och skyddsfaktorer finns hos alla individer där de antingen verkar som prevention 
för ett riskfyllt beteende eller psykisk ohälsa. Folkhälsomyndigheten (2016) påvisar att 
dessa faktorer ofta är snarlika när det kommer till en missbruksproblematik eller 
psykisk ohälsa. Risk- och skyddsfaktorer kan ses från olika aspekter; individuellt, 
socialt och strukturellt. Den individuella aspekten rör sig om individens egen 
personlighet eller beteende. Aspekten som rör sig om det sociala nätverket innehåller 
flera utgångspunkter främst genom primära kontakter såsom familj och nära vänner, 
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men även genom sekundära kontakter som lärare, andra elever eller andra individer 
ungdomen träffar kontinuerligt. Det strukturella perspektivet utgår från tillgänglighet 
eller ungdomens livsförutsättning utifrån deras uppväxtvillkor. Effekten av risk- och 
skyddsfaktorer blir djupare om många faktorer kopplas samman. 
 
De starkaste riskfaktorerna för suicid är psykisk sjukdom såsom depression och ångest 
samt tidigare suicidförsök. Risken att avlida efter ett suicidförsök menar Socialstyrelsen 
(2017) är högre om individen har en psykisk störning. Risken är också större om 
individen tidigare gjort flertalet suicidförsök och använt sig av en våldsam metod. 
Karolinska institutet (2015) bekräftar Socialstyrelsens fakta och menar på att det finns 
en hel del bakomliggande riskfaktorer för att människors suicidtankar växer. Några 
riskfaktorer som kan ligga bakom ett suicid är en låg självkänsla, stort ansvarstagande 
och missbruksproblematik. Även sociala faktorer såsom mobbning, närstående med 
psykiska problem och relationsproblem i familjen med en otrygg uppväxt. Joiner et al. 
(2002) tydliggör dessa resonemang och påpekar att just depression karaktäriserar 
suicidalitet och är en vanlig anledning till att en individ väljer att asvluta sitt liv. Nyberg 
(2018) skriver in hennes bok att många deprimerande tänker på döden som en väg ut 
från sitt lidande, människor behöver känna att det finns en utväg för dem om den 
psykiska smärtan skulle bli outhärdlig. Vem som är i riskzonen att avsluta sitt liv är 
svårt att förutse, utan bedömningen ska baseras på subjektiva faktorer såsom patientens 
förmåga att beskriva sina upplevelser och känslor med ord eller annat sätt. 

2.8 Vårdgaranti 

I Sverige har vi en så kallad vårdgaranti som garanterar att individen får hjälp i den mån 
denne behöver. Enligt Riksdagsförvaltningen (riksdagsförvaltningen.se, 2018) skriver 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) att:  
 

2 § Vårdgarantin enligt 3 g § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska innehålla en  
försäkran om att landstingen uppfyller 
1. tillgänglighetsgarantin samma dag som den enskilde söker kontakt med primärvården, 
2. besöksgarantin inom primärvården inom 7 dagar från det att den enskilde har sökt kontakt 
med primärvården, om vårdgivaren har bedömt att den enskilde behöver besöka läkare, 
3. besöksgarantin inom den specialiserade vården inom 90 dagar från det att remiss har 
utfärdats eller, om någon remiss inte är nödvändig, från det att den enskilde har sökt kontakt 
med den specialiserade vården, och 
4. behandlingsgarantin inom 90 dagar från det att vårdgivaren har beslutat att den enskilde ska 
få den aktuella vården. 

 3 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras en sammanfattning av tidigare forskning och kunskap som är 
relevant för studien. Detta avsnitt belyser psykisk ohälsa, hur individen påverkas av sitt 
sjukdomstillstånd och hur suicidium kan kopplas samman med psykisk ohälsa. 
Avsnittet handlar även om vilka typer av psykisk ohälsa som är vanligast 
bakomliggande faktorer för att suicidtankar ska uppkomma hos en ungdom. Avsnittet 
exemplifierar även risk och skyddsfaktorer. Vidare redovisas forskning för den kunskap 
som behandlare besitter idag för att vara en skyddsfaktor. 
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3.1 Suicidium och samhället 
I tidigare decennier har intresset för suicidprevention inte varit lika aktuellt. Nu är 
samhället mer införstått med konsekvenserna av ett suicid. Det stora ekonomiska 
nedslaget som tillkommer för samhället gör att samhället måste ta tag i problemet, 
tankar på suicid samt försök och fullbordade suicid är stora problem likt psykisk 
sjukdom och trafikolyckor. Man vet nu att likt en trafikolycka eller psykisk sjukdom, 
ska den psykiska ohälsan behandlas med den bästa möjliga vetenskaplig kunskap, de 
bästa metoderna samt den bästa uppföljningen och utvärderingen. Man har valt att 
fokusera på dessa områden för att på ett så snabbt och successivt sätt kunna lindra 
människors lidande fortast möjligt (Beskow, 2013). Då det finns många bakomliggande 
faktorer för att en individ ska begå suicidium, kan behandlare inte använda sig av en 
gemensam modell om hur individer med suicidal problematik ska bemötas och 
behandlas. Beskow (2013) beskriver även att barn och ungdomar fortfarande utreds i 
öppna system och att de behöver särskilda behandlingsmetoder, medan vuxna har ett 
mer slutet system och utför en stor del av reparationsarbetet på egen hand. Reynolds & 
Mazza (1994) stärker detta resonemang och menar att ungdomar hantera stress och 
problemlösningar mer problematiskt än vuxna människor. Deras förståelse och kunskap 
i vissa situationer ändras snabbt, vilket innebär att ungdomar är känsligare för vissa 
förändringar än vad vuxna är.  
 
De satsningar inom suicid som samhället utför menar forskarna är för få och inte 
tillräckligt metodiska. De flesta suicidium är en följd av depression och/eller missbruk 
som inte fått tillräckligt stöttande insatser för att förebygga. Idag vet man hur viktigt det 
är att satsa på dagens forskning så att vi bygger större förståelse, får bättre inblick i 
varje individs situation och nyansera samt utveckla insatser för bästa möjliga vård för 
att förebygga suicid. Idag forskar man för nollvision för suicid där det inte är tabubelagt 
eller skambelagt för att kunna stötta människor i deras svåra tid (Holm, Sahlin 2009). 
Nollvision för död genom suicid introducerades år 2008 av dåvarande 
folkhälsoministern Maria Larsson, nollvision för död genom säger 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.” (Nyberg, 2013, s 25). Trots det är det 
sannolikt en ohållbar vision då svåra sjukdomar, psykiska som fysiska, kan leda till en 
för tidig död. Visionen handlar om att göra allt för att förhindra dödsfall genom suicid. 
Konsekvensen av svårt psykisk sjukdom kan leda till att den drabbade inte orkar leva 
och att livet till slut blev outhärdligt för den personen (Nyberg, 2013). 
 
3.1.1 Preventionsåtgärder för suicid 
I tidigare forskning som Beskow (2000) beskriver har en viktig fråga ständigt varit i 
fokus, varför har det dröjt alldeles för länge innan en genomtänkt suicidprevention växt 
fram? Det vanligaste svaret blir att under många omständigheter har människor svårt att 
öppet prata om sina problem. När en människa lever i tystnad uppstår missförstånd och 
oförståelse från utomstående. En annan teori är att det är allt för komplexa problem för 
att kunna vara möjliga att förebygga, uppgivenheten har orsakat fördröjning i såväl 
prevention som forskning. De människor som gör allvarliga suicidförsök dör 10-15% så 
småningom i suicid. Genom medicinsk behandling, utvecklingen av 
depressionsbehandlingar samt effektivare psykoterapiformer menar forskarna på att 
man då lyckats få 80-90 % av de som varit suicidala fått den hjälp för att kunna hantera 
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sina liv (Beskow, 2011). Dock vet forskarna inte om de lyckats radikalt och bestående 
att sänka suicidfrekvensen då preventionsarbetet inte pågått under tillräckligt lång 
mätbar tid. Forskarna menar på att man i första hand måste få användning av den 
kunskap som redan existerar (Beskow, 2011). 
 

3.2 Suicidalitet  
Joiner et al. (2002) visar att suicidtankar är relativt vanligt hos ungdomar och de menar 
på att så många som 24 % någon gång har tänkt avsluta sitt liv. De fortsätter med att 
även om suicidalitet är sammankopplat till självskadebeteende eller annan form av 
psykisk problematik är det inte alltid enkelt att förutse suicidtankar. Trots att suicidalitet 
bland ungdomar ses som ett stort samhällsproblem (Diamond et al., 2017) blir det enligt 
Cheung & Dewa (2007) ofta missat och det har visat sig att suicidium är den andra 
största dödsorsaken efter olyckor orsakade av någon form av motorfordon för ungdomar 
i åldern 15-18 år. Mindre än 50 % av de ungdomar som tagit sitt liv har tidigare fått 
någon form av diagnos av depression, mer än 16 % av ungdomar i USA har haft tankar 
på att begå suicidium och 10 % hade försökt ta sitt liv under 12 månader. Enligt NASP 
(2017) har antalet suicidium i Sverige minskat sedan början av 1980-talet, förutom för 
den yngsta åldersgruppen upp till 17 år. Studier visar att 30-40 svenska ungdomar i 
åldern 15-19 år väljer att avsluta sina liv. Även om antalet generellt sett har minskat i 
Sverige, så visar tidigare forskning från 1999 att antalet i ungdomar som väljer att ta 
sina liv i den övre tonåren har ökat till 49 individer varje år.  
 
Cheung & Dewa (2007) tydliggör att enligt flera tidigare studier gjorda i USA att 
mindre än 50 % av ungdomar i åldern 15-24 år och upp till 80 % av barn 6-17 år inte får 
den hjälp de behöver för sin psykiska problematik. Författarna menar att det första 
steget för ungdomens sociala nätverk att upptäcka problematiken är att förstå tecknen på 
psykisk ohälsa. Studien påvisade att 40 % av de ungdomar i åldern 15-18 år inte hade 
sökt någon vård för sin problematik. Siffran var dock högre för de ungdomar som kände 
sig suicidala, den var på 50 %.  
 
Diamond et al. (2017) påpekar att primärvården är en insats som används för sällan för 
att kartlägga de ungdomar som visar tecken på suicidalitet. Mer än 70 % träffar en 
läkare minst en gång varje år och nästan 90 % av de ungdomar som begår suicidium har 
varit i kontakt med vårdcentral under det senaste året. Ungefär 45 % av de ungdomar 
som tog sitt liv hade besökt sin vårdcentral inom en månad innan de begick suicidium.  

3.3 Bakomliggande faktorer till suicid 
Goldston et al. (2016), Abraham & Sher (2017) påvisar att förekomsten av tidigare 
sexuella eller psykiska övergrepp, en släkting som tidigare valt att avsluta sitt liv eller 
en längre period med ångest och depression ökar riskerna för att en ungdom utvecklar 
suicidtankar. Detta resonemang styrks av Abraham & Sher (2017) som även menar på 
att psykiska riskfaktorer även inkluderar familjens tidigare historia av psykisk ohälsa 
samt missbruksproblematik eller samsjuklighet. Sexuell utnyttjan i lägre åldrar var 
enligt Goldston et al. (2016) direkt relaterat till suicidala tankegångar och indirekt 
relaterat genom ångestproblematik. Psykiska övergrepp kan innebära mobbning i skolan 
eller av familjemedlemmar. En annan påtaglig riskfaktor är uppväxt i socioekonomiska 
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missförhållanden eller i mindre gynnsamma familjeförhållanden (Abraham & Sher, 
2017). Nyberg (2018) belyser att deprimerande människor är den största bakomliggande 
faktorn till att människor avslutar sina liv, att deprimerande människor alltid ska ha en 
noggrann suicidriskbedömning. En bedömning som är unik för varje individ och som 
utgår både från individens situation och livserfarenhet, alltså ett inifrånsperspektiv. 
Både Abraham & Sher (2017), Goldston et al. (2016) samt Beskow (2013) indikerar att 
depression och ångestsyndrom i många fall medföljer psykiska och sexuella övergrepp 
och kan komma att utvecklas djupare för att övergå i suicidtankar. 
 
