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Abstract  

Studier finns som visar en tydlig bild på att det självmordspreventiva arbetet inom skolan är på låg 

nivå. Denna studie berör områden som suicidala risk- och skyddsfaktorer inom ungdomarnas 

skolmiljö och skolans preventiva arbete. Syftet med studien är att undersöka om det förekommer 

några förebyggande åtgärder för att förhindra självmord i gymnasieskolor inom Västra Götalands 

Region. Samt att undersöka kunskap och erfarenheten hos lärarna kring detta fenomen.  

     Studien har genomförts genom ett antal enkätintervjuer av kvantitativ art, informanterna är lärare 

inom gymnasieskolor. 

     Resultatet visade att det finns skillnader inom lärarnas erfarenhet av självmord av elever och 

deras kunskap kring fenomenet. Vidare visades det att hälften av de deltagande lärarna ej arbetar 

med en utarbetad plan för självmordsprevention.       

 

 

The studies we have examined reveal a picture that suicide prevention work within schools is at a 

low level. This study covers areas such as the risk of suicide, and preventive factors within 

adolescents’ school environments as well as the schools’ own preventive work. The aim of the study 

is to ascertain whether there is any prevention work going on in upper secondary schools in the 

Västra Götaland region and also to investigate the knowledge and experience of teachers about the 

phenomenon of suicide.  

     The study has conducted by means of the quantitative inquiry using questionnaires, and the 

informants are teachers in upper secondary schools.  

     The results of the study show that there is a difference within the teachers’ experience of suicide 

among the students and their knowledge about the phenomenon. Furthermore, it is revealed that the 

majority of the participating schools do not have a student suicide prevention plan.     
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Skolan är en av de arenor som våra ungdomar tillbringar mest tid av sin vardag inom, det är av stor 

vikt att det inom skolan finns god kunskap, och praktiskt systematiskt förebyggande arbete med 

självmordsprevention. De studier som genomförts internationellt samt inom Sverige visar på en dålig 

kunskap bland de verksamma inom yrken som rör barn och ungdomar. Dock är flera studier riktade 

till ledningen av skolan och inte till dem som arbetar direkt med eleverna d.v.s. lärarna. Denna studie 

har därefter riktats mot lärarna och deras dagliga arbete. Studien ämnar öka medvetenheten kring 

detta komplexa och känsliga ämne.  

 

Varje år tar 30-40 svenska ungdomar i åldern 15-19 år sina liv. Senaste siffror från 1999 visar att 

antalet självmord bland ungdomar har ökat till 49 personer i de övre tonåren (Wasserman, Rydelius, 

Ljungman, Hulten, Ivarsson, Olsson & Törnblom, 2003) 

En väsentlig andel av alla självmord i Sverige sker genom förgiftning av läkemedel, som har 

blivit ett problem som ökar. Det är främst unga flickor som överdoserar receptfria läkemedel, 

framförallt paracetamol Eriksson och Bremberg (2006). Ytterligare bör nämnas att antalet självmord 

bland ungdomar troligtvis är underskattat då ett flertal dödsfall rapporteras som oavsiktliga eller som 

olyckor (Wasserman, 2005).   

Flest självmordsförsök gör unga kvinnor (15-24 år), men försöken sjunker med stigande ålder. 

Även för männen är självmordsförsöken vanligast i de yngre åldersgrupperna. Av ungdomar i åldern 

15-24 år uppger mellan 4 till 7 % att de någon gång försökt att begå självmord Ågren och Schelp 

(2003). Man befarar att flickorna tar till mer och mer drastiska metoder idag som pekar på att de 

efterliknar pojkarnas beteende, så att utgången oftare blir ett fullbordat självmord. Bland de 

ungdomar som redan gjort ett försök att ta sitt liv är risken stor att de återupprepar försöket Ågren 

och Schelp (2003).  Risken för att upprepa ett självmordsförsök är störst de första 12 mån efter det 

första försöket Alin Åkerman och Wasserman (2002). Det finns ett samband mellan antalet 

självmordsförsök och fullbordade självmord hos unga män Westerlund och Wasserman (2003). 

Medan det hos flickor är det mer vanligt med självmordstankar och självmordsförsök än vad det är 

med fullbordade självmord (Ferguson et al. 2000 citerad I Beautraice, 2003). Pojkar misstror ofta 

möjligheten att få hjälp utifrån och de förlägger problemen hos andra. Flickorna har lättare att berätta 

om sin situation och en större tilltro till möjligheterna att få hjälp utifrån. Samtidigt finns en risk att 

de fastnar i självförebråelser, vilket kan leda till att de senare upprepar självmordsförsöken 

(Wasserman m.fl. 2003) 

     Under tonårsperioden utsätts ungdomars liv för stora förändringar och påfrestningar. Frågor som 

behandlar existentiella tankar och den egna livssituationen får en annan dimension i de senare 

tonåren (Alin Åkerman och Wasserman, 2000).  
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     Ungdomar som utför självmordsförsök eller fullbordar ett självmord uppvisar ofta en tydlig 

sårbarhet och mottaglighet för stress. Dessa beteenden kan förklaras utifrån medfödda genetiska 

egenskaper hos individen och vad man haft för negativa upplevelser i hela sin livstid. Dessa faktorer 

i kombination med stress spelar en stor roll i den suicidala processens utveckling. Ungdomar som är 

självmordbenägna har i högre grad varit utsatta för känslomässiga trauman, andra svåra upplevelser 

kan vara mobbing, våld och incest (Wasserman m.fl. 2003).  

     När det gäller ungdomar på gymnasienivå så är det många elever som känner sig pressade och 

utslagna. Eleverna har mycket läxor samtidigt som de har höga krav på bra betyg. Orsakerna är att 

man inte vill vara sämre än sina klasskamrater och viljan att kunna bli antagen till högre utbildning.  

Stressen gör att eleverna tappar tilltron till sig själva och sin förmåga. Ungdomarna ägnar mycket tid 

åt läxor eller TV-tittande vilket kan resultera i för lite sömn. Eleverna hinner aldrig återhämta sig. 

Konsekvensen blir trötthet och dålig koncentration på lektionerna som en reaktion på pressen, och 

motivationen minskar (Alin Åkerman & Wasserman, 2002).  

     Studier av Beautrais (2003) tar även upp de olika personliga och kognitiva stilar, likt vissa 

personliga egenskaper som inom forskning har kunnat kopplas ihop med ett suicidalt beteende. Det 

är låg självkänsla och dåligt självförtroende, höga resultat vid mätning av neuros, förmågan att 

placera skuld på någon annan. Starka känslor av oförmåga att förändra sin vardag, höga resultat vid 

mätning av introvert personlighet d.v.s. en person som är inåtvänd, som t.ex. blyg. I riskzonen ligger 

även en personlighet som är lågmäld och inte är involverad i sociala sammanhang. Personligheter 

som tenderar att vara impulsiva, lycksökande, oförsiktiga samt har ett beteende som innefattar stora 

risktaganden ligger även inom riskzonen. Hur individen kan hantera olika former av motgångar och 

stressfulla situationer är en ytterligare riskfaktor för ett suicidalt beteende. Det är främst enligt 

forskningen tre huvudgrupper av stressorer, utsatthet vid stressfulla livshändelser, arbetslöshet och 

den sexuella orienteringen. Dock menar studien, för att ett personlighetsdrag ska vara en bidragande 

risk för ett suicidalt beteende bör det kopplas ihop med ännu en riskfaktor (Beautrais, 2003). 

    I tidigare forskning har det framkommit ett starkt vetenskapligt stöd inom flertalet studier att 

ungdomar som tar sina liv under dödstillfället lidit av psykisk ohälsa Eriksson och Bremberg (2006). 

Studier har visat att de främsta psykiska sjukdomarna som kan kopplas ihop med ett suicidalt 

beteende är depression och bipolära störningar, olika former av missbruk, avvikande beteende likt 

beteendestörning med trotssyndrom, samt ångeststörningar. Lider individen av flera psykiska 

sjukdomar så ökar även risken för ett suicidalt beteende (Beautrais, 2003).  

