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Sammanfattning 

I den här C-uppsatsen är syftet att beskriva och analysera olika potentiella förklaringsmodeller 

till suicidalitet bland ungdomar. Suicidalitet är ett sammanfattande begrepp för återkommande 

självmordstankar, självmordsförsök samt fullbordade självmord. Fokus här ligger på 

självmord bland ungdomar. Min uppsats är utformad som en litteraturstudie och utgörs av 

kvalitativa data. Insamlad data har hämtats både från nationell och internationell 

suicidforskning. Empirin analyseras i en separat del utifrån Eriksons psykoanalytiska 

utvecklingsteori, Cullbergs kris- och utvecklingsteori, Freuds begrepp identifikation och 

imitation samt några begrepp lånade från den existentiella psykologin. Min studie visar att 

suicidalitet bland ungdomar är ett utbrett och komplicerat samhällsproblem som kan förstås 

utifrån olika förklaringsmodeller. Av min studie framgår att självmord bland ungdomar har en 

mångskiftande orsaksbakgrund och bör därför förstås utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. 

Ungdomars psykiska hälsa, uppväxt- och familjeförhållanden samt förebilder är alla faktorer 

som har betydelse för riktningen i den suicidala processen vari självmord är det slutgiltiga 

steget.  
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Inledning och problemformulering 

”Den unga pojken klottrade ett meddelande och fäste det på sin skjorta. Sedan gick han bort 

till familjens julgran och hängde sig i en takbjälke. Meddelandet var kortfattat – ”God Jul” – 

och hans föräldrar varken glömde eller förstod det någonsin” (Jamison 2005, s. 69). 

 

Föreliggande C-uppsats beskriver och analyserar olika förklaringsmodeller till suicidalitet 

med fokus på självmord bland ungdomar. Inledande citat frammanar bilden av en 

familjetragedi. En ung människa har på ett mycket demonstrativt sätt tagit sitt eget liv. Den 

naturliga följdfrågan blir många gånger ”varför”? Självmord verkar så obegripligt, kan vi 

tycka, ”Han som hade hela livet framför sig” eller ”Hon som var så duktig och framgångsrik”.  

En ungdom som begått självmord lämnar oftast omgivningen i chocktillstånd trots att de flesta 

ungdomar som berövat sig livet sänt ut självmordsmeddelanden under lång tid före 

självmordet (Beskow, Palm Beskow & Ehnvall 2005, Uddberg 1984). Det handlar om fysiska 

och psykiska signaler såsom ihållande sömnsvårigheter och magont, isolering och 

inåtvändhet. Det är inte alltid omgivningen uppfattar dessa signaler, eller vill uppfatta dem, 

som tecken på att ungdomen är suicidal. För hur ska vi egentligen kunna begripa att en person 

som alltid funnits i vår närmaste omgivning tänker ta livet av sig? Tanken är för många 

skrämmande och lika mycket ofattbar.  

 

Enligt suicidtabell 547 i statistiska centralbyråns årsbok 2008 för Sverige begicks år 2004 

1154 självmord (scb.se). Det vanligaste dödssättet var, enligt samma tabell, hängning eller 

strypning. I Sverige begicks på 1960-talet någonstans mellan 1500 och 1600 självmord varje 

år (Beskow m fl. 2005). År 1979, enligt samma författare, steg antalet suicid till över 2300 för 

att sedan sjunka till 1385 år 2000.  Självmordsfrekvensen i Sverige har av olika anledningar 

varierat genom tiderna och har i stort sett, enligt statistiska beräkningar, sjunkit stadigt bland 

både män och kvinnor under flera år. En anledning till denna nedåtgående trend tros vara att 

man lyckats ställa diagnosen depression hos en större andel av de drabbade och att de fått 

lämplig läkemedelsbehandling (Beskow m fl. 2005). 

 

Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet har båda i uppgift att sammanställa forskningsresultat 

och göra den tillgänglig för allmänheten. Enligt en skrivelse av Socialstyrelsen och 

Folkhälsoinstitutet Förslag till nationellt program för suicidprevention – befolkningsinriktade  
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och individinriktade strategier och åtgärdsförslag (2006) hävdas att 90 procent av alla de 

personer som begår självmord lider av någon form av psykisk störning. Vidare i samma 

skrivelse står det att över 80 procent av de personer med konstaterad depressionsdiagnos som 

tagit sina liv var obehandlade vi suicidtillfället (socialstyrelsen 2006a).  

 

I publikationen Dödsorsaker 2005, utgiven av Socialstyrelsens Epidemiologiska centrum  

(2007), kan noteras att fallen av självmord följer en långsamt nedåtgående trend hos både män  

och kvinnor i åldersgruppen 15-74 (socialstyrelsen 2007b). I en annan rapport Avsiktligt 

destruktiv handling från Socialstyrelsen (2006) konstateras att antalet självmord i Sverige 

generellt sjunkit från 1980- talet fram till 2003. Emellertid kunde denna nedåtgående trend 

inte ses bland personer i åldersgruppen 15-24. Däremot, enligt samma rapport, var andelen 

självmord i åldersgruppen 15-24 lägre jämfört med samtliga äldre åldersgrupper 

(socialstyrelsen 2006c). Med 1980-talet som startpunkt kan alltså konstateras att antalet suicid 

sjunker, men med 1960-talet som utgångspunkt har det egentligen inte skett någon större 

förändring statistiskt sett. 

 

Den senaste riksdagsmotionen (2008/09:So568) om preventivt arbete mot förekomsten av 

försök till självmord och självmord inlämnades till regeringen i oktober 2008. Här står det 

bland annat att självmord är den vanligaste eller näst vanligaste dödsorsaken för människor i 

åldersgruppen 13 – 25 år och att årligen begår mer än 100 unga personer i åldern 15 – 24 år 

självmord. Vidare konstateras att suicid är den vanligaste dödsorsaken bland unga män. 

Däremot är självmordsförsök, enligt samma dokument, vanligare bland kvinnor än män 

(riksdagen 2008). 

 

Människans självbevarelsedrift är normalt stark, men när en kombination av olika 

livsomständigheter gör det omöjligt för en person att vilja leva vidare måste det för 

vederbörande förefalla som om självmord är den enda vägen ut ur lidandet. För en del 

människor står meningen med livet klart. För andra är det inte lika tydligt. Känslan av att livet 

förlorat sin mening och inte längre är värt att leva kan uppkomma vid olika tillfällen i livet, 

till exempel hos en person i övre tonåren som efter genomgången skola och utbildning inte 

haft möjlighet att själv fatta viktiga beslut och göra självständiga livsval (Jacobsen 2000). 

Tonårsperioden innebär en naturlig mognads- och utvecklingskris. Denna livsfas har stor 

betydelse för formandet av människans världsbild, människan och henne själv (Tegern,  
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Beskow & Eriksson 2003). Det är särskilt under den här perioden som existentiella frågor om 

liv och död väcks. Detta är normalt och är en del av den personliga utvecklingsprocessen. Att 

begå självmord tillhör dock inte ungdomens normala psykosociala utvecklingsprocess.   

 

Psykoanalytisk forskning visar att barn och ungdomars personlighet formas och utvecklas i 

samspel med föräldrarna varför självmordshandlingar skulle kunna betraktas som ett tecken 

på dysfunktionellt samspel inom familjen. Forskning visar att en kombination av strukturella 

och individuella faktorer är det som bidrar till självmordsbeteende varför man inte enkelt kan 

peka på en enda orsak till varför människor tar sina liv. Uppgiften i det här arbetet är att 

kartlägga, med andra ord, beskriva, samt analysera potentiella förklaringsmodeller till 

suicidalitet bland ungdomar med fokus på självmord bland ungdomar. Suicidalitet bland 

ungdomar är ett allvarligt samhälls- och folkhälsoproblem. Trots att det suicidpreventiva 

arbetet har utvecklats under åren krävs än mer forskning och än mer kraftfulla åtgärder för att 

minska antalet självmord. En effektiv suicidprevention måste utgå från forskning kring vilka 

riskfaktorer som föreligger för självmord. Dessa är svåra och tillika mycket viktiga frågor 

varför det är angeläget att hålla i gång debatten om potentiella förklaringsmodeller till 

suicidalitet. Det ska nu bli intressant att studera vilka förklaringsmodeller som finns till 

suicidalitet bland ungdomar och hur dessa kan begripas.  