Björkenstam et al. (2017) anser att det som ungdomen ser som motgångar utvecklas 
under dess uppväxt. Ungdomens relation till sin familj har därför en viss påverkan för 
ungdomens risk och skyddsfaktorer. Studier påvisar att de ungdomar som väljer att 
avsluta sina liv i många fall kommer från dysfunktionella familjeförhållanden med 
föräldrar som varit frånvarande under ungdomens uppväxt. Till den här subgruppen 
ungdomar är missbruk och kriminalitet inte heller sällan ovanligt. Faktorer som 
antisocialt beteende, förlust av förälder genom skilsmässa eller dödsfall samt 
substansmissbruk torde vara utlösande riskfaktorer för ungdomars suicidförsök och 
suicidium (Björkenstam et al., 2017). 
 
Reynolds & Mazza (1994) menar att ungdomar som är utsatta för våld i hemmet 
upplevs dessutom vara mer sårbara. I och med att ungdomar har andra copingstrategier 
än vuxna kan risk- och skyddsfaktorer för suicidtankar förvärras genom stress och 
psykisk ohälsa. Detta eftersom ungdomar ibland är osäkra och inte tror på deras egen 
förmåga att påverka eller ändra på situationen som uppstått. 
 
De faktorer som däremot skyddar individen skulle enligt Goldston et al. (2016) vara 
relationen till föräldrar, ett socialt yttre stöd samt huruvida ungdomen använder sig av 
copingstrategier för att kunna hantera sin problematik. 

3.4 Behandlarens roll 
Som behandlare är det enligt Schmidt (2016) av vikt att kunna se och fånga upp 
eventuella antydningar eller varningar ungdomen möjligtvis ger behandlare vid ett tidigt 
skede i behandlingen. Schmidt (2016) fortsätter att behandlare vid barn och 
ungdomspsykiatrin (BUP) har som uppdrag att bedöma samt förebygga suicidtankar 
och suicidförsök. Ansvaret vid bedömningen ligger vid att uppskatta den riskzon 
ungdomen ligger i genom att vara uppmärksam och lyhörd för varningssignaler och 
antydningar i samtal med ungdomen. Utifrån den bedömning som görs vid samtal är det 
upp till behandlaren att arbeta vidare utifrån antydningar för att komma till en lämplig 
slutsats för just den specifika ungdomen. 
 
Beskow (2013) belyser bristen i vården. Avrundningen efter ett suicidförsök går 
personal igenom händelseförloppet med patienten, vad som hände, varför det blev som 
det blev, vad som urartade. Att samtala om händelsen hjälper patienten att lära sig så 
mycket som möjligt av den och kan få råd om hur man kan bearbeta sina känslor så att 
liknande scenario kan komma till att undvikas. Den fortsatta vården kan i sig bestå av 
sluten vård och/eller återbesök, inte alldeles för sällan ett flertal veckor senare.  
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Schmidt (2016) menar att de flesta praktiker som arbetar med ungdomar som har någon 
form av psykisk ohälsa någon gång stött på ungdomar med suicidtankar. I detta möte 
innebär det att ett flertal objektiva beslut bör tas med, praktikern står inför ett beslut där 
denne avgör vilket möjligt utfall ungdomen står inför, fullbordat suicid eller på väg att 
tillfriskna. I åtta fall av tio ger ungdomar enligt Schmidt (2016) antydningar eller 
varningar av deras avsikt att ta sitt liv som kan tas upp av omgivningen. Det är därför av 
vikt att dessa ungdomar får hjälp tidigt, då praktikers huvudsyfte är att finna dessa 
antydningar eller varningar innan det är för sent. Omständigheterna för en praktiker att 
möta en suicidbenägen klient tillför inte bara personlig stress, utan medför även ibland 
juridiska och etiska komplikationer. Tidigare forskning har visat att det finns tydliga 
klyftor i praktikerns utbildning och beredskap när det kommer till just suicidbenägna 
klienter. Schmidt (2016) påvisar att i endast 40-50 % av psykologiska vårdprogram 
fanns det specifika områden där kursen belyser utvärdering av benägenhet för suicid 
och endast 2 % av vårdprogram innefattar specifik utbildning inom suicid.  

3.5 Bedömningsverktyg 
Schmidt (2016) benämner vissa bedömningsverktyg. Ett instrument fungerar som 
strukturerade och semistrukturerade intervjuer, screeningmetoder som inkluderar en 
slags checklista som belyser ungdomens beteende, metoder där riskbedömning ingår 
samt frågeformulär. Schmidt (2016) fortsätter dock med att tidigare forskning visat att 
dessa instrument i endel fall inte används på rätt vis, vilket skulle kunna ha att göra med 
att praktikerna inte blivit ordentligt utbildade i detta område.  
 
Även om en ungdom som ligger i riskzon för suicidalitet är inte alla suicidbenägna 
ungdomar deprimerade enligt Diamond et al. (2017). Tyvärr menar de på att de flesta 
bedömningsverktyg som används idag för att bedöma huruvida en ungdom är benägen 
att ta sitt liv eller om denne har tecken som visar på en depression, endast behandlar en 
av diagnoserna direkt och inte hur de är sammankopplade till varandra. I och med att 
suicidalitet enligt Joiner et al. (2002) inte alltid syns eller märks på individen är det av 
vikt att det finns bra bedömningsverktyg och screeningmetoder att tillgå för att 
kartlägga ifall en person ligger i riskzon för att ta sitt liv och behöver vidare vård. 
Cheung & Dewa (2007) påpekar att i och med att depression, suicidalitet samt 
suicidium är nära kopplade är det av vikt att bedömningen innehåller alla tre delar för 
att ge ett så relevant resultat som möjligt och för att ge ungdomen bästa förutsättningar 
för att få den vård som eventuellt behövs. Cheung & Dewa (2007) förklarar att en 
utvärdering av en ungdom behöver innehålla en större kontext för att få en överblick av 
ungdomens psykiska status. Denna bedömning bör enligt författarna innehålla teman 
som belyser socialt nätverk, skolgång samt familj för att kunna se helheten.  
 
3.5.1 Suicidstegen 

Suicidstegen som utvecklades av professor Jan Beskow, är en utvärderingsmall som gör 
det enklare för behandlaren att värdera hur långt en människa kommit i sin 
självmedvetna suicidala avsikt. Frågorna är organiserade i den ordningen att 
behandlaren ställer djupare frågor för varje nivå på stegen, inklusive följdfrågor på varje 
nivå. En genomgång av suicidstegen kan komma till att avbrytas om behandlaren får 
kännedom var sanningen uppehåller sig i stegen och att fortsätta utvärdera de olika 
nivåerna i stegen kan komma till att kännas närgånget och bli omotiverat (Beskow, 
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2000). Beskow (2000) menar på att övergången mellan de allmänna dödsönskningar 
och de utformade suicidplaner är avgörande, ju mer detaljerade planerna som patienten 
gjort, hur aktiv metod samt hur lättillgängligt materialet är, desto högre suicidrisk 
bedöms från behandlarens sida. Synnerligen om planeringen sträcker sig inom den 
närmsta framtiden och att patienten vidtagit initiativ för att sätta planerna i verk. 
Frågorna i stegen under respektive nivå är ett exempel för behandlaren, man frågar 
patienten ur sina egna ordval om exempel patienten haft tankar på död, en längtan efter 
att dö, någon känsla av hopplöshet, impulser och planer på suicid. Beskow (2000) 
belyser hur viktigt det är med ett empatiskt förhållningssätt genom formuleringar som 
känns naturliga för behandlaren och patienten för att utveckla en relation. 

4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med studien är att belysa behandlares erfarenheter av arbetet med att förebygga 
suicidium vid barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar avseende bedömningar, 
riskfaktorer samt prediktionsförmåga. Våra frågeställningar lyder på följande vis:  
 

v Hur beskriver behandlarna arbetet med suicidium? 
v Vilka faktorer beaktas i en bedömning av risk för suicidium? 
v Vilka svårigheter kan föreligga när risk för suicidium ska bedömas och hur 

uppfattar behandlaren sin prediktionsförmåga? 
 

5 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

De teoretiska perspektiv studien är skriven utifrån är salutogent perspektiv samt 
relationellt och punktuellt perspektiv. Vi ser dessa ramverk relevanta för studien då de 
belyser relationen mellan behandlare och patient samtidigt som det salutogena 
perspektivet belyser teorin om känsla av sammanhang (KASAM). Perspektiven 
illustrerar vikten av en fungerande relation samt att individer har olika uppfattningar om 
vad som är betydande i deras val.  

5.1 Salutogent perspektiv 
Alla människor har olika uppfattningar om vad som är betydande för dem. Antonovsky 
utvecklade ett synsätt som fokuserar på hälsofrämjande faktorer istället på de faktorer 
bidrar till det sjuka i vardagen. Fokus läggs på det som bidrar till hälsans ursprung och 
på det som gör att klienten finner glädje i livet. Antonovsky la grunden till det 
salutogena synsättet när han ifrågasatte hur individer som tidigare levt i misär ändå 
klarar av att leva ett bra liv med god psykisk hälsa. Han påstod att förklaringen lyder att 
alla individer har olika stark motståndskraft vilket medför i alla olikheter människor 
dagligen utsätts för samt vilket arv vi fått medfött.   
 
KASAM, Sense of Coherence på engelska, är en förkortning av känsla av sammanhang 
och en teori som togs fram av Aaron Antonovsky. Utifrån ett salutogent och patogent 
perspektiv fokuserar teorin på vad som är fungerande samt icke fungerande hos 
individen. Alla individer stöter på olika belastningar genom livets gång vilka kan vara 
psykiska, fysiska och/eller sociala. KASAM utgår från tre olika punkter vilka är 
begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Antonovsky menade att KASAM har 
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störst betydelse för individen att utveckla sin förmåga att uppnå god psykisk hälsa 
(Antonovsky, 1987). Detta begrepp grundar sig att det finns ett starkt samband mellan 
KASAM och känslan av att man bemästrar sitt eget liv. Om individen ser ett 
sammanhang kan denne även utveckla en bemästringsförmåga vilken innebär att 
individen klarar att hantera och möta vissa situationer med de känslor som situationen 
begär. Att kunna bemästra de uppkommande känslorna och möta dem på konstruktivt 
vis, utan att varken förneka eller förtränga känslorna. Antonovsky menade även att 
KASAM är det redskap som väger tyngst för att en individ kan använda för att utveckla 
förmågan att bemästra och uppnå en god psykisk hälsa (Andresen, 2002). Antonovsky 
(1987) påstod att individen bör skapa ett sammanhängande och strukturerat samt tydligt 
inre och yttre stimulus genom information. Individen kan då skapa begriplighet och vet 
då vad som finns att vänta vidare genom livet. Genom att skapa begriplighet kan även 
individen utveckla förmågan att bemöta vad som komma skall på ett bra vis. Om 
individen har en begriplighet för vad som hänt kan även kommande omständigheter 
kännas tolerabla.  
 
Individen skapar hanterbarhet genom att denne känner kontroll över sitt liv eller känner 
resurser runt sig som ett tryggt socialt nätverk. När en individ känner hanterbarhet 
bidrar det till att denne inte känner sig som ett offer eller att livet skulle vara orättvist 
(Antonovsky, 1987). Med meningsfullheten menar Antonovsky (1987) att individen 
känner sig delaktig i sitt egna liv. När detta sker förhöjs meningsfullheten och bidrar till 
en känsla av medverkande i de processer och situationer som uppstår. Dessa tre 
byggstenar vävs samman då för att kunna känna hanterbarhet behöver individen kunna 
känna begriplighet. Meningsfullheten handlar inte enbart om att individen ska vara 
engagerad i sitt egna liv utan även att livets pågående utmaningar är värda 
känslomässiga investeringar (Antonovsky, 1987). 

5.2 Relationellt och punktuellt perspektiv 
Alla människor är unika, men vad är det som utgör varje unik individ? Von Wright 
(2000) menar att denna fråga följer som en röd tråd genom ifrågavarande arbete. Som 
behandlare är det betydande att se vilka konsekvenser olika sätt att begripa 
subjektiviteten i det dagliga mötet med unika individer. Subjektivitet är det som i 
vardagligt språk kallar jaget, identitet eller personlighet beroende på sammanhang. 
Subjektivitet kan även vara uttryck för det fenomen som uppstår i mötet mellan 
människor och att förstå andra människor som konkreta handlande objekt (Von Wright, 
2000). Innebörden av subjektiviteten är varierande beroende på vilket perspektiv en 
individ är präglad av och som ledsagar individen genom livet. Von Wright (2000) 
påpekar att skillnaden mellan det relationella och punktuella perspektivet inte bör ses 
som motsatser, utan som juxtapositioner till varandra. Detta innebär att de båda 
perspektiven behandlas som sidoställningar som är placerade bredvid varandra 
samtidigt som deras ömsesidiga betydelserelation inte kan fastställas. De båda 
utgångspunkterna får i vissa fall olika konsekvenser, beroende på vilket perspektiv som 
tillämpas.  
 
