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Förord 



 

 

Vi vill inleda denna uppsats med att ge ett hjärtligt tack till dem som medverkat med 

sin kunskap. Vi uppskattar att ni tagit er tid och varit så uppriktiga under våra samtal. Ni 

fyller en viktig funktion i denna uppsats. De reaktioner vi fått på vårt ämnesval har varit 

uteslutande positiva. Alla har uppfattat uppsatsen som viktig och sagt att mer kunskap behövs 

på detta område. Då vi skriver denna uppsats kommer vi tala både om självmord och om 

suicid. Suicid är den nya benämningen på självmord. Vi väljer att inte konsekvent välja suicid 

då just ”självmord” fortfarande är den benämning som används i vårt vardagstal. 

 Vi känner nu när uppsatsen är klar hur mycket vi lärt oss, inte bara genom uppsatsen i 

sig utan genom hela vår utbildning, då vi använt oss av tidigare kunskaper. Vi känner oss inte 

färdiga med att behandla detta ämne, utan ser oss i framtiden återknyta till ämnet.  

 

Vi hoppas att Ni finner ämnet lika intressant som vi gör. 

 

Angelica Halvarsson & Camilla Nilsson 

Högskolan Väst 2006-05-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 
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Varje år begår mellan 40-50 ungdomar i ålder 10-19 år självmord. Sedan 1979 har det 

skett en minskning av antalet självmord med över 30 procent. Denna minskning har skett i 

alla åldersgrupper förutom i ungdomskategorin. Regeringen har gett Socialstyrelsen och 

Statens folkhälsoinstitut (FHI) i uppdrag att ta fram en Nationell plan för 

självmordprevention. Anledningen till detta är att antalet självmordsförsök och självmord 

börjat öka igen. Självmordsförsök och självmord beräknas kosta samhället 5,5 miljarder varje 

år. 

 Över 60% av de 820 högstadie- och gymnasieskolor som tillfrågats i studien 

”Självmordsprevention i skolor i Sverige - hur ser det ut idag?” saknar en plan vid självmord 

och självmordsförsök.  

 Syftet med studien var att genom litteraturstudier och intervjuer bygga en plattform 

för hur arbetet med vår valda målgrupp kan bedrivas i praktiskt arbete. Denna plattform 

kommer bestå av en modell, som vi ska försöka göra väl förankrad i socialpedagogisk praxis.  

 Med frågeställningar som ”Vilken beredskap har skolan att hantera den kris som blir 

följden vid ett självmord eller självmordsförsök?” och ”Hur fungerar preventionsarbetet för 

självmordsnära ungdomar?” kom vi genom vår studie fram till tre tydliga teman i vårt 

material. Dessa tre teman var samtalet, hjälparen och berättelsen. Med utgångspunkt i dessa 

tre teman har vi skapat en vägvisande samtalsmodell. 
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1. Introduktion 
 

 “Jag känner mig hatad, avskydd och meningslös, utan betydelse. Jag har ingen glädje 

 alls med mitt liv, plågas bara. Vill ofta dö. Inte innerst inne, men det är väl enda 

 lösningen! Att komma ifrån allt det här!” (Uddberg 1984 sid. 92) 

 

 Varje år begår mellan 40-50 ungdomar i ålder 10-19 år självmord. Sedan 1979 har det 

skett en minskning av antalet självmord med över 30 procent. Denna minskning har skett i 

alla åldersgrupper förutom i ungdomskategorin (Tegern, Beskow, Eriksson 2003). Vi finner 

detta faktum skrämmande och vill genom denna studie skapa en större förståelse och en god 

kunskapsbas för att möjligtvis kunna finna en öppning för ett bättre klimat för våra ungdomar. 

Genom att skapa ett bättre klimat och få en bättre handlingsberedskap tror och hoppas vi att 

denna trend kan vända.  

 

 När vi började göra efterforskningar för att skriva en uppsats om 

självmordsproblematiken hittade vi det Nationella programmet för utveckling av 

självmordsprevention. Det Nationella rådet för självmordsprevention var helt okänt för oss. 

Själva har vi aldrig blivit berörda av något samtal kring självmord i någon form, trots att det 

har skett självmord eller självmordshandlingar under vår skolgång. Vi kommer från två skilda 

kommuner. I det nationella programmet, som utkom 1997, står det beskrivet att man ska 

integrera utbildningsprogram för elever från årskurs 7. Detta är inget vi har berörts av, varken 

i Göteborgs, Munkedals eller Bengtsfors kommuner. Inte heller har någon i vår omgivning 

hört talas om programmet. Detta finner vi märkligt och oroväckande när statistik talar för att 

självmord ökar bland ungdomar världen över.  

 

 Vi vill påpeka att det Nationella Programmet för utveckling av självmordsprevention 

som vi använder oss av inte är skrivet på uppdrag av regeringen, utan resultatet av arbetet som 

det Nationella rådet för självmordsprevention gör. Regeringen har dock gett Socialstyrelsen 

och Statens folkhälsoinstitut (FHI) i uppdrag att ta fram en Nationell plan för 

självmordprevention. Anledningen till detta är att den tidigare positiva utvecklingen, med 

neråtgående antal självmord, har stannat upp och istället börjat att öka. Främst är det bland de 

i åldersgruppen 15-24, som antalet ökar. Antalet unga människor som sedan 1997 vårdats för 

självmordförsök har ökat, har dessutom antalet flickor som begår självmordsförsök ökat än 
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mer.  

 Socialstyrelsen och (FHI) har blivit tilldelade varsin del i arbetet med att ta fram 

denna plan. Socialstyrelsens del av arbete är att ta fram förslag på strategier och åtgärder till 

ett nationellt program för självmordsprevention. Strategierna ska i första hand rikta sig till 

hälso- och sjukvård, socialtjänst samt skolhälsovård/elevhälsa. Utöver detta ska 

Socialstyrelsen även ta fram planer för hur problematiken med självmord kan hanteras och 

vävas in i den befintliga verksamheten. De ska även  analysera och bedöma tidigare nämnd 

problematik.  