 

En individ som har tagit sitt liv eller gjort ett försök har då genomgått en självmordsprocess, det vill 

säga en utveckling från den första självmordstanken till ett försök till självmord eller ett fullbordat 
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självmord. Självmord sker inte utan orsak, det finns alltid en historia bakom. Denna process sker 

oftast över en längre tid även att individens engagemang i självmordstankarna varierar. Denna 

process kan vara själv läkande, om individen har en nära kontakt med andra människor. Processen 

sker genom två skeenden. Det observerbara yttrar sig genom självmordsmeddelanden och 

självmordsförsök medan det icke observerbara inte är synligt för en anhörig, det är individens tankar, 

impulser och planer på självmordet (Beskow, 2000).  

     Det finns olika typer av självmordsprevention Beskow (2000) talar om den indirekta 

självmordspreventionen som riktar sig till förebyggande åtgärder som sker i förstadiet av 

självmordprocessen. Det är att uppmärksamma riskbarn, risksituationer och sviktande stödsystem. 

Inom den indirekta självmordspreventionen nämns vikten av att ta barn och ungas signaler om dåliga 

och negativa livsförhållanden på allvar, tecken som kan tyda på ett negativt hemförhållande är 

huvudvärk, mag- och ryggont, trötthet, sjunkande betyg, skolk och tidiga alkoholvanor (Beskow, 

2000).      

     Utifrån ett självmordspreventivt perspektiv är det viktigt att känna till att personer som utför 

suicidhandlingar egentligen vill leva och inte har som avsikt att ta sitt liv. Dom kan inte se någon 

bättre lösning på sina problem just då. Kan man då sätta in den hjälp de behöver så kan deras 

självmordsbenägenhet minska (Eriksson och Bremberg, 2006). 

     Ett självmord av en person kan få andra individer att fundera på självmord. Detta fenomen har 

visat sig inom skol- och ungdomsmiljöer Det är därför av stor vikt att de olika formerna av 

självmordspreventiv information bör utformas så att risken för en suicidal smitta minimeras 

(Beskow, 2000).      

     Ett självmordsförsök utlöses inte sällan av yttre händelser. Sårbara ungdomar upplever ofta 

misslyckanden som mer traumatiska än vad vanliga ungdomar gör. Tonåringen blir i vissa fall ensam 

med sina bekymmer. Eftersom förmågan att kommunicera med vuxna och jämnåriga hos 

självmordsnära ungdomar ofta är nedsatt är det avgörande att kommunikationen mellan den 

självmordsbenägna ungdomen och den vuxne fungerar. Man bör också vara beredd på att svara på de 

svåra frågor som ställs. Att vara tillgänglig och kunna förmedla hopp är två väsentliga nyckelord i 

arbetet med självmordsbenägna barn och ungdomar. Både i professionella sammanhang och bland 

anhöriga och omgivning finns en rädsla för att tala öppet om detta ämne. Det finns en oro att det 

genom dessa samtal skulle framkalla självmordshandlingar. Finns modet att tala med ungdomarna så 

är det oftast befriande för alla parter (Wasserman m.fl. 2003). 

     Att arbeta med självmordsprevention försvåras ofta genom missförstånd och även myter. Vanliga 

myter kring självmord bland barn och ungdomar är att de aldrig tänker på självmord. Att tala om 

självmord ökar riskerna för att de ska genomföra det. Ungdomarna och självmordshandlingar är så 
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impulsiva att de inte går att förebygga samt att de endast är personer med expertkunskap som kan 

arbeta förebyggande kring detta fenomen. Myterna har två sidor, vissa delar inom myterna är ej 

riktiga men det finns även de delar som är riktiga. Dock har de har generaliserats till så stora 

proportioner så att mycket inom dem blir felaktigt Beskow (2000). Utifrån en studie gjord med 

videofilmen ”Kärleken är den bästa kicken” undersökte man hur den påverkade ungdomarna när det 

gäller att tala om svåra upplevelser och erfarenheter. Man fann att orden och samtalen inte väcker 

svåra känslor. Det bekräftar att det inte är farligt att prata om fenomenet, samt att det kan finnas 

andra som har liknande upplevelser och känslor. Filmen har gett eleverna en insikt om att de inte är 

ensamma om att ha självdestruktiva tankar och svåra känslor (Alin Åkerman & Wasserman, 2002). 

     En viktig skyddsfaktor mot det självdestruktiva beteendet är ett bra och sunt självförtroende, 

tilltro till sig själv, öppenhet för att söka hjälp och råd om situationen blir övermäktig eller om stora 

beslut ska tas. Öppenhet för andra människors erfarenhet, samt öppenhet för nya idéer. Ytterligare 

spelar sociala faktorer roll för ett bra skydd mot den suicidala benägenheten. Det är social integration 

som delaktighet, bra och sunda relationer med jämnåriga, lärare och andra vuxna (Wasserman, 

2005). 

     

Det faktum att den stora gruppen av självmordsbenägna är ungdomar som tillbringar mycket tid i 

skolan, bidrar till att skolan blir en viktig plats för att upptäcka de som riskerar att begå självmord. 

Och för att då snabbt sätta in rätt stödåtgärder. Undersökningsresultat visar att beredskapen i svenska 

skolor är låg när det gäller att upptäcka och hjälpa de elever som befinner sig i så allvarlig psykisk 

och social nöd att de riskerar att utföra självmordshandlingar (Alin Åkerman & Wasserman, 2002).  

     Ett lugnt skolklimat utan mobbning har en minskande effekt på det suicidala beteendet då både de 

som mobbar och de som blir mobbade ligger nära ett suicidalt beteende. Forskare nämner hur skolan 

kan stödja eleven till ett bättre studieresultat och kan därmed motverka ett suicidalt beteende. 

Går det att få eleverna att känna sig jämlika kan det resulterar till ett bättre skolklimat (Eggert et al 

citerad I Lubell och Vetter, 2005).  

     En studie tar upp en skyddsfaktor som individen kan bli undervisad i, det är förmågan att lösa 

problem och tänka realistiskt. Kan ungdomar under pressande och stressfulla situationer använda sig 

av denna färdighet så kan de använda sig av den för att lugna sig själv (Lubell och Vetter, 2005). 

     Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidforskning och prevention av psykisk 

ohälsa (vidare kallat NASP) är statens och Stockholms läns landstings centrala expertenhet inom 

självmordsforskning och självmordsprevention. Genom ett riksdagsbeslut år 1993 fick NASP ett 

nationellt ansvar för suicidprevention. NASP har till uppgift att arbeta med kunskapsinsamling och 

kunskapsförmedling samt initiera och bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt som främjar 
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självmordsförebyggande åtgärder. I en motion som har skrivits under av samtliga riksdagspartier i 

januari år 2001. Det begärdes ett tillkännagivande av Världshälsoorganisationens (WHO) som 

utarbetades år 2000 i Genève. Dessa riktlinjer omsätts till svenska förhållanden när det gäller att 

förebygga självmord i skolorna. Riksdagen meddelade för regeringen att dessa riktlinjer skall införas 

i kursplanen när det gäller elever och lärares utbildning. Inom detta material återfinns information 

om hur självmordsrisk tidigt kan upptäckas bland ungdomar likväl som konkreta handlingsplaner för 

lärare och elevvårdspersonal (Alin Åkerman & Wasserman, 2002).  

     Det förebyggande arbetet inom skolan skall ligga på en bred front, det ska innefatta såväl 

barnuppfostran som behandling av psykiska sjukdomar samt bra kontroll över de miljörelaterade 

riskfaktorerna (Wasserman, 2005).      

     Studier kring självmordsprevention inom skolan visar att 29,9% av gymnasierektorer har 

erfarenhet av självmord på sin skola. Ytterligare svarade 15,6% inom samma undersökning att de ej 

visste hur deras erfarenhet kring elevers självmordsförsök såg ut Westerlund och Wasserman (2003). 