  

Historik 

Självmord bland ungdomar har förekommit, fortfarande, i varierande grad i alla kulturer. När 

Sverige kristnades på 800-talet förklarades självmord som ett misstroende och svek mot Gud 

där djävulen kommit i dialog med den kristna människan och fått henne på villovägar 

”varigenom själen gick miste om den eviga saligheten” (Beskow m fl. 2005, s 160). Kyrkan 

förbjöd självmord och förbudet blev en del av en fostrande religion. En trolig orsak till 

kyrkans fördömande inställning till självmord ges av Blomqvist (1971). Hans teori 

kommenteras av Otto (1971): ”De första kristna kunde uppleva starka impulser att suicidera, 

vilket skulle hjälpa dem att undvika jordelivets frestelser, snabbt komma till himlen och 

kanske därmed bli martyrer” (s 25). I teorin skulle detta kunna uppnås genom att begå 

självmord direkt efter dopet varför det blev logiskt nödvändigt att fördöma självmord.  
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Vid sidan av dödssyndsbegreppet och föreställningen att suicidala handlingar äventyrade 

gudsförhållandet fördes också ett moraliskt samtal om självmord var rätt eller fel (Beskow m 

fl. 2005). Ur den teologiska förklaringsmodellen stammade så småningom en moralisk 

diskussion som kom att intensifieras när självmord avkriminaliserades i Sverige år 1864. De 

religiösa och juridiska restriktionerna mot så kallade självmördare löstes upp och ersattes av 

en mer intensiv samhällsdiskussion där det ifrågasattes om självmord verkligen var synd eller 

inte. Självmordstankar som förut haft en mycket stark tabuställning kom sakteliga att studeras 

närmare och bli föremål för vetenskapligt intresse (Cronström Beskow 1983).  

  

Under 1800-talets sista två decennier var den vanligaste förklaringen till att ungdomar begick  

självmord att de inspirerats till självmordshandlingar genom påverkan av romantiska romaner. 

Skolan beskylldes länge för att ha influerat ungdomarna till självmordshandlingar och 

fullbordade självmord genom att låta dem läsa sentimentala verk. Epidemier av självmord, 

särskilt bland unga män, ska ha rapporterats bland annat i samband med publicerandet av 

Goethes storsäljande brevroman från 1774 Den unge Werthers lidanden, då den så kallade 

Wertherpsykosen eller Werthereffekten härjade bland unga människor i Europa (Otto 1971). 

Bokens huvudperson, en karismatisk ungdomsidol, plågas av olycklig kärlek. Ensam och 

tillbakavisad begår han slutligen självmord genom att skjuta sig. För romantikern var 

självmördaren en hjälte.  

  

Den franske sociologen Emile Durkheims berömda analys av självmord Självmordet (Le 

Suicide) från 1897 visar att sociala faktorer hade stor betydelse för utvecklingen av ett 

självmordsbeteende. Enligt Durkheims sociologiska studie, där han analyserade förhållandet 

mellan individ och kollektiv, ska självmord förstås mot bakgrund av drag i den sociala 

strukturen (Durkheim 1993). Durkheim menade att snabba och stora sociala förändringar, till 

exempel upplösningen av religiös traditionell kontroll samt religiösa moralregler till följd av 

den moderna sociala utvecklingen, kunde komma att leda till ett tillstånd han kallade anomi, 

ett samhällstillstånd av normlöshet eller en känsla av meningslöshet som de nya sociala 

villkoren gav upphov till. Det anomiska självmordet, menade Durkheim, kunde förklaras av 

bristande social reglering vid snabba förändringar eller instabilitet i samhället. I sin studie 

identifierade Durkheim ytterligare två varianter av självmord: egoistiskt självmord till följd av 

dålig integration i samhället och därmed svag social sammanhållning. Altruistiskt självmord, 

menade Durkheim, blir fallet då en människa värderar samhället så högt att hon är villig att dö  
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för det i en uppoffrande gärning, till exempel självmordsbombare. Tidigare studier om 

självmord tog upp faktorer såsom psykiska störningar, ras och klimat som förklaring till 

varför vissa individer var mer benägna än andra att begå självmord. Durkheim var den förste 

att formulera en sociologisk förklaring till självmord (Giddens 2007). 

 

Självmord och det lidande som drabbar efterlevande är ett allvarligt folkhälsoproblem såväl i 

Sverige som i övriga världen varför Världshälsoorganisationen (WHO) år 1987 

rekommenderade medlemsländerna att skapa nationella program för suicidprevention 

(socialstyrelsen 2006d). I Sverige innebar detta, på initiativ från bland annat Socialstyrelsen, 

att det 1994 bildades ett nationellt råd för självmordsprevention med syfte att ta fram ett 

suicidpreventionsprogram för Sverige. Året därpå publicerades dokumentet Stöd i 

självmordskriser – nationellt program för utveckling av självmordsprevention. Programmet 

överlämnades till dåvarande socialministern år 1995, men presenterades aldrig för riksdagen 

vilket innebär att Sverige, till skillnad från många andra västeuropeiska länder, har saknat ett 

av riksdagen godkänt nationellt självmordsförebyggande program.  

 

Många politiker, skriver Beskow m fl. (2005), har emellertid börjat förstå 

självmordsproblematikens omfattning och dörrarna till riksdagen är på väg att öppnas. 

Framför allt oroar självmord bland ungdomar. På initiativ från riksdagens socialutskott, efter 

många riksdagsmotioner i frågan, överlämnades till regeringen år 2005 ett nytt nationellt 

handlingsprogram för suicidprevention. Detta gav regeringen Statens folkhälsoinstitut samt 

Socialstyrelsen i uppdrag att vidareutveckla; ett uppdrag som genomfördes i samarbete med 

Myndigheten för skolutveckling samt Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för 

suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). Inom ramen för Socialstyrelsens 

regeringsuppdrag har NASP tagit fram ett underlag till ett nationellt handlingsprogram för 

suicidprevention.  

 

Centrala begrepp 

Begreppet självmord refererar till ”avsiktlig självdestruktiv handling som leder till döden” 

(ne.se) och kommer i den löpande texten användas synonymt med begreppet suicid. Suicid är 

en fackterm för självmord och härrör från latinets su´i ”sig själv, ”sin egen” och cae´des 

”mord”, av caedo ”döda, ”mörda” (ne.se). Självmord och suicid är alltså olika termer för  
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samma innebörd (Beskow m fl. 2005). Begreppet ungdom representerar här tjejer/kvinnor och 

killar/män i åldrarna cirka 15-30 år. Suicidalitet kan ses som ett paraplybegrepp som under sig 

rymmer mer eller mindre intensiva och ständigt återkommande tankar kring död, självmord, 

självmordsförsök samt genomförda självmord (Beskow m fl. 2005). Slutligen, för enkelhetens 

skull, kommer jag fortsättningsvis att hänvisa till människa, individ eller person med 

pronomet ”hon”. 

 

Motivering av uppsatsämne  

Mitt val av ämnesområde i denna uppsats har flera ingångar. Det som huvudsakligen föranlett  

temat till detta arbete är mitt intresse för existentiell psykologi – en modern psykologiriktning  

som rör människans centrala existensfrågor. Självmord aktualiserar dessa frågor. Som 

studiepraktikant hos kuratorn på en gymnasieskola kom jag i viss kontakt med 

självmordsproblematik bland eleverna på skolan; hot om självmord och tankar om självmord. 

Jag fick också veta att det på skolan funnits ett par elever som begått fullbordade självmord. 

Mina erfarenheter som praktikant har sammantaget främjat mitt intresse för människans 

existentiella svårigheter, vilka förklaringar som finns till detta samhällsfenomen, hur det kan 

begripas och, som en naturlig följdfråga, vad görs av samhället för att försöka förhindra detta. 

Självmordsprevention kommer dock inte att tas upp i detta arbete.  

 

I en artikel i Dagens Nyheter (2008-02-19) säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson 

att hon vill införa en första-hjälpen-insats mot psykisk ohälsa på samma sätt som det finns 

beredskap för att rädda liv när det gäller fysisk ohälsa. Målet, är det sagt, är en nollvision för 

självmord. För en människa vars mening med livet helt saknas eller är oklar blir en viktig 

fråga om det finns hjälp för henne att finna eller rekonstruera sin livsmening (Jacobsen 2006).  

Dessa är svåra och tillika mycket viktiga frågor varför det är angeläget att hålla i gång 

debatten om självmord. Trots att suicidforskningen har utvecklats under åren krävs än mer 

forskning om orsaksbakgrunden till självmord. 

 

I ett samhällsperspektiv är det viktigt med fortsatt forskning kring riskfaktorer för självmord, i 

synnerhet är detta viktigt för de grupper som befinner sig i riskzonen för självmord. Min 

förhoppning är att detta arbete ska väcka intresse hos läsaren och inspirera den intresserade 

till vidare kunskapssökning inom området. Det känns angeläget att undersöka det som kan  
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resultera i en människas död och det framstår som en viktig uppgift att fortsätta kartläggandet 

av riskfaktorer som har betydelse för utvecklingen av en suicidal identitet.  

 

Syfte 

Syftet med denna C-uppsats är att göra en beskrivning och analys av potentiella 

förklaringsmodeller till suicidalitet bland ungdomar med tonvikt på självmord bland 

ungdomar.  