 FHIs uppdrag består i att till det planerade Nationella programmet för 

självmordsprevention ta fram förslag på befolkningsinriktade strategier och åtgärder för 

statliga myndigheter, landsting och kommuner.  

 Socialstyrelsen och FHI ska presentera sina resultat senast den 15 december 2006. 

Utöver det uppdrag regering gett socialstyrelsen och FHI pågår ett internationellt projekt 

inom EU berättar Eva och Els-Marie på Västsvenska nätverket för suicidprevention. Här ska 

Sverige svara för hur det suicidpreventiva arbetet ser ut. Om påtryckning finns från EU kan 

man antaga att frågan får en högre prioritet.  

 

 Problemet blir under vår studies gång uppmärksammat i lokaltidningen ttela genom en 

artikelserie, maj 2006. Att de väljer att lyfta upp detta problem på agendan ser vi som mycket 

positivt! De liksom vi har insett vikten av att inte tysta ner detta ämne. Vi har med stort 

intresse följt och redovisar delar av det som presenterats i dessa artiklar.  

1.1 DET PREVENTIVA ARBETET FÖR SJÄLVMORDSNÄRA UNGDOMAR IDAG - 

TVÅ EXEMPEL 

 Den danske socialpedagogen Madsen (2001) ger förklaringen att förebyggande arbete 

är att flytta uppmärksamhet och resurser från de läkande och behandlande processerna till 

aktiva ingrepp i de allmänna livsvillkoren. Att straffa och isolera människor leder inte till att 

ett avvikande beteende försvinner. För att ta bort ett beteende måste ingripande ske i de 

samhälleliga faktorer som ger upphov till beteendet.  

 Utöver den uppenbara sociala kris som blir följden av självmord och självmordstankar 

är problemet även en kostsam företeelse för samhället. Självmordsförsök och självmord 

beräknas kosta samhället 5,5 miljarder varje år i direkta och indirekta utgifter, detta enligt 

uppgifter i ttela 2 maj 2006. Att arbeta förebyggande med självmord är en social vinst inte 
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bara för samhällsmedborgarna utan även en ekonomisk vinst. Vi ser förebyggande arbete som 

en betydligt bättre insats på alla nivåer, både socialt och socioekonomiskt. I intervjun med 

Västsvenska nätverket för suicidprevention talar Eva och Els-Marie om svårigheterna att få 

kommun och landsting att lägga pengar på det preventiva arbetet. Under neddragningar i 

landet ska resultat kunna mätas för att ha en chans. De berättar vidare att en pedagog och 

terapeut vid namn Birgitta Kimber har gjort utvärdering på ett skolprojekt i Botkyrka 

kommun. I detta projekt fick elever ta del av social och emotionell träning (SET) genom 

hennes utbildningsmaterial i livskunskap. Denna utvärdering har påvisat att detta 

förebyggande arbete ger resultat. Livskunskap ser Eva och Els-Marie som ett bra 

förebyggande arbete. I livskunskap arbetar man för att få ett bra klimat där alla känner sig 

sedda. 

 På Margretegärdsskolan i Uddevalla fick kuratorer tidigare ta del av en utbildning i 

självmordsprevention vid namn ”Kärleken är den bästa kicken” av just Västsvenska nätverket 

för självmordsprevention. Numera är denna utbildning inte längre kostnadsfri på grund av 

projektpengar som inte blev permanenta och då finns det inte längre ekonomiskt utrymme i 

budgeten. På Margretegärdsskolan har de precis börjat ha ämnet livskunskap, 35 timmar 

spridda över två år. Timmarna tar de från andra kurser och kursen är inte betygssatt men 

obligatorisk. Eva, kurator på Margretegärdsskolan, har varit med och arbetat fram kursen. Vi 

får en kopia av kursens innehåll av Eva, de viktigaste delarna i detta arbete är demokrati och 

förståelse, identitet och självkänsla samt kärlek och sexualitet. Detta är, enligt Eva, alla 

kopplade till självmordsprevention. Hennes önskan är att alla elever från sex års ålder och 

fram till studenten skulle få en timme i veckan avsatt till att diskutera viktiga saker i livet. Det 

finns mycket att diskutera och hon ser att de 35 timmar som är avsatta långt ifrån räcker till. 

Många av lärarna arbetar gärna med frågor som självförtroende, mobbing och liknande 

ämnen, men just kring självmord berättar Eva att det finns ett motstånd. När det gäller att 

arbeta kring orden självmord och anorexi vill många lärare ha någon med sig. Det går tyvärr 

inte då det oftast är kuratorerna som ska följa med och de har inte tid avsatt till detta.  

 

 I Evas enskilda samtal med elever har det hänt att det ämnet självmord har kommit på 

tal. När det handlar om riktigt allvarliga självmordstankar så tror inte Eva att elevhälsan är 

rätt åtgärd utan de skickar ämnet vidare till BUP.  

 

 På de två skolor vi besökt har ingen ett kamratstöd och inte heller ett direkt plan för 
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hur ett självmord ska hanteras. På högstadieskolan vill socialpedagogen ”Kim” starta upp det 

på nytt utan inblandning av organisationer som Hassela och Friends. Detta för att spara in 

pengar. Ungdomarna på skolan saknar intresset som krävs för att engagera sig. ”Kim” vill 

göra ett försök att stärka gruppkänslan och samhörighet genom att locka med t.ex. tröjor och 

nyckelband. Kamratstödet behövs verkligen och ”Kim” pratar om deras viktiga roll som de 

vuxnas ögon i korridorerna. De ser mycket som de vuxna inte kan se. På högstadieskolan har 

de något som kallas för elevhälsa. Här diskuteras ungdomar som man ser har en del problem 

både kring studier och socialt. Samtal med skolans kurator eller BUP kan här kopplas in. 

Socialpedagogen ”Kim” tror dock inte att ett uppmärksammat självmord eller 

självmordsförsök skulle tystas ner av skolan och hoppas att det skulle lyftas upp för 

diskussion. ”Kim” poängterar att ett sådant samtal inte kan hållas av vem som helst och 

nämner BUP som en möjlig föreläsare. 