Undersökning av kunskapen kring WHO:s stödmaterial för lärare och skolpersonal kring 

förebyggande av självmord och självmordsförsök har genomförts. Resultatet visade att det var 8,0% 

av gymnasierektorerna som hade kännedom kring detta underlag. Över 60% av de tillfrågade 

rektorerna saknade en skriftlig plan för preventivt arbete angående självmord och självmordsförsök, 

utav de 60% var det endast en tredjedel som hade för avsikt att införa en skriftligt förebyggande 

plan. Vid frågan kring om det fanns några skriftliga riktlinjer kring hur man ska agera när ett 

självmord har ägt rum svarade 35,4% nej av de tillfrågade gymnasieskolorna.  Av de tillfrågade 

rektorerna inom undersökningen svarade 70% att det inte under deras tid som rektor förekommit 

någon vidareutbildning inom fältet självmordsprevention och ungdomar i riskzonen, ytterligare var 

det en låg andel som under undersökningstillfället planerade sådan vidareutbildning. Ovanstående 

resultat kring det preventiva arbetet av självmord och självmordsförsök inom de svenska skolorna 

visar att detta arbete och beredskapen ligger på en låg nivå, detta då de flesta tillfrågade svarade att 

de haft personliga erfarenheter av självmord inom deras skola (Westerlund och Wasserman, 2003).   

     De rektorer som arbetar i gymnasieskolor och som har upplevt självmord eller självmordsförsök 

har i större omfattning en skriftlig plan på skolan. De bedriver någon form av elevhälsoprogram som 

innefattar självmordsprevention har eller har haft utbildning där man identifierar elever som befinner 

sig i riskzonen för att ta sitt liv. En tolkning utifrån dessa fakta kan vara att det ”måste” ske ett 

självmord eller självmordsförsök innan man sätter in preventiva åtgärder. Vetenskapliga belägg finns 

för att man kan minska antalet självmordsförsök och självmord signifikant med hjälp av 

genomtänkta interventionsprogram. Olyckligt är att skolan har så hög försvarshållning när det gäller 

att förebygga självmord bland eleverna. Det finns heller inga resultat som pekar mot några större 
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förändringar i positiv riktning i en nära framtid. Trots att WHO:s riktlinjer för självmordsprevention i 

skolor har omsatts till svenska förhållanden enligt riksdagens beslut (Westerlund och Wasserman, 

2003).  

     I en studie av Alin Åkerman och Wasserman (2002) ansåg lärarna generellt att problem hos 

eleverna var mindre jämfört med elevernas upplevelser. Eleverna har gett uttryck åt sin förvåning om 

hur sällan skolpersonal eller lärare tar kontakt med deras föräldrar eller dem själva för att hitta 

orsaker till skolk, eller en hög frånvaro. När ungdomarna inte känner något stöd från skolpersonalen 

så börjar de att skolka. De känner att skolpersonalen inte har tid att bry sig om dem (Alin Åkerman 

och Wasserman, 2002). 

     Uppgiften att förebygga självmordshandlingar är stor, och en viktig etapp i detta arbete kunde 

vara att undervisa i förebyggande av psykisk ohälsa och självmordsförebyggande åtgärder. Det kan 

göras till ett obligatorium inom utbildningen av de yrkesgrupper som skall jobba med dessa utsatta 

barn exempelvis lärare Westerlund och Wasserman (2003). Viktigt är att personalen oavsett vilken 

institution de arbetar på, har en tydlig bild av sina värderingar och sin inställning vad det gäller 

individens eget ansvar för sitt liv, då det påverkar förhållningssättet till den unge individen 

(Wasserman m.fl. 2003).  

      

En studie kring självmord och självdestruktivt beteende nämner att ett väl utvecklat samarbete och 

närmande inom skolan ska vara ett krav. Det är inte endast upp till lärarna och kuratorerna utan även 

den administrativa avdelningen ska vara involverad i detta arbete. Forskarna har listat upp viktiga 

punkter inom skolan som ska motverka det suicidala beteendet. Det är att inom skolan använda sig 

av ett kontrollprogram, målinriktad utbildning för lärare, vägledare, skolpräster och övrig berörd 

personal. Att ha en offentlig bred grundutbildning av personal inom skolområdet. Ett 

utbildningsprogram för föräldrar och familj, ett rådfrågningscentrum med utbildad personal. 

Använda ett stressreducerande program och studentsupportiskt nätverk inom och utanför skolan. 

Hjälp vid akuta situationer. Ett motverkande program samt en tillåtande medicinsk policy, d.v.s. att 

skolan har en tillåtande syn på elever som p.g.a. psykisk sjukdom äter medicin inom skolan (Keller 

och Silverman, 2002). 

     All skolpersonal ska vara medveten om att bedömningar av en elevs självdestruktiva beteende bör 

ske flerdimensionellt, man ska väga in hela elevens livssituation och riskbeteende som t.ex. tidigare 

självmordsförsök, depression, trötthet, dåligt självförtroende och stora traumatiska händelser. 

Personer som arbetar med ungdomar bör vara uppmärksamma på plötsliga och eller dramatiska 

förändringar inom dennes beteende. Det kan vara förändringar likt bristande intresse för dagliga 

aktiviteter, neråtgående resultat i skolarbetet, minskad ork och ansträngning, dåligt uppförande, ökad 
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otillåten frånvaro/skolk, ökat missbruk av tobak, alkohol eller droger, våldsamma handlingar samt 

brottsliga förseelser (Wasserman, 2005).        

     Vid bemötandet med en suicidal individ är det viktigt att tänka på att agera med empati, respekt 

och med en balans mellan närhet och distans. Det är viktigt att snabbt få till stånd en dialog mellan 

den unge och skolpersonal, en tillitsfull dialog och kommunikation är det första steget i det 

förhindrande arbetet. När dialogen kommit igång blir den unge personen bekräftad, dess identitet 

märks och ropet på hjälp blir uppmärksammat. Dock är det av stor vikt att denna dialog inte blir 

”misslyckad”, det kan leda till ökad dåliga erfarenheter av relationer till vuxna. Viktigt att bemöta en 

suicidal person utan aggressioner eller undvikande. I arbetet med en suicidal person kan det komma 

fram känslor hos skolpersonal som de ej har vetskap om själva, det kan vara icke bearbetade känslor 

som påverkar relationen mellan den självmordsbenägna individen och skolpersonalen (Wasserman, 

2005).  

     Ett självmordspreventivt program som utvecklats i USA är Florida programmet som har givit bra 

resultat. Det ska inom undersökta skolor ha minskat antalet självmord med 62% och antal 

självmordsförsök från 87 000 till 31 000. De äldre eleverna fick undervisning inom förmåga till 

självtillit, beslutsfattande, kommunikation och motstånd till alkohol och droger. Dock innefattar det 

ytterligare delar som berör de psykologiska försvarsmekanismerna inom oss, olika faktorer som 

påverkar självmordsprocessen samt kunskap kring den fysiska och psykiska hälsan. Vidare 

behandlades ämnen som hur och var det finns möjlighet söka hjälp i svåra situationer (Westerlund 

och Wasserman, 2003). 

     De självmordspreventiva program som används vid NASP är Mentalt Förebyggande Hälsovård, 

Livskompetens och Kärleken är den bästa kicken. I det första programmet utbildas lärare och övrig 

skolpersonal i psykisk hälsovård och i självmordsprevention. Även eleverna utbildas inom; känslors 

påverkan på hälsan, stress under skoltiden, integritet och identitetsutveckling. Samt psykisk kris, 

mobbning, depressioner hos unga, självmordsproblematik, musik/bild/poesi, helhetsseende på hälsa 

d.v.s. medicinskt och psykologiskt. Vidare innefattar Mentalt Förebyggande Hälsovård klassens 

psykosociala arbetsmiljö. Det andra programmet Livskompetens är utformat som en 

informationsfilm där fyra ungdomar berättar om sina livskriser, självmordstankar och 

självmordsförsök Wasserman (2005). ”Kärleken är den bästa kicken” har arbetats fram av NASP. 

Syftet med denna film är att starta diskussioner med elever inom gymnasieskolans årskurser kring 

existentiella samt frågor om liv och död och därtill även visa på förebyggande åtgärder. Ungdomars 

attityder till självmordshandlingar är en viktig kunskapskälla i utformningen av riktade preventiva 

program angående självmord Alin Åkerman och Wasserman (2002). Det är av stor vikt att NASP:s 

självmordspreventiva program som Livskompetens, Mentalt förebyggande hälsovård och ”Kärleken 
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är den bästa kicken” bygger på tillförlitliga metoder och erfarenheter samt att de implanteras med en 

viss försiktighet. Man har funnit signifikanta mått på att antalet självmordsförsök minskade för de 

elever som arbetade med programmet Livskompetens och Mentalt förebyggande hälsovård 

(Westerlund & Wasserman, 2003).   