 

Frågeställningar 

1. Hur förklaras suicidalitet bland ungdomar i en psykiatrisk och en psykologisk modell? 

2. Vilka likheter och skillnader finns mellan dessa förklaringsmodeller?   

  

Teori 

I nedanstående teorigenomgång beskrivs mina teoretiska utgångspunkter för detta arbete. Jag 

har valt att kombinera olika teoretiska perspektiv därför att de tillsammans kompletterar 

varandra väl och bidrar till en mer omfattande och djupgående förståelse av min empiri. 

Grönmo (2006) menar att forskaren med fördel kan kombinera olika ämnesmässiga insikter 

och teoretiska perspektiv för att på så vis förmedla en bättre helhetsbild av ett visst 

samhällsfenomen. Teorierna jag valt handlar om barn och ungdomars psykosociala 

utvecklingsstadier, psykiska problemtyper under ungdomsåren samt individens psykiska 

problem mot bakgrund av ett existentiellt perspektiv. Mina teoretiska referensramar är: 

Eriksons psykoanalytiska utvecklingsteori, Freuds begrepp identifikation och imitation, 

Cullbergs psykodynamiska kris och utvecklingsteori samt några begrepp lånade från den 

existentiella psykologin, fakticitet, autenticitet, inautenticitet, funktionsmänniska samt 

livsmod. I förhållande till ovanstående teoretiska perspektiv ska jag i analysen visa hur 

förklaringsmodellerna som beskrivs i mitt arbete kan begripas.  
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Eriksons psykoanalytiska utvecklingsteori 
 
Den tysk-amerikanske psykoanalytikern Erik Homburger Erikson har beskrivit åtta 

huvudstadier i människans psykosociala utveckling. Jag har här valt att beskriva de stadier 

som har att göra med barn och ungdomars psykosociala utveckling eftersom endast de 

stadierna är relevanta för mitt arbete. Enligt Erikson utvecklas människan i hierarkiskt 

ordnade utvecklingsstadier i vilka hon möter speciella problem, det vill säga olika 

psykosociala kriser. Huruvida individen löser dessa är, enligt Erikson, avgörande för hennes 

fortsatta utveckling. Erikson menar att de tidiga åren i en människas liv har stor betydelse för 

hennes psykiska hälsa under senare psykosociala utvecklingsstadier. Barn vars psykiska och 

fysiska behov inte har tillgodosetts på ett för barnet tillfredsställande sätt riskerar att under 

ungdomsåren utveckla en instabil självbild. Ungdomar med svag och oklar identitetskänsla är 

ofta mycket känsliga för utifrån kommande påverkanskrafter, till exempel kritik och andra 

människors åsikter. Enligt Eriksons psykosociala utvecklingsstege består varje 

utvecklingsstadium av en kris som individen möter och som hon på ett eller annat sätt måste 

ta sig igenom. Krislösningen har enligt Erikson stor betydelse för individens jagutveckling.  

 

Eriksons teori visar på ett betydelsefullt samspel mellan barnet och människor i dess närmaste 

omgivning, framför allt föräldrarna. Det är under de tidiga åren i en människas liv som 

grunden läggs för individens förutsättningar att skapa djupa och bestående relationer med 

andra människor senare i livet. Den första krisen eller konflikten i barnets utveckling handlar 

enligt Erikson om tillit och misstro. I den här fasen kommer barnet utveckla tillit och misstro 

till sin omvärld. Hur detta utvecklas har att göra med huruvida barnets psykiska och fysiska 

behov tillfredsställs. Erikson menar att barnets tillit och misstro utvecklas i förhållande till 

framför allt modersomvårdnaden (Erikson 2004, Erikson 1993). Tonåren, menar Erikson, är 

en mycket känslig period där individen provar sig fram i vuxenvärlden i sökandet efter sin 

identitet. I den här perioden är individen mycket påverkningsbar. Det är också nu som 

existentiella frågor och funderingar dyker upp. Om existenskrisen under den här livsfasen 

bearbetas konstruktivt utvecklar ungdomarna en stabil grundläggande identitetskänsla. 

Således handlar existenskrisen under ungdomsåren om identitet kontra identitetsförvirring 

eller negativ identitet (Erikson 1993).  

 

Erikson menade att människan skaffar sig vad vi kan kalla psykiska resurser som behövs för 

att möta och tackla alla de svårigheter och prövningar som livet innebär. Dessa resurser,  
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menar han, är viktiga för individens anpassning i samhället och för hennes psykiska hälsa. 

Dessa resurser handlar om hopp, vilja, målmedvetenhet, kompetens, trohet, kärlek, omsorg 

och sist visdom.  

 

Freuds begrepp identifikation och imitation 
 

Dessa två begrepp använde Freud i sin skrift Mourning and Melacholia (1957) för att förklara 

tillståndet melankoli, en form av depression (ne.se). Detta psykiska känslotillstånd kan vidare 

förklara utvecklingen av en suicidal identitet. Freud beskrev hur imitation kan knytas till 

identifiering, en önskan att efterlikna någon med vilken vederbörande har ett starkt 

känslomässigt band. Sambandet mellan sorg, närhet och identifikation kan i vissa fall påverka 

en eller flera personer som stått den avlidne närmast att själva följa efter.   

 

Cullbergs psykodynamiska kris- och utvecklingsteori 
  
Psykoanalytikern Johan Cullberg har beskrivit olika krissituationer i människans liv. Cullberg 

beskriver bland annat barn- och ungdomsårens kritiska utvecklingsperioder. Detta gör han 

mot bakgrund av biologiska, psykologiska samt sociala utvecklingssteg som när individen 

genomgår dessa innebär en utmaning och psykologisk krissituation. Cullberg (2006) har bland 

annat beskrivit några psykiska problemtyper under ungdomsåren. Dessa ungdomsproblem är 

intressanta för mitt arbete eftersom de kan belysa förklaringsmodellerna till ungdomars 

suicidalitet som kan komma att sluta i självmord. Cullberg kallar dessa problemtyper för 

isolering, utstötning och känsla av fysiskt mindervärde. Ofta, menar Cullberg, är dessa 

upplevelser vanliga orsaker till depression bland ungdomar och kopplade till mer eller mindre 

realistiska upplevelser av att på något sätt vara kroppsligt avvikande och oattraktiv, till 

exempel upplevelsen av att vara tjock, för smal, kroppsligt oproportionerlig etcetera (Cullberg 

2006).  En annan problemtyp författaren nämner är ätstörningar som inte är ovanliga bland 

ungdomar i dag. Ätstörningar, till exempel anorexi eller bulimi, kan betraktas som kraftiga 

psykiska reaktioner på bakomliggande inre konflikter i fråga om till exempel föräldraband 

förklarar Cullberg.  



12 

  

Existentiell psykologi    
 
Den existentiella psykologin är den gren av psykologin som diskuterar de stora livsfrågorna.  

Det är med andra ord en psykologiriktning som rör människans centrala existensfrågor, till 

exempel frågor om tillvarons mening, individens personliga ansvar för sitt liv, ångest och död. 

Med utgångspunkt i ett existentiellt perspektiv kan människans psykiska problem, däribland 

självmordsproblematik, förstås som reaktioner på existentiella utmaningar (Jacobsen 2006). 

Jag har använt begrepp ur Jacobsens (2000) bok som behandlar det existentiellt orienterade 

förhållningssättet. De begrepp som används i anslutning till det existentiella perspektivet är: 

fakticitet, autenticitet, inautenticitet, funktionsmänniska samt livsmod.  

 

Existentiella tänkare använder ofta termen fakticitet (Jacobsen 2000, s 55) som benämning för 

det som är givet i en människas liv. Det givna kan kallas människans öde. Det kan till 

exempel handla om destruktiva familjeförhållanden, exempelvis barnmisshandel, som orsakar 

individen psykiska problem och som har visat sig vara en riskfaktor för självmord. Fakticitet 

har alltså att göra med de omständigheter individen själv inte har valt.   

 
Autenticitet och inautenticitet (Jacobsen 2000, s 236) har att göra med sanna och falska 

uttryck av oss själva och kan kopplas samman med en existentialistisk diskussion om val och 

väljande. Hur väljer jag att förvalta mitt liv? Skulle jag valt att leva annorlunda om jag kunde 

leva om mitt liv? Om det finns människor som lever autentiskt så betyder det att det också 

finns människor som lever inautentiskt, alltså att inte leva i enlighet med sitt hjärtas röst.  