 På Margretegärdskolan får de nya eleverna varje höst en hälsoundersökning. Under 

denna undersökning kan många som mår dåligt fångas upp. Dag, skolsköterskan, har ett nära 

samarbeta med kuratorn Eva och de båda ingår i skolans kristeam. I kristeamet tas några 

självmordsförsök om året upp. Om ett försök att ta sitt liv skulle ske under skoltid finns en 

pärm med akutnummer till var elev. I denna pärm finns inte bara nummer till föräldrar utan 

även till mor- och farföräldrar och andra viktiga människor i just denne elevs liv. I 

elevvårdsteamet ingår kuratorn, Eva och Dag och de inleder vid självmordsförsök direkt ett 

samarbete med BUP. Liksom på högstadieskolan tar man inte upp ickekända fall av 

självmordsförsök bland övriga elever. Enskilda samtal med de inblandade blir en åtgärd. 
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2. Hur ska uppsatsen läsas? 

 
  Detta arbete inleds med en historisk exposé i kapitel 3, Självmodet genom 

tiderna, som leder fram till hur det ser ut idag. Vi ser detta som högst angeläget för att förstå 

dagens syn på självmordet som företeelse.  Det tabu som fortfarande lever kvar i vår tid har 

sina rötter långt bak i historien. Vi kommer presentera statistik som ger en tydlig bild av hur 

omfattande detta problem är. För att våra läsare ska få klart för sig vad det Nationella 

programmet för självmordsprevention innebär har vi gjort en kort sammanfattning av denna. 

Kapitel 4, En ensam kamp mot livet, är ett försök till att ge en inblick i hur självmordsnära 

ungdomar mår. Detta genom att vi använt oss av material från de intervjuer vi genomfört och 

från den litteratur vi läst.   

 I kapitel 5, presenteras vår studies syfte, att se vilken beredskap skolor har att hantera 

ett självmord eller självmordsförsök,  bakgrund till varför vi skriver om det valda ämnet, 

frågeställningar, begrepp, avgränsningar samt de metoder vi använt oss av. De statistiska 

siffrorna som presenteras i kapitel 3 ligger till grund till en stor del av syftet, vikten av att ha 

ett bra preventionsarbete. 

Vi har använt oss av ett systemteoretiskt perspektiv och vi har valt att presentera systemteori i 

kapitel 6. 

I kapitel 7, Att möta den självmordsnära ungdomen, presenterar vi vårt material som 

riktar fokus mot kommunikation och relationer. I detta material kommer vi exemplifiera 

litteraturen genom att citera ur de intervjuer vi gjort med en socialpedagog på en 

högstadieskola, en kurator på en gymnasieskola samt Västsvenska nätverket för 

suicidprevention. Anledningen till varför vi valt att göra detta är att vi önskar anlägga en mer 

skönlitterär ton över materialet. Detta hoppas vi göra vår uppsats mer levande och påvisa dess 

relevans.  

Efter detta kapitel med vårt eget material kommer kapitel 8, Diskussion och analys, 

som kapitlets namn avslöjar så är det vår diskussion och analys av materialet. Här återknyter 

vi till de frågeställningar som inledde studien. Diskussionen leder fram till kapitel 9 där vi 

presenterar den socialpedagogiska samtalsmodell vi kommit fram till. 
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3. Självmordet genom tiderna 

 
 Livet sågs länge som en prövning för nästkommande liv. Det nästkommande goda 

livet med Gud. Jordelivet var en jämmerdal som skulle förädla människan genom bärandet av 

lidandet. Självmord sågs då som en skamlig handling. Den som tog sitt liv blev föraktad och 

var skamlig. Begravning innanför kyrkogårdens murar var det inte tal om. Självmördaren 

begravdes djupt inne i skogen. Den som tagit sitt liv skulle utsättas för Guds vrede för sin 

synd, för självmordet var Djävulens verk. Senare ersattes detta av  den romerska visdomsläran 

som var betydligt mer toleranta mot den som valde att ta sitt liv. Ibland kunde självmordet 

vara ett tecken på vishet och mod. Moralen ersatte religionens  syn och frågor gällande 

självmordet som rätt eller fel samt modigt eller fegt diskuterades. Det är först för några 

decennier sedan som självmördare fick begravas i stillhet. Året 1995 publicerade WHO 

(världshälsoorganisationen) ett Nationellt program för  självmordsprevention. Detta ledde till 

att synen på självmord ändrades. Dess forskning visade att psykisk störning, där depression 

dominerande, ofta kunde vara den bakomliggande orsaken till självmord. Därmed kunde 

många självmord förhindras genom de många antidepressiva mediciner som utvecklats 

(Tegern, Beskow & Eriksson 2003). 

 Det Nationella programmet för självmordsprevention är framtaget av det nationella 

rådet för självmordsprevention och är tryckt 1997. Rådet tillsattes 1994 av Socialstyrelsen 

och Folkhälsoinstitutet i samarbete med Centrum för suicidforskning och prevention. I det 

Nationella programmet redovisar rådet sin uppfattning om självmord och förslag till 

preventionsarbete. De huvudsakliga målen som rådet eftersträvar med preventionsarbete är 

sammanfattningsvis; Att genom ökad kunskap om självmord, samhälleliga insatser och 

mänsklig gemenskap varaktigt kunna minska antalet självmord. Att så långt det är möjligt 

kunna röja undan omständigheter som leder till att barn och ungdomar tar sina liv. Samt att 

undvika att självmordstrender skapas i utsatta grupper. 

 Strategierna som rådet önskar användes för att nå dessa mål är följande; Ökad kunskap 

och medvetenhet om självmordsproblematiken, att nå ut med den kunskap som idag finns om 

självmord och mer samtal kring existentiella frågor. För barn och ungdom: utbilda och träna 

elever i att känna igen och lära dem hantera situationer som kan uppstå så som konflikter, 

depressioner och självmordsproblem. Samt att uppmärksamma dem på signaler och 

riskfaktorer i familjer, barn och andra elever och studenter. 
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 Mer utbildning av alla som har kontakt med självmordsnära människor och speciella 

program för organisationer som hjälper genom stöd och behandlingar. Vidare utbildning av 

arbetsgrupper för att öka kompetensen. 

