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Abstrakt 
 

Bakgrund: Andelen fullbordade självmord ökar med stigande ålder. Många av de äldre 

som begår självmord har varit i kontakt med sjukvården kort innan dödsfallet. Äldre 

pratar mindre om sina självmordstankar än yngre och har en tendens att använda sig av 

mer dödliga metoder än yngre personer. Kunskapen inom området är låg. Syftet med 

denna studie var att belysa orsaker till att äldre begår självmord. Metod: Ämnet 

utforskades genom en litteraturöversikt, sju kvalitativa och tre kvantitativa artiklar 

analyserades. Resultat: Orsaker till självmord bland äldre är psykisk ohälsa såsom 

depression och fysisk sjukdom som orsakar smärta och funktionsnedsättningar. Även 

psykosociala orsaker som bland annat ensamhet och alkoholrelaterade problem är 

bidragande orsaker. Slutsats: Det finns en risk att äldres lidande kan uppfattas som en 

naturlig process och därmed inte tas på fullt allvar, vilket kan leda till att den äldre inte 

får evidensbaserad vård och behandling. När en äldre person upplevs som nedstämd 

eller tappat lusten till det som tidigare i livet varit lustfyllt och meningsfullt är det en 

indikation som bör uppmärksammas. Kunskap inom området behövs och genom ökad 

insikt i ämnet kan sjuksköterskor få redskap att rädda liv och lindra lidande. 
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1 Inledning 
 

Ålderdomen kan vara en tid av förluster, förlorad status, förlorad hälsa och förlorade 

relationer. Dessa förluster kan i sin tur leda till nedstämdhet och livsleda. Trots att 

självmorden totalt har minskat de senaste decennierna är frekvensen fortfarande hög 

bland den äldre delen av befolkningen (Socialstyrelsen, 2013). Den procentuella 

andelen fullbordade självmord ökar med stigande ålder. Ökningen är störst bland äldre 

män, det gäller både internationellt och i Sverige (Shah, 2007; Statistiska centralbyrån, 

2009). Med en växande äldre befolkning ökar behovet av att uppmärksamma äldres 

ohälsa samt riskfaktorer för självmord (Szanto, Mulsant, Houck, Dew & Ryenolds, 

2003). Hälso- och sjukvården spelar en stor roll i att förhindra självmord bland äldre 

(Kjølseth, Ekeberg & Steihaug, 2010a) och som sjuksköterska möter vi ofta äldre 

patienter med både diagnostiserad och odiagnostiserad psykisk ohälsa. Om inget görs 

riskerar vi att situationen förvärras allteftersom den äldre andelen av befolkningen 

växer. 

 

2 Bakgrund 
 

Djup depression hos äldre är enligt Szanto et al. (2003) den främsta orsaken till 

självmord. Flera studier har visat att många av de äldre som begått självmord eller gjort 

ett självmordsförsök varit i kontakt med sjukvården kort innan incidenten 

(dödsfallet/självmordsförsöket) (Kjølseth et al., 2010a; Huh, Weaver, Martin, Caskey, 

O’Riley & Kramer, 2012; Suominen, Isometsä & Lönnqvist, 2004). En finsk studie 

visade att endast i 22 % av de fall där den äldre sökt läkarvård inom 28 dagar före sitt 

självmord aktualiserades självmordsbenägenheten (Henriksson et al., 1995). Äldre 

pratar mindre om sina självmordstankar än yngre och män gör det mer sällan än 

kvinnor. Detta styrks av Huh et al. (2012) som menar att äldre i mindre grad uttrycker 

känslomässig stress eller bejakar självmordstankar. Äldre har även en tendens att 

använda sig av mer dödliga metoder än yngre personer, exempelvis vapen och 

hängning, för att fullborda självmordet (Cibis et al., 2012). Kunskapen inom området är 

låg och det i sig är ett problem som påvisar behovet av utbildning för sjukvårdspersonal 

i att bedöma självmordsrisken hos äldre (Huh et al., 2012). 

 



  

 

2 

 Enligt International Council of Nursings etiska kod för sjuksköterskor (2007) delas 

sjuksköterskans ansvar in i fyra grundläggande områden: att främja hälsa, att förebygga 

sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande. För att lyckas i detta krävs att det 

uppstår ett möte mellan sjuksköterska och patient och att en relation upprättas. Enligt 

Wiklund (2003) förutsätter den vårdande relationen ömsesidighet från båda parter, där 

vårdaren måste vara tillgänglig för patienten och ställa sig till dennes förfogande. 

Patienten måste acceptera erbjudandet och bjuda in vårdaren i sin värld. När båda är 

delaktiga i relationens utformning kan den ge kraft och lindra lidande (Wiklund, 2003). 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskriver att upplevelser 

av trygghet och otrygghet kan kopplas till de olika formerna för lidande. Vårdlidandet 

har nära koppling till den otrygghet som bristande information och svårigheter att förstå 

personalens agerande skapar. I Sverige finns Nationellt centrum för suicidforskning och 

prevention av psykisk ohälsa (NASP), som arbetar på bred front för att förhindra att den 

suicidala processen leder till självmordsförsök och i värsta fall fullbordat självmord. 

Enligt NASP är behandling av psykisk sjukdom, särskilt depression, av avgörande 

betydelse för att förhindra självmord hos äldre (NASP, 2012). 

 

2.1 Begreppsdefinitioner 
 
2.1.1 Självmord 
 

Inom hälso- och sjukvården används ofta begreppet suicid istället för självmord. Suicid 

lanserades som begrepp 1642 av Thomas Browne i hans skrift Religio Medici (1642). 

Det kommer från latinets sui, som betyder själv och caedera, i betydelsen upphöra, döda 

(Nationalencyklopedin, 2014). I föreliggande studie har författarna valt att konsekvent 

använda det svenska begreppet “självmord”, betydelsen är densamma: en medveten, 

uppsåtlig, självförvållad, livshotande handling som leder till döden (Pokorny, 1973). 

Även om konsensus råder angående definitionen för självmord är det inte alltid lätt att 

avgöra om det rör sig om självmord eller en olyckshändelse (Ahlm, Eriksson, Lekander 

& Björnstig, 2001). 

 
2.1.2 Äldre  

 

Världshälsoorganisationens (WHO) beskrivning har använts för att definiera begreppet. 

Enligt WHO definieras äldre från åldern 65 år och uppåt (WHO, 2013). 

 

http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=13243&l=sv
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=13243&l=sv
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2.1.3 Psykologisk obduktion 

 

En psykologisk obduktion är en postum sammanställning av journaler, intervjuer med 

anhöriga och vårdpersonal samt genomgång av den avlidnes dagböcker och annat 

efterlämnat materiel i syfte att identifiera orsaker till självmordet. Metoden används 

också för att fastställa så kallade tveksamma självmord (Dyregrov et al., 2011). 

  

2.2 Lidande ur vårdvetenskapligt perspektiv  
 

En semantisk analys av ordet lidande kan urskilja flera dimensioner, ordet kan 

förknippas med något negativt eller ont som ansätter människan. Ytterligare betydelser 

av ordet är att lidande är något som människan måste leva med, något vi utsätts för, men 

ordet kan även innebära en kamp vi måste utkämpa. Slutligen kan ordet innebära 

någonting konstruktivt, en försoning (Eriksson, 1994). Lidandet hör till livet men 

lidandet i sig har ingen mening utan får mening beroende på människans unika sätt att 

förstå sig själv och sin situation (Eriksson, 1994). Eriksson och hennes forskargrupp har 

bland annat undersökt ”lidandets varför” och konstaterat att tre huvudtyper av lidande 

kan urskiljas; sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande (Eriksson, 1993).  

 

2.2.1 Sjukdomslidande 

 

I sjukdomslidandet innefattas det lidande som sjukdomen direkt förorsakar för 

människan, till exempel smärta som ej kan lindras eller andra fysiska funktionshinder. 