 
Vår nutid kräver människor som fungerar snabbt, flexibelt och friktionsfritt. Den franske 

existensfilosofen Gabriel Marcel har myntat uttrycket funktionsmänniskor, det vill säga 

människor som är programmerade för att kunna fungera väl och smidigt i olika sammanhang, 

både i privat- och arbetsliv (Jacobsen 2000, s.184). Det moderna samhällssystemet kräver 

människor som fungerar i enlighet med samhällets behov och krav. Vi måste bli snabbare, 

smartare och helt enkelt mer funktionsduglig för att möta dessa behov och krav. För detta 

skickas vi på utbildningskurser eller någon form av behandling. Människor som anses vara 

socialt avvikande, missanpassade på något sätt, ska ”botas” och göras samhällsdugliga för att 

kunna bidra till den kollektiva samhällsnyttan. Dessa prestationskrav kan för vissa ungdomar 

utgöra en risfaktor för självmord.  
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För att bättre kunna förstå akten av självmord och vad som lett fram till detta måste vi först 

förstå något om livsmod (Jacobsen 2000, s 217) och vad det innebär att leva i existentiell 

harmoni med sig själv och andra. Livsmod, modet att vara till, är ett begrepp som rör livet och 

som kan förstås som lust till eller aptit på livet. En dimension av livsmod skulle kunna vara 

vår förmåga att omvandla eller dämpa existentiell ångest till något konstruktivt hanterbart 

som gör att vi kan, orkar och vill fortsätta leva. Jacobsen (2000) menar att en ung person med 

starkt livsmod har bättre förutsättningar att klara sig även i svåra stunder senare i livet än en 

person med låg känsla av samhörighet och närvaro i världen. Det handlar med andra ord om 

att känna sig levande och om upplevelsen av att livet har ett värde. Olika människor känner 

sig levande i olika sammanhang. Det kan handla om att känna sig levande ute i naturen, i 

samband med praktiska uppgifter eller i sällskap av andra. Många människor känner sig 

särskilt levande i sociala sammanhang, till exempel med familj och vänner (Jacobsen 2000).  

 

Datainsamling och urvalsmetod 

Jag har bestämt att göra en litteraturstudie.  En kvalitativ undersökning passar bäst för detta  

arbete eftersom den metodiska uppläggningen präglas av flexibilitet (Grönmo 2006) och kan 

ändras under datainsamlingsprocessen och anpassas efter nya kunskaper allteftersom 

undersökningen pågår. Jag har valt en kvalitativ metod för att jag tror att jag på så vis kan få 

fram en för uppsatsen relevant och adekvat bild av kunskapsläget inom nationell och 

internationell suicidforskning med utgångspunkt i mitt insamlade studiematerial. 

 

Insamlad data hämtas alltså både från nationell och internationell suicidforskning för att sedan 

analyseras mot bakgrund av mina ovan beskrivna teoretiska referensramar. I den svenska 

forskningen är Jan Beskow, psykiater och suicidforskare, en mycket framstående person och 

självklar referens i detta arbete. Insamling av information till min uppsats har skett via 

sökning av böcker och vetenskapliga artiklar i Linköpings universitets biblioteksdatabas. 

Vetenskapliga artiklar har för detta arbete sökts och funnits genom artikeldatabaserna 

Academic Search Premier samt Archives of Suicide Research. Sökorden har varit ”suicide” 

samt ”suicide and depression”. Mina frågeställningar kommer att avhandlas med 

utgångspunkt i aktuell suicidforskning med tonvikt på självmord ungdomar.   
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Resultat 

I resultatdelen presenteras resultatet av min litteraturstudie som sedan, i en separat del, 

analyseras med utgångspunkt i mina valda teorier. I de efterföljande styckena härunder 

beskrivs två förklaringsmodeller till suicidalitet med tonvikt på självmord bland ungdomar. 

Dessa förklaringsmodeller är: psykiatrisk förklaringsmodell samt psykologisk 

förklaringsmodell. 

 

Psykiatrisk förklaringsmodell till suicidalitet 
 

Den psykiatriska förklaringsmodellen utformades under andra hälften av 1900-talet och 

kännetecknas av ett starkt samband mellan psykisk störning, framför allt depression, och 

suicidalitet (Beskow m fl. 2005). Enligt DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders) klassas depression som en psykisk sjukdom. Fokus i det efterföljande 

ligger på suicidalitet som symptom på depression. Med detta så kallade psykopatologiska 

betraktelsesätt blir suicidalitet en oönskad konsekvens av depressionen. Försök har gjorts att 

förklara kopplingen mellan depression och självmord. Den kanske mest vanligaste 

förklaringsmodellen är den biologiska, att det sker onormala förändringar i hjärnans 

biokemiska sammansättning (Beskow m fl. 2005, Passer & Smith 2004) som kan leda till ett 

tillstånd med ökad risk för självmord. Det har konstaterats att deprimerade människor har en 

obalans i flödet av neurotransmittorer (Passer & Smith 2004). En neurotransmittor, eller 

signalsubstans, förmedlar nervsignaler från nervcell till nervcell. Passer och Smith (2004) 

förklarar att när flödet av nervsignaler inte fungerar normalt uppstår en biokemisk obalans i 

hjärnan som på så vis påverkar individens tankesätt och upplevelsevärld. En biologisk analys 

av depression kan alltså ge en delförklaring till varför vissa människor utvecklar en depressiv 

sinnestämning som kan komma att leda till självmord. Depression är en viktig delförklaring 

till självmord, men inte den enda konstaterar Beskow m fl. (2005). En enkätundersökning som 

riktades till svenska ungdomar mellan 15 och 25 år i början av 1990-talet visar att 

deprimerade unga människor oftast är på det klara med sina tankar om självmord som en 

tänkbar utväg när den psykiska smärtan blir för svår att hantera (Tegern m fl. 2003). När livet 

blir outhärdligt som för dessa ungdomar förefaller självmord som en desperat väg ut ur 

lidandet. Självmord kan betraktas som en desperat handling i en desperat situation.   
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Nedan är ett utdrag ur boken Suicidalitetens språk (Beskow m fl. 2005) som visar att det finns  

klara samband mellan depression och självmord:  

 

 

En fjärdedel av alla män och hälften av alla kvinnor drabbas av depression någon gång under livet. 

Antalet personer som en viss dag lider av en behandlingskrävande depression skattas till mellan tre  

och fem procent. Retrospektiva genomgångar av fullbordade suicid, psykologiska autopsier, har visat 

att mellan 45 och 72 procent av de som dör i suicid har lidit av en depression. Om man tar hänsyn till 

såväl dödlighet som sjuklighet och sänkning av livskvalitet är depression globalt och nationellt en av 

de samhällsekonomiskt mest belastande sjukdomsgrupperna. Depressioner är dubbelt så vanligt hos 

kvinnor som hos män, medan män begår dubbelt så många suicid som kvinnor. Skillnaden mellan 

kvinnor och män kan bero på att de båda könen uttrycker depression och suicidalitet på olika sätt. 

Kvinnor har lättare att tala om sina besvär och söka hjälp för dem. Män är mer svårdiagnostiserade. De 

håller ofta borta depression och suicidalitet från sitt medvetande. Följden blir plötsliga genombrott ofta 

under alkoholpåverkan samt val av aktivare metoder. Personlighetstörningar kan också ha större 

betydelse bland män (s. 58). 

 

 

Av de personer som dör i suicid kan vi enligt denna statistik konstatera att den procentuella 

andelen av dessa personer som också lidit av en depression är ganska hög. Av det totala 

antalet personer med depression är det dock endast ett litet antal som tar livet av sig. Många 

människor har någon gång i svåra livssituationer snuddat vid tanken på att begå självmord. 

Dessa självmordstankar kan vara mer eller mindre allvarliga, men ska alltid tas på allvar. 

Beskow m fl. (2005) konstaterar att de flesta av de som begått självmord har talat om att ta sitt 

liv tidigare. Det kan handla om klart uttalade suicidtankar eller små antydningar. Det vore 

dock orimligt att rubricera alla personer som funderat i dessa banor som psykiskt sjuka. 

 

I anslutning till ovanstående diskussion om kopplingen mellan depression och självmord 

skriver Passer och Smith (2004): ”Depression is one of the strongest predictors of suicide” (s. 

532). Författarna menar att det finns ett klart samband mellan självmord och individens 

psykiska hälsa. Vad som är intressant för sammanhanget är att självmord vanligen inte sker 

under den djupaste depressionsepisoden, som många kanske tror. Med andra ord, det går inte 

att säga att risken för självmord säkert ökar ju mer deprimerad en person är eftersom 

depression inte är en ensam avgörande faktor vid självmord. Självmord kan egentligen  
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inträffa när som helst under förloppet av en depressionsepisod (Beskow m fl. 2005), före en 

depressiv episod, i början av den eller under själva depressionen. Det har emellertid 

konstaterats att risken för självmord kan öka i de tidiga stadierna av återhämtande, till 

exempel till följd av ett tillfrisknande efter ett depressivt skov. 

 

En förklaring till varför en suicidal person tenderar att bli mer självmordsbenägen efter en  

depressionsepisod ges av Passer och Smith (2004): ”The lifting of depression may provide the 

energy needed to complete the suicidal act but not reduce the person’s underlying sense of 

hopelessness and despair” (s. 532). En deprimerad person har en relativt svag livslust och ett 

tankemönster som är starkt färgat av hopplöshet och förtvivlan. Den självbevarelsedrift som 

vi normalt har inneboende i oss och som vi behöver för att kunna orka leva vidare och må bra 

är alltså svag hos en deprimerad person. Under en depressionsepisod följer också en slags 

handlingsförlamning som hindrar personen att begå självmord därför att han eller hon saknar 

tillräcklig handlingsförmåga att ta sitt liv.  