     För att kunna arbeta produktivt med det förebyggande arbetet mot självmord inom skolan är det 

även av stor vikt att skolans personal är i balans. Då det kan vara en krävande arbetsplats behövs det 

vidareutbildning inom ökad förståelse för hur skolans personal kan reagera och agera under hårda 

psykiska påfrestningar. Det bör även finnas bra stöd och behandling tillgängligt för de lärare och 

annan personal som behöver det (Wasserman, 2005).  

     Då det skett ett självmord inom en skola är det av stor vikt att snabbt agera utefter den vedertagna 

handelsplanen. Planen bör innefatta hur man meddelar de övriga skoleleverna så de öppet kan 

bearbeta sorg och krisbearbetning samt att rätt information kring det utförda självmordet sprids. 

Detta är av stor vikt då det kan förekomma andra elever som lider av psykisk ohälsa på skolan. Man 

bör inte romantisera självmordet då det kan utlösa andra elevers självmordsbeteende (Beskow, 

2000).     

   

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om det förekommer några förebyggande åtgärder för att 

förhindra självmord i gymnasieskolor inom Västra Götalands Län. Samt att undersöka kunskap och 

erfarenheten hos lärarna kring detta fenomen. Vidare ska vi genom den deskriptiva datan göra 

jämförelser. 

 

Frågeställning 

• Finns det någon plan samt handlingar som kan användas för att förebygga självmord?  

• Har lärarna tagit del av någon information/utbildning kring ämnet självmordsprevention?  

• Vet lärare hur de skall upptäcka signaler för ett suicidalt beteende?  

• Vilka erfarenheter har lärarna kring självmordsförsök samt självmord?  

• Påverkar åldern av informanterna och antal verksamma år som lärare deras förmåga att arbeta 

preventivt mot självmordshandlingar. 
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Metod 
 
Utefter syftet och vår frågeställning valde vi att genomföra en kvantitativ enkätstudie.  

 

Urval 

Informanterna är 62 lärare på tre gymnasieskolor, varav en av skolorna är indelad i flertalet 

sektioner. Könsfördelningen inom deltagarna är 27 män och 35 kvinnor. Valet av informanter styrdes 

av syftet samt att de arbetar och har en daglig närkontakt med ungdomar. Ytterligare bestämdes valet 

av informanter av att det enligt NASP:s statistik förekommer flest självmord inom denna åldersgrupp 

av elever. Urvalet är gjort genom ett bekvämlighetsurval, d.v.s. att vi utefter de skolor som uppmätte 

våra kriterier, (gymnasieskola och inom Västra Götaland), valde de skolor som var villiga att delta i 

studien.  

     De tre första frågorna i enkäten är deskriptiva frågor som behandlar Födelseår, Kön och Antal 

verksamma år som lärare. Åldersspannet varierade mellan 22år och 64 år. I studien deltog 62 

informanter varav 27 män och 35 kvinnor. Procentfördelningen är 43,5% män och 56,5% kvinnor. 

Spannet på hur länge lärarna varit verksamma inom yrket varierade mellan 1 och 36år. 

     Åldersspannet på informanterna varierade mellan 22 år och 64år. Även denna variabel 

grupperades för att kunna göra jämförelser mellan åldersgrupper. Variabeln ålder grupperades i tre 

grupper som bestod av; 20-35 år och det var inom gruppen 14st informanter, 22%, 36-50 år och här 

befann sig 29st informanter, 46,8% och inom den sista gruppen 51-65 år befann sig 19st informanter, 

30,6%. 

     För att få en överskådlig bild av hur länge informanterna hade arbetat som lärare valde vi att 

gruppera dem i tre grupper. Grupperna utformades likt; 1= 0-12år, 2= 13-25 år, 3= 26-38år. Inom 

grupp 1 finner vi 35 informanter d.v.s. 57,4%. Inom grupp 2 finner vi 15st informanter d.v.s. 24,2% 

och inom grupp 3 finns 11st informanter, d.v.s. 17,7%. Den första gruppen är något 

överrepresenterad. 

    Studien består av 62st besvarade enkäter, det delades ut 200st till informanterna. Det ger oss ett 

bortfall i enkäter på 138st alltså 69% bortfall. Vid en analys av missing value inom frågorna var 

bortfallet är lågt, ingen fråga var systematiskt bortvald. 

 

Instrument 

Utefter syftet formulerades det 30st frågor som är ställda likt påståenden (bilaga 1) samt två öppna 

frågor. Inom enkäten skapades sju teman: Signal 6st frågor (11-13, 15, 17 och 18), Bidragande 

faktorer 9st frågor (5, 7, 14, 16, 19 och 20-23). Förebyggande faktorer 7st frågor (24-30). Egen 

 10



erfarenhet av självmord bland elever 2st frågor (3 och 4). Kunskap kring självmordsprevention 4st 

frågor (1, 2, 8 och 9). Plan kring självmordsprevention 1st fråga (nr 10) och Elever i riskzon 1st fråga 

(nr 6). De öppna frågorna behandlade vad informanterna själva anser vara en bra åtgärd för att fånga 

upp elever som är självmordsbenägna och eventuella kommentarer kring arbetet som informanten 

vill delge. Det finns fem möjliga svarsalternativ. Svarsalternativen är på ordinalskalenivå. 

Ordinalskala används då avstånden mellan skalstegen är okända och då man använder sig av en 

inbördes rangordningsföljd. För att få en hög reliabilitet d.v.s. att frågorna mäter samma fenomen, 

har vi gemensamt bearbetat frågorna noggrant. Grupperingar kring olika teman har gjorts bl.a. för att 

kunna genomföra olika test likt Kruskal Wallis och överskådliga frekvenstabeller. Inom frågan om 

det inom skolan finns en förebyggande plan mot självmord bland elever eller ej valde vi inom vissa 

delar att placera svaren varken eller till dem som svarade att de inte praktiskt använder sig av en 

sådan plan. Detta då de inte kan använda sig av en plan de inte har vetskap kring. Inom studien 

undersöktes det genom Spearmans korrelations coeffisent om det fanns några eventuella samband 

mellan de olika temana. 

     Alpha Reliabiliteten för enkäten testades för att se huruvida frågorna och temana mäter samma 

sak. Resultatet ger ett högt värde både inom hela enkäten samt temana. Cronbach´s alpha visade ,88 

för hela enkäten. Reliabilitetsanalys gjord på temana visade; Signal ,83, Bidragande ,81, 

Förebyggande ,80, Egen erfarenhet ,76 och Tema kunskap visade ,85. De båda temana Plan och 

Elever i riskzon innefattar endast en fråga och reliabilitetsanalys är ej möjlig att göra. Genom att göra 

en reliabilitets test undersöker man om frågorna och temana mäter samma sak.  

 

Tillvägagångssätt 

Efter godkännande av de respektive skolornas rektorer lämnades enkäter ut till informanterna via 

deras personalfack, med undantag från två skolor. Vid en skola valde rektorn att själv skriva ut 

enkäterna och delge informanterna och vid en skola valde rektorn att överlämnade informanterna 

enkäten vid ett personalmöte. Vi har inte haft någon personlig kontakt med informanterna, enkäterna 

delades ut i deras personalfack eller utav rektorn. Svarsenkäten lades sedan utav informanterna själva 

ner i svarslådan. Detta för att ingen obehörig skulle ges möjlighet att avläsa materialet. Efter en till 

två veckors tid samlades svarslådorna in och databearbetningen startade. Informanterna deltog 

frivilligt i studien, de hade möjlighet att avbryta studien när de ville eller helt avböja att vara med.    