Det beskrivs även som lidande orsakat av uteblivet liv, det som inte kan göras längre på 

grund av sjukdomen. I sjukdomslidandet finns även dimensioner av skuld, skam och 

förnedring. Här definieras bland annat skuld över att man kanske levt på ett sätt som 

förorsakat sjukdom, skam över att inte ha sina funktioner kvar och förnedrande 

situationer kan upplevas i samband med olika undersökningar och behandlingar 

(Eriksson, 1994).  

 

2.2.2 Vårdlidande 

 

Beskrivningen av förnedrande situationer inom vården kan även kopplas till begreppet 

vårdlidande enligt Eriksson (1994). Vårdlidandet har flera dimensioner: kränkning av 

patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård. Att en 

känsla av ovärdighet kan upplevas är begripligt och enligt Eriksson (1994) är det 
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verkliga vårdlidandet det som uppstår på grund av en utebliven relation. Det som ska 

vara grunden för vårdande vård är den vårdande relationen, när denna uteblir upplever 

patienten ett djupt vårdlidande (Eriksson, 1994).  

 

2.2.3 Livslidandet 

 

I livslidandet står människan inför ett lidande som innefattar hela hennes livssituation. 

Det är det lidandet som kan relateras till att vara människa i samspel med andra 

människor, allt vad det innebär att leva som människa. Livslidandet kan innehålla allt 

från hot mot den egna existensen till lidandet som relateras till uteblivna livsprojekt och 

åtaganden. I livslidandet finns två undergrupper, att förintas och att ge upp. I förintelsen 

finns hotet om död utan att veta när, som förorsakar lidande men även förintelse i form 

av att personligheten som en helhet splittras. Den djupaste dimensionen av förintelse är 

enligt Eriksson kärlekslösheten. I begreppet ”ge upp” innefattas att människan inte 

längre orkar kämpa, att lidandet är så stort att man inte längre ser någon mening med 

kampen, inför livslidandet möter vi både begrepp som dödshjälp och självmord 

(Eriksson, 1993).  

 
2.2.4 Lidandets drama 

 

Lidandet och dess drama är centralt i Erikssons (1994) vårdvetenskapliga teori. 

Lidandets drama är den kamp som varje människa måste utkämpa och som 

medmänniska eller vårdare kan man ställa sig till förfogande genom att våga delta i 

kampen, att erbjuda den andre att lida med. Medlidandet innebär att man går med i det 

lidandets drama som enligt Eriksson har tre akter. Bekräftande av lidandet samt tid och 

rum för själva lidandet. I den sista akten uppnås försoning och en väg mot en ny enhet 

öppnar sig. Att bekräfta lidandet innebär att man visar att man ser lidandet, utebliven 

bekräftelse skapar oftast nytt lidande. Att skapa tid och rum för lidandet innebär att man 

inte har för bråttom med att bortförklara eller analysera lidandet åt den andre utan låter 

lidandet ha sin tid och man finns där för den lidande genom medlidandet. I den sista 

akten resulterar lidandet i nytt liv eller ny mening med livet för den lidande. De 

människor som inte kan delta eller spela med i lidandets drama drabbas av ett stegrat 

lidande som sedan leder fram till ”förkrosselse” och slutligen till döden. Först av allt dör 

personligheten, människans själ och ande men till slut dör man även rent fysiskt. 

Erikssons vårdvetenskapliga teorier om lidandet känns naturliga att knyta till vårt arbete 
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då självmord kan ses som resultatet av ett outhärdligt lidande, ett lidandets drama som 

inte utmynnat i försoning utan fastnat i hopplösheten. Ett lidande som slutligen utplånar 

människan. I förlängningen skapas också ett stort lidande för de människor som drabbas 

av en närståendes självmord (Eriksson, 1994). 

 

3 Problemformulering  
 

Ett självmord innebär inte bara en individuell tragedi utan kan även ses som en förlust 

för de närstående och hela samhället (Socialstyrelsen, 2013). Självmord är ett uttryck 

för den enskildes psykiska, fysiska och sociala belastningar och lidanden (Wiktorsson, 

2012).  Enligt Kjølseth et al. (2010a) är det många äldre patienter som sökt kontakt med 

öppenvården nära inpå sitt självmord, det har visat sig att bristen på förtroende för 

vården är ett problem liksom vårdpersonalens oförmåga att uttrycka förståelse för den 

äldres livssituation. Många sjuksköterskor saknar kunskap om orsaker till äldres 

självmord och hur riskfaktorer identifieras (Huh et al., 2012). I vårt professionella 

arbete har vi mött äldre människor som valt att avsluta sitt liv med självmord. Med 

denna litteraturöversikt önskar vi skapa ett intresse för äldres livssituation och öka 

kunskapen om de orsaker som gör att en del äldre i värsta fall väljer att avsluta sina liv i 

förtid.  

 

4 Syfte 
 

Syftet med studien var att belysa orsaker till att äldre begår självmord. 

 

5 Metod  
 

En litteraturöversikt enligt definition av Friberg (2012) har utförts vilket innebär att 

genom strukturerat arbete skapa en sammanställning av kunskapsläget inom valt 

område.   
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5.1 Inklusionskriterier och exklusionskriterier 
 

Artiklarna skulle svara upp till syftet för studien samt vara skrivna på svenska eller 

engelska och innefatta åldersgruppen 65 år eller äldre. De skulle vara publicerade i 

tidskrifter som är granskade av experter inom området, detta säkerställdes genom att 

tidskrifterna kontrollerades i Ulrich’s Periodicals Directory. Endast artiklar med 

medelhög eller hög kvalitet inkluderades. I artiklarna skulle etiska överväganden vara 

beskrivna alternativt skulle en etisk kommitté ha beviljat studien annars exkluderades 

den ur studien. För att inkludera den mest aktuella forskningen genomfördes sökningen 

bland artiklar som var publicerade under de senaste tio åren. 

 

5.2 Sökningsförfarande och urval 
 
5.2.1 Sökningar 

Tre databaser med god relevans för forskningsområdet och valt syfte fanns tillgängliga; 

Cinahl, PsycINFO och PubMed (Forsberg & Wengström, 2013). Samtliga sökningar 

genomfördes under perioden september till november 2013. Sökbegränsningar som 

användes presenteras i tabell 1. Sökmatris presenteras i bilaga A. 

 

Tabell 1: Valda sökbegränsningsfunktioner i databaserna Cinahl, PsycINFO och 

PubMed 

 Limiters (sökbegränsningsfunktioner) 

 
Ålder 

Vetenskapligt 

Granskade 
Tidsintervall 

Booelska 

operatörer 
Abstract 

Cinahl Aged: 

65+years; 

Aged, 80 

and over 

Peer 

Reviewed 

2003-01-01-

2013-12-31 

AND och 

OR 

Abstract 

available 

PsycINFO Aged: 

65+years; 

Aged, 85 

and over 

Peer 

Reviewed 

2003-01-01-

2013-12-31 

AND och 

OR 

Abstract 

available 

PubMed Aged: 

65+years; 

Very old 

(80 yrs & 

older) 

Funktionen 

saknas 

2003-01-01-

2013-12-31 

AND och 

OR 

Abstract 

available 

 

Artiklarna som valdes ut kontrollerades mot Ulrich’s Periodicals Directory.  