 

Psykisk ohälsa och suicidalitet kan också kopplas samman med samhällets krav på 

funktionsmänniskor. I en intervjustudie av Tegern m fl. (2003) konstateras att flertalet av de 

38 intervjuade ungdomarna som upplevde livsleda, upplevelse av att vara trött på livet, kände 

att de inte var värda att leva och att de inte kunde fylla någon funktion i samhällslivet. Studien 

visar att suicidalitet kan kopplas till påfrestande konkreta situationer som samhällets 

prestationskrav, personliga misslyckanden, problematiska relationer samt utanförskap.  

 

Kroppen som fiende 
 

Forskning pekar på ett möjligt samband mellan förvrängd kroppsuppfattning och suicidrisk. 

Den medicinska termen för snedvriden kroppsuppfattning är dysmorfofobi (DSM-IV). 

Dysmorfofobi är en psykiatrisk diagnos och begreppet hänsyftar på en sjuklig fixering av en 

inbillad fysisk defekt. I en vetenskaplig artikel av Pompili m fl. (2007) konstateras: ”Attitudes 

and feelings towards the body may be a source of pleasure and well-being; on the other hand, 

bodily dissatisfaction may lead to suffering, depression and even suicide” (s 193). Med andra 

ord, hur vi uppfattar vår egen kropp har stor betydelse för vår självkänsla och kan i vissa fall 

leda till självmord. Denna slutsats drogs efter att ha sammanställt data från 500 

universitetsstudenter i Italien, 190 män och 310 kvinnor. Medelåldern var 21.62. Deltagarnas  
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attityd till den egna kroppen fastställdes genom olika frågeformulär. För en 

självmordsbenägen person kan självmord betraktas som en flykt från en fiende, det vill säga 

den egna kroppen.  

 

Det finns alltså ofta en stark koppling mellan en människas psykiska hälsa och hennes 

kroppsuppfattning. Dagens överdrivet smala skönhetsideal är en trolig bidragande orsak till 

varför många ungdomar känner sig missnöjda med sina kroppar. Trivs man inte i sin kropp 

mår man heller inte särskilt bra. Framför allt i tonåren, när kroppen håller på att utvecklas, är 

det lätt att dra på sig en negativ självbild. Att må dåligt på grund av missnöje med sin kropp är 

mycket vanligt och kan i vissa fall leda till en onormal matfixering. Hit räknas ätstörningar 

som anorexi och bulimi. Passer och Smith (2004) skriver att båda tillstånden, som kan bli 

livshotande och leda till döden, måste betraktas mot bakgrund av en kombination av faktorer  

som psykologiska, biologiska samt miljöfaktorer. Att beröva sig själv rätten att äta kan 

betraktas som en form av självmord. Likaså finns det människor som äter sig till döds. 

Allvarlig kroppslig ohälsa, i de former som här har beskrivits, kan vara förknippad med 

förhöjd risk för självmord. 

 

Traumatiska barndomshändelser 
 

Forskning visar på en koppling mellan traumatiska barndomshändelser och utvecklingen av 

en suicidal identitet. En färsk vetenskaplig studie visar att fysisk och/eller psykisk 

barnmisshandel kan vara signifikanta riskfaktorer för utvecklandet av en suicidal identitet. 

Studien visar att barn som systematiskt traumatiserats, fysiskt och/eller psykiskt, löper en 

signifikant större risk att utveckla en suicidal personlighet senare i livet, till exempel under 

ungdomsåren, än människor som inte upplevt barndomstrauman. Undersökningen 

uppmärksammar sambandet mellan en traumatisk barndom, särskilt sexuella övergrepp, och 

risken för psykopatologiska störningar senare i livet, till exempel posttraumatiskt 

stressyndrom och depression (Sfoggia, Pacheco, och Grassi-Oliviera 2008). Dessa 

psykiatriska tillstånd är riskfaktorer för självmord och innebär en psykisk ohälsa eller en 

psykisk kris vilket vållar individen stort psykiskt lidande. Ungdomar som inte fått hjälp att 

bearbeta traumatiska barndomshändelser löper en förhöjd risk att begå självmord. 

Obearbetade barndomstrauman kan ta sig uttryck i självdestruktivt beteende i form av till  
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exempel promiskuitet, missbruk och självmordsförsök skriver Beskow (1999). Motsvarande 

resultat finnes i Straarup Søndergards (2008) intervjustudie där det konstateras att barn och 

ungdomar som utsatts för traumatiska upplevelser, som sexuella övergrepp, kan reagera med 

självmordsbeteende.  

 

Psykologisk förklaringsmodell till suicidalitet 

Jag kommer här i följande ordning att beskriva självmord som 1. det sista steget i en suicidal  

process samt 2. självmord som psykiskt olycksfall. Båda perspektiven går under den 

psykologiska förklaringsmodellen.  

 

Självmordstankar, självmordsförsök och fullbordade självmord kan alla ses som olika steg i  

vad som kan kallas en suicidal process. ”Att se suicidaliteten som en process är användbart  

när man försöker förstå hur den har börjat och hur den utvecklats som ett samspel mellan 

personen själv och hennes omgivning” (Beskow m fl. 2005, s 61). Självmordstankar är 

vanligtvis en del av en pågående inre dialog om balansen mellan livslust och livsleda; är livet 

värt att leva vägt mot den plåga den ger? Tegern m fl. (2003) skriver: ”Särskilt under 

ungdomstiden är det [vägandet för och emot livet] ett viktigt existentiellt problem, som dock 

ibland djupnar och kan medföra livsfara” (s. 27). Förlust av livsmening är ofta mycket 

smärtsamt också är det kanske den svåraste fattigdomen. Den suicidala personen kämpar med 

motstridiga känslor, det råder ett inre kaos. Grundtanken är ofta ”jag vill leva, men inte så 

här”. Självmordsgrubblerier, som anses vara en del av en suicidal process, handlar mycket om 

livets plåga och meningslöshet vägt mot olika tänkbara lösningsmöjligheter samtidigt som det 

hos individen pågår intensiva försök att skapa mening och sammanhang i dennes liv (Beskow 

m fl. 2005). Förlust av meningsfull samhörighet är en riskfaktor för suicid.  

 

Den friska variationen av en människas känsloliv är stor. Vårt känsloliv är betydelsefullt för 

att vi lättare ska kunna anpassa oss till livets påfrestningar (Wadebeck 2000). Med varje 

känslostämning följer ett budskap som uppmanar oss att antingen stanna kvar i situationen 

eller förändra den. Till exempel, rädsla och nedstämdhet är båda signaler om att något inte 

står rätt till, vi måste omskapa situationen till något mer hanterbart. Dessa budskap eller 

signaler, hävdar Beskow m fl. (2005), har stor betydelse för vår överlevnad. Vi är vad vi  
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känner och vi blir vad vi tänker. Emotioner spelar ofta en avgörande roll i den suicidala 

processen. En konfliktsituation, till exempel en ofrivilligt bruten parrelation, kan i den 

suicidala processen ge upphov till mycket stark ångest som i vissa fall slutar i självmord 

skriver Beskow m fl. (2005). Människan är, som Wadebeck (2000) uttrycker det, ”ett kemiskt 

universum med lika många kopplingar mellan känslor, tankar och prestationer som det finns  

stjärnor på himmelen” (s 33).  

 

Processperspektivet visar att graden av suicidalitet varierar. Under vissa perioder märks den 

inte alls, latent suicidalitet (Beskow m fl. 2005, s 61), under andra omständigheter, till 

exempel i en ångestladdad konfliktsituation, kan den innebära direkt livsfara. Så kallade 

suicidala impulser kan komma plötsligt och överraskande för personen själv, till exempel 

under alkoholpåverkan (Beskow m fl. 2005). Det har uppmärksammats att 

självmordsprocessen är kortare hos ungdomar än vad den är hos vuxna människor och att 

yngre människor pendlar snabbare mellan att vara olycklig och förtvivlad och att uppträda 

normalt (Tegern m fl. 2003). Detta skiftande beteendemönster gör det svårare för 

omgivningen att upptäcka att det föreligger en verklig självmordsrisk. 

 

Det konstateras att många personer som gjort suicidförsök, och som överlevt, talar om 

självmord som någonting tidsbundet. Självmordet måste ske ett visst ögonblick, det gäller att 

passa på, annars kan det hända att viljan att begå självmord förlorar sin kraft en stund senare. 

Den här typen av tveksamhet, eller ambivalens – ska jag ta livet av mig eller inte – är vanlig 

bland suicidala personer och kvarstår ibland ända in i handlingsögonblicket (Beskow m fl. 