     Materialet presenteras inom delen Resultat samt presenteras vår tolkning och diskussion inom 

Diskussionen 
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Analysmetod 

När enkäterna samlats in har materialet numrerats och matats in i dataprogrammet SPSS version 

14.0. För att materialet ska vara tillförlitlig och statistiskt säkerställt har vi valt att använda oss av 

signifikansnivån 0,05. Alla tester som vi redovisar är utifrån denna signifikansnivå. De tester som är 

utförda på materialet är ickeparametriska tester då skalnivån vi använt är ordinalskala. Materialet och 

de olika variablerna har testats med Kruskal Wallis test. Parvis jämförelser har genomförts med ett 

Mann Withney test. Inom studien har det även undersökts om det föreligger eventuella samband. 

Detta har gjorts med Spearmans korrelations koefficient. Materialet presenteras bl.a. via statistiska 

diagram likt tabeller. 

      

Resultat 
Resultatet presenteras utefter studiens syfte och frågeställning d.v.s. att vi ämnade undersöka om det 

förekommer några förebyggande åtgärder för att förhindra självmord i gymnasieskolor inom Västra 

Götalands Län. Samt att undersöka kunskap och erfarenheten hos lärarna kring detta fenomen. 

Studien tar även upp delar som framkom ur enkäten som vi anser är relevanta för ämnet. Det är svar 

som informanterna har delgivit inom den öppna frågan samt vid övriga kommentarer.   

 

Handlingsplan för förebyggande av självmordsbeteende bland elever   

I studien framkom det att 29% av informanterna svarade att det fanns en plan för att förebygga 

Självmordprevention. 51,6% svarade att det inte fanns någon plan som förebygger självmord på 

skolan och 19,4% svarade Vet ej, (tabell: 1).    
 
Tabell 1: Frekvenser av huruvida lärarna svarat på om det finns plan för att förebygga självmord på skolan eller ej. 

   Frequency Percent 
Finns inte plan 18 29,0 
Finns plan 32 51,6 
Vet ej 12 19,4 

  

Total 62 100,0 
 
Det finns ett starkt samband mellan frågan om skolan har en utarbetad plan och lärarnas kunskap 

kring självmordprevention (R= 0,58, N= 62, P= 0,01). De lärare som praktiskt använder sig av en 

förebyggande plan mot självmord inom skolan anser också att det finns tillräckligt med kurser och 

information kring fenomenet på skolan. 
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Utbildning kring självmordsprevention för lärarna 

För att kunna göra jämförelser mellan huruvida lärarna har någon kunskap kring 

självmordsprevention valde vi att gruppera temat kunskap i tre grupper. Det är Har låg kunskap 27st 

informanter, har Hög kunskap 18st informanter och Vet ej 17st informanter.  

     Vi undersökte om åldern på informanterna påverkar de olika temana. Det finns två signifikanta 

skillnader mellan de olika åldersgrupperna som avser hur mycket kunskap kring 

självmordsprevention informanterna inom de båda grupperna fått ta del av. Det är signifikanta 

skillnader mellan åldersgrupperna 1 (20-35 år) och 2 (36-50 år), (Z= -2,84, N=43 n1=14, n2=29, 

p=,005). Resultaten visar att informanterna inom åldern 20-35år anser att de inte fått ta del av 

kunskap angående självmordsprevention i deras skola. Till skillnad från gruppen informanter som 

ligger inom åldern 36-50år, som anser att de inte vet att de fått ta del av någon kunskap inom 

självmordsprevention. Ytterligare en signifikant skillnad fanns mellan grupperna 1 (20-35 år) och 3 

(51-65 år), (Z= -3,13, N=33, n1= 14, n3= 19, p= ,001). Resultaten visar att informanterna inom 

åldern 20-35år anser att de inte fått ta del av kunskap angående självmordsprevention i deras skola. 

Informanterna inom åldersgruppen 51-65år anser att de till viss del fått ta del av självmordspreventiv 

kunskap. Resultatet innebär att det inom grupp 1 och 2 samt 1 och 3. Beroende på hur gammal/ung 

informanten är föreligger en skillnad i mängden kunskap kring preventivt arbete mot självmord som 

informanten anser sig fått ta del av. 

     Det finns inom resultatet ingen signifikant skillnad för informanternas ansedda mängd kunskap 

mot vad de anser vara signaler för ett självmordsbeteende.   

     Att få ta del av kunskap kring ämnet självmordsprevention och vad lärarna anser vara 

förebyggande åtgärder påverkas inte av anställningslängden.   

     Det framkom att det finns ett starkt positivt samband mellan temana Kunskap kring 

självmordsprevention och den egna erfarenheten av självmord bland elever, (R=0,50, N= 61, P= 

0,01).       

 

Signaler för ett suicidalt beteende 

Vidare fann vi samband mellan temana Signal och Kunskap (R= 0,28, N= 59, P= 0,03). De lärare 

som ser signaler på elever som uppvisar ett suicidalt beteende anser sig också fått ta del av kurser 

och information kring fenomenet. 

     Det är intressant att undersöka vad lärare anser om skolpersonal blundar för mobbning kan vara 

en bidragande orsak till ett suicidalt beteende. Det visade att 42 informanter svarade ja på den frågan 

och endast 9 svarade nej. 11 informanter svarade varken eller.  
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     Ur materialet kunde vi läsa att det inte förekommer några skillnader inom de olika temana och 

eventuell påverkan beroende på hur länge läraren varit verksam inom yrket. Det vill säga att antal 

verksamma år som lärare påverkar inte vad informanterna anser vara en signal på ett suicidalt 

beteende. Inte heller påverkar det informanternas sätt att se på de olika bidragande faktorerna till ett 

suicidalt beteende.  

 

Lärarnas erfarenheter av självmordsbeteende bland elever 

Informanterna svarar att 24st inte hade någon erfarenhet av självmordsförsök bland elever och 32st 

svarade att de har erfarenhet. 5st svarade Vet ej. (Tabell: 2).      
 

Tabell 2: Frekvens över lärarnas erfarenhet av självmordsförsök bland elever.  
  

  Frequency Percent 
Ingen erfarenhet 24 38,7 
Har erfarenhet 32 51,6 
Vet ej 5 8,1 

    
 
 

Total 61 98,4 
Missing   1 1,6 
Total 62 100,0 

 
 
Av informanterna så är det32st som inte har erfarenhet kring självmord bland elever medan 24st 

svarat att de har erfarenhet. 6 st. vet ej hur deras erfarenhet kring självmord ser ut. (Tabell: 3). 
 
Tabell 3: Frekvens över lärarnas egen erfarenhet av självmord bland elever 

  Frequency Percent 
Ingen erfarenhet 32 51,6 
Har erfarenhet 24 38,7 
Vet ej 6 9,7 

  

Total 62 100,0 

 

Vi undersökte om det fanns några skillnader mellan hur lärarnas egna erfarenheter kring självmord 

såg ut och de olika temana. De Teman som testades var; vad lärarna anser vara en signal på ett 

suicidalt beteende, vad lärarna anser vara bidragande faktorer till ett suicidalt beteende, vad lärarna 

ansåg vara förebyggande åtgärder mot ett suicidalt beteende och hur lärarnas kunskap kring 

självmordsprevention var. Resultatet visade att det fanns inga signifikanta skillnader mellan temana 

signaler, bidragande faktorer och förebyggande åtgärder. Dock fann vi en skillnad inom lärarnas 

egen erfarenhet kring självmord och temat kunskap. Skillnaden finns inom grupperna 1 (låg) och 2 

(hög) erfarenhet av självmord. (Z= -3,51, N= 49, n1=28, n2= 21 P= ,001). (Md erfarenhet = 2, IQD 

för erfarenhet = 1, md kunskap = 3, IQD för Kunskap= 1,13).  Resultatet innebär att det finns en 
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skillnad mellan grupperna kring den egna erfarenheten av självmord när det gäller hur mycket 

kunskap informanterna anser sig fått ta del av.  

Det finns ett samband mellan de lärare som har egen erfarenhet av självmordshandlingar gjorda av 

elever anser sig samtidigt se de elever som ligger i riskzonen för att ta sitt liv på deras skola. (R= 

0,33, N=60, P= 0,01).    

Den egna erfarenheten av självmord var inte påverkad av längden av yrkesverksamhet.  