  

 

7 

Inledningsvis gjordes en provsökning i Cinahl på “Suicide” AND ”Prevention”. Först 

utfördes sökningarna i fritext, för att förbättra resultaten användes sedan sökmotorernas 

egna ordlistor. I Cinahl användes Cinahl/MeSh-termer, i PsycINFO PsycINFO-

Thesaurus och i PubMed, PubMed/MeSH-termer. I Cinahl användes “Suicide” som 

“Major Concept” och “Risk Factors” som “Subheding” och sedan lades “Attempted 

Suicide” och de “Limiters” som anges i tabell 1 till. Sökningen i Cinahl gav 106 träffar 

som framstod som relevanta. Efter genomläsning av 106 abstracts hittades 11 artiklar 

som bedömdes svara på det formulerade syftet med studien. Av dessa var fyra artiklar 

metastudier och uteslöts därför, övriga sju artiklar var tillräckligt intressanta för att gå 

vidare till kvalitetsgranskning. I samband med kvalitetsgranskningen föll ytterligare en 

artikel bort på grund av att den inte fullt ut svarade på syftet. Sökningarna i PsycINFO 

resulterade inledningsvis i ett stort antal träffar när vi sökte på ”Suicide” och 

”Prevention”. Efter en sökkonsultation med bibliotekarien utfördes sökningar på “Risk 

Factors” och “Nursing” fyra nya artiklar hittades genom den sökningen. Fyra titlar och 

två abstracts lästes, en artikel valdes ut för kvalitetsgranskning. Artikeln klarade 

granskningen med betyget “medel”. Även i PubMed inleddes sökningarna med att söka 

på “Suicideprevention” men byttes till “Risk Factors” och då hittades 52 artiklar vars 

titlar och abstracts lästes. Därefter lästes 14 av dessa artiklar i sin helhet. Tre valdes ut 

för granskning och klarade kvalitetsgranskningen, en av artiklarna valdes dock bort 

senare eftersom den inte svarade upp till studiens syfte. En av artiklarna var densamma 

som hittats via PsycINFO och Cinahl. Avslutningsvis gjordes en fritextsökning på 

“Wiktorsson” i PsycINFO för att hitta artiklarna föreliggande studies författare genom 

referenslistor visste att Stefan Wiktorsson publicerat i ämnet. Sökningen resulterade i 

tio träffar, efter att titlarna genomlästs hittades ytterligare två artiklar som uppfyllde 

syftet och klarade kvalitetsgranskningen med betyget “hög”. Samtliga tio inkluderade 

artiklar presenteras i en artikelmatris (bilaga B) 

 

5.3 Kvalitetsgranskning 
 

När sökningsförfarandet var avklarat kvarstod tio artiklar för kvalitetsgranskning. 

Artiklarna granskades först enskilt och sedan tillsammans. Enligt Willman, Stoltz & 

Bahtsevani (2006) ökar granskningens pålitlighet när minst två personer oberoende av 

varandra granskar materialet och går systematiskt tillväga i sin granskning. För att få en 

rättvisande och opartisk granskning användes två granskningsmallar, en för kvantitativa 

artiklar och en för kvalitativa artiklar. Granskningsmallarna var modifierade versioner 
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efter förlaga av Willman et al. (2006). Se bilaga C och D. Både den kvalitativa och den 

kvantitativa mallen bestod av tio frågor vardera, i den kvalitativa mallen var 

svarsalternativen Ja/Nej/Vet ej, “Ja” gav ett poäng medan “Nej” och “Vet ej” gav noll 

poäng. I den kvantitativa mallen fanns endast svarsalternativen Ja och Nej, där “Ja” gav 

ett poäng och “Nej” gav noll poäng. För att studien skulle klassas som “hög kvalitet” 

skulle poängsumman rymmas inom intervallet 80-100 % i förhållande till maximal 

poängsättning, en medelhög kvalitet renderades vid 70-79 % och vid 60-69 % av 

poängsumman fick studien betyget låg kvalitet enligt Willman et al.(2006). 

Tillsammans beslutades vilken kvalitet artiklarna erhöll och beslutet togs i konsensus. 

Slutligen återstod tre artiklar med medelhög kvalitet och sju med hög kvalitet. Tre av 

artiklarna som valdes ut hade en kvantitativ ansats och sju av artiklarna hade en 

kvalitativ ansats. 

 

5.4 Analys 
 

Innehållsanalysen gjordes enligt en modell liknande den som presenteras av Forsberg & 

Wengström (2013). De kvantitativa studierna presenterades i både siffror och text och 

därför kunde samma metod användas till samtliga analyser. Målet med analysen var att 

dela upp det lästa materialet i meningsbärande enheter som sedan kunde sättas samman 

på ett nytt sätt och skapa ett begripligt och tydligt resultat. Granskningsprocessen 

inleddes med en naiv genomläsning av artiklarna, därefter vidtog en mer analytisk 

genomläsning där enskilda meningsbärande enheter i studien som var relaterade till 

föreliggande studies syfte lyftes ut och kodades. Dessa koder skrevs ner på lappar eller i 

anteckningsblock och lades efterhand samman och kondenserades till kategorier 

(Forsberg & Wengström, 2013). En schematisk sammanställning gjordes också över 

varje enskild studie för att lättare kunna se vad som skulle analyseras (Friberg, 2012). I 

arbetet med kodningen fanns föreliggande studies forskningsfråga med hela tiden för att 

kunna se vad som var mest framträdande i artiklarnas resultat i relation till syftet med 

föreliggande studie. När resultatet arbetats igenom enligt ovan, först enskilt och sedan 

tillsammans upprepade gånger uppstod ett mönster, kategorierna kunde sammanfattas 

och bilda tre teman med grund i empirin. De teman som kom att växa fram som 

samlingsrubriker för att presentera resultatet på ett logiskt och tillgängligt vis var: 

psykiska orsaker, fysiska orsaker och psykosociala orsaker, se tabell 2. 



  

 

9 

 

Tabell 2: Del av den strukturerade bearbetningen av resultatet.  

Orsaker till självmord Kategori Tema 

Större antal ensamma bland 

de som gjort 

självmordsförsök än bland 

den övriga befolkningen. 

Socialt 

Psykosociala orsaker 

Livstidsprevalensen för 

alkoholproblem var 26 % 

bland de som försökt begå 

självmord, i kontrollgruppen 

var siffran 4 %. 

Alkoholrelaterade problem 

Utbildningsnivån bland de 

som gjort självmordsförsök 

var lägre än bland den 

övriga befolkningen. 

Utbildning 

En fjärdedel led av djup 

depression varav ingen 

erhöll adekvat behandling 

vid tiden för självmordet. 

Depression Psykiska orsaker 

 

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 
 

Det är ett krav på alla vetenskapliga studier att det görs etiska överväganden. Intresset 

för att ta fram ny kunskap måste alltid vägas mot kravet att skydda de individer som 

deltar i undersökningar (Forsberg & Wengström, 2013). I föreliggande studie valdes 

endast de artiklar ut som tydligt redovisade sina etiska överväganden och de som hade 

blivit godkända av en etisk kommitté. I enlighet med Forsberg & Wengström (2013) har 

strävan varit att noggrannt redovisa ett välgrundat resultat. Samtliga resultat som var av 

relevans för föreliggande studie har redovisats, även om resultaten ibland kan uppfattas 

som motstridiga har det redovisats för att ge en fullständig och rättvis bild av valda 

artiklars resultat. 
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6 Resultat  
 

Resultaten sammanfattas i tre huvudteman; psykiska orsaker, fysiska orsaker och 

psykosociala orsaker. Dessa tre teman gick ofta in i varandra och vanligt var att det ena 

påverkade det andra. 

 

6.1 Psykiska orsaker 
 

Att psykiska orsaker var en bakomliggande orsak till självmord bland äldre framkom i 

flera studier. Wiktorsson, Runeson, Skoog, Östling och Waern (2010) fann i sin studie 

att mer än hälften av de äldre som medverkade i studien tidigare i livet hade erhållit 

psykiatrisk behandling och en tredjedel hade ett eller flera tidigare självmordsförsök 

bakom sig. Samma studie visade också att cirka två tredjedelar led av djup depression 

vid självmordsförsöket vilket kan jämföras med sex procent av normalbefolkningen. 