2005). Även den yttre miljön kan spela en avgörande roll i den suicidala processen. Det har 

visat sig att en person kan vara mer eller mindre suicidal i en viss miljö. Till exempel kan hon 

vara mer suicidal i det egna hemmet, men inte då hon är inlagd på en avdelning. Det kan 

också vara tvärtom. Känslan av instängdhet och förnedring kan öka risken för suicid då 

personen ligger inne på en vårdavdelning (Beskow m fl. 2005). 

 

Självmord som smittar 
 

Werthereffekten diskuteras i en artikel av Ringskog (2000), psykiater och forskare vid NASP. 

Ringskog (2000) skriver att det inte är belagt att en självmordsepidemi verkligen inträffade  
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efter det att Den unge Werthers lidanden nått allmänheten. Däremot, fortsätter hon, lever 

uttrycket Werthereffekt kvar än i dag som en benämning på en tids- och platsbunden 

begränsad ökning av antalet självmord bland ungdomar efter ett första så kallat 

modellsjälvmord. Författaren konstaterar vidare att fenomenet har dokumenterats framförallt 

bland ungdomar men skriver samtidigt att även vuxna kan bli suicidala efter att ha identifierat 

sig med en viss person som begått självmord. Ungdomsåren är en tidsperiod då människan 

normalt har ett extra öppet och ibland, på grund av bristande erfarenhet, omdömeslöst 

sinnelag. Individen är under den här livsfasen särskilt känslig och mottaglig för omgivningens  

 

påverkanskrafter: ”De [ungdomarna] vill prova på nyheter, tar lätt intryck och suggereras till  

olika beteenden och moden” (Ringskog 2000, s 2). Enskilda individer som förlorat sin 

integritet och låter sig manövreras av karismatiska ledargestalter kan hamna i en suicidal 

situation som kan leda till fullbordat självmord.  

 

Ur uttrycket Werthereffekt har begreppen självmordskluster och suicidkluster (Ringskog 

2000, s 2) vuxit fram, fortfarande med samma innebörd. Denna så kallade självmordssmitta 

kan till exempel uppstå i skolmiljö eller på en psykiatriavdelning. Ringskog (2000) beskriver 

hur självmordskluster kan komma att uppstå: ”Genom exponering för självmord eller 

självmordsförsök i den omedelbara omgivningen kan också suicidkluster uppstå när ett 

självmord inträffar på en skola eller bland patienter som stått varandra nära på en psykiatrisk 

vårdavdelning” (s 3). En förklaring skulle kunna vara att sörjande försöker bevara en 

känslomässig bindning till den avlidne genom att efterlikna henne eller honom i dennes 

beteendemönster. Här handlar det om extra känsliga och lättpåverkade personer som redan har 

en latent depressiv eller suicidal problematik. 

 

Straarup (2008) har också undersökt frågan om det skulle kunna vara så att 

självskadebeteende, som i vissa fall leder till fullbordade självmord, hos unga människor är ett 

modefenomen som kan smitta från ungdom till ungdom. Med utgångspunkt i hans 

intervjustudie När livet gör ont (2008) är svaret delvis ja. Författaren fann att majoriteten av 

de 11 intervjuade ungdomarna hade hört, sett eller läst om självskadebeteende innan de själva 

började skada sig. De intervjuade ungdomarnas berättelser om hur och varför de anammat ett 

självdestruktivt beteende vittnar om en intensiv inre psykisk smärta för vilken de inte lyckats 

finna ett konstruktivt uttryck. Så här säger en av de intervjuade: ”En dag satt jag ensam i min  
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lägenhet och grät. Till slut orkade jag inte gråta längre. Då fick jag syn på ett rakblad och skar 

mig lite i armen. Det kändes som om något flög ut och försvann. Det var en lättnad” (Straarup 

2008, s 12). 

 

En flicka i samma intervjugrupp berättade att hon inspirerats av en av rollfigurerna i den, i 

alla fall då, mycket populära ungdomsserien Beverly Hills 90210: ”Jag hade sett en som skar 

sig i Beverly Hills. Hon sa att det hjälpte om man mådde dåligt” (Straarup 2008, s 18). Media, 

som vi ser här, är en faktor som kan inspirera en självmordsnära person till 

självmordshandlingar. Mediernas makt och potentiella påverkan på suicidala personer har 

även diskuterats av Ringskog (2004). I hennes artikel skriver hon om hur det i media finns 

glamouriserande självmordsförespråkande inslag som riktar sig främst till den yngre 

befolkningen. Till exempel, en av artisten David Bowies låtar heter ”Rock and Roll Suicide” 

och handlar just om suicid. Bowiefan som betraktar sin idol som en häftig person kanske just 

av den anledningen påverkas att tycka att ”suicide” också är häftigt. Således bidrar artister 

som Bowie till en glorifiering av självmord.   

 

Vidare i Ringströms (2004) artikel står att läsa om hur självmord ibland kopplas samman med 

romantiska och spännande omständigheter. Det finns internetsajter som inte bara glorifierar 

självmord utan också visar hur man kan gå till väga för att ta sitt liv. En av dessa sajter, 

skriver författaren, heter ”a practical guide to suicide”. Det krävs dock ett visst 

personlighetsdrag för att ta till sig av och förverkliga självmordsinformationen. Straarup 

(2008) konstaterar att det inte finns några ungdomar som skadar sig för att de mår så bra. Han 

poängterar vidare att smittrisken är överhängande endast om individens psykiska 

motståndskraft, eller som författaren själv uttrycker det ”psykiska immunförsvar” (s 14) är 

mycket svagt. 

 

Suicidalitet som psykiskt olyckfall  
 

Inom psykologisk forskning finns studier som försöker förklara varför människor begår 

misstag som kan få fatala konsekvenser, exempelvis misstag i trafiken eller inom 

industrisektorn. I ett dokument av Socialstyrelsen och Statens Folkhälsoinstitut Förslag till 

nationellt program för suicidprevention – befolkningsinriktade och individinriktade strategier 

och åtgärdsförslag (2006) står att läsa att de flesta människor som överlever ett  
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självmordsförsök vill efter en tid efter självmordsförsöket fortsätta leva, därför kan en 

självmordshandling ses som ett olycksfall. Suicidala handlingar som genomförs på ett 

impulsivt och ogenomtänkt sätt kan betraktas som psykiska olycksfall (Beskow m fl. 2005). 

Självmordstankar kan uppkomma vid personliga krissituationer. Det kan kännas som om livet 

är hopplöst och att det inte finns någon väg ut ur lidandet. Plötsliga kriser så som en anhörigs 

dödsfall, oväntat avsked från jobbet eller begäran om skilsmässa kan komma att leda till 

kontrollförlust som i sin tur kan utlösa en psykisk kris som vidare skulle kunna leda till 

suicidala handlingar. 

 

Intentionen att dö varierar mellan olika människor som utför olika typer av 

självmordshandlingar (Tegern m fl. 2003). Självskadande beteende kan betraktas som en form  

av självmedicinering för att tillfälligt lindra den existentiella smärtan som personen upplever 

(Straarup 2008). Det blir ett sätt att uthärda psykisk smärta och som regel skadar sig personen 

bara ytligt. Även om avsikten inte är att dö kan det under en självdestruktiv handling hända att 

personen råkar slita av en pulsåder och förblöder. 

 

Tanken på självmord som olycksfall kan i det närmaste tyckas provocerande. Det är ju ändå  

personen själv som slutligen väljer att ta sitt eget liv. Till skillnad från olycksfall, som innebär 

frånvaro av avsikt, något som bara händer, definieras självmord som avsiktlig handling som 

leder till döden. Beskow m fl. (2005) menar att suicidala handlingar kan betraktas som 

resultatet av olika påverkanskrafter i den suicidala situationen och kan förstås utifrån 

suicidogena faktorer (s 68), det vill säga faktorer som ökar risken för suicid, till exempel 

depression, alkoholpåverkan och tillgång till suicidmedel, till exempel rep, skjutvapen eller 

tabletter. Risken med alkohol och vissa droger är att de kan stärka suicidala impulser 

(socialstyrelsen 2006a). Det här är ett systemteoretiskt tankesätt och handlar alltså om en 

samverkan mellan individen, tillgång till suicidmedel samt andra personer och den omgivande 

miljön. 

 

De krafter som utspelas i, vad Beskow m fl. (2005) kallar, det psykosociala fältet (den fysiska 

omgivning, interaktionen med andra personer samt suicidmedel) påverkar personen under en 

kort tid före och under ett självmordsförsök. Självmordstankar kan komma och gå i en 

dubbelriktad process som styrs av omständigheter eller påverkanskrafter som antingen ökar 

eller minskar risken för självmord. 
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Analys 

Jag kommer i detta avsnitt att utifrån min kombination av teoretiska utgångspunkter analysera 

resultatet av min litteraturstudie för att svara på frågan hur förklaringsmodellerna som 

beskrivits i detta arbete kan begripas. I mitt resultat går det att urskilja olika förklaringar till 

ungdomars suicidalitet, som i vissa fall leder till fullbordade självmord. Förklaringarna 

inordnades under två förklaringsmodeller: dels den psykiatriska förklaringsmodellen, dels 

från den psykologiska förklaringsmodellen. De olika förklaringarna till ungdomars suicidalitet 

går att placera i fyra huvudgrupper som jag valt som nyckelteman i analysen: psykisk ohälsa, 

framför allt depression och negativ kroppsuppfattning, destruktiva familje- och 

uppväxtförhållanden, ungdomars förebilder och internet samt självmord som en del av en 

suicidal process.  