 

Informanternas tankar kring själmordspreventivt arbete  

Av 34 svar är det 44 % som genom den öppna frågan nämnt vikten av att få till stånd ett samtal med 

eleverna. Det uttrycks bl.a. genom följande svar; Vi vuxna har ett ansvar att finnas till, få kontakt och 

samtala med eleverna. Så att ett förtroende byggs upp för att komma människorna nära och för att se 

hur de verkligen mår. Att ha en öppen dialog där man pratar om livet och dess olika perioder. Samtal 

genom professionella möten genom kurator, skolsköterska, ta kontakt med elevhälsan om man 

befarar att eleven är i riskzonen. Utvecklingssamtal och regelbundna hälsosamtal var även förslag 

som framkom ur enkäten. Att eleven får tid och hjälp med att prata med lärare, mentor eller annan 

vuxen. Möten som inte kräver att eleven specifikt söker hjälp. Att lära elever att tala öppet om sina 

problem. Att vara så lyhörd som möjligt, då kan man se tendenserna till en persons mående. Ha 

förmågan att bemöta eleverna på ett respektfullt sätt och ta sig tid att lyssna. Lära känna ungdomarna 

för att märka förändringar. Ha en kontinuerlig kontakt med eleverna. Att de vuxna är vakna och 

uppmärksamma i skolan så att varje elev blir sedd och att inga ungdomar blir bortglömda. För då kan 

eleven bli en i mängden. Vara uppmärksam på om en elev mår dåligt.  

     Informanterna talar om olika åtgärder att tillgå i skolan. Det som framkom var, att läraren märker 

och noterar om eleven inte mår bra. En skola har kompisråd som berättar om signaler till lärarna om 

det är någon som mår dåligt och då kopplas kurator in, detta fungerar bra. Att samarbetet mellan 

lärare och vuxna fungerar på ett bra sätt i elevernas närhet. Öka elevernas problemlösningsförmåga. 

Få hjälp och stöd från lärarna, inte pressa dem för mycket att göra prov. Undervisning ”om att livet 

går upp och ner” inom ämnen som religion och psykologi. Arbeta utifrån elevens förmåga och på så 

sätt bygga upp ett självförtroende. Att gör dem medvetna om sig själva. En informant menar att det 

finns inga patentlösningar att tillgå för att kunna fånga upp elever som är självmordsbenägna. Andra 

informanter talar om kunskap, att skaffa det kan vara en bra början. Andra anser att utbildningar som 

stresshantering av elever, alkohol och drogundervisning är bra för att fånga upp de suicidbenägna 

eleverna. Att inom skolan praktiskt använda en skyddsplan mot självmordsbeteende. Det preventiva 

arbetet påverkas positivt när lärarkåren är i balans. En annan åtgärd för att fånga upp elever som är 

självmordsbenägna kan vara att man minskar storleken på klasserna ner till 15 elever per klass. 
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Diskussion 
Resultatet av denna undersökning visade att hälften av informanterna svarat att de har en plan för att 

förebygga självmord på skolan. Informanterna som inte har en förebyggande plan mot självmord 

kopplas ihop med de 12st som svarat vet ej.  Detta då informanterna inte kan arbeta praktiskt med en 

självmordspreventionsplan om de inte vet huruvida det finns en plan eller ej. Studiens resultat visar 

att det preventiva arbetet kring självmord bland elever har ökat något men det ligger fortfarande på 

en relativt låg nivå. Enligt Westerlund och Wassermans (2003) studie var det 60% som saknade en 

skriftlig plan inom skolan och endast en tredjedel av dessa hade för avsikt att införa en skriftligt 

förebyggande plan för självmordsprevention.  

     Det är värt att reflektera över hur lärare agerar när det skett ett självmord inom en skola. Studien 

visar att flertalet skolor inom undersökningen inte har någon utarbetad plan att gå efter då det skett 

ett självmord av en elev. Hur går de till väga, vet alla lärare hur de ska agera gentemot sina elever? 

Då det skett ett självmord inom en skola är det av stor vikt att snabbt agera utefter den vedertagna 

handelsplanen. Planen bör innefatta hur man meddelar de övriga skoleleverna så de öppet kan 

bearbeta sorg och krisbearbetning samt att rätt information kring det utförda självmordet sprids. 

Detta är av stor vikt då det kan förekomma andra elever som lider av psykisk ohälsa på skolan. Man 

bör inte romantisera självmordet då det kan utlösa andra elevers självmordsbeteende (Beskow, 

2000).     

     För att lärarna ska få möjlighet att arbeta preventivt och få ta del av självmordspreventivt material 

krävs det att skolans rektor har en öppen attityd till självmordsprevention. Studiens negativa resultat 

kring huruvida skolor har en utarbetad självmordspreventiv plan visar att riksdagens beslut kring 

självmordsprevention om WHO:s omarbetade riktlinjer kring självmordsprevention som riktar sig till 

lärare och annan behörig personal ej har applicerats till fullo i våra gymnasieskolor. 

     Det är logiskt att informanter tycker sig känna igen signaler när de fått tillräckligt med kunskap. 

Som resultatet av korrelationen kring kunskap och signaler visar. Samtidigt som andra informanter 

inte anser sig känna igen signaler fast de tycker sig ha fått tillräckligt med kunskap kring 

självmordsprevention. Vad beror detta på? Är kursernas innehåll väldigt olika eller beror det på 

andra faktorer. Finns de som fått kunskap och upplevt självmord men ändå inte anser sig kunna 

känna igen signaler på att eleverna kan befinna sig i riskzonen för självmord.  

     Resultatet visar att den egna erfarenhet av självmordshandlingar korrelerar med huruvida 

informanterna anser att det inom skolan finns elever som ligger inom riskzonen för att ta sitt liv. 

Dock finns det ej ett samband mellan den egna erfarenheten och med temat signaler. Vad kan det 
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finnas för orsaker till detta? En tolkning kan vara att, lärarna ser elever i riskzonen för att ta sitt liv 

men använder sig inte av de signaler som vi utefter vår litteratur arbetat fram.  

     Åldern på lärarna påverkar inte det preventiva arbetet. Åldern påverkar inte heller vad lärarna 

anser vara en signal på ett suicidalt beteende. Beroende på hur länge man arbetat inom skolan som 

lärare påverkar inte temat kunskap. Informanternas verksamma år inom yrket påverkade inte 

huruvida de upplevt självmord bland elever. Detta resultat är intressant då man kan tänka sig att ju 

längre en lärare varit verksam desto högre erfarenhet av självmordshandlingar kan de ha stött på. 

Dock mot visar denna studie detta antagande.  

     Flertalet informanter anser att lärare som blundar för mobbning kan vara en riskfaktor för ett 

suicidalt beteende. Mobbning är ett stort fenomen inom skolan, det är viktigt att lärarna tar problemet 

på allvar och inte blundar för detta. Hur påverkas det preventiva arbetet av detta problem? Enligt 

(Eggert et al citerad I Lubell och Vetter, 2005) är mobbing en riskfaktor för ett suicidalt beteende. 

Både de som utsätts samt de som utövar mobbing finns inom riskzonen för ett suicidalt beteende. 

Studier talar om skolans roll att stärka eleverna och vikten av ett lugnt skolklimat utan mobbning 

(Eggert et al citerad I Lubell och Vetter, 2005).   

     Informanternas erfarenhet av självmordsförsök visar att drygt hälften av lärarna har erfarenhet 

kring självmordsförsök av elever medan mindre än hälften har erfarenhet av självmord. Vidare var 

det sammanlagt 11st som inom dessa frågor svarat att de inte vet om det varit med om en elevs 

självmordsförsök eller självmord. Westerlund och Wasserman (2003) nämner att det kan vara svårt 

att veta huruvida det rör sig om en avsiktlig självmordshandling eller om det kan röra sig om någon 

annan form av självdestruktiv handling.          

     Den egna erfarenheten korrelerar inte med signaler, kan det vara så att man inte kan lära sig känna 

igen signaler genom att ha varit med om självmordshandlingar inom skolan. Är de här barnen så lik 

den stora gruppen elever då så man inte kan uppfatta någon skillnad med t.ex. utåtagerande, skolk 

eller inåtvändhet? Ser vi det ur elevernas perspektiv kan det vara så som Åkerman och Wasserman 

(2002) nämner i sin undersökning. Där eleverna uttrycker sin förvåning kring hur lite skolpersonal 

försöker finna anledningar till varför elever t.ex. skolkar. Våra funderingar blir då, finns det inom 

skolan tid till att fördjupa sig i elevernas livssituationer?   