Även mildare depression var vanligare bland de som försökt ta sitt liv (23 %) än bland 

befolkningen i övrigt (11 %). Informanterna uttryckte hopplöshetskänsla över sin 

situation i över hälften av fallen och denna känsla av hopplöshet kopplades ihop med 

depression (Wiktorsson et al., 2010). Den finska studien gjord av Suominen et al. 

(2003) bekräftade detta då de efter att ha utfört en psykologisk obduktion 

diagnostiserade någon form av depression hos 75 % av de studerade självmordsfallen. 

Endast en tredjedel hade fått diagnosen före självmordet, ingen av dem hade fått någon 

behandling vid tiden för självmordet. Tidigare självmordsförsök noterades i 33 % av 

fallen. Forskningsartikeln från Japan visade att psykisk sjukdom var den näst vanligaste 

orsaken till självmord bland äldre kvinnor men även bland äldre män befanns psykisk 

sjukdom vara en riskfaktor för självmord (Inoue et al.,2007). En studie där författarna 

undersökte av vilken anledning man sökte sin allmänläkare innan självmordet visade att 

över hälften sökte för depression vilket var den vanligaste orsaken till läkarbesöket. 

Även oro, sömnsvårigheter och självmordstankar var vanligt förekommande orsaker till 

uppsökande av sjukvården (Tadros & Salib, 2007). Harwood, Hawton, Hope och Jacoby 

(2006) visade i sin studie att i nära hälften av de självmordsfall som studerades led 

personerna av någon form av onormal personlighet. Personligheten kan påverka sättet 

en person hanterar och löser livsproblem och kan vara mer avgörande än själva 

problemet då självmordsrisken avgörs. Rigida tankemönster och brist på 

anpassningsförmåga var speciella personlighetskaraktärer förekommande bland de äldre 

som tog sitt liv (Harwood et al., 2006) även pessimism som personlighetsdrag, då 
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främst hos män, visade sig vara en riskfaktor (Inoue et al., 2007). 

 

6.2 Fysiska orsaker 
 

En japansk studie visade att nästan hälften av självmorden bland äldre män och kvinnor 

begicks på grund av fysisk sjukdom (Inoue et al., 2007). I samma studie var 

kardiovaskulära sjukdomar och ortopediska åkommor oftare orsak till självmord bland 

äldre än till exempel maligna tumörer (a.a.). En brittisk studie visar på att majoriteten av 

de äldre hade sökt sin allmänläkare månaden före självmordet och mer än hälften hade 

sökt allmänläkaren veckan innan självmordet. Fysisk sjuklighet såsom smärta var den 

näst vanligaste orsaken att ta kontakt med sin allmänläkare (Tadros & Salib, 2007). 

Harwood et al. (2006) konstaterade i sin studie av självmord bland äldre utan 

psykiatrisk diagnos att fysisk sjukdom var den främsta orsaken till självmord. De 

påvisade att fysisk ohälsa var den huvudsakliga orsaken till självmord i mer än en 

tredjedel av de studerade fallen. Av dessa hade många en konstaterad livshotande 

sjukdom men majoriteten klarade sig själva avseende dagligt liv vid tiden för 

självmordet (a.a.). Suominen et al. (2003) fann att en fjärdedel av de undersökta 

självmorden uttryckt att de led av smärta under tiden före sin död. Även Kjølseth, 

Ekeberg och Steihaug (2010b) uppmärksammade smärta som en orsak till självmord 

bland äldre. Att förlora sina fysiska förmågor uttrycktes som påtagligt negativt. 

Upplevelsen av att de kroppsliga funktionerna försämrades med tiden gav upphov till en 

känsla av att förlora sig själv och flera av de studerade fallen gav uttryck för sin 

upplevelse av ett avsevärt försämrat fysiskt tillstånd vid tiden för självmordet (Kjølseth 

et al., 2010b). Livet upplevdes som en börda då sjukdom förorsakade smärta och gjorde 

livet svårt att leva och uthärda. Samma studie beskriver även känslan av att förlora sin 

självständighet till följd av försämrad fysisk förmåga som i sin tur ledde till bristande 

kontroll över fysiska funktioner. Att bli beroende av andra för att utföra sitt dagliga liv 

och att inte kunna sköta sin hygien på egen hand var starka orsaker till att man valde att 

ta sitt liv (a.a.). Att få besked om en allvarlig fysisk sjukdom ökade enligt Harwood et 

al. (2006) risken för självmord.  
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6.3 Psykosociala orsaker 
 

Wiktorsson et al. (2010) noterade att ensamhet och att leva ensam var bidragande 

orsaker till självmordsförsök. Bland de äldre som gjort ett självmordsförsök var det 

betydligt fler som saknade livskamrat och därför levde ensamma än i 

jämförelsegruppen. Detta uppmärksammades även av Harwood et al. (2006) där 

ensamhet upplevdes av 22 % av de äldre som begått självmord. Sorg och förlust av 

partner var bidragande orsaker till självmord i flera studier (Erlangsen, Jeune, Bille-

Brahe och Vaupel, 2004; Kjølseth et al., 2010b; Harwood et al., 2006). Erlangsen et al. 

(2004) påvisade att självmordsrisken ökade bland äldre män då man förlorat en partner 

och då speciellt första året efter partnerns död. För de äldsta männen, över åttio år, var 

risken avsevärt högre än för övriga åldersgrupper. Studien visar också att för de äldsta 

männen kvarstod den förhöjda risken i flera år efter förlusten. Även de äldre kvinnorna i 

studien hade en förhöjd självmordsrisk, dock mindre än männen i direkt anslutning till 

partnerns frånfälle. Självmordsrisken för kvinnorna avtog betydligt snabbare än för 

männen i samma situation (Erlangsen et al., 2004). Harwood et al. (2006) fastställde att 

i nästan hälften av de studerade självmordsfallen hade personen upplevt sorg i upp till 

ett år innan självmordet begicks. 

 

 Djupa konflikter inom familjen ansågs vara en bidragande orsak till upplevelsen av att 

livet var en börda och därmed inte är värt att leva (Kjølseth et al., 2010b). Den som 

upplevde sig vara en börda för sin make/maka hade en ökad självmordsrisk om man 

dessutom var av uppfattningen att partnern skulle få ett bättre liv utan denna börda 

(Jahn, Van Orden & Cukrowicz, 2013). Kjølseth et al. (2010b) beskriver att många av 

de äldre innan självmordet gett uttryck för att de inte hade något att leva för. Närstående 

beskrev detta som en förlorad livslust och att den äldre som begått självmord 

återkommande uttryckt att de var trötta på livet. Att förlora värdefulla förmågor förde 

med sig minskad livskvalitet då man inte längre var förmögen att klara av vad man 

tidigare klarat att utföra. Förlusterna som beskrevs var omfattande inom flera områden 

av livet och innebar rollförluster såväl i familjen, socialt som yrkesmässigt (Kjølseth et 

al., 2010b). Ett problem, främst bland äldre män som begått eller försökt begå 

självmord, var förlorad identitet efter att de gått i pension (Harwood et al., 2006; 

Kjølseth et al., 2010b; Oliffe, Han, Ogrodniczuk, Phillips & Roy, 2011). För de vars 

identitet var starkt förknippad med yrkesrollen blev det svårt då yrkesrollen var borta 
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och flera upplevde självmord som en möjlig utväg (Oliffe et al., 2011). Låg 

utbildningsnivå och ekonomiska problem ansågs vara medverkande orsaker. Wiktorsson 

et al. (2010) såg ett tydligt samband mellan låg utbildningsnivå och förekomsten av 

självmord. Harwood et al. (2006) noterade att nästan en femtedel i deras studie led av 

ekonomiska problem innan självmordet och i en mindre del av fallen kopplades 

självmordet direkt ihop med pensionering. Män löpte större risk att begå självmord då 

mansrollen de förväntades leva upp till innebar att självmord betraktades som en 

tänkbar lösning. Flera män upplevde att deras misslyckanden tidigare i livet förföljde 

dem och att åldern gjorde det svårt att åtgärda det de brustit i, främst gällde det rollen 

som försörjare (Oliffe et al., 2011).  