5.2.1 Punktuellt perspektiv 

“Det punktuella perspektivet har jag definierat som ett perspektiv där den mänskliga 
subjektiviteten kan avgränsas från andra människor, varför människan här med fördel 
kan omtalas i singularis bestämd form: Människan” (Von Wright, 2000, s 36).  
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Det punktuella perspektivet belyser enligt Von Wright (2000) hur subjektiviteten ses 
som en individuell produkt av sakförhållande eller egenskaper som kan separeras från 
det omedelbara sammanhang de tagits ur. I detta perspektiv ser man behandlare och 
patient som primärt åtskilda. I och med att perspektivet möjliggör att isolera den 
enskilda individens subjektivitet, blir det även möjligt att konkretisera vem en annan 
människa är genom dess historiska, sociala, biologiska eller psykologiska faktorer. 
Personliga egenskaper anses även dem vara punktuella då de tillhör en individ. Hela det 
punktuella perspektivet anses kunna associeras med en individcentrerad 
subjektivitetsuppfattning där den enskilda individen står i fokus och den 
kommunikation som utspelas mellan individer uppfattas som ett samspel mellan 
fristående subjekt. Relationen mellan behandlare och patient kan genom det punktuella 
perspektivet förstås av fristående subjekt som eftersträvas för att föra individer närmare 
varandra. Relationen rör sig om att föra, genom deltagarnas subjektivitet, dessa närmre 
varandra på ett sätt där de förhåller sig linjärt med varandra (Von Wright, 2000).  
 
5.2.2 Relationellt perspektiv 

Det relationella perspektivet däremot “avser ett perspektiv där människor betraktas i 
relation till andra människor i och med att en förutsättning för enskilda individers 
existens är existensen av andra individer” (Von Wright, 2000, s 33). Det som 
karaktäriserar individens subjektivitet blir enligt det relationella perspektivet istället de 
handlingar som framstår i relationen mellan människor. Subjektiviteten blir så beroende 
av andra människor i omgivningen och Von Wright (2000) beskriver det som att 
människor är i ett oupphörligt utvecklande och framträder som handlande subjekt i 
mötet med andra. Detta perspektiv kan anses vara en infallsvinkel till det punktuella då 
det relationella perspektivet kan vara dubbelsidigt, det vill säga relationen mellan en 
behandlare och patient blir en differentierad relation där behandlaren står mot patienten 
samtidigt som de båda innefattas i en integrerad helhet tillsammans (Von Wright, 2000). 
 
Det relationella perspektivet fokuserar på relationen mellan behandlare och patient, 
relationen förutsätter en gräns som förenar dessa. Grundpelaren i detta perspektiv anses 
vara intersubjektiven eftersom den enskilda individens subjektivitet återförs till den 
gemensamma världen. Termen ger en bild av en temporal interaktionsprocess mellan 
individer i utveckling. Beteckningen av intersubjektiviteten i den gemensamma världen 
blir emedan samförstånd och ömsesidighet i en samtidighet präglad av samordnad 
handling (Von Wright, 2000). Då relationen mellan behandlare och patient står i fokus i 
det väsentliga perspektivet förutsätter man att det som försiggår mellan deltagarna i 
relationen genom att reflektera över handlingarna som en dialektisk process. Intresset 
fokuserar därför på de individer som deltagare i sociala interaktionsprocesser där den 
mänskliga subjektiviteten avses i termer av koordinerad handling såväl som 
samförstånd (Von Wright, 2000).  

6 METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Studien grundar sig på en kvalitativ forskningsansats där en hermeneutisk utgångspunkt 
tillämpats. De kvalitativa intervjuerna som genomförts har varit semistrukturerade 
intervjuer. Studiens författare anser att dessa utgångspunkter är bäst lämpade för denna 
studie då fokus ligger på behandlarens uppfattning angående suicidriskbedömning.  
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6.1 Kvalitativ forskningsansats 
Enligt Bryman (2011) i överensstämmelse med Patel & Davidson (2011) fokuserar 
forskaren på att datainsamlingen är av mjuka data när en kvalitativ forskningsansats 
antas. Detta innebär att vi i vår insamling av datamaterial utgick från tidigare forskning 
utformad av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser samt i form av intervjuer och 
tolkningar. En kvalitativ studie som är uppbyggd på kvalitativa intervjuer är en 
övergripande term där olika intervjustilar beskrivs. 
En forskare som antar en kvalitativ forskningsansats kan i sin tur delas in i tre olika 
grupper. En grupp har med stöd av Bryman (2011) en induktiv syn på samarbetet 
mellan teori och praktik, vilket innebär att forskaren grundar sina teoretiska val på de 
praktiska forskningsresultaten. Den andra gruppen utgår från förståelsen av den sociala 
verkligheten där forskaren observerar hur deltagarna tolkar verkligheten i en miss miljö. 
Detta ger bilden av en kunskapsteoretisk ståndpunkt som beskrivs som en 
tolkningsinriktad eller interpretativistisk ståndpunkt. Den sista och tredje gruppen 
forskare antar en ontologisk ståndpunkt vilket medför att forskarna påvisar att samspelet 
mellan individer ger resultatet av de sociala egenskaper som deltagarna visar upp.  
Utifrån Bryman (2011) delade vi in vår kvalitativa studie i sex steg. Vi började med att 
utvecklade de generella forskningsfrågorna i steg 1, där vi formulerade de 
frågeställningar vi valt att basera studien på samt noterade hur tidigare forskning om 
ämnet sett ut. Steg 2 innebär att författaren väljer relevanta platser och 
undersökningspersoner som studien är tänkt att innefatta där vi valde att ta kontakt med 
BUP-mottagningar i södra Sverige. När vi hade bokat in fysiska möten samt en 
telefonintervju genom mejl- samt telefonkontakt, tog vi studien vidare till steg 3 där 
författarna börjar insamling av relevant data som behövs för att fullfölja studien. Detta 
gjordes i en kvalitativ studie genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Under steg 
4 tolkade författararen den insamlade datan. Intervjuerna blev inspelade och vårt 
insamlade material transkriberades för att senare få ett relevant resultat. Steg 5 
innefattade det begreppsliga och teoretiska arbete som kommit fram under studiens 
gång. Om det kommer fram nytt resultat av studien eller om studien styrker tidigare 
forskning. I steg 6 formulerades forskningsrapporten och det är i detta steg författarna 
gjorde studien begriplig samt intressant för läsaren.  
 
6.1.1 Kvalitativ semistrukturerad intervju 

En kvalitativ intervju har, enligt Patel & Davidson (2011) i de flesta fall alltid en låg 
grad av strukturering, vilket innebär att de frågor korrespondenten ställer till 
respondenten ger utrymme för stora yviga svar där intervjupersonen svarar med sina 
egna ord. Ibland ställer korrespondenten frågorna i en bestämd ordning vilket medför att 
intervjun har en hög grad av standardisering, och i vissa fall ställs frågorna som de faller 
sig, då är det istället en låg grad av standardisering. Patel & Davidson (2011) påpekar 
även att syftet med att genomföra en kvalitativ intervju innebär att forskaren upptäcker 
och identifierar vissa egenskaper i det berörda ämnet, ofta handlar det om respondentens 
perception av ett fenomen. I och med att forskaren inte kan ge fasta svarsalternativ eller 
förutse svaret hos respondenten är en kvalitativ intervju riktad mot en induktiv 
arbetsmetod. I genomförandet av en kvalitativ intervju skapar korrespondenten och 
respondenten en dialog, vilket Patel & Davidson (2011) menar kan vara problematiskt 
då korrespondenten skulle kunna påverka hur respondenten svarar genom sitt språkbruk, 
gester eller kroppsspråk. Det är även av vikt att korrespondenten inte framställer ett 
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resonemang för respondenten som i sin tur sedan hämmar flödet i intervjun och 
påverkar hur svaren artar sig (Patel & Davidson, 2011).  
Studien utgår från semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi som 
korrespondenter har en intervjuguide som intervjun följer. Vi har utgått ifrån Bryman 
(2011) där vi förberett en uppsättning av frågor som överlag kan ses som ett 
frågeschema, där frågornas ordningsföljd kan komma till att varieras under intervjuns 
gång. Då studien har ett tydligt fokus ansåg författarna att en semistrukturerad intervju 
passar studien bäst för att besvara studiens specifika frågeställningar. Att utgå från 
semistrukturerade intervjuer ger samtidigt möjligheten att som korrespondenter få 
utrymmet till att ställa uppföljningsfrågor som kan komma till att ge viktiga svar för 
studien vilket även Patel & Davidson (2011) styrker. Vi som korrespondenter 
införskaffade oss kunskap om ämnet innan vi gick ut för att träffa respondenter vilket 
gjorde oss väl förberedda att ställa följdfrågor och kunna föra intervjun vidare. I de fall 
där forskaren antagit ett hermeneutiskt synsätt spelar förförståelsen stor roll för den 
kommande tolkningsprocessen. I denna process tas både de tidiga teoretiska 
kunskaperna såväl som tidigare subjektiva och känslomässiga erfarenheter med i 
beaktning (Patel & Davidson, 2011).  

6.2 Hermeneutiskt perspektiv 
Den hermeneutiska tolkningsläran utgår enligt Thurén (2007) från de fem sinnenas 
iakttagelser och den logiska analysen, empatin. Patel & Davidson (2011) styrker 
Thuréns resonemang och tillägger att hermeneutiken även är en vetenskaplig riktning 
där forskaren försöker förstå helheten i grundbetingelserna av den mänskliga existensen. 
De menar även på att den moderna hermeneutiken i många fall står för den kvalitativa 
forskningsansatsen där forskarrollen ofta är subjektivt, engagerad och öppen betingad 
(Patel & Davidson, 2011).  Denna utgångspunkt tenderar på att förstå, inte endast 
begripa, intellektuellt. Vi kan förstå andra individers känslor och tankegångar. Därmed 
kan vi se in i oss själva, introspektion, och förstå andra individers känslor samt 
upplevelser, empati. Den forskning som grundar sig i detta förstående tankesätt kallas 
för hermeneutisk forskning. Forskaren kan tolka människor, men kan även tolka 
resultatet av bilder, litteratur, byggnader eller andra föremål. Det finns även kritik 
gentemot hermeneutiken där man gör tolkningar av andras känslor och beteende. Detta 
innebär att det finns en möjlighet att det blir svårt att sätta det som hårdfakta, då det 
endast är forskarens tolkning av den andra individen. Det kan bli problematiskt att 
utforska om forskaren tolkat rätt eller inte då det upplevelser och känslor inte är 
intersubjektektivt testbara (Thurén, 2007).  
Fokus ligger antingen på förklaring av människans beteende eller på förståelsen av det 
mänskliga beteendet. En hermeneutisk utgångspunkt innebär att forskaren tillämpar en 
empatisk förståelse av mänskliga handlingar. En forskare som besitter ett tolkande 
synsätt kan få överraskande resultat då denne använder ett utifrånperspektiv (Bryman, 
2011).  

6.3 Kvalitativ bearbetning 
Genom att utföra en kvalitativ bearbetning av insamlat material arbetar forskaren mest 
med textmaterial av de tidigare genomförda intervjuerna men även annan relevant 
litteratur eller anteckningar från observationer kan komma att bearbetas. I många fall 
handlar även bearbetning med att analysera en video- eller ljudinspelning där forskaren 
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skriver ner allt som sägs i inspelningen så denna får en text att arbeta med, 
transkribering (Patel & Davidson, 2011). Inför den slutgiltiga analysen menar Patel & 
Davidson (2011) att är det av vikt att forskarna skrivit ner eventuella frågor som 
uppkommit under bearbetningen av datan så dessa kan gå tillbaka vid senare tillfälle 
och se hur kunskapen har utvecklats under studiens gång. Patel & Davidson (2011) 
påstår att det finns en fördel med att bearbeta och analysera den data som framkommit 
under intervjun medan tankar och känslor finns i färskt minne hos forskarna, vilket kan 
bidra till att det är lättare att få ett mer levande förhållande till det material som samlats 
in. Den slutgiltiga bearbetningen innebär sedan att hela texten läses igenom noggrant, i 
regel flera gånger och att använda sig av löpande anteckningar under tiden som går 
(Patel & Davidson, 2011).  

6.4 Planering och genomförande 
I detta avsnitt beskrivs hur studiens författare gått tillväga genom urval och 
förberedelser och bearbetning, tolkning samt hantering av insamlat material. Avsnittet 
ska ge en inblick i hur studien utformats.  
 