 

Psykisk ohälsa - depression och negativ kroppsuppfattning  
 

Suicidala ungdomar har många gånger en depressiv läggning som utgör en riskfaktor för  

självmord. Cullberg (2006) hävdar att perioder av nedstämdhet och depression kan hänga 

samman med att individen möter svårigheter som kan anses tillhöra en viss livsfas. Det 

handlar exempelvis om barn- och ungdomsårens olika psykosociala utvecklingssteg och 

tillhörande krisperioder. Tonåren anses vara den största mognads- och utvecklingskrisen i en 

människas liv där existentiella frågor blir särskilt viktiga. Självmord bland ungdomar kan 

begripas genom att placeras i utvecklingen av en psykisk kris eller en depression. I de fall 

individen fastnar i ett sådant tillstånd och inte kommer framåt och vidare i livet föreligger en 

förhöjd risk för självmord. En central tanke hos Cullberg (2006) är att människans liv, utifrån 

ett psykologiskt kristänkande, består av en lång serie olika psykiska kriser som delas upp i 

traumatiska kriser och utvecklings- eller livskriser. En psykisk kris kan, enligt Cullberg, 

beskrivas som ett psykiskt tillstånd där tidigare erfarenheter inte räcker till för att individen på 

ett konstruktivt sätt ska kunna behärska den aktuella livssituationen utan att uppleva ett starkt 

psykisk lidande.  

 

I mitt resultat beskrevs en intervjustudie som visar att suicidalitet bland ungdomar kan 

kopplas till samhällets och individens egna prestationskrav.  De intervjuade ungdomarna 

kände att de inte kunde fylla någon samhällsfunktion. Psykisk ohälsa och suicidalitet bland 

ungdomar kan kopplas till det existentiella perspektivets begrepp funktionsmänniskor  
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(Jacobsen 2000). Det moderna samhället kräver människor som fungerar problemfritt och 

som kan möta samhällets behov. Psykisk ohälsa kan mot bakgrund av dessa prestationskrav 

vara en bidragande orsak till självmord bland ungdomar som känner att de inte räcker till för 

samhällets behov och krav. Det går ju att tänka sig att många stressrelaterade problem som vi 

upplever i dagens samhälle beror på vår ”omoderna” biologiska struktur som många gånger 

inte motsvarar det nutida samhällets krav på effektivitet med allt vad det innebär. Marcel 

menade, enligt Jacobsen (2000) att kravet på att vi ska vara funktionsdugliga, praktiska, leder 

till en reducering av mänskligt värde. Vad kräver situationsanpassning av oss?  Cullberg 

(2006) menar att självmordsförsök och självmord kan betraktas som en symbolisk handling 

att komma ifrån upplevelsen av att vara socialt misslyckad.   

 

Cullberg (2006) har, som redan konstaterats i teoridelen, beskrivit några psykiska 

problemtyper under ungdomsåren som kan användas för att begripa kopplingen mellan 

psykisk hälsa, framför allt depression, samt kroppsuppfattning och självmord. Karakteristiskt 

är att identitetsproblem under dessa år kan ta ganska dramatiska och oroande former: 

”Upplevelser av isolering, utstötning och känsla av fysiskt mindervärde är vanliga orsaker till 

depression bland ungdomar” (s 75). I vissa fall, fortsätter författaren, kan depressionen leda 

till en suicidhandling, som ju kan komma att sluta i ett fullbordat suicid. Cullberg (2006) 

skriver vidare att tonåringens kroppsutveckling många gånger är olustbetonad. Under tonåren 

sker tillväxt och utformning av kroppen ofta i ojämn takt och kan därför ge, menar författaren, 

”ett hjälplöst, kalvigt, intryck” (s 69) hos både tonårspojkar och tonårsflickor. Människans 

tidigaste jagupplevelse är kopplad till hennes kropp och kroppens behov och kommer därför 

vid varje påfallande ändring i kroppsutvecklingen, såsom under tonåren, att innebära att 

jagupplevelsen oroas, förklarar Cullberg (2006). Tonåringars identitetskänsla är i denna 

livsfas outvecklad vilket betyder att individen under den här livsfasen lättare kan uppleva en 

påtaglig känsla av otillräcklighet och att inte vara accepterad av andra.   

 

Destruktiva uppväxt- och familjeförhållanden 
 

I mitt resultat påvisades kopplingen mellan fysisk och/eller psykisk barnmisshandel och 

suicidalitet. Ungdomar som under barndomen utsatts för fysisk och/eller psykisk misshandel, 

som studien visar, löper en förhöjd risk att utveckla en suicidal identitet och i vissa fall begå 

självmord. Således är sådana destruktiva uppväxt- och familjeförhållanden en riskfaktor för  



25 

  

 

självmord bland ungdomar. Cullberg (2006) skriver att barn som traumatiserats på detta vis, 

upplevt en traumatisk krissituation exempelvis sexuella övergrepp, och som senare utvecklar 

en suicidal identitet har en genomgripande trygghetsbrist i personligheten. Ungdomar som 

kommer från otrygga och destruktiva familjeförhållanden där denne blivit utsatt för psykisk 

och/eller fysisk misshandel utvecklar således en dålig självkänsla som enligt Erikson (1993; 

2004) innebär ett hinder för barnet att utveckla en hälsosam tillit till och tro på sig själv och 

omvärlden. Enligt Eriksons (2004) teori konstateras att det är ytterst viktigt för barnets 

framtida psykiska välmående att de tidiga barndomsårens psykosociala kriser löses väl. Under 

dessa utvecklingsstadier är samspelet mellan barn och föräldrar särskilt betydelsefullt 

eftersom det lägger grunden för barnets framtida självkänsla och psykiska välbefinnande.  

 

I teoridelen beskrevs olika psykiska resurser som människan, enligt Erikson, skaffar sig för att 

kunna möta och tackla alla de svårigheter och prövningar som livet innebär och som är viktiga 

för hennes anpassning och psykiska hälsa. Dessa resurser är hopp, vilja, målmedvetenhet, 

kompetens, trohet, kärlek, omsorg och sist visdom. Ungdomar som kommer från destruktiva 

familjeförhållanden ligger i riskzonen för att utveckla en suicidal identitet. Ett rimligt 

antagande här är att de inte haft möjlighet att skaffa sig dessa resurser som Erikson menade 

var viktiga psykiska verktyg för individens anpassning i samhället samt hennes psykiska 

hälsa.  

 

Att lära sig hantera livets svårigheter och se en mening med det som sker och har skett är en 

väsentlig livsuppgift enligt det existentiella perspektivet. I teoridelen förklarades att varje 

människa har och bär med sig sin egen fakticitet, ett begrepp i anslutning till den existentiella 

psykologin. Det finns livsomständigheter vi inte har möjlighet att ändra på, till exempel 

destruktiva uppväxt- och familjeförhållanden. Studien om kopplingen mellan traumatiska 

barndomshändelser och suicidalitet visar på en typ av fakticitet som kan leda till att individen 

begår självmord. Det faktiska förhållandet, med utgångspunkt i studien, innebär att individen 

utsatts för trauma (fakticitet), riskerar att av den anledningen utveckla en psykopatologisk 

störning som kan komma att sluta i självmord eftersom psykopatologiska störningar är en 

riskfaktor för självmord. Vi kan inte ändra på vår personliga historia, men vi kan välja att 

lämna den bakom oss eller kanske ännu bättre, bära den med oss som en tillgång i stället för 

en börda.  
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Ungdomars förebilder och internet 
 
Det har i mitt resultat beskrivits hur självmord bland ungdomar kan smitta. Mekanismen 

bakom denna självmordssmitta, eller Werthereffekt, kan förstås i termer av identifikation och 

imitation. Dessa två begrepp använde Freud för att förklara känslotillståndet melankoli som 

vidare kan förklara utvecklingen av en suicidal identitet. Freud beskrev hur sambandet mellan 

sorg, närhet och identifikation i vissa fall kan påverka den eller de som stått den avlidne 

närmast att själva följa efter. I alla nära relationer vi har med andra människor är 

identifikation en del av vår empatiska förmåga att leva oss in i dessa personer. Men en 

självmordsnära människa som inte funnit en fungerande strategi för att lindra sitt existentiella 

lidande riskerar att överidentifiera sig själv med en person som begår självmord med vilken 

hon är starkt känslomässigt engagerad. Detta innebär med andra ord att den här typen av 

identifikation som klart övervärderas bortom gränsen för förstånd och självbevarelsedrift kan i 

vissa fall leda till självmordssmitta.  