 

Alkoholrelaterade orsaker till självmord presenterades bland annat av Morin, 

Wiktorsson, Marlow, Olesen, Skoog och Waern (2013). Deras resultat visade att en 

fjärdedel av de äldre som gjort ett självmordsförsök hade en livtidsförekomst av 

alkoholproblematik (45 % av männen och 11 % av kvinnorna). Siffran för 

självmordsförsök bland normalbefolkningen som saknade alkoholproblem var avsevärt 

lägre (8 % bland männen och 1 % av kvinnorna). I den finska studien diagnostiserades 

alkoholmissbruk hos en fjärdedel av dem som begått självmord (Suominen et al., 2003).  



  

 

14 

 

7 Metoddiskussion 
 

7.1 Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

 

Samtliga artiklar i litteraturöversikten var skrivna på engelska. En svaghet i studien är 

att ingen av författarna av föreliggande studie behärskar engelska till fullo, genom att 

använda olika lexikon och översättningsverktyg anser sig författarna ha lyckats förstå 

och ta fram ett relevant resultat ur studierna. Sökningar har endast utförts på svenska 

och engelska därigenom kan intressanta studier på andra språk ha missats. Både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades i studien, vilket enligt Forsberg & 

Wengström (2013) är en styrka eftersom de menar att trovärdigheten ökar för studien 

när den innehåller såväl kvantitativa som kvalitativa studier. När metastudier finns inom 

forskningsområdet bör dessa användas (Friberg, 2012) dock uteslöts dessa då 

instruktionerna för denna studie var att endast använda originalartiklar. Det hade 

förmodligen varit en styrka för reliabiliteten i studien om metaanalyser använts men 

bedömningen är att reliabiliteten fortfarande är god eftersom de studier som använts i 

stort sett varit samstämmiga. Ambitionen var från början att hitta studier på individer 80 

år och äldre, det visade sig att det var svårt eftersom de flesta studier innehöll även 

yngre åldrar. För att inte missa viktiga studier söktes därför även på 65 år och äldre. I 

urvalet av artiklar lades ingen vikt vid den kulturella kontext som artiklarna speglar. 

Även om självmord som fenomen är olika accepterat i olika kulturer så antas att de 

bakomliggande orsakerna ändå kan jämföras i en studie av det här slaget. 

 

7.2 Sökningsförfarande och urval 

 

Trots att författarna av föreliggande studie valt att konsekvent använda sig av begreppet 

självmord i löpande text behövde begreppet suicide användas i sökningsförfarandet. En 

provsökning på “självmord” gav noll träffar i Cinahl och PubMed och tre träffar i 

PsycINFO, ingen svarade upp till syftet med föreliggande studie. Inom både svensk och 

internationell forskning används begreppet suicide som vedertagen term för självmord, 

definitionen är dock densamma för termerna suicid och självmord (Wiktorsson, 2012). 

De inledande sökningarna gav ohanterligt många träffar, sökningarna smalnades av 

genom att begränsa tidsperioden. Därefter provades med att lägga till “Nursing”. Då 
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både Cinahl och PubMed är inriktade på omvårdnad/vårdvetenskap blev resultatet i 

dessa sökningar missvisande, däremot i PsycINFO som är inriktad mer mot psykologi 

hade tillägget av termen “Nursing” positiv inverkan på sökresultatet. De studier som 

inkluderades var från Storbritannien (2), Danmark (1), Finland (1), Canada (1), Japan 

(1), Usa (1), Norge (1), Sverige (2). På så vis har en god internationell spridning 

uppnåtts. Det är önskvärt att all relevant forskning inom området inkluderas i en 

litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2013). Målsättningen var att hitta de mest 

aktuella och relevanta artiklarna. Inom den positivistiska grenen av vetenskapsfilosofi 

betraktas världen som mätbar, de flesta forskningsprojekt med kvantitativ ansats tar sin 

start i mätandet av olika värden. Inom den humanvetenskapliga eller hermeneutiska 

skolan är tolkningen det centrala, här återfinns den kvalitativa forskningsansatsen.   

Litteraturöversikten redovisar artiklar med såväl kvalitativ som kvantitativ 

forskningsansats, detta stärker trovärdigheten i resultatet då både positivistisk och 

humanvetenskaplig forskning har inkluderats i studien (Thurén, 2007; Thomasson, 

2007). 

 

 

7.3 Kvalitetsgranskning 

 

En styrka i kvalitetsgranskningen var att tre sjuksköterskor med olika bakgrund och 

erfarenhet granskade artiklarna med hjälp av två modifierade granskningsmallar 

(Willman et al., 2006). Svagheten med att modifiera granskningsmallar är att den som 

modifierat mallarna kan styra granskningen och kvalitetsbedömningen. Styrkan med att 

modifiera mallarna är att de kan anpassas till den aktuella studien. Samma mallar 

användes till samtliga artiklar vilket talar för en likvärdig bedömning (a.a.). De artiklar 

som granskades höll en genomgående hög kvalitet vilket visade sig i höga 

granskningspoäng, att sju av artiklarna fick högt betyg betraktades som en styrka. 

 

7.4 Analys 
 

Under analysen diskuterades riskerna med att författarnas förförståelse skulle kunna 

påverka resultat. Medvetenheten av förförståelsen bör i sammanhanget betraktas som en 

styrka för analysarbetet, dock går det inte att bortse från risken att författarnas 

förförståelse påverkat analysen. Ingen av författarna har någon erfarenhet av 
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innehållsanalys sedan tidigare, vilket får betraktas som en svaghet. Författarna kommer 

från olika bakgrund och har olika inriktningar på sina karriärer. Genom att gemensamt 

diskutera och bearbeta resultaten skapades förutsättningar för att analysera och tolka 

resultaten mer rättvisande än om var och en gjort analysen enskilt. 

 

7.5 Forskningsetiska överväganden 
 

I ett fall valdes en relevant studie bort på grund av att det inte fanns någon tydlig etisk 

reflektion beskriven, detta trots att studien fanns registrerad som refereed i Ulrich’s 

Periodicals Directory.  

 

  

8 Resultatdiskussion 
 

Studiens syfte var att belysa orsaker till att äldre begår självmord. Resultatet visar att 

psykisk och fysisk sjukdom är de två dominerande orsakerna bakom äldres självmord. 

Även andra faktorer såsom alkoholproblem, ensamhetsproblematik, att förlora en 

partner, känna sig som en börda för sin omgivning och upplevelser av sorg var 

bidragande orsaker. Depression, ensamhet och alkoholrelaterade problem förekom ofta i 

kombination. Kjølseth et al. (2010b) visar på bristande förtroende för vården och en 

misstro att få den hjälp man behöver. Flera av de äldre uttryckte även brister i 

kommunikationen mellan dem och vårdarna. De äldre ger ej uttryck för sina 

självmordstankar och döljer eventuella symtom på depression (Tadros & Salib, 2007) 

och vårdpersonal verkar i mindre grad vara uppmärksamma och lyhörda för de äldres 

dödstankar och önskningar (Kjølseth et al., 2010b). Detta kan ses som ett tecken på 

bristande kunskap, rädsla och förutfattade meningar vad gäller de äldres situation. 

Utifrån de resultat som framkommit i föreliggande studie anser författarna att det är en 

myt att det är normalt att vara trött på livet när man blir gammal och sjuk liksom att ta 

sitt liv är ett val man kan göra. Det baseras på studiens resultat då flera av källorna visar 

att depression är en av de vanligaste orsakerna till självmord bland äldre (Souminen et 

al., 2003; Tadros & Salib, 2006; Oliffe et al., 2011; Wiktorsson et al., 2010; Morin et 

al., 2013). Depression är behandlingsbart och viktigt att uppmärksamma/diagnostisera 

för att minska förekomsten av självmordstankar (Wiktorsson, 2012). Szanto et al. 