6.4.1 Urval och förberedelser 

För att uppfylla vårt syfte med studien och få en överblick på behandlarens 
självupplevda erfarenheter har vi gjort en empirisk undersökning med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer utifrån en kvalitativ och hermeneutisk ansats. Den 
verksamhet vi valt att undersöka är Barn- och Ungdomspsykiatrin. I urvalet av deltagare 
påpekar Bryman (2011) att den vanligaste metoden är målinriktade eller målstyrt urval. 
Dessa handlar främst av att författarna väljer ut deltagare efter direkt hänvisning till 
frågeställningarna studien utgår från. Det rör sig om vilka enheter som berörs 
(organisationer, individer, dokument eller avdelningar) av studien. För att få ett så 
relevant svar som möjligt valde vi att en lång erfarenhet av ämnet skulle vara ett krav 
för att kunna delta i studien. Lång erfarenhet samt respondenter som även har en 
tidigare utbildning på minst grundäggande nivå gör att de svar vi fått är tillförlitliga och 
av god kvalitet. De behandlare vi intervjuat har haft titlarna sjuksköterska, 
specialistsjuksköterska, läkare, psykolog, PTP-psykolog samt socionom. Då vi ville få 
ett överskådligt resultat har behandlarna kommit från sex olika BUP-mottagningar i 
södra Sverige.  
 
De flesta mottagningar vi haft kontakt med via mejl eller telefon har varit positivt 
inställda till att ställa upp för studien då flera av dem har belyst att det är ett viktigt 
ämne att ta upp. Under alla sex intervjuerna, två fysiska intervjuer där vi besökte 
mottagningen och fyra telefonintervjuer, har båda korrespondenterna varit med. Vi har 
valt att arbeta på detta sätt för att se svaren med två olika infallsvinklar för att sedan 
kunna diskutera det som sagts, eller för att stärka våra egna tankar angående de svar 
respondenterna gav. Varje intervju har spelats in på en ljudupptagare för att lättare 
kunna fokusera på intervjun som görs och för att sedan lättare kunna hantera materialet 
och få ett så relevant resultat som möjligt. Ljudfilerna har sedan lagts i en låst mapp på 
en av korrespondenternas dator som endast denne har tillträde till.  
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För att få en överskådlig bild av hur suicidbedömning går till läste författarna in sig på 
olika metoder som tillgås, samt bakomliggande faktorer till psykisk ohälsa vilket gjorde 
att vi kunde ställa följdfrågor samt öppna upp för diskussioner i intervjuerna.  
 
Frågorna i intervjuguiden är skrivna i en bestämd ordning tillsammans med följdfrågor, 
men under intervjuernas gång skulle det komma att ändra ordning på frågorna, nya 
frågor kunde uppkomma samt vissa frågor uteblev då respondenternas yviga svar skulle 
komma att innefatta svar på även dessa frågor.   
 
6.4.2 Bearbetning, tolkning samt hantering av insamlat material 
Vi använde oss av en ljudupptagare för intervjuerna för att underlätta transkriberingen 
så att risken för det respondenterna upplyste skulle bli svårare att missuppfattas samt att 
vi fick en djupare förståelse. Transkribering innebär att man ordagrant citerar hela 
intervjun, eller delar av den. Bryman (2011) och Kvale & Brinkman (2014) belyser 
vikten av fördelen att transkribera samma dag som intervjun görs, då minnet bevaras 
bäst samma stund. Bryman (2011) klargör även hur viktigt det är att det empiriska 
materialet bryts ner för att kodas upp, struktureras, jämföras och kategorisera olika 
teman som respondenterna hade gemensamt. Med kodning menar Kvale & Brinkman 
(2014) på att det finns ett eller flera nyckelbegrepp som kompletterar texten och 
samtidigt främja identifiering och uttalanden. Bryman (2011) däremot beskriver 
kodning som en process där insamlat empiriskt material kategoriseras i benämningar 
och beståndsdelar, detta görs för att sammanställa och organisera data. Bryman (2011) 
nämner att grounded theory är det vanligaste sättet att analysera den kvalitativa datan, 
teorin innebär att data analyseras kontinuerligt och systematiskt under 
forskningsprocessen. I enighet med Bryman (2011) och med anledning av ombokade 
och tillagda intervjuer samt tidsbrist bedömer studiens författare att denna strategi var 
både användbart och väsentlig.  
 
Respondenternas yttrande kom till att tematiseras för att sammanfoga resultatet till 
bakgrunden samt den tidigare forskningen. De teman som valdes ut för studien var de 
återkommande ämnen som respondenterna belyste under intervjuerna. Studiens 
utmärkande teman kom till att bli psykisk ohälsa, första mötet med behandlaren, 
remisser, risk- och skyddsfaktorer samt de olika yrkeskategorierna för att få en 
överblick på behandlarens självupplevda erfarenheter och deras resonemang för 
riskbedömning av suicidium. I transkriberingarna valde vi att både färgkoda samt flika 
in kommentarer för att underlätta i arbetet och därmed kunde resultatet från varje 
respondent kombineras med varandra. Studiens författare ritade upp en färgkodad 
mindmap av de olika temana som valdes ut för att föra en dialog vad varje författare 
tyckte var väsentligt att använda. Utifrån studiens olika teman skrevs sedan en 
gemensam sammanfattning och de genomförda intervjuerna fick överblickas ett flertal 
gånger. Genom att färgkoda transkriberingen samt att säkerställa kodningens relevans 
för studien ger det författarna en större, mer kompletterande överblick över 
respondenternas utlåtande. Att arbeta utifrån denna metod bidrar det till en 
kvalitetssäkring då det som framställs av respondenterna kontrolleras, ifrågasätts samt 
problematiseras av studiens författare. Av den orsaken att studien är skriven ur ett 
hermeneutiskt ansats var det väsentligt att värna om den nyanserade, omfattande 
utlåtande som varje enskild respondent bidrog med, för den sakens skull består 
resultatavsnittet till stor del av citat. Inga egna tolkningar från studiens författare har 
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gjorts, utan det är enbart respondenternas mening samt självförståelse som byggt 
resultatet. Detta gjordes för att kunna fokusera på betydelsen av studiens teoretiska 
ansats, dock i enighet med Kvale & Brinkman (2014). Resultatets struktur är byggt på 
könsneutrala namn på respondenterna för att avidentifiera dem, de könsneutrala namnen 
blev Charlie, Kim, Alex, Robin, Max och Chris. Citatens utfyllnadsord som “mm”, 
“eh”, “typ” med flera har tagits bort. När övriga ord i meningar och stycken tagits bort 
ur citat har tre punkter /…/ använts. 

6.5 Forskningsetik 
Detta avsnitt belyser de forskningsetiska överväganden studiens författare tagit hänsyn 
till under arbetets gång.  
 
6.5.1 Forskningsetiska överväganden 

När den första kontakten tagits med respondenterna har Vetenskapsrådets fyra 
grundläggande individskyddskrav lyfts fram genom ett missiv vi skickade ut via mejl 
till de respondenter som svarat att de var villiga att ställa upp på en intervju. De blev 
genom detta missiv informerade om de fyra individskyddskraven samt att intervjun 
kommer att spelas in. Innan vi startade varje intervju gick vi återigen igenom 
Vetenskapsrådets fyra individskyddskrav och gav dem chans till ett muntligt samtycke 
att genomföra intervjun, även detta spelades in.  
 
Informationskravet innebär att respondenterna får ta del av informationen att deras 
deltagande är frivilligt och att de besitter rätten att avsluta samarbetet med 
korrespondenterna under studiens gång. Som respondent har man även rättighet till att 
få reda på de olika momenten som kommer till att ingå i undersökningen (Bryman, 
2011). Respondenterna får förfrågan om en frivillig medverkan till studiens 
undersökning, vilket de själva får bestämma om de vill medverka. Enligt 
samtyckeskravet blir respondenterna informerade om vad de samtycker till och ett 
muntligt samtycke kommer att behövas för att inleda en intervju (Bryman, 2011). 
Konfidentialitetskravet belyser att de uppgifter och svar som framkommer från 
respondenterna under studiens gång behandlas anonymt. Det ska inte under några som 
helst omständigheter kunna förknippa vem respondenten är och vilka svar denne gett. 
Uppgifter såsom kön, ålder, namn och stad kommer att avidentifieras. De 
personuppgifter som tilldelas kommer att bevaras aktsamt för att på bästa sätt undvika 
att obehöriga tar del av dem (Bryman 2011). Nyttjandekravet går ut på att 
respondenterna kommer att delges en garanti på att deras svar endast kommer att brukas 
i den aktuella studien de givit sitt samtycke till, samt för det forskningssyfte som 
respondenterna tagit del av och samtyckt till. Allt datamaterial från respondenterna 
kommer att raderas efter studiens slut (Bryman, 2011). När vi fått det muntliga 
samtycket från respondenten startade vi intervjun. 

7 RESULTAT   
Resultatet bygger på tre teman, vilka är Ungdomens första kontakt med mottagningen, 
Mötet med den suicidala ungdomen samt bakomliggande faktorer till suicid.  Under 
varje tema finns underkategorier där ett tydligt samband i arbetssättet mellan studiens 
respondenter redovisas och vad som är viktigt för dem att göra i en 
suicidriskbedömning hos suicidala ungdomar. 
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7.1 Ungdomens första kontakt med mottagningen 
Samtliga respondenter informerar om Sveriges vårdgaranti. Vårdgarantin innebär att 
ungdomen som tar kontakt med BUP har rätt till att få tid till ett nybesök inom 30 dagar 
och en behandlingsplan bör upprättas inom ytterligare 30 dagar. Endast en av 
mottagningarna har ett telefonkösystem där vårdsökande informeras om en viss tid då 
de blir uppringda på. Om läget är akut uppmanas de att uppge knappval akut och blir i 
sin tur kopplade till sekreterare. Sekreteraren kopplar då vidare dem till en av 
behandlarna på mottagningen för samtal med dem eller boka in aktuell akuttid. På de 
andra mottagningarna prioriteras samtalen efter behov.  
 
7.1.1 Remiss 

En ungdom som anses behöva hjälp hos BUP kommer in på remisser från tidigare 
vårdinsatser såsom vårdcentral, skolhälsovård eller Barn- och ungdomshälsan. Dessa 
mottagningar är enligt respondenterna i många fall Steg 1, dit ungdomen går med 
lindrigare ångest och depressioner. Om behandlaren på dessa mottagningar anser att 
ungdomen bör få hjälp av BUP skickas en remiss vidare. 
 

“Vi kan också få egenremisser, det vill säga att föräldrar ringer hit, vi kan 
också få egenremisser att ungdomar ringer hit, men vi vill ju alltid att 
föräldrarna ska vara med de är ju vårdnadshavare, och då brukar vi inte hindra 
ett första samtal men vi månar alltid om att okej, vi kan ta den. Men vi vill att 
föräldrarna ska komma för det är jätteviktigt för de är vårdnadshavare.” - 
Robin, sjuksköterska  

 
En observation samtliga respondenter har gjort är att egenremisser kommer in mer 
sällan än remisser från primärvården. Egenremisser uppstår genom att oroliga 
vårdnadshavare ringer till mottagningen, eller i vissa fall ungdomen själv ringer. Om 
ungdomen själv tar kontakt med mottagningen underrättas vårdnadshavaren av 
mottagningen då behandlaren på BUP behöver vårdnadshavarens godkännande för att 
påbörja en eventuell behandling.  
 
7.1.2 Akutvård 
På samtliga mottagningar prioriteras suicidtankar som akuta fall. På alla mottagningar 
finns det akutlinjer vid den första telefonkontakten som tas via vårdnadshavare eller 
ungdom. Detta innebär att ett akut fall ska tas om hand samma dag och absolut senast 
dagen efter. Vid flera av mottagningarna där det erbjuds kvälls- och helgjour finns det 
akutberedskap. Denna beredskap innebär att det alltid finns en ansvarig psykiatrisk 
sjuksköterska eller läkare via en akut telefonlinje. På plats på mottagningen för besök 
finns det alltid under dagtid en specialistläkare för att kunna hantera akuta ärenden 
direkt. Om en ungdom eller vårdnadshavare söker hjälp under kvällar och helger finns 
det jour belägen på större mottagningar i landstinget, detta är samma mottagning som 
för vuxna men det finns en barnpsykiatriker på plats som kan hjälpa till med råd eller 
om ungdomen skulle behöva åka in under dessa tider.  
 