 Strategier för preventionsarbete bland barn och ungdom. Rådet nämner i programmet 

hur dagens snabba samhäller kräver stora skiftningar och anpassningar av barn och ungdom. 

Ett hjälpmedel för att klara av detta är gemenskap med andra människor, barn och ungdomar 

bör så tidigt som möjligt erbjudas intressen där de kan komma i kontakt med människor. 

Barn och ungdom behöver under både uppväxt och skolgång lära sig att möta konflikter och 

övervinna tendenser till depression, missbruk, våld och självmordsbenägenhet. Familjer med 

destruktiva tendenser måste finnas i tid och få det stöd de behöver (Nationella programmet för 

självmordsprevention). 

 

 Sedan 1979 har självmordstatistiken minskat med över 30% vilket är en högst positiv 

utveckling. Dessvärre gäller inte detta ungdomsgruppen. Än idag är självmord något som vi 

har svårt att prata om. En sjukdom är så mycket lättare att samtala kring än någon som själv 

valt att ta sitt liv. Att ta ordet självmord i sin mun är det många som drar sig för. Därför är det 

högst viktigt att våga diskutera och samtala kring detta tabubelagda ämne (Tegern, Beskow & 

Eriksson 2003) . 

 Omkring 2000 svenskar tar sitt liv årligen, 20 000 personer gör allvarliga försök till att 

ta sitt liv. Få av de som begår självmord är under 15 år, men ändå begår cirka fem personer 

under 15 år själmord varje år. Bland flickorna i 16-17 års ålder uppger 9% att de någon gång 

försökt ta sitt liv, bland pojkarna i samma ålder är det färre, 4%. (Nationella programmet) 

Mellan 40 och 50 ungdomar i åldern 10-19 år begår själmord varje år (Tegern, Beskow & 

Eriksson 2003). 

 20% av ungdomar mellan 14-16 år berättar att de någon gång tänkt på självmord, när 

man sedan frågade de ungdomar som är mellan 17-18 år stiger siffran till 60%. Trots att de 

mått dåligt har de flesta ungdomarna inte omvandlat sina tankar till handlingar. Tre gånger så 

många tjejer än killar försöker begå självmord, men tre gånger så många killar än tjejer 

”lyckas” (A. Hulten i Beskow 2000). Självmord är den näst vanligaste dödsorsaken bland 

ungdomar i Sverige idag. Varje dag dör fem personer i självmord, det är tre gånger fler än vad 

som omkommer i trafikolyckor (ttela 060502).  

 I världen försöker en människa en gång i minuten att ta sitt liv. 60 till 70 gånger per 

dag lyckas dessa försök. Antalet självmord och självmordsförsök ökar markant bland unga 
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människor mellan 15 och 24 år. Fram till senare delen av 1960-talet stod den gruppen för en 

relativt försumbar del av det totala antalet självmord. Efter 1960 har självmorden bland unga 

ökat med hela 256%. Tonåringars självmord är ett skrämmande ämne som världen inte kan 

blunda för. Fördomar säger att ungdomar inspireras att ta sitt liv genom att diskutera det. 

Detta är just en fördom, en omfattande amerikansk undersökning visar att över 70% av 

ungdomar anser att självmord förebyggs genom kampanjer riktade både till ungdomarna och 

deras föräldrar (Grollman 2000). 

 I intervjun med Västsvenska nätverket för suicidprevention talar även de om hur 

ungdomar uppskattar att någon talar med dem om livet. De säger inte att de pratar om 

självmordsprevention men att tex. prata om relationer och vänskap, låta dem upptäcka egna 

lösningar på dilemma sagor, är ju suicidprevention säger de. Samtalen leder ibland in på 

suicid eller om vad man gör när en kompis mår dåligt.  

 

 Att vara uppmärksam på signaler kan rädda många liv då hela 70-75% av de som 

begår självmord på något sätt meddelat sin omvärld. Meddelandet kan variera från en liten 

antydan till direkta hot. Omgivningen måste vara uppmärksam på destruktivt beteende. Den 

vanligaste signalen är dock de mer direkta hoten. Många söker strax innan 

självmordshandlingen sin läkare för ett tillfälle att tala ut och finna förståelse. Men i alltför 

många fall har familj och professionella problem att ta hoten på allvar. Alla självmordshot ska 

tas på allvar. Vid misslyckat självmordsförsök kommer 12% försöka igen och denna gång 

lyckas. Att inte lyckas ta sitt liv blir ännu ett misslyckande i raden för den självmordsnära 

människan (Grollman 2000). 

 

 För att ens kunna ha möjlighet att kunna upptäcka signaler måste personalen finnas 

där ungdomarna finns. Socialpedagogen ”Kim” beskriver en skillnad mellan de lärare som 

stannar upp i korridorerna och prata och de som genar och undviker eleverna, enligt en egen 

observation. De som genar är inte lika omtyckta av eleverna och förtroendet för dessa vuxna 

blir inte så stor. Ett stort gap mellan ungdomar och vuxna blir resultatet. Även Eva och Dag 

på Margretegärdskolan pratar om vikten att bygga upp ett förtroende med eleverna. Det är 

svårt att bygga upp en relation men om ungdomen känner sig sviken på något sätt rasar detta 

förtroende som ett korthus. De talar om vikten av att vara tydlig. Vilka skyldigheter de har att 

anmäla om de tror att någon far illa. Att tystnadsplikten inte hindrar dom att ingripa när de 

anar en fara för ungdomens liv. Om de inte är tydliga med detta kan en anmälan till sociala 
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myndigheterna ses som ett svek. Både Dag och Eva känner att de skulle behöva vara mer ute i 

klasserna för att synas lite mer, men med dagens press är det inte möjligt. De ser det som en 

självklarhet att alla tjänster inom elevhälsan ska vara 100%. Det är svårt att mäta deras jobb, 

svårt att säga hur många samtal Eva kommer ha under kommande år.  