(2003) styrker detta då de fann att självmordstankarna avtog efter påbörjad 
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antidepressiv behandling. Effekten av behandling med antidepressiva läkemedel och 

psykoterapi hos äldre upp till 75 år är väl dokumenterad och har stark evidens, dock 

saknas studier på personer över 80 år (SBU, 2004).  

 

Kjølseth et al. (2010b) drog en motsatt slutsats i sin studie. Genom att intervjua 

anhöriga, närstående och vårdpersonal till äldre som begått självmord med syftet att 

undersöka de äldres uppfattningar och erfarenheter under tiden innan självmordet, drog 

de slutsatsen att majoriteten uppfattades inte som deprimerade tiden före självmordet 

trots verbala uttryck såsom att ”livet är levt”. Självmordet ansågs istället vara ett 

existentiellt val orsakat av den äldres livssituation. Det fanns till och med en förståelse 

bland anhöriga och vårdpersonal över valet att ta sitt liv. Denna studie står i konstrast 

till de övriga artiklarna vilket i sig visar på hur angeläget det är att öka kunskapen kring 

bedömning av riskfaktorer för självmord bland äldre. Den visar även på behovet av att 

inventera vår syn på äldre och deras livssituation. Är det normalt/ tillåtet att ta sitt liv 

när man blivit gammal och sjuk? Kjølseth et al. (2010b) kan ses som ett komplement, då 

de belyser orsaker av mer existentiell karaktär, till övriga artiklars resultat som påvisar 

de objektiva riskfaktorerna för självmord. De subjektivt beskrivna upplevelserna som 

Kjølseth et al. (2010b) beskriver av att åldras var för de äldre för svåra att leva med och 

resulterade i självmord. Crocker, Clare och Evans (2006) styrker detta då de i sin studie 

beskriver en upplevelse av frustation bland äldre. Att inte kunna leva upp till myten av 

att åldras med stil (grace) och att ålder inte skulle ha någon betydelse var svårt att 

hantera. De äldre talade även i deras studie om det förflutna, särskilt missade 

möjligheter, förluster och saker man ångrat. Liksom Kjølseth et al. (2010b) konstaterar 

Crocker et al. (2006) att förlusten av kontrollen över viktiga livsfunktioner, och att det 

inte kommer att bli bättre utan snarare sämre, kan vara bidragande orsaker till att vilja ta 

sitt liv.  

 

Att vara ensam betyder inte alltid att man lever ensam utan ensamhet kan även upplevas 

tillsammans med andra. Denna ensamhetskänsla kan bero på en känsla av att vara 

överflödig och inte behövas mer. Ensamhetskänsla och att “vara osynlig” beskrivs av 

Crocker et al. (2006) och denna känsla kan leda till förtvivlan som leder till självmord. 

Sambandet mellan upplevelsen av ensamhet och depression bekräftas i en studie från 

University of Chicago där man genom att kombinera uppgifter ur långtidsstudier visar 

att upplevelsen av ensamhet förutsäger tilltagande symptom på depression (Cacioppo, 
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Hawkley, Thistedt, 2010). I ytterligare en studie från samma universitet visas att 

upplevelsen av ensamhet är en riskfaktor för sjuklighet och förtida död (Luo, Hawkle, 

Waite, Cacioppo, 2012). 

Vad som är särskilt intressant i Crocker et al.´s (2006) studie är att de äldre beskrev sina 

upplevelser efter självmordsförsöket. När de fått hjälp och bekräftelse av sitt dåliga 

mående infann sig en överväldigande känsla och lycka över att ha blivit sedda (a.a.). I 

detta ses en tydlig parallell till lidandets drama som det beskrivs i Erikssons teori 

(1994). Att få sitt lidande bekräftat är första steget mot att lida ut och finna en ny 

livsmening. I relation till Erikssons teorier om lidande kan självmord ses som en yttersta 

konsekvens av lidande. När lidandets drama inte kan spelas upp och människan saknar 

tid och rum att lida ut “dör” människan både själsligt och kroppsligt enligt Eriksson 

(1994). Sjukdomslidande och vårdlidande är de former av lidande som omedelbart 

känns relevanta i relation till resultatet i föreliggande litteraturöversikt, även livslidandet 

framstår kunna leda till självmord. Psykosociala problem som ensamhet, 

alkoholproblem och känslan av att vara en börda för andra är orsaker bakom äldres 

självmord som kan appliceras på Erikssons teori om lidande. Lidandets drama och dess 

tre akter är centrala i mötet med den lidande. Att se lidandet och våga bekräfta det blir 

en uppmaning till oss som möter dessa människor i vårt dagliga arbete. Förvånansvärt 

högt antal studier påvisar att de äldre sökt läkarvård en kort tid innan sitt självmord, 

detta bekräftar behovet av ökad kunskap inom området och påtalar vikten att utföra 

tidiga interventioner och att kartlägga riskpatienter för en korrekt bedömning av 

självmordsrisken.  

 

Pensioneringskrisen beskrivs av Cullberg (2006) som en svår chock då mångas 

livsvärde ligger i känslan av att vara behövd, efterfrågad och effektiv. Beskrivningen 

återfinns med tydlighet i delar av denna studies resultat och beskrivs som 

identitetsförlust och att förlora rollen som försörjare. I föreliggande litteraturöversikt 

framstod detta som ett större problem för män än för kvinnor. Frågan är huruvida 

skillnaden beror på att kvinnor har en djupare förankring i familj och större socialt 

nätverk, eller kommer nästa generations kvinnor som yrkesarbetat i högre grad att känna 

samma förlust inför ett avslutat yrkesliv? Ytterligare en reflektion ur ett genusperspektiv 

kan göras runt resultatet i studien av Oliffe et al. (2011) där det framkom att rollen som 

försörjare hade en skyddande effekt mot självmord för män. Idag delas rollen som 

försörjningsansvarig i familjen mellan man och kvinna. Upplever även kvinnor sin roll 
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som försörjare som en skyddande faktor i relation till självmord?  

 

Det bristande förtroendet för vården och misstron till att inte få den hjälp man behöver 

är uppseendeväckande. Vårdvetenskap innefattar bland annat kommunikation, 

vårdrelation och mötet med den enskilde. I föreliggande studie framgår att många äldre 

upplever brister i detta möte. Vården på olika nivåer missar det lidande som den äldre 

bär på och kanske inte förmår uttrycka. Då en av sjuksköterskans uppgifter är att lindra 

lidande (International Council of Nurses, 2007) är det ytterst viktigt att 

kompetensutveckling sker inom området. Med fördjupad kunskap kan sjuksköterskan 

möta den äldre patienten med ökad lyhördhet. Kunskapen om att äldre inte ger uttryck 

för sina självmordstankar och att de ofta döljer symtomen på depression kan leda till att 

risken att gå miste om viktig information minskar. Detta är viktig information som i 

förlängningen kan rädda liv. 

 

En osäkerhetsfaktor i denna litteraturöversikt har varit att det inte alltid går att veta om 

döden skett på ett naturligt sätt eller om det rör sig om självmord. I vissa länder och 

kulturer är självmord väldigt skam- och skuldbelagt, det leder i sin tur till att man 

underdiagnostiserat självmorden och tillskriver dödsfallen en naturlig orsak. Åldrandet 

och döden hör ihop på ett sätt som gör att det ibland kan vara svårt att avgöra huruvida 

döden skett på ett naturligt sätt (NASP, 2012). 

 

Enligt Polit och Beck (2012) ska författarna beskriva sina resultat så tydligt att läsaren 

ges en möjlighet att avgöra om resultaten är överförbara till annan kontext än den som 

beskrivs i studien. Resultatet baserar sig på studier från industrialiserade länder och är 

förmodligen inte överförbara till länder där man lever under andra socioekonomiska 

betingelser. Det kan dock vara svårt att avgöra då enligt Världshälsoorganisationen 

många länder, bland annat i Afrika, inte registrerar självmord på samma vis beroende på 

kulturella och religiösa uppfattningar (Violence and Helath in the WHO African 

Region, 2010). 