“Man kan ju också komma in som ett akutbesök samma dag, då har man ju ringt 
in och bett, behövt hjälp och vi bedömer att det behöver bedömas samma dag. 
/.../ Vi har ju en, en akuttid varje dag klockan ett ungefär /.../ i torsdags så hade 
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vi två akutbesök klockan ett, det är ju, vi får ju stuva om ibland om man säger 
så.” - Kim, specialistsjuksköterska 

 
De flesta av mottagningarna har avsedd tid för just akuta fall. Ibland kan mindre 
mottagningar få remisser från större mottagningar från samma region om det skulle 
behövas eventuell avlastning för mottagningen. Kim påpekar även att just deras 
landsting är uppdelat i två olika regioner där tre mottagningar för ett samarbete 
sinsemellan. Om en mottagning en dag har mycket att göra finns det möjlighet att 
skicka patienter till en annan mottagning om det anses vara nödvändigt. I vissa fall 
kommer ungdomar med allvarlig psykisk störning, psykos eller allvarliga suicidtankar-
/försök in och då är det alltid en övervägning om sluten vård, det vill säga inläggning 
menar Robin. Charlie, som är specialistläkare, påpekar dock att isolerad inläggning 
aldrig är rätt för en suicidal patient. Charlie fortsätter med att den suicidala patienten så 
fort som möjligt borde fortsätta med sitt liv och komma in i vardagliga rutiner så fort 
som möjligt efter besöket. 

7.2 Mötet med den suicidala ungdomen 
Charlie, som är specialistläkare, beskriver mötet i ett akut skede där ungdomen kommer 
in direkt till mottagningen. I detta fall träffar ungdomen i de flesta fall en sjuksköterska 
först som gör den första bedömningen och försöker lugna ner situationen. När läkaren 
träffar ungdomen i det akuta skedet gör även denne en bedömning av situationen samt 
problematik. Därefter upprättas en behandlingsplan för ungdomen och avvägning om 
ungdomen behöver läggas in eller om det finns tillräckligt med stöd för ungdomen 
hemma så denne får åka hem igen.  
 
I ett läge som inte är akut beskriver Kim och Robin att behandlarna vill få en så bred 
syn som möjligt över ungdomens problematik och därför arbetar de till största del i 
team om två och två. Helst bör de båda behandlarna ha olika yrkesbenämning för att ge 
ett så brett perspektiv som möjligt. När arbetet delas upp mellan två behandlare kan det 
innebära att båda behandlarna är med under samtalet med ungdomen, för att sedan dela 
upp sig och prata med ungdomen för sig och vårdnadshavarna för sig, just för att få 
båda sidors uppfattning om varför situationen ser ut som den gör. Ibland kan det även 
uppfattas att ungdomen tycker vissa saker är jobbigt att ta upp när vårdnadshavaren är 
med och detsamma gäller vårdnadshavaren. Efter de individuella mötena samlas alla 
inblandade igen för att sammanfatta mötet och boka in ett nytt möte. Kim menar på att 
en vårdplan inte upprättas vid första mötet, utan mottagningen har en teamkonferens där 
de tillsammans går igenom nya patienter tillsammans och då lägger upp en vårdplan 
tillsammans med alla yrkeskategorier. På Charlies mottagning däremot arbetar de två 
och två för att tillsammans kunna resonera kring problematiken och tillsammans göra en 
relevant bedömning och därmed en vårdplan. Inom BUP bör man, enligt Chris som är 
PTP-psykolog, vid nybesök gå igenom två delar genom ett till tre samtal. Delarna består 
av en nybesöksmall samt en bedömningsdel. 
 

“Ja vi har ju en speciell nybesöksmall som vi följer sen en bedömningfas på 
BUP som brukar pågå mellan ett och tre samtal så det håller ju på hur mycket 
information vi måste samla in, men första samtalet är, handlar mest om att lära 
känna varandra. För att skapa en bra arbetsallians. Så då är det ju mycket 
frågor kring hur fritiden ser ut, hur funkar familjen, hur funkar skolan, sömn, 
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mat, fysisk aktivitet. Ehm alkohol, droger det liksom är barn i den åldern, 
tonåringar.” - Chris, PTP-psykolog 

 
I bedömningsdelen däremot tar behandlaren reda på varför ungdomen sökt och 
undersöker vilken grad av till exempel depression eller ångestsyndrom ungdomen har 
om det är därför de har sökt. Genom bedömningsdelen är det upp till behandlarna att 
kartlägga problematiken för att sedan kunna gå vidare med att upprätta en 
behandlingsplan och bedöma vilken insats och stöd ungdomen behöver.  
 

“Och i bedömningsdelen så är det ju jätteviktigt att kartlägga måendet, det är 
viktigt att kartlägga funktionsnivå, och att tydliggöra och det är ju liksom, hur 
klarar man sig i livet, hur… går man till skolan, bibehåller man kontakten med 
sina kompisar och allt runt om? eh, har man fortsatt med sina fritidsaktiviteter 
eller inte, tja till exempel, vid nedstämdstämdhet/depression så märker man då 
börjar man ju tappa sina funktionsförmågor och det kan man ju se, en viktig del 
i det här är ju att man ju också börja med att kartlägga debuterförlopp, när 
börjar det, hur har det sett ut, och när var den jobbigaste perioden, och vad har 
det gjort med individen och dens funktioner? För om man är deprimerad, då ser 
man ju det här, då börjar man ju mer dra sig undan från kompisar, orkar inte gå 
till skolan, svårigheter att koncentrera sig i skolan och liknande då. Så att den 
här bedömningsdelen handlar ju väldigt mycket om att kartlägga 
problematiken.” - Robin, sjuksköterska. 

 
7.2.1 Suicidbedömning  
Behandlaren bör fråga alla ungdomar som kommer till BUP angående suicidtankar, 
speciellt de patienter som kommer på nybesök och där depression med 
självskadebeteende är en bakomliggande faktor. Suicidriskbedömningen görs genom en 
klinisk bedömning där behandlaren går igenom anamnes och aktuell psykisk status. 
Genom att gå igenom vad som tidigare hänt och vad som tidigare berättats om måendet, 
funktion och den psykiska statusen finns det möjlighet för behandlaren att göra en 
bedömning över hur allvarlig situationen är just nu och utifrån det ta ett beslut samt 
upprätta en vårdplan.  
 
I en anamnes ingår tydligt vad som tidigare hänt och genom denna observerar 
behandlaren faktorer som till exempel försämring av bakomliggande faktorer eller 
psykisk status, till exempel depressioner, ångestsyndrom, bipolaritet eller psykoser. 
Anamnesen går även igenom vilka utlösande faktorer som skulle kunna ligga bakom till 
exempel separationer, konflikter i familjen eller misslyckande i skolan. Även suicidala 
beteenden som tidigare suicidförsök och tankar om att ta sitt liv berörs i anamnesen. I 
suicidriskbedömningen följer samtliga respondenter Jan Beskows Suicidstegen. 
 

“Den man frågar och då börjar man ju frågar när man har haft det så jobbigt 
som man beskriver så kan man ibland drabbas av uppgivenhetstankar, känner 
du igen dig i det? Ja. Och när du då upplever de här uppgivenhetstankarna så 
kan dom ibland gå vidare till dödslängtan, känner du igen dig i det? Ja. Och 
ibland när allting känns jättejobbigt, så kan man till och med gå iväg i tankarna 
kring hur man skulle ta sitt liv, känner du igen dig i det? Och DÄR blir det 
skillnad, endel säger nej, jag har aldrig gått vidare med det. Då kan man se att 
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den här dödslängtan som de uttryckte hörde ihop med uppgivenhetskänslan, och 
det kan vi alla drabbas av, att stå inför problem där man känner att jag vet inte 
hur jag ska fixa det här. Det vore skönt att slippa det, men man har inte gått 
vidare med tankar kring hur. Men de som har gått vidare kring hur, dom kanske 
berättar att ja jag har tänkt på att kanske ta tabletter, okej har du tänkt på 
någon speciell sorts tabletter, så? Och då fördjupar man samtalet och pratar 
mer om det här. Och nästa steg är ju har du gått vidare med planer kring över 
hur, har du någon gång tänkt var när hur, mer konkret så? Och om man då har 
gjort det är det ju viktigt, hur är det idag? Finns det några sånna? Alltså, den 
där suicidstegen är ju ett instrument som stödjer egentligen att prata om det 
här” - Robin, sjuksköterska 

 
Våra samtliga respondenter belyser vikten av att använda den tillsammans som ett 
kompletterande moment i ett samtal och inte som enskild mall. Suicidstegen bör även 
journalföras för att kunna gå tillbaka och se hur det sett ut tidigare.  
 
Hos många ungdomar kommer suicidtankar i samband med depression, när de känner 
sig kränkta eller om det är något som hänt. Kim förklarar det som “alltså hamnar man i 
ett akut läge där man inte, jag tänker att suicidrisk handlar om att man inte har några 
lösningar på problemet. Att man har slut på lösningar själv.” I och med att ungdomars 
hjärnor inte är fullt utvecklade förrän vid 25 års ålder kan suicidtankar uppkomma om 
ungdomen i fråga kanske har ett förhållande som tagit slut och denne känner sig 
förkrossad. Kim fortsätter med att ett sätt att få en hint om hur ungdomen tänker är att 
fråga ungdomen på en skala där noll innebär ingen risk alls att ta ditt liv och tio är 
maximal risk för att du kommer att ta ditt liv, om du skulle sätta dig på den skalan 
precis just nu, vart skulle du ligga då? Denna metod gör det enklare för behandlaren att 
få en insikt i hur ungdomens mående är just för stunden.  
I suicidriskbedömningen samtalar behandlaren även om framtidsplaner som bör tas med 
i bedömningen. En ungdom som pratar om vad denne vill göra på sportlovet, eller att 
den har tankar på vad den ska göra efter gymnasiet har sällan bestämt sig för att ta sitt 
liv, även om tankarna kan finnas där. När behandlaren och ungdomen talar om dessa 
planer är det även av vikt att de samtalar om suicidplaner. Robin förklarade att en 
ungdom som leker med tanken men ännu inte bestämt sig kan gå i tankarna “Jag har en 
bild av att dränka mig, jag har en bild av att dränka mig till sommaren, i en å där borta 
där jag bor, inte nu det är kallt”. I dessa fall bör behandlaren fråga om vad det är som 
får dessa tankar att uppkomma, respondenterna kallar det för triggers. När ungdomen 
utsätts för dessa triggers uppkommer i många fall suicidtankar och det är av vikt att 
denne utsätts så lite som möjligt eller inte alls för dessa situationer för att minska 
sårbarheten.  
 

“Det är bara till att fråga såhär för en del lär ju sig, våra patienter som har 
varit med ett tag, dom vet ju att vi gör suicidriskbedömningar. Så att vill dom bli 
inlagda så säger dom att dom inte vill leva just nu, eh vill dom inte bli inlagda 
eller verkligen har bestämt sig så säger dom att nej men jag har inga såna 
tankar just nu.” - Kim, Specialistsjuksköterska 

 
I det akuta skedet där behandlaren överväger om en ungdom behöver läggas in på 
avdelning eller om den behöver åka in är det av vikt att det finns en krisplan eller 
säkerhetsplan, så att ungdomen får komma hem till en trygg och säker miljö. En 
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ungdom som tidigare varit inne och berättat om sina suicidtankar har hos de olika 
respondenterna redan gjort upp en säkerhetsplan. I säkerhetsplanen står det vilken roll 
alla inblandade parter har när dessa tankar dyker upp hos ungdomen. Det bör alltid 
finnas med en eller flera personer som ungdomen känner sig trygg med i hemmet, det 
kan vara vårdnadshavare eller ett syskon. Det bör även skrivas ner vad ungdomen 
tidigare använt för strategier för att upphäva tankarna tidigare och vilka av dessa som 
har fungerat respektive fungerat mindre bra, men även vad vårdnadshavare ska ta till för 
strategi när tankarna på suicid uppkommer och får dem att tänka över vad just deras roll 
i situationen är. Säkerhetsplanen tar även upp hur ungdomen ska möta och hantera 
triggers samt hur ungdomen eller vårdnadshavare ser tidiga varningstecken på en 
försämrad psykisk status. Till säkerhetsplanen hör en eventuell risksanering till. Om 
ungdomen har ett självskadebeteende som att skära sig bör alla rakblad och knivar i 
huset tas bort eller låsas in eller om ungdomen försökt ta sitt liv genom att äta tabletter 
bör även dessa förvaras oåtkomligt. Alla inbladande parter skriver på säkerhetsplanen så 
alla vet hur de ska hantera en sådan situation.  
 