 Elevhälsan måste få utrymme och resurser. Finns det personal och resurser kan det 

preventiva arbetet med ungdomar fungera betydligt bättre än i dagsläget.  
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4. En ensam kamp mot livet 

 
 En beredskapsplan ger handlingskraft och struktur. Hjälpen kan då komma snabbare. 

Om denna beredskap inte finns är det lättare för den vuxna att blunda för det uppenbara. När 

en individ utsätts för kränkning måste detta uppmärksammas och hjälp skall komma. Detta i 

form av åtgärder som kan förhindra att kränkningarna fortsätter. Vid kränkningar är det 

viktigt att vuxna sätter ord på det som skett och involverar hela klassen. Västsvenska 

nätverket för suicidprevention tror att kränkningar handlar om invanda mönster som behöver 

brytas och genom att bryta mönstret fås möjligheten att skapa nya roller. När det är ett bra 

gruppklimat behövs ingen syndabock. Syndabocken kan bli vem som helst och det ska man 

komma ihåg. De frågar hur man gottgör mobbing och när man gör varandra illa? Hur ska ett 

förlåtande komma till stånd? Det hjälper inte att de iblandade tar varandra i hand och säger 

förlåt, då har man förlorat eftertänksamheten. Blir klassen berörd tänker de efter nästa gång 

någon blir utsatt. Den tid man inte lägger från början får man lägga sen, och ofta mer därtill. 

Ett problem försvinner inte utan växer sig större. Det är aldrig den mobbades fel, mobbning 

angår hela gruppen, för den kan inte fortsätta utan omgivningens tillåtelse. Alla skolor har en 

mobbningsplan. Men många av dessa är hastigt nedskrivna efter påtryckningar från 

Skolverket och används inte när mobbning uppstår. Målet är skapa ett bra klimat på skolan, så 

ingen vill mobba någon annan. Klimatet ska vara stödjande och uppmuntrande med få regler. 

Betoningen ska ligga på glädjen att vara ihop, umgås och ha roligt. Utanförskap är en stark 

negativ faktor för ungdomar (Västsvenska nätverket för suicidprevention). 

 Även Lindberg (1998) talar om vikten att under ungdomstiden få en känsla av 

gemenskap att vara en del av en grupp med människor. ”Duger jag?” ställer sig många 

ungdomar frågande. Annorlundaskap uppstår då individens åstadkommanden ställs i relation 

till den egna självbilden, de andras åstadkommanden och den sociala kontexten. Att känna 

utanförskap kan vara porten till en dålig självbild. Denna självbild kan visserligen bearbetas i 

ensamhet men först när individen får kontakt med andra kan en förändring ske, genom den 

respons hon eller han får. En dålig självbild kan bli handikappande och leda till isolering 

(Lindberg 1998). 

 Mobbing leder till social isolering och ger en känsla av att inte duga och räcka till. Att 

vara någon annan än han eller hon borde vara. Vem vänder man sig till när man känner sig 

ensammast i världen? Vem skall jag lita på, vem ska stötta mig och visa mig vägen till 
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framtiden? (Tegern, Beskow & Eriksson 2003). 

“Jag tycker att jag är oerhört ensam för jag har bara mig själv att reda ut problemen med 

och det är inte alltid det lyckas, jag kan säga det att jag haft oerhörda själsliga problem ända 

sedan 7-årsåldern, som sedan trappats upp mer och mer och nu är de kanske på kulmen. Jag 

lider oerhört av ensamhetsproblem, jag saknar någon att prata med på riktigt och tycka om, 

det är kanske därför jag inte riktigt orkat med att vara lycklig.” (s. 76 Uddberg) 

 

 Men finns det i dagsläget resurser att skapa det klimat som Eva och Els-Marie så 

varmt talar om? I ttela läser vi att över 60% av de 820 högstadie- och gymnasieskolor som 

tillfrågats i studien ”Självmordsprevention i skolor i Sverige - hur ser det ut idag?” saknar en 

plan vid självmord och självmordsförsök. För att en skola ska anamma ett 

preventionsprogram krävs det ofta att ett självmord eller självmordsförsök äger rum. Utöver 

att det saknas beredskap på skolorna i hur självmord förebyggs har 70% av skolorna ej gett 

personal någon form av utbildning för hur de ska upptäcka ungdomar i riskzonen. Elevhälsan 

räcker inte till för att upptäcka dessa ungdomar. Särskilt inte sedan elevhälsovården haft stora 

neddragningar sedan 1990-talet. Detta faktum innebär att många lärare ställs inför problem de 

inte har kompetens för. Eleverna har ingenstans att vända sig (ttela s. 10 2006-05-03). 

 

 Mer än 90% av de ungdomar som begått självmord har varit deprimerade, haft sociala 

och/eller allvarliga psykologiska problem. De ungdomar som gör försök till självmord har 

ofta skygglapps- eller tunnelseende, det vill säga att de ser världen i antingen svart eller vitt, 

detta påverkar vidare deras förmåga och möjligheter till att lösa problem (Hultén. A i Beskow 

2000). I Sverige tar omkring 50 unga människor livet av sig. Självmordsförsök uttrycker 

något viktigt om den egna situationen och  är en önskan att befrias från plågor av fysisk- eller 

psykisk smärta, depression eller självhat  (Tegern, Beskow & Eriksson 2003). 

Det går inte att identifiera de ungdomar som tampas med sociala- och psykologiska problem 

om det saknas kompetent personal, eller om de är under ständig press. Alla söker inte hjälp på 

egen hand.  

Lindberg (1998) beskriver problemet för den självmordsnära att förmå sig att ta tag i 

sina problem. Alla ”måsten” hopar sig och det kan sluta med att individen helt tappar 

förmågan att företa sig något alls. Detta att inte känna att man inte klarar av någonting blir ett 

påtagligt lidande som förstärker känslan av att inte duga.  