 

9 Slutsats  
 

I föreliggande litteraturöversikt har resultatet visat att de främsta orsakerna till 

självmord bland äldre är psykisk och fysisk ohälsa. Även psykosociala orsaker som 
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ensamhetsproblematik, alkoholproblem och ekonomiska svårigheter bidrog till att öka 

risken för självmord. Existentiella utmaningar såsom att vara någon till last och 

upplevelsen av att livet är levt ansågs också kunna leda till självmord. Behovet av att 

utforma enkla verktyg för bedömning av självmordsrisken hos äldre är påvisad anser 

författarna. De äldres lidande kan uppfattas som en ”naturlig” process och lidandet tas 

då på mindre allvar vilket kan leda till att den äldre inte får bekräftelse i sitt lidande och 

ej heller ges adekvat behandling. Vikten av att våga fråga påtalas av Garand, Mitchell, 

Dietrick, Hijjawi och Pan (2006). När en äldre person upplevs som nedstämd eller 

tappat lusten till det som tidigare i livet varit lustfyllt och meningsfullt är det en 

indikation som bör uppmärksammas och föranleda till att fråga: ”Känner du dig 

nedstämd?”  “Har du känt dig så nedstämd att du haft tankar på döden?”, “Har du haft 

tankar på att livet inte är värt att leva längre?” ”Har du haft tankar på att skada dig?” 

(a.a.). Dessa frågor tillsammans med en inventering av riskfaktorer såsom: bristande 

socialt nätverk, tidigare självmordsförsök, bruk av alkohol eller andra droger, 

ekonomiska problem, låg utbildningsnivå, förlust av partner/sorg och hopplöshetskänsla 

borde kunna vara till hjälp i det preventiva arbetet. Därmed borde det också vara 

självklart i den vårdande relationen i mötet med den äldre. Ökad kunskap inom området 

behövs och genom ökad kunskap kan vi rädda liv och lindra lidande.  

 

10 Förslag till vidare forskning 
 

I resultat i föreliggande litteraturöversikt belyses orsaker till självmord bland äldre. En 

intressant fortsättning på denna studie vore att utforska sjuksköterskors attityder till 

äldre som gjort ett självmordsförsök och vilken kunskap sjuksköterskor har vad gäller 

bakomliggande orsaker till självmord bland äldre. I förlängningen vore det även 

intressant att studera hur ett screeningverktyg för upptäckt av riskpatienter skulle kunna 

användas på den äldre befolkningen. Skulle redan kända screeningverktyg kunna 

användas?  
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omgivning 

(make/maka/barn). 

Kvalitativ metod. 70 män 

och kvinnor i åldern 65 år 

– 93 år intervjuades enligt 

“The percieved 

Burdensomeness 

Questionaire” där en 

specifik fråga användes. 

Svaren kopplades sedan 

till huruvida 

informanterna uppgav att 

de trodde att partner/barn 

skulle klara sig bättre 

utan dem. 

Resultatet visar att äldre som betraktar sig som en 

börda för make/maka har sex gånger högre risk 

att även anse att make/makan skulle klara sig 

bättre utan dem. Detta samband fanns inte hos 

dem som upplevde sig som en börda för sina 

barn. 

Sambandet kan enligt författarna betraktas som 

en ökad risk för självmord. 

Hög 
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Nr 
Författare, 

Land, År 
Tidskrift, Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

5 

Kjølseth, I., 

Ekeberg, Ø. & 

Steihaug, S.  

 

Norge 

 

2010  

International 

Psychogeriatrics 

 

Why suicide? 

Elderly people 

who committed 

suicide and their 

experience of 

life in the period 

before their 

death.  

Förvärva förståelse för 

självmord bland äldre 

genom att studera deras 

upplevelse av sin existens 

mot slutet av sitt liv. 

Kvalitativ intervju 

ostrukturerad 

 

Psykologisk obduktion. 

63 informanter i form av 

anhöriga eller 

vårdpersonal till 23 

självmordsoffer över 65 

år i Norge intervjuades 

angående den avlidnes 

upplevelse av sitt liv och 

hur informanterna 

uppmärksammade och 

uppfattade detta. 

Tre huvudteman identifierades av författarna.  

Livserfarenheter; “Livet är levt, livet är en 

börda”. 

Självuppfattning: “Att förlora sig själv”. 

Föreställningar om döden: “Acceptans” “Döden 

är bättre än livet”. 

Enl. författarna bör dessa självmord i denna 

studie betraktas som existentiella val. Summan av 

påfrestningarna hade gjort livet till en börda de 

inte längre orkade med och döden sågs som en 

befrielse. 

 

Hög 
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Nr 
Författare, 

Land, År 
Tidskrift, Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

6 

Morin, J., 

Wiktorsson, S., 

Marlow, T., 

Olesen, P., 

Skoog, I. & 

Waern, M. 

 

Sverige 

 

2011 

 

American 

Association for 

Geriatric 

Psychiatry 

Alcohol Use 

Disorder in 

Elderly Suicide 

Attempters: A 

Comparison 

Study 

Syftet var att jämföra 

livslångt alkoholbruk och 

alkoholmissbruk hos 

äldre personer som 

hamnat hos 

akutsjukvården i samband 

med ett självmordsförsök. 

De jämfördes med en 

kontrollgrupp som 

motsvarade den generella 

befolkningen i samma 

åldersgrupp 

 

 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer. Urvalet skedde 

mellan 2003-2006  på 

fem sjukhus i västra 

Sverige. 103 personer (47 

män och 56 kvinnor) i 

åldern 70 år och äldre 

deltog. Kontrollgruppens 

deltagare var 

slumpmässigt utvalda 

bland de som tidigare 

deltagit i den omfattande 

H70- studien.  

 

I studien observerades att livstidsprevalensen för 

alkoholproblematik var 26 % bland de som 

försökt begå självmord, i kontrollgruppen var 

siffran 4 %. Jämförelsen inom gruppen visade att 

mer än hälften av de med alkoholproblematik och 

en tredjedel av de utan, hade gjort minst ett 

tidigare självmordsförsök De med 

alkoholproblematik var betydligt yngre vid sitt 

första självmordsförsök. 

 

Hög 
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Nr 
Författare, 

Land, År 
Tidskrift, Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

7 

Oliffe, J.L., Han, 

C.S., 

Ogrodniczuk, 

J.S., Phillips, J.C. 

& Roy, P. 

 

Canada 

 

2011 

American 

Journal of Men´s 

Health 

Suicide from the 

perspectives of 

older men who 

experience 

depression: a 

gender analysis.  

Beskriva kopplingarna 

mellan manlighet 

(maskulinitet), depression 

och självmord bland äldre 

män. 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerad intervju 

av 22 engelsktalande män 

i åldern 55 – 79 år i 

Vancouver och Kelowna 

som nyligen 

diagnostiserats med 

depression. Deltagarna 

bjöds in genom annonser 

i tidningar där 

intresserade ombads ta 

kontakt med forskaren. 

Resultatet delas in i tre huvudteman: 

Uppdämda förluster 
Depressionen upplevs bero på sammantagna 

förluster och svårigheter som de haft under livet. 

Misslyckad försörjare 
Flera informanter upplevde att de misslyckats i 

sin yrkesroll. Yrkesrollen var väldigt viktig och 

flera deltagare hade problem med sin identitet 

utanför yrkeslivet. 

Stigma och Självmord 
Flertalet av deltagarna i studien menade att 

huvudanledningen till att de inte begått självmord 

var att inte tillfoga familjen skada. Några menade 

att deras tro hindrade dem från att begå 

självmord. Det var också vanligt med tankar 

kring hur ett självmord skulle kunna utföras så att 

det framstod som en olyckshändelse. 