 

Enligt Erikson (2004) präglas tonåren av identitetsförvirring, en normal och nödvändig 

erfarenhet menar författaren för att så småningom kunna hitta sig själv. Ungdomen befinner 

sig i ett utvecklingsstadium där denne utforskar sin identitet. Det innebär att ungdomen provar 

sig fram till exempel genom klädstil, musik och val av kompisar i sökandet efter sin identitet. 

I denna livsfas är individen mycket påverkningsbar. Ungdomsåren är en tidsperiod då 

individen är extra öppen och mottaglig för yttre påverkanskrafter. För ungdomar som mår 

psykiskt dåligt och som i sökandet efter sin identitet är särskilt sårbara och påverkningsbara 

kan självmordssajter på internet och kändisar som glorifierar självmord utgöra en riskfaktor 

för självmord.  

 

Självmord som del av en suicidal process 
 

I mitt resultat framgår att ungdomstiden är den livsfas som särskilt karakteriseras av tankar 

och funderingar kring existentiella frågor. Vägandet för och emot livet kan ibland djupna och 

medföra livsfara då ungdomen fastnar i detta tankemönster på ett ohälsosamt och onormalt 

sätt. Självmordstankar, som förklaras i resultatet, är det första steget i en suicidal process. Att 

inte finna någon livsmening innebär en riskfaktor för självmord. Autenticitet och inautenticitet 

kan förstås i termer av människors livsföring, livskraft, önskningar samt möjligheter att 

förverkliga dessa. Hur äkta vill vi leva och hur äkta kan vi leva? Jacobsen (2000) menar att  
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om vi inte känner att vi lever ett levande och meningsfullt liv så existerar vi bara i ett icke-

levande tillstånd. I mitt resultat står det att upplevelsen av tillvaron som meningslös, 

obegriplig och ohanterlig kan vara en riskfaktor för självmord. Vi måste för att kunna leva 

autentiskt komma på hur vi bäst ska leva vårt liv med de förutsättningar vi har. För detta krävs 

beslutsamhet och livsmod.   

 

För att bättre kunna förstå akten av självmord och vad som lett fram till detta måste vi först  

förstå något om livsmod (Jacobsen 2000, s 217) och vad det innebär att leva i existentiell 

harmoni med sig själv och andra. Livsmod, modet att vara till, är ett begrepp som rör livet och 

som kan förstås som lust till eller aptit på livet. En dimension av livsmod skulle kunna vara 

vår förmåga att omvandla eller dämpa existentiell ångest till något konstruktivt hanterbart 

som gör att vi kan, orkar och vill fortsätta leva. Jacobsen (2000) menar att en ung person med 

starkt livsmod har bättre förutsättningar att klara sig även i svåra stunder senare i livet än en 

person med låg känsla av samhörighet och närvaro i världen. Det handlar med andra ord om 

att känna sig levande och om upplevelsen av att livet har ett värde. Olika människor känner 

sig levande i olika sammanhang. Det kan handla om att känna sig levande ute i naturen, i 

samband med praktiska uppgifter eller i sällskap av andra. Många människor känner sig 

särskilt levande i sociala sammanhang, till exempel med familj och vänner (Jacobsen 2000).   

  

Slutdiskussion  

Syftet med mitt arbete var att göra en beskrivning och analys av potentiella 

förklaringsmodeller till självmord med tonvikt på självmord bland ungdomar. Härnedan följer 

en sammanfattande redogörelse av mina frågeställningar, resultat och analys.  

 

1. Hur förklaras suicidalitet bland ungdomar i en psykiatrisk och en psykologisk modell? 

2. Vilka likheter och skillnader finns mellan dessa förklaringsmodeller?    

  

Utifrån den empiri jag har studerat visar resultatet av min studie att det finns olika 

förklaringar till suicidalitet bland ungdomar. Dessa förklaringar gick att inordna under två 

förklaringsmodeller, den psykiatriska förklaringsmodellen samt den psykologiska 

förklaringsmodellen. Av mitt resultat framgår att suicidalitet och självmord är multifaktoriellt 

bestämt och beror aldrig på en enda orsak. Självmord beror alltså aldrig på en enda faktor 
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eller en enstaka händelse. I många fall, som mitt resultat visar, finns en stark koppling mellan 

suicidalitet och någon form av underliggande psykisk sjukdom, i synnerhet depression. 

Ungdomar som har en psykiatrisk diagnos, såsom depression, löper alltså större risk att 

utveckla en suicidal identitet och begå självmord än ungdomar som är vid god psykisk hälsa. 

Som resultatdelen också visar har det påvisats en koppling mellan negativ kroppsuppfattning 

och suicidalitet samt traumatiska barndomshändelser och suicidalitet.  

 

Under den psykologiska förklaringsmodellen beskrevs suicidalitet och självmord bland  

ungdomar som dels steg i en suicidal process, dels som psykiskt olycksfall. 

Processperspektivet beskrev hur graden av suicidalitet varierar och att det i ångestladdade 

konfliktsituationer kan innebära direkt livsfara för individen, det vill säga att denne begår en 

självmordshandling som kan komma att sluta i fullbordat självmord. Detta resonemang kan 

kopplas till självmordssmitta. Ungdomar som överidentifierar sig med en person som begår 

självmord, till exempel en idol eller någon person med vilken ungdomarna är starkt 

känslomässigt engagerade, riskerar, som konstateras i mitt resultat, att själva följa efter. 

Självmord kan, som mitt resultat visar, också betraktas som psykiska olycksfall. Detta innebär 

att självmordshandlingar genomförs på ett impulsivt och ogenomtänkt sätt i samband med en 

personlig krissituation där individen inte känner att det finns någon annan utväg just då. 

Självmord som begås på detta sätt är att betrakta som psykiska olycksfall. 

 

Ett rimligt konstaterande utifrån min studie torde vara att självmord kan betraktas som 

resultatet av ett samspel mellan indirekta och direkta självmordsframkallande riskfaktorer 

som slutligen leder till det sista steget i en självmordsprocess. Med indirekta 

självmordsframkallande riskfaktorer menar jag till exempel självmordssajter på internet som 

konkret förespråkar självmord och som i detalj beskriver hur läsaren ska gå till väga för att ta 

sitt liv. Vidare kan det handla om ungdomsidoler som glorifierar självmord och som genom 

sin musik kopplar det till något häftigt eller spännande. Dessa är, som jag ser det, i sig inte 

riskfaktorer för självmord bland ungdomar såvida de inte har en underliggande 

psykopatologisk störning, till exempel depression, som är en direkt riskfaktor för självmord.  

 

Resultatet i min studie har jag tolkat genom Eriksons (1993; 2004) psykoanalytiska 

utvecklingsteori om barn och ungdomar. I analysen, i anslutning till Eriksons teori om tonåren 

och identitetsförvirring, använde jag Freuds (1957) begrepp identifikation och imitation därför  
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att jag tyckte dessa begrepp på ett kompletterande sätt, och kanske mer belysande sätt, kunde 

förklara mekanismen bakom självmordssmitta bland ungdomar. Dessutom använde jag några 

begrepp från Cullbergs kris- och utvecklingsteori om barn- och ungdomsårens kritiska 

utvecklingsperioder och ungdomsproblem för att förstå kopplingen mellan traumatiska 

krissituationer, som barnmisshandel, och utvecklingen av en suicidal identitet.  Empirin 

analyserades också mot bakgrund av begrepp lånade från det existentiella perspektivet.  

 

Förklaringarna till självmord har skiftat under århundradena och människors inställning till 

självmord kan ses i de reaktioner som självmordshandlingar utlöst från samhällets sida. Under 

olika tidsepoker i olika länder och kulturkretsar har förklaringarna till självmord varit mycket 

varierande. Tankar och tal om självmord väcker ofta starka och motstridiga känslor hos oss. 

Alla vill vi må bra och för att må bra behöver vi känna oss nöjda med livet. Många har säkert 

någon gång känt att de inte längre orkar med att leva. För de flesta av oss är denna tanke 

ganska snabbt övergående, men för andra kvarstår den. Många gånger ställer vi existentiella 

frågor utifrån vår egen personliga livssituation och förmodligen mer sällan på grund av ett 

filosofiskt intresse. Sammanfattningsvis kan konstateras att suicidalitet är ett komplicerat 

samhällsproblem som har en mångfacetterad orsaksbakgrund och därför bör förstås utifrån ett 

tvärvetenskapligt perspektiv. De förklaringsmodeller som beskrivits i detta arbete ser något 

olika ut men utesluter inte varandra helt. De kompletterar varandra och bildar tillsammans en 

historisk utveckling av synen på suicidalitet som i stort sett gått från att ha betraktats som 

dödssynd, över en mer öppen moralisk diskussion om frågor kring självmord till 

uppfattningen om suicidalitet som uttryck för psykisk ohälsa.  
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