7.2.2 Behandlarens perspektiv 

Robin och Kim belyser speciellt behandlarens bemötande i mötet med ungdomen. Ett 
bra bemötande skapar i de flesta fall en bra arbetsallians och relation mellan behandlare 
och ungdom. Alex, psykolog, belyser vikten av att behandlaren bör vara lyhörd 
angående det ungdomen säger om hopplöshet och tankar om döden. Det är även av vikt 
att behandlaren inte är rädd för att möta de svar som ungdomen ger utan är väl 
förberedd på vart samtalet kan komma att leda. 
 

“...verka lugn säger jag men alltså att ta det på ett sätt som att inte dra igång en 
massa för då tänker jag att det kan väcka, alltså verka som att jag får en massa 
ångest då och sådär och inte vet hur jag ska hantera deras suicidtankar. Utan 
att vara väldigt lugn i det. Så att det visar att dom kan säga vad som helst och 
jag kommer kunna klara att det så” - Chris, PTP-psykolog 

 
Genom att få en trygg relation kan ungdomen få lättare för att öppna sig för 
behandlaren. Lika viktigt som det är för behandlaren att vara lyhörd på det ungdomen 
säger om hopplöshet, lika viktigt menar Kim det är att vara lyhörd på de frågor som rör 
det som gör att ungdomen väljer att stanna kvar i livet trots att denne går med 
suicidtankar. Chris belyser vikten av att kunna samtala med ungdomen på den 
utvecklingsnivå som ungdomen befinner sig på. Yngre barn samtalar man med på ett 
annat sätt än ungdomar i de övre tonåren.  

7.3 Bakomliggande faktorer till uppkomst av suicidtankar 
De första tecknen på suicidtankar kan enligt Charlie lättast upptäckas i skolan eller i 
hemmiljön då ungdomen i flera fall ändrar sitt beteende. Försämrad psykisk status 
innebär i många fall att samarbetsförmågan försämras till följd av depression och detta 
kan även leda till att ett självskadebeteende upprättas. Vårdnadshavaren kan i 
hemmiljön uppfatta att barnet aldrig skrattar åt de saker denne tidigare uppskattat. Även 
ilska och irritation som uppstår utan konkret orsak skulle kunna vara tecken på en 
depression. I vissa fall fäller ungdomen endast små signaler till sin omgivning och i 
vissa andra fall blir det stora överreaktioner.  
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“nej men man gör ju en suicidbedömning, och beroende på omständigheter, 
riskfaktorer, skyddsfaktorer och vart man hamnar, på den här suicidstegen, så 
hamnar man högt alltså att man har en plan och man har en tid, ja då ökar ju 
suicidrisken om vi säger att det inte finns någon familj, som känner att dom kan 
ta ansvar, det är ju också över risk att man inte har bra betyg i skolan. Alltså, 
skolsvårigheten ökar ju risken, vi är på risksidan då men då ökar ju också risken 
för ett suicid” - Max, socionom 
 

7.3.1 Risk- och skyddsfaktorer hos ungdomen 

Den starkaste riskfaktorn för ungdomar som upplever suicidtankar anser våra 
respondenter är tidigare suicid i familjen. Det spelar ingen roll om det är en förälder, 
morfar eller farmors mor. Om så är fallet menar Kim att det är av vikt att samtala med 
ungdomen angående hur den tänker angående detta och ha en öppen dialog. Å andra 
sidan kan tidigare suicid även vara en skyddsfaktor då ungdomen kan tänka tillbaka och 
se att denne inte vill göra dem i sin omgivning lika ledsna som de var under den tiden så 
släktingen avslutade sitt liv.  
 
Samtliga respondenter har belyst vikten av ett tryggt socialt nätverk som en 
skyddsfaktor. Engagerade och stöttande vårdnadshavare underlättar uppväxten för 
ungdomen på samma sätt som vänskapskretsen. Även om ungdomen har ett stabilt 
socialt nätverk runt omkring sig kan denne vara utsatt för riskfaktorer genom att bli 
uthängd på sociala medier, bli mobbad eller vara utstött i skolan, få dåliga resultat i 
skolan och uppleva misslyckande. Familjesituationen kan bli en riskfaktor om 
ungdomen genomgår en turbulent period med separation av vårdnadshavare, 
vårdnadshavare i missbruksproblematik eller utsätts för fysiska och/eller sexuella 
övergrepp.  
 
Psykisk ohälsa som depression, självskadebeteende, ångestsyndrom och bipolaritet är 
enligt samtliga respondenter bakomliggande faktorer till att suicidtankar uppstår hos 
individen. En individ som är bipolär har ett skiftande humör vilket gör att det är svårare 
för behandlaren att göra en suicidbedömning. Även om måendet just nu är bra, kanske 
det inte är bra imorgon eller under senare under dagen. Även neuropsykiatriska 
diagnoser som psykoser och ADHD skulle kunna vara bakomliggande faktorer då en 
individ med ADHD är impulsiva och om tanken kommer upp nu så kan denne får för 
sig utföra ett suicidium eller suicidförsök utan att tänka efter. 
 
En risk- och skyddsfaktor som är övervägande för om en ungdom fullföljer sina 
suicidtankar är enligt Kim deras sätt att hantera problemlösningar, copingstrategier, 
samt om ungdomen har framtidsplaner eller inte. En ungdom som planerar vad de ska 
göra i sommar eller efter studenten har kanske mer en önskan om att komma bort 
snarare än att ta sitt liv. 
 

8 DISKUSSION 

Diskussionsavsnittet kommer belysa en kombination av teori och praktik i 
resultatdiskussionen samt genomförandet av studien kommer att redovisas i 
metoddiskussionen. 
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8.1 Teoretisk diskussion 
Studiens teoretiska perspektiv är utvecklade genom det salutogena perspektivet samt det 
relationella och punktionella perspektivet. De olika perspektiven anses vara rätt då det 
ger studiens författare en större förståelse och inblick om hur behandlare bemöter 
patienter med meningfullhet och lyhördhet. Men även hur viktigt en fungerande 
arbetsallians är för att kunna ge patienterna det stöd och de insatser patienten kan vara i 
behov av. 
 
8.1.1 Salutogent perspektiv 

En behandlare som utgår ifrån ett salutogent perspektiv fokuserar på det som är 
hälsofrämjande för sina patienter, inte det som bidrar till deras psykiska ohälsa. Alla 
individer har enligt Antonovsky (1987) olika stark motståndskraft att klara av olika 
situationer genom livet. Flera av våra respondenter har belyst triggers, att behandlaren 
tar reda på vad som utlöser suicidtankar hos ungdomen. Detta i sig är inte i enlighet med 
ett salutogent perspektiv då de fokuserar på de bakomliggande faktorerna som bidrar till 
att ungdomen känner sig deprimerad eller har stark ångest som gör att denne vill ta sitt 
liv. Å andra sidan belyser Kim vikten av att lyssna på de känslor som ungdomen belyser 
angående faktorer som får denne att stanna kvar. Dessutom kan man anta att de 
krisplaner de flesta respondenterna belyst utgår mer ifrån ett salutogent synsätt, då 
krisplanen fokuserar på de hälsofrämjande faktorerna såsom den eller de individer till 
exempel vårdnadshavare eller syskon, ungdomen ska komma till när de inte mår bra. I 
krisplanen ingår även tidigare strategier ungdomen använt sig av, vad som fungerat och 
vad som inte fungerat samt risksanering, vilket även detta innebär att behandlingen 
fokuserar på hälsofrämjande faktorer. 
 
En behandlare som utgår ifrån ett salutogent perspektiv hjälper ungdomen att utveckla 
sin förmåga angående meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet genom sina samtal. 
Alex, psykolog, belyser särskilt vikten av behandlarens lyhördhet och Chris, PTP-
psykolog stärker resonemanget och fortsätter med att beskriva hur behandlaren utifrån 
ett salutogent perspektiv bör behålla ett lugn i situationen och inte dra igång ett 
samtalsämne där negativa känslor uppstår hos behandlaren för att kunna ge ett lugn hos 
ungdomen samtidigt som behandlaren då visar att denne kan hantera vad ungdomen vill 
ta upp vad det än gäller.  
 
8.1.2 Relationellt och punktuellt perspektiv 

Genom att utgå från ett relationellt och punktuellt perspektiv uppstår en ökad förståelse 
för hur arbetsalliansen spelar roll för mötet mellan behandlaren och ungdomen. De 
respondenter som medverkat i studien har alla belyst vikten av en god arbetsallians. 
Behandlaren ser subjektiviteten som ett sakförhållande när denne utgår ifrån ett 
punktuellt perspektiv. Detta gör det möjligt att konkretisera vem individen är genom att 
behandlaren ställer frågor som belyser ungdomens tidigare upplevelser såsom historik, 
sociala, biologiska eller psykologiska faktorer. Det relationella perspektivet däremot 
belyser vikten av att behandlare och ungdom innefattas i en samhörighet, en 
arbetsallians, där subjektiviteten fortfarande står i fokus men i samhörighet med 
behandlaren.  
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Utifrån det resultat vi fått genom intervjuer har respondenterna belyst vikten av en god 
arbetsallians för att ungdomen ska kunna känna tilltro till sin behandlare. En ungdom 
som känner tilltro har enligt respondenterna även lättare att öppna upp sig och berätta 
om sin situation eller när de känner att de har suicidtankar. När behandlaren och 
ungdomen har skapat en god arbetsallians och de känner varandra bättre menar Chris på 
att man kan möta ungdomen där den är nu. Som behandlare är det viktigt att kunna 
samtala med ungdomen på en nivå som denne förstår, yngre barn samtalar man i regel 
med på ett annat vis än med ungdomar i övre tonåren.  

8.2 Metoddiskussion 
I detta avsnitt kommer en gemensam diskussion att redovisas om hur vår studie kommit 
till att utformas utifrån underrubrikerna Hermeneutisk forskningsansats, 
forskningsetiska riktlinjer och kvalitetskriterier, urval och bortfall samt insamling och 
hantering av empiriskt material samt svårigheter och betydande justeringar. 
 
8.2.1 Hermeneutisk forskningsansats 

Den hermeneutiska ansatsen innebär en empatisk förståelse av mänskliga handlingar, 
för oss tillämpades denna ansats bäst för vår studie då ämnet är oerhört känsligt. Stor 
vikt fick läggas på att visa förståelse för respondenternas känslor och tankegångar, 
under intervjuerna med samtliga respondenter har vi ökat vår förståelse, våra tolkningar 
och viktigast av allt, vår empati. De fysiska intervjuerna med respondenterna gav oss en 
tydlig inblick på personlighetsdrag, de empatiska dragen och de strukturerade 
personlighetsdragen. Ett fysiskt möte gav oss en större inblick över hur verksamheten 
ser ut, vad de olika lokaler och arbetsrum används till och samtidigt vilken känsla den 
förmedlade för oss när vi klev in i rummet. Vi var skeptiska till att utföra 
telefonintervjuer till en början, då vi inte hade en aning om vilka känslor vi skulle 
förmedla, om samtalet skulle kännas kyligt, enformigt och opersonligt. Vi upplevde att 
det var svårare att tolka respondenten under telefonintervjun men att det var ett smidigt 
sätt då vi under telefonintervjuarna upplevde att vi fick fler raka svar än vid en fysisk 
intervju där det lätt kunde gå in på andra saker.  
 
8.2.2 Forskningsetiska riktlinjer och kvalitetskriterier  
De forskningsetiska riktlinjerna gällande de fyra individskyddskraven uppfylldes då vi i 
enlighet med Bryman (2011) har avidentifierat samtliga respondenter, vi valde att 
använda oss av könsneutrala namn vilket gör det mer komplicerat att identifiera våra 
respondenter. En svårighet vi diskuterat är hur vidare vi skrivit ut det geografiska 
urvalet av respondenter, för att fortsätta använda oss av de fyra individskyddskraven 
och att våra respondenter ska behålla sin anonymitet har vi valt att använda 
benämningen södra Sverige. Samtliga respondenter har fått ta del av studiens syfte och 
genomförande samt deras roll och vad deras uttalande kommer användas till, genom 
detta uppfylldes informationskravet. Respondenterna har även fått en förfrågan om 
medverkan och intervju samt ett missiv till studiens undersökning. I och med deras 
frivilliga deltagande under hela studien samt att det har varit på samtliga 
respondenternas villkor, vilket innebär tid och plats för intervjun och godkännande av 
ljudinspelning för intervjun till kommande transkribering.  
 