     Det fanns en skillnad inom huruvida lärarna hade upplevt självmord bland elever och hur deras 

kunskap kring självmordsprevention var. Skillnaden är mellan grupperna låg och hög erfarenhet av 

självmord. Sambandet mellan den egna erfarenheten av självmord av elever och temat kunskap var 

ett starkt positivt samband. Det talar för det fenomen som Westerlund och Wasserman (2003) 

nämner att, innan lärarna får ta del av kunskap kring självmordsprevention måste det ske ett 

självmord gjort av en elev. Vidare nämner de även att, många gymnasieskolor som upplevt 
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självmord bland elever har i större utsträckning en utarbetad skriftlig plan kring 

självmordsprevention inom skolan.            

     Många av lärarna ansåg att det var viktigt att skapa en kontakt med eleverna, få igång ett samtal, 

lära känna dem. De anser att de vuxna inom skolan har ett ansvar att finnas till för eleverna. Vidare 

nämns att det är viktigt att ha en öppen dialog och prata om livets alla perioder. Eleven ska inte ska 

behöva komma till läraren, utan läraren ska vara lyhörd och uppmärksam på elevernas mående. Att 

försöka få eleven att öppet tala kring sina problem.  

De faktorer som informanterna nämnt inom de öppna svaren finns tydligt inom de olika 

skyddsfaktorer och handlingsplaner som nämnts inom den tidigare forskningen. Wasserman (2005) 

talar om vikten av den sociala integrationen, sunda relationer till andra elever samt lärarna. Även 

Lubell och Wetter (2005) nämner möjligheten att undervisa eleverna i problemlösningsförmågan. 

Det är viktigt att eleverna har möjligheten och vågar att närma sig lärarna när situationen blir för 

övermäktig. Värt att tänka på är även den faktorn att elever som är suicidalt benägna har ofta en 

nedsatt förmåga till kommunikation. Förmågan att kommunicera med vuxna och jämnåriga hos 

självmordsnära ungdomar ofta är nedsatt. Det är då avgörande att kommunikationen mellan den 

självmordsbenägna ungdomen och den vuxne fungerar (Wasserman m.fl. 2003). Några av 

informanterna nämner vikten av just samtalet och att eleverna inte ska behöva komma till dem utan 

att lärarna ska se förändringar inom eleverna och därefter närma sig eleven.       

     I enkäten gavs informanterna möjlighet att ge övriga kommentarer kring studien. Synpunkter som 

tas upp i övriga kommentarer handlar om pengar som blir viktigare än människor, att man upplever 

det blir ekonomiska och politiska systemet som styr skolan. Samt att det behövs mer utbildning för 

både elever och lärare. Man anser att hur skolor arbetar förebyggande med självmordsbeteende bland 

elever är ett bra och viktigt ämne, ”tummen upp för oss”. Informanterna önskar oss lycka till med 

arbetet.  

     En informant ansåg att studien var bra då den satt ingång en diskussion på skolan. ”Jag tror att 

detta är en enkät som rör om lite i vår ”gryta”. En debatt har redan startat!” 

 

Bortfallsanalys 

Inom studien fick vi ett stort bortfall av inkomna enkäter. Bortfallet kan bero på att rektor ansåg att 

lärarna redan var överbelastade, det är ett känsligt ämne, de ville inte utsätta lärarna för det. 

Tidpunkten var illa vald då det var skollov och lärarna var på utbildning. Flertalet skolor deltog 

redan i många studier och de ansåg att lärarna blev överbelastade. Flertalet skolor/rektorer avböjde 

att delta samt bemött oss med stor skepsis. Dock är det viktigt att påpeka att vi även blivit mottagna 
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av rektorer med öppna armar. Ytterligare ett problem med tiden blir när rektorer vill ha hjälp att 

godkänna enkäten utav skolsköterska och kurator.  

     Att genomföra studier av denna art försvåras av olika komponenter likt de ovannämnda. Värt att 

reflektera över är att det inom studien finns ett ”osynligt” bortfall, det var många tillfrågade rektorer 

som avböjde att delta i studien. Flertalet av dessa rektorer kan ha erfarenhet av självmord bland 

elever men inte praktiskt använder sig av någon förebyggande plan.  Olyckligt är att skolan har hög 

försvarshållning när det gäller att arbeta förebyggande mot självmord. Det finns enligt (Wasserman I 

red., 2003) en rädsla att öppet tala kring ämnet självmord i olika sammanhang. Detta kan även 

kopplas till myten om självmordsprevention som Beskow (2000) nämner, att man genom att tala om 

självmord kan öka riskerna för att ungdomar ska genomföra självmordshandlingen. Dock så nämner 

studien vidare att vi måste våga öppna oss och tala om detta svåra ämne då det kan vara en befrielse 

för alla parter. Mest befriande för de barn som ligger i riskzonen och kan känna att detta är accepterat 

från omvärlden och att man inte är annorlunda för att man har dessa svåra tankar.   

 

Kritik mot undersökningen 

Synpunkter på enkätens utformning handlar om upplevelsen att enkäten är svår att besvara när det är 

konstiga svarsalternativ och konstiga frågor. Det har också uppfattats av någon informant att det är 

alldeles för många frågor i enkäten samt att det har saknats en kolumn med kolumnen ”vet ej” i 

enkätens utformning.  Någon informant får känslan av att behöva gissa när det är otydliga alternativ. 

När man saknat kolumn med vet ej, så har man gissat på majoriteten av frågorna. Man frågar sig om 

inte kropp och själ håller ihop? Då bör man också undersöka om självmord kan ha kroppsliga 

orsaker. Viktigt att enkäter är tydliga Ja och nej kolumn fattas. Reaktion på ordet kan inom olika 

frågor i enkäten nämndes även. Uppfattningen blir enligt en informant att det endast ger utrymme till 

att svara ”stämmer bra”. 

     Någon informant upplevde påståenden som alltför komplexa för att kunna besvaras på ett enkelt 

sätt i enkäten. Det handlar om frågor som impulsivitet kan vara en signal på att eleven befinner sig i 

riskzonen för självmord. En annan informant nämnde att. ”När man upplevt flera självmord och fått 

en insikt om att detta är helt obegripligt att inga signaler har uppfattats av någon. Inte ens 

föräldrarna.” De ovannämnda tankarna visar på hur komplext och svårbemött detta fenomen är. 

Mindre rädsla och mer kunskap kan kanske starta en förändring och ge mer förståelse. 
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Förslag på fortsatt forskning 

En intressant vinkling på detta fenomen skulle vara att undersöka de elever som finns inom 

riskzonen för att ta sitt egna liv. Hur upplever de sin egna situation, anser de att de blir sedda av 

skolpersonalen eller att de blundar för dem. Åkerman och Wasserman (2002) nämner elevernas syn 

på sin egna situation. Det framkom att de känner att många inom skolan inte har tid att bry sig om 

dem samt orsakerna till varför de skolkar. Denna studie skulle dock bli mycket svår att genomföra då 

det sätter enorm press på individen samt situationen. Inom vår studie framkom det att den 

övervägande delen av informanterna ansåg att om skolpersonal blundar mot mobbning kan det bidra 

till det suicidala beteendet av elever. Ytterligare nämndes det svårbegripliga i att se signaler på elever 

som ligger inom riskzonen att ta sitt liv. Detta visar vikten av tillgängligt preventivt material kring 

fenomenet. 

     Det finns de informanter som inte har egen erfarenhet av självmordsbeteende bland elever men 

ändå anser sig se signaler på ett suicidalt beteende hos eleverna. Då denna studie rapporterar att 

temana kunskap och signal ej korrelerar med varandra så föds funderingar kring var informanternas 

kunskap kring signaler kommer ifrån? En intressant fråga i en framtida forskning kan vara vart 

informanterna har fått sin kunskap ifrån? Vad den kunskapen innehåller om det är väldigt olika? 