 15



 

 

"När man till slut inte ens kan styra sina handlingar längre, blir det ett verkligt fängelse. Men 

det är man själv som stänger porten och sväljer nyckeln. Det börjar bli dags för mig att 

spotta upp den nu så att jag kan öppna porten på vid gavel och släppa in ljuset från andra 

ljuskällor" (Lindberg1998  s. 125) 

 

 Att tala om självmord kan ske i förbifarten av ungdomen. Det är viktigt att vara 

uppmärksam och inte låta dessa hot och förnimmelser få passera förbi utan vidare. 

Socialpedagogen ”Kim” vi mötte berättar om ett sådant tillfälle under vår intervju.  Vid detta 

tillfälle var ”Kim” ute och promenerade med en flicka. Plötsligt når de en plats med ett brant 

stup. Flickan säger då ”Här tänkte jag hoppa förra veckan...” Därefter vill hon inte prata mer 

om saken. Socialpedagogen säger att en sådan sak får inte lämna viftas bort. Man måste ta 

dessa hot på allvar (Socialpedagog på högstadium). 

Hjälparen som möter dessa ungdomar måste ha stor erfarenhet, förståelse och empati 

för att kunna hjälpa dessa människor som mist livets mening. Självmordet är ett stor 

känslomässigt kaos, socialt sammanbrott och en smärtsam upplösning av livet. Att vara ett 

stöd för denna individ kräver mycket av hjälparen (Grollman 2000). 

Hultén skriver att om ungdomen får tala med någon som lyssnar minskar risken för 

självdestruktivt beteende eller utåtagerande. Att lyssna innebär att lyssna med hjärtat, att ta 

det som de unga säger på allvar. Det är lätt att uppfatta det som att ungdomarna söker 

uppmärksamhet, men det är farligt att bagatellisera vilket sker allt för ofta  (Hultén. A i 

Beskow 2000).                                        

 

“Jag är ensam i en tunnel som aldrig tar slut. Den blir mörkare och mörkare.” 

(Grollman s. 30, 2000) 

 

Det finns sociala teorier som förklarar vad som kan leda fram till varför ungdomar tar  

livet av sig. Något som teorierna dock inte kan förklara är hur en del ungdomar lyckas 

övervinna de sociala förhållanden och leva ett normalt liv, samtidigt som samma sociala 

förhållandes driver en del ungdomar till självmord. När ungdomar väljer att begå 

självmordhandlingar så är det dem som har kontrollen över sina liv, ingen annan. Det är upp 

till dem att välja livet eller döden, detta leder enligt Klagsbrun (1981) till en känsla av 

odödlighet. 
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 Självmordstankar utgör en del i den naturliga utvecklingsprocessen från barn till 

vuxen. Tankarna uppkommer i ungdomstiden är vanligt, mer än hälften av elever i högstadie- 

och gymnasieålder har dessa. Dessa tankar är oftast tillfälliga och flyktiga och kan uppkomma 

när en ung människa inte känner sig behövd eller att de saknar värde. Under ungdomsåren 

ställs livsfrågor på sin spets. Identiteten formas och nya krav och påtryckningar ställs på den 

unga vuxna. Ett tryck på att ge samhället vad samhället kräver. Det är främst hos pojkar som 

kopplingen mellan samhällskrav och självmordstankar finns. Hos flickor är främsta orsaken 

för självmordstankar konflikter i relationer med familj, vänner eller kärlek (Tegern, Beskow 

& Eriksson 2003). I tonårstiden befinner sig ungdomen i gränslandet mellan barn och vuxen. 

Det finns en längtan efter oberoende, självständighet och frihet, att hitta sig själv och skapa 

sin identitet. Synen på sig själv och sin omgivning förändras i och med att man möter 

vuxenlivet. Ena benet står kvar i barnvärlden och andra benet står i vuxenvärlden. Men 

rädslan finns för att stå på egna ben, rädslan att bli ensam och möta alla krav som ställs på den 

vuxna individen (Lindberg 1998).  

 

"Jag börjar inse att jag aldrig kommer att kunna leva upp till alla de krav som ställs på en 

"vuxen" individ. det är så oändligt mycket man måste VETA." (a.a. s. 120, 1998) 

 

 Vi frågade Eva och Els-Marie från Västsvenska nätverket för suicidprevention varför 

de tror att suicidtalen går ner inom alla ålderskategorier förutom hos ungdomar. De tror att 

detta kan bero på ett hårdare klimat, neddragningar inom skolan, att det inte finns någon att 

tala med, stressen att ha för mycket eller för lite att göra. Ungdomar idag har mindre tid 

tillsammans med vuxna. Det är viktigt att känna sig behövd. Många ungdomar ställer sig 

frågan: “Vem behöver mina omsorger och mina känslor?” eller ”Vem frågar efter mig?” När 

många negativa saker samverkar kan det blir för mycket att hantera. De nämner även de 

kommersiella krafterna som också påverkar med kraven att vara lyckad, att vara snygg, att 

alltid ha roligt. Eva och Els-Marie önskar att vi vuxna försökte bekräfta ungdomens känsla; 

att man får må dåligt, att det är normalt att ibland vara nedstämd och att det finns hopp. Den 

vuxne kan bära ungdomens hopp om hon inte orkar själv, genom att exempelvis tro på den 

unges förmåga, lyssna och inte rygga för svåra ämnen. Att genomgå en kris ger styrka när 

man kommit igenom den. Men mitt i krisen känns det som om livet alltid kommer att vara 

svart, särskilt för ungdomar som saknar den vuxnes erfarenhet.  Man får inte glömma att tala 

om hoppet och att suicidtankar är normala och man ska inte vara rädd att möta tankarna men 
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de har något att säga oss, något kanske behöver förändras. Ungdomen kan se sig som galen 

när dessa tankar kommer men det är tillåtet och normalt att ha dom men håll inte tankarna för 

dig själv. Så att bekräfta ungdomens känslor är a och o.  