Ett muntligt samtycke från varje respondent behövdes för att uppfylla samtyckeskravet. 
Eftersom inga personuppgifter som kan leda till den enskilda respondenten, uppgifter 
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såsom namn och yrkesroll samt vilket landsting respondenterna tillhörde publicerades i 
resultatet har därmed även konfidentialitetskravet uppfyllts. Sista individskyddskravet 
som uppfylldes för studien var nyttjandekravet då all information som respondenterna 
gav i intervjuerna har enbart ämnats för studien, detta kommer inte att spridas vidare 
och materialet kommer till att raderas.  
 
Kvalitetskriterierna har format forskningsprocessen av den orsaken att studien ska 
beteckna trovärdighet och äkthet. Kriterierna för studien upplever författarna är 
uppnådda då bakgrunden består av trovärdiga källor, metodavsnittet beskriver noggrant 
hur studien utformats samt resultatavsnittet tydligt visar respondenternas uttalande är 
personliga och inte andras tolkningar. 
 
8.2.3 Insamling och hantering av empiriskt material 
Den metod som valts ut för studien var en kvalitativ metod med semistrukturerade 
intervjuer, detta såg vi som en fördel då en semistrukturerad intervju öppnar upp till en 
diskussion genom följdfrågor samt att ordningsföljden på frågorna enkelt kan komma 
att ändras för en mer följsam konversation med respondenterna. Nackdelen med 
semistrukturerad intervju var bland annat att frågorna i intervjuguiden kom till att bli 
likvärdiga då de öppna frågornas bestod av långa svar vilket gjorde att svar på andra 
frågor i intervjuguiden uppstod i samma stund.  
 
Innan de olika verksamheterna i södra Sverige kontaktades verkställdes en intervjuguide 
med följdfrågor. Tanken var att inte tilldela respondenterna intervjuguiden innan själva 
intervjun men en respondent bad specifikt efter den och blev därmed tilldelad. Detta kan 
ha varit till en fördel för studien då respondenten var väl inläst på våra frågor och kunde 
därmed få en tydlig inblick i vad studien skulle komma att handla om. Respondenten 
hade även tid till att fundera ut egna reflektioner som denne tyckte saknades som borde 
belysas. Under intervjuns gång fick respondenten följdfrågor ställdes vilket gjorde att 
denne fick tänka till ytterligare och svaren kom mer naturligt än påläst.  
 
En nackdel att tilldela intervjuguiden innan intervjun är att svaren från respondenten 
kan komma till att bli pålästa och svaren kan censureras för att låta bättre i andras öron. 
Respondenten får tid att tänka efter och kanske svara på annat sätt än om denne inte 
blivit tilldelad intervjuguiden. Författarnas slutsats med att använda sig av en 
semistrukturerad intervjuguide som inte tilldelades till respondenterna var av fördel för 
studien. Svaren kom spontant och självfallet, det skapade en känsla av gemenskap och 
avstressad miljö och tillfällen för delning av historier och skratt föll sig naturligt. I och 
med den avstressande miljön antar studiens författare ligger grund till att 
respondenternas berättelser är sanningsenliga. Studiens material har analyserats och 
tolkats av författarna för att observera likheter och skillnader men inte till den gräns att 
sätta respondenterna i utsatt läge med risk för att avidentifiera dem. Detta har vi haft i 
åtanke när vi arbetat utifrån den hermeneutiska ansatsen och när respondenterna belyser 
vikten av empatin för deras patienter. Som författarna har nämnt ovan så har det 
empiriska materialet för studien hanterats med största hänsyn för den valda 
forskningsansatsen. 
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8.2.3.1 Svårigheter och betydande justeringar  
Vår ursprungliga tanke med studien var att vi skulle undersöka tre respondenter på 
samma sorts verksamhet. Vi valde att fokusera på BUP då det i de flesta fall är den 
första verksamhet man tänker på när man talar om ungdomar och psykisk ohälsa. När vi 
gjort våra tre intervjuer kom vi tillsammans med handledare fram till att vi behövde två 
eller tre mer för att få ett så relevant resultat som möjligt. De tre första respondenterna 
var relativ enkla att få tag på men de tre senare blev en utmaning, vi fick kontakta 
många mottagningar innan vi hittade respondenter som hade tid över då de flesta BUP-
mottagninarna är under hård press från ungdomar som behöver hjälp.   
 
Sammanfattningen av insamlad data har varit en utmaning. Även fast vi hade sex olika 
yrkeskategorier från samma verksamhet, arbetar alla respondenter på samma vis. Detta 
innebär att det är svårt att problematisera då respondenterna och tidigare forskning 
stärkte varandra. Vi trodde när vi fick tag på sex olika yrkesbefattningar att det skulle 
visa en viss skillnad mellan svaren då vi tänkte att de olika professionerna har olika 
grundutbildning. Vi kunde däremot se viss skillnad mellan svaren på de båda fysiska 
intervjuerna då vi uppfattade att den ena respondenten talade med mer empati i sina svar 
samtidigt som den andra respondenten framstod att gå mer strukturerat åt i mötet med 
ungdomen.   
 
Vi fick under studiens gång tillfälle att utföra två fysiska intervjuer och fyra 
telefoninterjuer. Av den enkla orsaken tyckte vi att det var en större utmaning att utföra 
telefonintervjuer då vår tolkning av respondenternas personlighetsdrag inte kunde 
problematiseras på samma vis som vid de fysiska intervjuerna. Genom våra fysiska 
intervjuer upplevde vi märkbara skillnader i personlighetsdrag för varje yrkeskategori, 
även de snarlika, och det hade varit av intresse att se hur tolkningen av de respondenter 
skulle sett ut om vi gjort sex fysiska intervjuer. Det vore intressant att se hur tolkningen 
av det insamlade materialet skulle skiljt de olika yrkeskategorierna åt beroende på 
vilken utbildning respondenterna har i grunden. Å andra sidan sett var 
telefonintervjuerna mer effektiva då vi inte behövde avsätta en hel arbetsdag för att ta 
oss till och från respondenternas mottagning. Vi tyckte däremot att i ett fysiskt möte var 
det enklare att föra en dialog med respondenterna och att följdfrågorna föll sig på plats 
då det i vissa fall var svårt att uppfatta telefonrespondenternas svar på intervjuguiden. 
Vi stötte även på problem med täckningen och två av telefonintervjuerna bröts i 
samband med intervjun vilket resulterade i att svaren blev lite osammanhängade. 

8.3 Resultatdiskussion 
Detta avsnitt kommer öppna upp för en diskussion gällande studiens resultat. Avsnittet 
diskuteras utifrån rubrikerna vårdgaranti, ungdomar och psykisk ohälsa, risk- och 
skyddsfaktorer samt behandlarens perspektiv.  
 
8.3.1 Vårdgaranti 
Flera av studiens respondenter har benämnt Sveriges vårdgaranti. Detta är en statlig 
vårdgaranti som innebär att alla BUP-mottagningar står under kravet att ett nybesök bör 
bokas in inom 30 dagar samt att en behandling bör ha påbörjats inom ytterligare 30 
dagar. Endast ett av Sveriges landsting har nått upp till den första Vårdgarantin men 
klarade inte av att nå upp till ett återbesök inom ytterligare 30 dagar. Detta blir 
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problematiskt då vi tänker att pressen på mottagningarna skulle kunna bli hög när det är 
många ungdomar som behöver hjälp men kanske inte får den hjälp de behöver.  
 
I och med att inget landsting i landet har kunnat nå upp till det andra steget i 
vårdgarantin kan man tänka sig att BUP behöver hjälp i sitt arbete i mötet med 
ungdomar. Diamond et al (2017) anser att primärvården är en verksamhet som allt för 
sällan används för att kartlägga ungdomar i problem, och vissa respondenter har belyst 
vikten av att ungdomar med lindrigare ångestsyndrom och depressioner i första hand 
bör söka hjälp i primärvården snarare än hos BUP direkt. Om kartläggning av mående 
och suicidrisk skulle bedömas redan vid besök vid primärvården skulle kanske inte 
suicidium varit den största dödsorsaken hos ungdomar. Diamond et al (2017) styrker 
vårt resonemang då de i tidigare studier påpekar att mer än 70 % träffar en läkare minst 
en gång per år och nästan 90 % av de ungdomar som begått suicidium har varit i kontakt 
med primärvården. Även om sjuksköterskan/läkaren kanske inte bör gå igenom 
Suicidstegen om patienten söker vård för smärta i till exempel knät, skulle det kanske 
vara befintligt att vid varje besök kolla av med den individ som söker hjälp hur de mår 
psykiskt för att de som känner hopplöshet eller uppgivenhet skulle kunna få hjälp i tid 
innan det går så långt att de väljer att avsluta sitt liv. Genom att primärvården gör en 
kartläggning skulle det kunna komma att innebära att det blir ett minskat tryck på BUP 
och att problemet i samhället skulle kunna minska, och därmed minska dödssiffran 
genom suicidium.  
 
8.3.2 Ungdomar och psykisk ohälsa 

Cheung & Dewa (2007) påvisade i en tidigare studie att suicidium är den andra största 
dödsorsaken hos ungdomar i åldern 15-18 år. En respondent påpekade dock att i 
dagsläget har suicidium gått om just motordrivna olyckor och är därmed den största 
dödsorsaken i världen. Anledningen till att det är så tror vi skulle kunna ha att göra med 
att ungdomar får mycket riskbedömning genom trafikskolor och körlektioner, då många 
lär sig tänka efter hur de kör när de får sitt körkort. I dagens samhälle krävs det mycket 
av ungdomen att få sitt körkort och hårt arbete lägger grunden till mer förnuftig körning. 
Samtidigt som ungdomar lägger ner hårt arbete på att ta körkort, ökar pressen från 
skolan. Nya förordningar i skolan har gjort att målen att klara bättre betyg har höjts och 
betyg i lägre klasser ökar pressen i yngre åldrar. Vi anser att barn i många fall kastas in i 
vuxenvärlden för tidigt genom just betyg, sociala medier och pressen från samhället. Vi 
anser även att sociala medier används som en plattform för att i många fall nå ut till 
omvärlden, vilket kan medföra negativa konsekvenser för vissa. I dagens samhälle följer 
ungdomar så kallade influencer, som ser ut på ett visst sätt, klär sig på ett visst sätt eller 
visar upp en problemfri vardag. Detta kan innebära för vissa ungdomar att det inte 
känner sig tillräckliga eller får dålig självkänsla som sedan utvecklas till ångestsyndrom 
eller depression. Å andra sidan sett har många influencer gått ut med deras egna 
psykiska ohälsa, vilket vi kan betrakta som en ökad trend för ungdomar, att det blivit 
trendigt att må dåligt.  
 
Samtliga respondenter stärker socialtjänstens (2017) resonemang angående att de 
ungdomar som har tidigare problem med depressioner eller ångestsyndrom i större 
omfång lider av suicidtankar. Psykisk ohälsa är identifierbart med högre risk av att begå 
suicidium eller försök till suicid. Respondenterna samt socialtjänsten (2017) belyser 
även att de ungdomar som tidigare försökt ta sitt liv har en större risk att göra ett nytt 
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försök i framtiden. Alla respondenter stärkte varandra samt tidigare forskning när de 
benämnde psykisk ohälsa, att depressioner samt ångestsyndrom är de ledande 
tillstånden som får en ungdom att känna sig suicidal vilket gjorde det okomplicerat för 
oss författare att snäva åt studien utan att sväva ut för mycket. Svårigheten med 
respondenter som ger lika svar och som dessutom stärker tidigare forskning har under 
studiens gång kan komma att påverka hur vi författare tänker och det blir lätt att fastna i 
samma spår. 
 
Nyberg (2018) samt respondenter benämner belastade familjesituationer som en 
bidragande faktor till ökad depression. Den största anledningen till att en ungdom 
försöker ta sitt liv ligger i de flesta fall genetiskt. Svårigheten för behandlaren att få reda 
på vad som rör sig i ungdomens huvud är att skapa en trygg arbetsallians för att få 
ungdomen att öppna upp sig. I enlighet med Nyberg (2018) skiljde den större andel 
av mottagningarna vi var i kontakt med under studiens gång, på lättare depressioner och 
djupare depressioner.  
 
8.3.3 Risk- och skyddsfaktorer 

Samtliga respondenter belyser vikten av de risk- och skyddsfaktorer som finns i 
ungdomens liv och alla respondenter styrker Socialstyrelsen (2017) resonemang 
angående att den största risken för att begå suicidium är tidigare försök, genetisk 
betingad suicidium samt psykisk ohälsa främst i form av depressioner och 
ångestsyndrom. Vissa respondenter nämnde även att risken är högre om ungdomen 
använder sig av en våldsam metod som hängning eller hoppa framför ett tåg eller bil där 
chansen att bli räddad är mindre än andra metoder.  
 