Hög 



  

 

8 

 

Nr 
Författare, 

Land, År 
Tidskrift, Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

8 

Suominen, 

K., Henriksson, 

M., Isometsä, E., 

Conwell, Y., 

Heilä, H. & 

Lönnqvist, J. 

 

Finland 

 

2003 

International 

Journal of 

Geriatric 

Psychiatry 

 

 

Nursing home 

suicides-a 

psychological 

autopsy study.  

Att beskriva alla 

självmord som begicks på 

vårdhem i Finland 

beaktande de faktorer 

som förknippas med 

självmord bland äldre 

under en tolv månaders 

period. 

Kvalitativ 

Studien ingår i National 

Suicide Prevention 

Projekt i Finland 

(Lönnqvist, 1988) där 

gjordes en psykologisk 

obduktion på samtliga 

självmord (1397) i 

Finland från första april 

1987och 31/3 1988. 

Aktuell studie har haft 

tillgångtill all data från 

den tidigare studien. 

Retrospektivt 

identifierades diagnoser 

enligt en strukturerad 

diagnosmanual på de 

personer över 60 år 

boende på vårdhem som 

begick självmord (12st).  

Tolv personer över 60 år boende på sjukhem dog 

genom självmord under perioden. Resultatet visar 

att majoriteten av dem led av både psykiatriska 

och somatiska besvär, tre fjärdedelar av dem led 

av depression, där endast en tredjedel hade 

diagnostiserats med depression innan 

självmordet. En fjärdedel led av djup depression 

varav ingen erhöll adekvat behandling vid tiden 

för självmordet. Alkoholberoende och missbruk 

rapporterades i en fjärdedel av fallen. Två av tolv 

offer hade en psykiatrisk konsultation under de 

sista tre månaderna. 

Medel 
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Nr 
Författare, 

Land, År 
Tidskrift, Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

9 

Tadros, G. &  

Salib, E. 

 

Storbritannien  

 

2007 

International 

Journal of 

Geriatric 

Psychiatry  

Elderly suicide 

in primary care.  

Undersöka vilken typ av 

ohälsa personerna 

sökt sin allmänläkare för 

och hur långt före sitt 

självmord det skedde och 

att jämföra äldre (65+) 

och yngre. 

Kvantitativ Metod 

Detaljer från konstaterade 

självmordsfall 

inhämtades från 

rättsläkarens 

obduktionsprotokoll i 

Birmingham och Solihull 

i UK mellan åren januari 

1995 och december 1999. 

Äldre personer hade mer fysiska sjukdomar och 

var mer benägna att söka sin allmänläkare 6 

månader före sitt självmord än yngre personer. 

De vanligaste orsakerna till att de äldre 

kontaktade vården var depression och 

smärtproblematik, bland äldre var dessa problem 

lika vanliga, 28 % vardera. Oro och 

sömnproblem var även de signifikant vanligare 

bland äldre. 

 

Medel 
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Nr 
Författare, 

Land, År 
Tidskrift, Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

10 

Wiktorsson, S., 

Runeson, B., 

Skoog, I.,  

Östling, S. & 

Waern, M.  

 

Sverige 

 

2010 

 

American 

Association for 

Geriatric 

Psychiatry 

Attempted 

Suicide in the 

Elderly: 

Characteristics 

of Suicide 

Attempters 70 

Years and Older 

and a General 

Population 

Comparison 

Group.  

Att identifiera faktorer 

som kan sammankopplas 

med självmordsförsök 

bland personer 70 år och 

äldre. 

 

Kvalitativ metod 

103 fall inkluderades i 

studien. Urvalet skedde 

på fem sjukhus i västra 

Sverige under tiden 2003 

- 2006. Inom ett snitt av 

elva dagar efter 

självmordsförsöket 

utfördes intervjuer med 

patienterna. 

Randomiserad 

jämförelsegrupp. 

 

Studien påvisar lägre utbildningsnivå och större 

antal ensamma bland de som gjort 

självmordsförsök än bland den övriga 

befolkningen. En tredjedel hade tidigare gjort 

självmordsförsök och hälften hade tidigare i livet 

erhållit psykiatrisk behandling. Vid 

självmordsförsöket hade två tredjedelar en 

djupare form av depression, i 

normalbefolkningen var andelen 6 %. Mildare 

depression var också vanligt bland de som 

försökte begå självmord, 23 % att jämföra med 

11 procent i befolkningen. 58 % av de som gjort 

självmordsförsök upplevde sin situation som 

hopplös och en känsla av ensamhet var vanligare 

än bland befolkningen i stort. 

 

Hög 
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BILAGA C Granskningsmall för kvalitativa artiklar  

Granskningsmall för kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar, modifierad efter 

Willman, Stoltz, & Bahtsevanis (2006) original i Evidensbaserad omvårdnad. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med  

kvalitativ metod. Max 14p  
Beskrivning av studien:  

Tydlig avgränsning/ problemformulering? (Ja Nej Vet ej)  

Patientkarakteristika  

Antal:  

Ålder:  

Man/kvinna:  

Är kontexten presenterad? (Ja Nej Vet ej)  

Etiskt resonemang? (Ja Nej Vet ej)  

Urval  

- Relevant? (Ja Nej Vet ej)  

- Strategiskt? (Ja Nej Vet ej)  

Metod för  

- Urvalsförfarande tydligt beskrivet? (Ja Nej Vet ej)  

- Datainsamling tydligt beskriven? (Ja Nej Vet ej)  

- Analys tydligt beskriven? (Ja Nej Vet ej)  

Giltighet  

- Är resultatet logiskt, begripligt? (Ja Nej Vet ej)  

- Råder datamättnad? (Ja Nej Vet ej)  

- Råder analysmättnad? (Ja Nej Vet ej)  

Kommunicerbarhet  

- Redovisas resultatet klart och tydligt? (Ja Nej Vet ej)  

- Redovisas resultatet till en teoretisk  

referensram? (Ja Nej Vet ej)  

Genereras teori? (Ja Nej Vet ej)  

Huvudfynd  
Vilket/-n fenomen/ upplevelse/mening  

beskrivs? Är beskrivning/ analys adekvat?  

Sammanfattande bedömning av kvalitet  
Bra Medel Dålig  

Kommentar………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………….  
Granskare (sign.) …………………………. II  

 



  

 

II 

 
BILAGA D Kvalitetsgranskning för kvantitativa artiklar  

Granskningsmall för kvalitetsgranskning av kvantitativa artiklar, modifierad efter 

Willman, Stoltz, & Bahtsevanis (2006) original i Evidensbaserad omvårdnad. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med  

kvantitativ metod.  

Max 12 poäng  
Beskrivning av studien  

Forskningsmetod:  

Patientkarakteristika: Antal:  

Ålder:  

Man/kvinna:  

Kriterier för exkludering  

Adekvata exklusioner (Ja Nej)  

Intervention:  

Vad ansåg studien att studera?  

Urvalsförfarandet beskrivet? (Ja Nej)  

Representativt urval? (Ja Nej)  

Randomiseringsförfarande  

beskrivet? (Ja Nej Vet ej)  

Likvärdiga grupper vid start? (Ja Nej Vet ej)  

Bortfall  
Bortfallsanalysen beskriven? (Ja Nej)  

Bortfallsstorleken beskriven? (Ja Nej)  

Adekvat statistisk metod? (Ja Nej)  

Etiskt resonemang? (Ja Nej)  

Hur tillförlitligt är resultatet?  

Är instrumenten valida? (Ja Nej)  

Är instrumenten reliabla? (Ja Nej)  

Är resultatet generaliserbart? (Ja Nej)  

Sammanfattande bedömning av kvalitet  
Bra Medel Dålig  

Kommentar  

………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………….  
Granskare (sign.) …………………… 

 

 

 

 