Livet börjar på andra sidan förtvivlan - Jean-Paul Sartre 

 

 Alla självmordstankar eller självmordsförsök tas inte på allvar. En ungdom som gör 

ett självmordsförsök på en fest ses ofta bara som en person som söker uppmärksamhet och 

sympatier är inget att räkna med. De egna självmordstankarna talas det sällan om, men att tala 

generellt om självmord är inte särskilt tabubelagt. Hur samtalen förs, när de äger rum och hur 

frekvent varierar. Det finns grupper som aktivt söker information på Internet och andra forum. 

Samtal om självmord utlöses i regel av en händelse i omgivningen eller i media (Tegern, 

Beskow & Eriksson 2003). 

 Det har varit tillfällen då elever kommit och talat om att de haft pakter med andra 

ungdomar om självmord, att de skall dö tillsammans. Eva på Margretegärdsgymnasiet tycker 

sig kunna se att det finns en kultur, det finns sidor på nätet där man kan få kontakt med 

varandra och tips om hur man skall gå till väga. Om man är trött på livet så finns det sidor 

som är lite svartare. Det är en fara, det blir glorifierat genom det intresset som finns för det. 

Eva kopplar utifrån sig egen erfarenhet lite kring hur flickorna mår till deras kläder, de som 

mår dåligt har ofta en period då de klär sig i helsvart, bär nålar och blir magrare. De lever ut 

de som de känner. Före och efter denna perioden ser de inte ut på samma sätt (Eva 

Margretegärdsgymnasiet). 

Jag är inte rädd för mörkret där ute.  

Det är mörkret här inne jag är rädd för - Shelagh Delaney 

 

 Självmord, och speciellt bland unga människor skrämmer andra människor och får 

dem att känna sig hotade. En enskild människas självdestruktiva handligt sätter frågetecken 

för grunden för all existens, för meningen med själva livet. Utöver en rädsla för att tala kring 

självmord florerar en rad myter och fördomar om självmordshandlingen. Dessa fördomar och 

myter är högst vilseledande och har sitt ursprung i gammal vidskepelse från långt bak i tiden 

(Klagsbrun 1981). De senaste 100 åren har inneburit en förändring i synen på självmord, från 

ett tabu till en mänskligrättighet. Detta gör det mycket svårare att tala om. Äldre människor 

har oftast en mer sträng syn på livet, samtidigt som många unga människor saknar den 

spärren. Det kan genom denna situation uppstå ett slags vakuum, då de yngre inte har någon 
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att prata med och kanske lämnas till sina egna funderingar (Hultén i Beskow 2000). 

  En fördom om suicid är att om man pratar om suicid så händer det! Vi säger: “Väck 

inte den björn som sover.” Risken kan finnas men om ämnet tas upp på ett klokt sätt, är det 

viktigt att vi inte backar för det. Förmedlar vi samtidigt hopp, att det finns hjälp att få och 

talar om vart man kan vända sig, ger metoder att handskas med svåra känslor osv., så är det 

viktigt att vi samtalar om det. Ungdomar talar om självmordet om det är tufft eller fegt. Söker 

en ungdom svar, hör man kanske vad de vill höra dvs. att det är djärvt. Och de kan i alla fall 

bli ihågkomna efter sitt liv, de blir äntligen bli någon. När unga dör, minns man dem 

(Västsvenska nätverket för suicidprevention). 

 

 Många ungdomar har lättare för att agera utåt kring sina känslor än att prata om dem. 

Detta med följden att de är otåliga och impulsiva istället för att tänka efter vad deras handling 

får för konsekvens. De använder dessa handlingar på så sätt att de inte behöver fundera över 

vad som egentligen tynger dem. De tänker inte efter före (Klagsbrun 1981). 

 

 För den självmordsnära människan är självmordet den enda lösningen på hans eller 

hennes problem. Det finns ingen annan utväg än att fly livet. Om ungdomen väljer att låta bli, 

kan han eller hon då stå ut att leva med sig själv ett helt liv? Genom att ta sitt liv flyr 

individen från sig själv. Att ta sitt liv blir ett tvång snarare än en känsla av frihet (Lindberg 

1998).  

 

"Hur kan man längta efter att leva? Är det inte det man gör hela tiden, frågar du? Nej, det är 

just det man inte gör. Tänk vad många dagar jag har upptagit min tid med att bara överleva - 

hur många kvällar jag har tänkt - äntligen har jag blivit av med en dag till - jag klarade den 

dagen också. Man tycker, att livet är meningslöst" (a.a. s. 152, 1998) 
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 5. Syfte 

 
 Vårt syfte med denna studie är att genom litteraturstudier och intervjuer bygga en 

plattform för hur arbetet med vår valda målgrupp kan bedrivas i praktiskt arbete. Denna 

plattform kommer som vi tidigare nämnt bestå av en modell, som vi kommer få väl förankrad 

i socialpedagogisk praxis. 

Vi vill se hur några skolor arbetar med självmordsproblematiken idag och vilken beredskap 

som finns för att hantera den kris som följer av ett självmord eller självmordsförsök. Vi har 

utifrån våra egna erfarenheter och förstudier anledning att tro att beredskapen är högst 

begränsad. 

 

 Vi har valt just detta komplexa ämne, delvis på grund dess tabubelagda karaktär men 

även på grund av vårt intresse för ungdomar och hur dagens krav från samhället påverkar 

individen och skapar psykisk ohälsa. Vi vill öka kunskaperna kring de fördomar och myter 

som cirkulerar kring fenomenet självmord med hjälp av kunskap och kompetens hos 

samtidens- och framtidens socialarbetare. I det Nationella programmet för 

självmordsprevention finns en vision om hur en ökad kunskap kring stöd vid 

självmordstankar eller efter självmordsförsök skulle förbättra preventionsarbetet. Som 

socialpedagog på fältet är det viktigt att kunna möta dessa ungdomar. Vi vill presentera ett bra 

och enkelt praktiskt metodinriktat arbete för alla som möter ungdomar. Dessa metoder skall 

inte bara kunna brukas av socialarbetare utan även av andra t.ex. fritidsledare, lärare och 

ledare inom föreningslivet.  
 