I ett arbete med ungdomar som mår dåligt är det för oss av vikt att behandlaren känner 
till risk- och skyddsfaktorer och sedan innefatta dessa i den säkerhetsplan som flera av 
respondenterna tog upp. Men är detta ett säkert och tryggt sätt för ungdomen ifall den 
inte har en trygg relation med sina vårdnadshavare eller familj? Risksanering är en bra 
plan för att få en ungdom att sluta med eventuella självskadebeteenden, genom att till 
exempel ta bort möjligheten att skära sig genom att låsa in eller plocka undan knivar 
och rakblad. Men vi anser att detta kanske möjliggör att ungdomen tar till värre och mer 
våldsamma knep i ett senare skede ifall denne fortfarande känner hopplöshet och 
meningslöshet. Kanske att vårdnadshavarna har varit så fokuserade på att ta bort 
möjligheten att skära sig men glömde stoppa undan repet i garaget. Detta är saker som 
möjligtvis skulle kunna utvecklas, informationen till föräldrarna under de enskilda 
samtal som de flesta mottagningar i vår studie belyser gör.  
 
8.3.4 Behandlarens perspektiv 
Enligt NASP och Schmidt (2016) bör varje behandlare ha en god uppfattning om sin 
egen inställning och värderingar då behandlarens förhållningssätt kan komma att 
påverka arbetsalliansen (sfbup.se, 2017). Flera av våra respondenter styrker NASPs 
resonemang angående vikten av att behandlaren visar sitt stöd genom att benämna hur 
viktig relationen är för att ungdomen ska känna trygghet för att kunna öppna upp sig 
och samtala om saker de upplever jobbiga. Som blivande socialpedagoger och utifrån 
vår tidigare arbetslivserfarenhet är det av vikt att man som behandlare bemöter 
individen med respekt och att denne känner att de blir sedda för den de är och vart de är 
just nu. Behandlaren bör enligt oss i enighet med respondenter bli bemött med empati 
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och förståelse av en behandlare som ser allvaret i allt ungdomen säger. Vi tror att det är 
av betydelse att behandlaren går in väl förberedd i ett samtal med en suicidal ungdom. 
Därför anser vi med stöd av NASP att det är av vikt att de individer som arbetar med att 
möta ungdomar i problematik har god utbildning och förberedelsenivån är hög 
(sfbup.se, 2017).  
 
De mottagningar vi har haft kontakt med har haft en bredd av personal som är utbildad 
inom många kategorier. Detta anser vi vara av vikt då olika grundutbildningar öppnar 
upp för högre kompetens i arbetsgruppen. En sjuksköterska har i många fall en annan 
syn på en situation än exempel psykolog.  Detta innebär att i enlighet med NASP 
mottagningarna har personal med god utbildning (sfbup.se, 2017) och i och med att de 
flesta respondenter vi haft kontakt med arbetar i team om två för att kunna få en så bred 
syn på ungdomens problematik som möjligt. Dessa tillgodoser även NASPs riktlinjer 
angående att behandlaren ska vara överens om vilket handlingsprogram som passar 
ungdomen bäst (sfbup.se, 2017). Fördelarna med att respondenterna arbetar i enlighet 
med NASP är att alla BUP-mottagningar arbetar på samma vis och utgår ifrån samma 
riktlinjer. Alla ungdomar som söker hjälp har samma förutsättningar att klara sig ur 
situationen beroende på vart i landet de söker hjälp. Å andra sidan sett kan det även vara 
till en nackdel att mottagningarna förhåller sig efter de nationella riktlinjerna då, även 
om det är ett väl utvecklat program, kanske inte bidrar till att det blir en förnyelse i 
arbetet för att förhindra suicidium. Schmidt (2016) stärker vårt resonemang angående 
utveckling av program för suicidbenägenhet. Han menar att även om det är en nationellt 
och prioriterat problem uppstår det fortfarande brister i den praktiska forskningen när 
det gäller utveckling av just utbildning av behandlare som arbetar närmast ungdomen.  
 
När det gäller bedömning av suicidrisk hos en ungdom använder alla respondenterna sig 
av Suicidstegen. Samtliga respondenter är nöjda och tycker den fungerar på ett korrekt 
sätt även om Suicidstegen bör synas som en komplettering till samtalet snarare än en 
mall på egen hand. När vi läste Suicidstegen slogs vi av tanken på att den endast består 
av 25 stycken slutna frågor. Vi anser med stöd av Nyberg (2018) att detta skulle kunna 
vara ett problem då vi upplever att man som behandlare sätter ord i mun på ungdomen, 
och slutna frågor bör undvikas för att få en korrekt bild av berättelsen samt öppna upp 
för aktivt lyssnande. Om en ungdom har besökt BUP under en längre tid och vet om att 
dessa frågot används just för att bedöma suicidrisk finns det kanske en risk för, precis 
som en av respondenterna förklarade, att ungdomen vet vad den ska svara för att slippa 
bli inlagd eller om denne redan har bestämt sig för att ta sitt liv. Vi menar på att i vissa 
möten med ungdomen är det kanske av vikt att denna själv får berätta, sätta ord på 
känslor samt själv reflektera över dessa och komma till insikt med hur dess mående är.  
 

9 SLUTSATS 

Studiens författare anser att frågeställningarna har besvarats på ett relevant sätt. 
Resultatet speglar vardagen på de kontaktade mottagningar som dagligen har kontakt 
med ungdomar som upplever suicidtankar. Behandlaren bedömer suicidrisk genom väl 
utarbetade metoder genom suicidstegen samt NASPs riktlinjer och riktlinjer som är 
snarlika dessa, som endast kallas suicidriskbedömning på mottagningen. Slutsatserna av 
studien utifrån frågeställningarna är att Barn- och Ungdomspsykiatrin har ett väl 
utvecklat system för att kunna bedöma suicidrisken hos ungdomar genom suicidstegen 
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samt den statliga vårdgarantin. Bedömningen ser likadan ut vid de mottagningar vi tagit 
kontakt med även om vissa utgår ifrån deplyftet och andra inte gör det. Respektive 
respondenter tar hänsyn till risk- och skyddsfaktorer, copingstrategier samt 
framtidsplaner i bedömningen av suicidrisk. Behandlarna anser att svårigheten ligger i 
att möta en ungdom där de är just nu och att avväga allvarlighetsgraden av risken, därav 
är det av vikt att majoriteten av mottagningarna arbetar i team, för att kunna få flera 
infallsvinklar och så bred syn på situationen som möjligt. Uppfattningen av sin egna 
prediktionsförmågan av suicidrisk upplevde vi att alla behandlare var relativt säkra på. 
Det är sällan de själva upplever att de tar fel beslut eller att teamet tillsammans fattar fel 
beslut angående en ungdom.  
 
Respondenterna menar på att familjesituationen som råder och ungdomens sociala 
nätverk spelar roll för ungdomens mående. Även om de har stöd från familj och vänner 
kan utanförskap och mobbning i skolan påverka hur ungdomen mår. Samtliga 
respondenter har nämnt att depression och ångestproblematik är den största 
bakomliggande faktorn till att en ungdom väljer att avsluta sitt liv, men även annan 
psykosocial problematik som bipolaritet och psykos kan ligga bakom dessa tankar. 
Ungdomens mående kan även komma att påverkas av sexuella samt psykologiska 
övergrepp. Respondenterna påpekar att den största suicidrisken är tidigare suicidförsök 
och suicidalitet i familjen, då om en släkting tidigare tagit sitt liv både kan vara en stor 
riskfaktor men även en skyddsfaktor för den suicidala ungdomen. Svårigheten för en 
behandlare med en suicidriskbedömning kan vara att ungdomar som besökt 
mottagningen ett flertal gånger tidigare och som är väl medvetna om att en 
suicidriskbedömning görs, kan ibland manipulera frågorna ifall de vill bli inlagda eller 
om de har bestämt sig för att ta sitt liv, för att få som de själva vill.   

9.1 Vidare forskning 

Resultatet visar även på att många ungdomar upplever suicidtankar men att detta skulle 
kunna tänkas förhindras i ett tidigare skede än hos BUP. Detta innebär att resultatet blir 
av vikt för oss som blivande socialpedagoger då det kan öppna upp för vidare forskning. 
Vilken kan belysa utvecklingen av nya yrkesroller inom flera verksamheter inom 
exempelvis skolan. Studiens resultat visar på att ungdomar som upplever utanförskap 
eller som inte klarar av kraven som ställs i skolan, har en större risk att begå suicidium. 
Därför vore det av vikt att nya yrkesroller framkommer som kan se dessa ungdomar och 
kan fånga upp dem innan det går för långt. Detta skulle dessutom sänka trycket på BUP 
som kämpar med att klara av Sveriges vårdgaranti vilket förmodligen även skulle öka 
kvalitén på den hjälp som finns att tillgå.  
 
Även förberedelsenivån hos de professioner som arbetar närmst ungdomen skulle kunna 
utvecklas. Genom vidare forskning skulle det kunnas ta fram innehåll och information 
som räcker till en ny kurs, eller nytt innehåll hos en redan befintlig kurs, hos de 
professioner som skulle kunna tänkas arbeta med suicidala individer, såsom psykologer, 
sjuksköterskor, socialpedagoger, undersköterskor, läkare. En av respondenterna i 
studien belyste vikten av att inte fråga något man inte är redo att få svar på. Detta skulle 
kunna vara av vikt att innefattas i dessa utbildningar.  
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Bilaga 

Bilaga I Intervjuguide 
1 a) Hur kommer de ungdomar som vill ha hjälp hos er i kontakt mer mottagningen? 
   b) Hur prioriteras samtalen? 
   c) Finns det någon speciell väntelista, kötid, akuttider? 
  
2 Hur ser ett första möte ut hos dig? 
  
3 a) Berätta hur ni arbetar med suicidbedömning?  
   b) Finns det någon speciell mall/formulär ni använder? Tex Suicidal Intent Scale (SIS) 
   c) Vilken utbildning har ni som arbetar på mottagningen? 
  
4 a) Hur anser du att du arbetar med ungdomar som upplever suicidtankar? 

b) Berätta hur ni motverkar dessa tankar och vilken form av stöd ni ger stöd till 
ungdomen. 

 
5 Berätta hur du, i din behandlarroll, avväger om en ungdom är suicidal? 
 
6 a) Lägger ungdomen ut antydningar, som skulle kunna betraktas som ett rop på hjälp, 
   till dig som samtalsledare? 
   b) Vart ligger möjligheten respektive svårigheten i att fånga upp dessa trådar? 
  
7 a) Hur känner man igen de första tecknen på suicidtankar? 
   b) Berätta om svårigheten med att känna igen dessa specifika tecken? 
 
8 Vilka risk- och skyddsfaktorer anser du vara bidragande faktorer till att ungdomen 
 hamnar på BUP? 
  
9 Berätta om någon/några egna erfarenheter du varit med om.  
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Bilaga II Suicidstegen av Jan Beskow 
 
1. Hopplöshet  Är du nedstämd och ledsen ofta? 

Känns allt hopplöst? 
Tror du att det kommer att bli bättre igen?  

 
2. Dödstankar  Känns allt meningslöst?  

Har du tänkt att det vore skönt att slippa leva?  
 
3. Dödsönskan   Har du önskat att du vore död? 

Skulle du önska slippa vakna nästa morgon?  
 

 4. Självmordstankar  Har du tänkt på att göra dig själv illa? 
Har du tänkt att du skulle kunna ta livet av dig? 
Har du tänkt ut hur du skulle göra?  

 
5. Självmordsönskan  Har du tänkt att du vill ta ditt liv? 

Har du varit nära att försöka ta ditt liv?  
Finns det något som talar för att fortsätta leva?  

 
6. Självmordsförsök  Har du tidigare gjort något självmordsförsök?  

Genomförde du det du tänkte göra eller gick det 
inte?  
Vad gjorde du? När? Var? Varför? 

 
7. Självmordsplaner   Har du planer på att ta ditt liv?  

Har du tänkt ut hur du skulle göra?  
Har du bestämt när du ska göra det?  

 
8. Självmordsförberedelser Har du gjort några förberedelser? Vilka? 

Har du skaffat tabletter? Har du vapen?  
Har du skaffat andra redskap? Rep? Kniv?  

 
9. Självmordsavsikt  Har du bestämt dig för att ta livet av dig? När? 

Var? Hur?  
Har du skrivit avskedsbrev? 
Har du sett till att träffa vänner en sista gång? 

 

 