Vidare kan vi genom vårt resultat se att de som har egen erfarenhet av självmord bland elever inte 

korrelerar med de signaler som vi använder oss av och arbetat fram ur bl.a. NASP:s dokument. Det 

skulle kunna vara en vinkling till fortsatt forskning att undersöka vad dessa lärares kännetecken för 

ett suicidalt beteende är och om det finns kunskap som dessa informanter har att delge i en framtida 

forskning?    

     För vidare forskning kan vara värt att reflektera över tidsperioden samt hur forskaren väljer att 

dela ut enkäten. Att dela ut enkäter till informanten i deras lärarfack har visat sig vara en mindre 

fördelaktigt än att delge informanterna enkäterna via arbetsplatsträffar likt det en rektor valde att 

hjälpa oss med. Ytterligare en rektor erbjöd sig denna metod, men p.g.a. vår tidspress kunde detta ej 

genomföras. Tidsbrist blir problem när man får ett stort bortfall för att sedan på nytt söka nya 

kontakter med rektorer för att nå informanterna. Kunde man planera på ett större tidsperspektiv så 

kan arbetsplatsträffar troligtvis ge större möjligheter till att få in enkäter. I denna studie fanns ett 

sådant tillfälle och som då visade att det gav flest inkomna svar.   

     Vi kan rekommendera att utforma enkäten något annorlunda då flertalet informanter ansåg att 

brister likt möjligheten att svar ja/nej, vet ej och mer kvalitativt ej fanns. Vår bearbetning med 

rådatan inom vissa frågor likt erfarenhet av självmord kunde förenkla arbetet genom att reducera 

svarsalternativen till ja och nej.    
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Hej! 
Vi är två studenter Anna-Karin Gustavsson och Carina Heikkilä som studerar Psykologi på 
Högskolan Väst i Vänersborg. Vi har valt att fördjupa våra kunskaper kring ungdomar med psykisk 
ohälsa. Detta gör vi genom ett examensarbete som berör ungdomar och psykisk ohälsa med betoning 
på självmordsbeteende. Vi vill genom vår studie öka vår förståelse kring hur skolor arbetar 
förebyggande med självmordsbeteenden bland eleverna. 
     Studien riktar sig till lärare på gymnasieskolor inom Västra Götalands Län, detta för att få en bild 
av hur det förebyggande arbetet i skolorna ser ut inom vår region.  
Svaren kommer att bearbetas av oss personligen, vi behandlar all information med konfidentialitet. I 
den slutgiltiga utskriften kommer det inte att synas vilka som deltagit endast att det är kommunala 
gymnasielärare inom Västra Götalands Län.  
     Det är helt frivilligt att delta i denna studie och det är möjligt att avbryta när Du vill, dock är Din 
roll i studien mycket betydelsefull då vi behöver så stort underlag som möjligt för att ge en rättvis 
bild av kunskapen kring självmordsprevention inom gymnasieskolorna. Vi har talat med respektive 
rektor och fått tillstånd att utföra denna studie.  
     Är Ni intresserade av resultatet av studien är ni välkomna att kontakta oss eller se den på 
Högskolebibliotekets hemsida http://www.bibliotek.hv.se/extra/pod/ under våren 2007. 
Om Du har några frågor som rör studien är Du välkommen att kontakta oss. 
 
Tack för ditt deltagande  
 

Anna-Karin Gustavsson & Carina Heikkilä 
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Anna-Karin Gustavsson 
Telefon: ▬▬▬▬▬▬▬ 
Mail: ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Carina Heikkilä 
Telefon: ▬▬▬▬▬▬▬    
Mail: ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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Enkät 
 
Följande enkät ifylls enklast genom att först läsa alternativen och därefter kryssa för det som bäst 
stämmer in på dig och ditt arbete som lärare. Är det något som Du vill tillägga finns det möjlighet i 
slutet av enkäten. 
 
Jag är: 

Man    

Kvinna  
Vilket år är du född? _____________________________ 

Antal verksamma år som lärare: ____________________ 

 

Nedan följer ett antal påståenden, vänligen kryssa för det svarsalternativ som du anser stämma bäst. 
Kryssa i endast ett alternativ per påstående. Den besvarade enkäten placeras sedan i svarslådan. 
 
 
 
 
1. Det finns tillräckligt med 
information för hur man upptäcker 
självmordsbenägna elever på min 
skola.   
  
2. Det finns tillräckligt med kurser 
som behandlar hur man upptäcker 
självmordsbenägna elever. 
   
3. Jag har personlig erfarenhet av 
självmordsförsök bland elever.  
 
4. Jag har personlig erfarenhet av 
självmord bland elever.  
 
5. En elev kan må så dåligt att den 
tar sitt eget liv.  
 
6. Det finns elever i vår skola som 
ligger i riskzonen för att ta sitt liv.  
  
7. Att skolpersonal blundar för 
mobbning kan vara en bidragande 
faktor som bidrar till 
självmordsbeteende bland elever.  
 
8. Skolan har delgivit utbildning 
kring självmordsprevention.  
 
9. Skolan anordnar 
informationsmöten kring 
förebyggande av självmord.  
 
 
 

         Stämmer        Stämmer      Varken       Stämmer   Stämmer   
           inte alls         dåligt            eller            delvis          bra 
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10. Skolan har en utarbetad plan 
för att förebygga självmord bland 
eleverna.  
 
11. Impulsivitet kan vara en signal 
på att eleven befinner sig i 
riskzonen för självmord.  
 
12. Oförsiktighet hos eleven är en 
signal på att eleven kan befinna 
sig i riskzonen för ett 
självmordsbeteende.   
  
13. Inåtvändhet är en signal på att 
eleven kan ligga inom riskzonen 
för ett självmordsbeteende 
 
14. Mobbning är en faktor som 
kan bidra till att eleven hamnar 
inom riskzonen för ett 
självmordsbeteende.  
 
15. Våldsamma handlingar kan 
vara en signal på att eleven 
befinner sig i riskzonen för ett 
självmordsbeteende.  
 
16. Låg självkänsla hos eleven 
kan bidra till att eleven hamnar i 
riskzonen för ett 
självmordsbeteende.  
 
17. Ogiltig frånvaro är en signal 
på att eleven kan befinna sig i 
riskzonen för ett 
självmordsbeteende.  
 
18. Dålig motivation till 
skolarbete kan vara en signal på 
att eleven befinner sig i riskzonen 
för ett självmordsbeteende.  
 
19. Ett självmord gjort av en elev 
på skolan kan bidra till att andra 
elever hamnar i riskzonen för ett 
självmordsbeteende.  
 
20. Att känna stress inför läxor 
och skolarbeten kan bidra till att 
eleven hamnar i riskzonen för ett 
självmordsbeteende.  
 

 
 

     Stämmer       Stämmer       Varken       Stämmer   Stämmer   
          inte alls         dåligt            eller            delvis            bra 
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21. Dålig förmåga att 
kommunicera med vuxna och 
jämnåriga är en bidragande 
riskfaktor för ett 
självmordsbeteende.  
 
22. Svårigheter med 
problemlösning kan bidra till att 
eleven hamnar i riskzonen för ett 
självmordsbeteende.  
 
23. Det bör finnas flera 
riskfaktorer inom en elevs livssfär 
för att denne ska anses som 
självmordsbenägen.  
 
24. Att inom lärarkåren öppet tala 
kring fenomenet självmord 
underlättar det förebyggande 
arbetet.  
 
25. Att öka elevernas 
problemlösningsförmåga 
förebygger självmordsbeteende.  
 
26. Utbildning av eleverna i 
stresshantering förebygger 
självmordsbeteende. 
 
27. Alkohol och drogundervisning 
kan minska självmord bland 
elever.  
 
28. Känsla av delaktighet är 
viktigt för att förebygga 
självmordsbeteende bland elever.  
 
29. Att lärarkåren är i balans 
påverkar det preventiva arbetet 
positivt.  
 
30. Att inom skolan praktiskt 
använda en skyddsplan 
förebygger självmordsbeteende.  
 
 
31. Vad tycker Du personligen är 
en bra åtgärd för att fånga upp 
elever som är självmordsbenägna. 
 
 
 
 
Övriga kommentarer:  
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	Informanterna svarar att 24st inte hade någon erfarenhet av självmordsförsök bland elever och 32st svarade att de har erfarenhet. 5st svarade Vet ej. (Tabell: 2).      