5.1 FRÅGESTÄLLNINGAR  

 Våra frågeställningar är a) Vilken beredskap har skolan att hantera den kris som blir 

följden vid ett självmord eller självmordsförsök? b) Hur fungerar preventionsarbetet för 

självmordsnära ungdomar? c) Skiljer sig ungdomar åt i värderingsfrågor och 

självmordsbenägenhet beroende på kön, klass och etnicitet? d) Kräver dessa möjliga olikheter 

skillnader i arbete och bemötande?  
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5.2 BEGREPP 

 De centrala begrepp vi kommer att använda oss av i vår studie är hämtade från det 

nationella programmet för självmordsprevention och våra definitioner är likaså utifrån detta:  

 

- Självmordsprevention - vilket är åtgärder för att förebygga förekomsten av 

självmordshandlingar. 

 

- Självmord -  som är en medveten uppsåtlig, själförvållad livshotande handling som leder till 

döden. Självmord och suicid används synonymt. Suicid kommer av det latinska ordet 

suicidium och är sammansatt av sui som betyder själv och caedere som betyder döda. 

(http://www.ki.se/suicide/statistik.html  2006-03-11) 

 

- Självmordsnära personer definieras de personer som nyligen (inom det senaste året) försökt 

begå självmord, har allvarliga självmordstankar och där självmordsrisk fördöms ligga under 

den närmaste tiden och utan att ha allvarliga självmordstankar på grund av omständigheterna i 

övrigt bedöms vara i riskzonen för självmord.  
 

- Tabu – Heligt ord eller ting som inte får nämnas. (http://runeberg.org/saol/8/0328.html 2006-05-

02) 
  

5.3 AVGRÄNSNINGAR 

 Vår studie skall fokusera på de professionella och deras kunskaper och erfarenheter 

kring självmordsnära ungdomar. Med professionella menar vi tjänstgörande socialarbetare 

och teoretiker. Vi har avgränsat vår studie till att enbart gälla vad vi kallar för ungdomar. Med 

ungdomar menar vi ungdomar i åldern 13-19 år. De som läser vid högstadium- och 

gymnasieskolor. Detta val har vi gjort på grund av tidigare nämnd statistik som visar att sedan 

1979 har det skett en minskning av självmord på över 30 procent på alla åldersgrupper 

förutom i ungdomskategorin. 

 

 Problematiken med självmord går att finna på alla nivåer i samhället. Emilé Durkheim 

 21

http://runeberg.org/saol/8/0328.html


 

(1993) har gjort den största studien i ämnet självmord. Hans studie ”Självmordet” fokuserade 

på hur ett samhälles uppbyggnad påverkar individen. Olika typer av samhällen ger högre eller 

lägre självmordsfrekvens. Den visade att låg eller hög styrning i ett samhälle, fatalistiska och 

anomiska ger höga självmordstal. Låg grad av samhällelig kontroll över dess medlemmars 

begär uppkommer genom två kriser, fattigdomens kris och rikedomens kris. Individens behov 

av att upprätthålla beteendemönster kan lätt störas genom plötsliga förändringar och när 

individen blir så desorienterad tar han sitt liv. Han visar exempel på en rad fler samhällstyper 

men vi väljer att bara ge er detta som ett exempel då fokus i vår studie finns på annan nivå. Vi 

har i vår studie valt att inrikta oss på skolan som organisation. Detta beroende på att skolan är 

en möjligheternas arena att bygga självkänsla och tilltro till den egna förmågan. I skolan har 

man alla utsikter att lyckas nå en stor grupp ungdomar och identifiera individer i riskzon för 

psykisk ohälsa av olika slag. Här kan ett förebyggande arbete bedrivas med stor framgång om 

personal får de rätta verktygen att arbeta med.  
 

5.4 METOD  

 I vår studie har vi använt oss av expertintervjuer och litteraturstudier, med tyngden på 

litteratur. Då uppsatsen är teoretisk fyller våra intervjuer en funktion som illustrerande 

exempel. Vi har även tagit del av statistik från forskning. Vår studie har till viss del utgått 

från det Nationella programmet för utveckling av självmordsprevention och då främst ägnat 

tid åt delen kring skolutveckling där vår målgrupp finns. Vid expertintervjuerna har vi använt 

oss av en intervjumanual med noggrant utvalda frågor i ett försök att få så uttömmande svar 

som är möjligt. Vi har spelat in intervjuerna med diktafon om svarspersonen godkänt detta 

och skrivit stödanteckningar. För att våra svarspersoner skulle få möjlighet att förbereda sig 

inför intervjun har vi innan intervjutillfället sänt en kort beskrivning av vår studie och dess 

syfte samt vad våra frågor har handlat om. Vår intervjumanual har kontrollerats av vår 

handledare Hans-Erik Hermansson innan den skickats ut till våra svarspersoner och använts. 

Vi har klargjort för svarspersonerna om vår avsikt med frågorna och hur dessa skulle 

användas. Innan intervju publicerats i vår uppsats har vi gjort ett utskick av vårt resultat till 

svarspersonerna som då fått möjligheten att ändra felaktig data, stryka eller tillägga. Detta 

hoppas vi har gett en hög reliabilitet. 

 Vi har i förhoppning att uppnå validitet noggrant valt ut våra svarspersoner. Jan 

Beskow är en erfaren man inom suicidpreventionsforskning och en av personerna bakom den 
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nationella planen för suicidprevention. Vår förhoppning var att han skulle besitta stor kunskap 

om ämnet och ge oss vägledning i att finna goda representanter för vår studie. Han har hjälpt 

oss att kontakta Västsvenska nätverket för suicidprevention. Därigenom fick vi en intervju 

med två representanter Eva Gillqvist och Els-Marie Törnberg. Eva Gillqvist är religions- och 

psykologilärare halvtid sedan 10 år tillbaka på barn och fritidsprogrammet, hon har sin 

bakgrund i BUP och vuxenpsykiatrin, och har funnits inom Västsvenska nätverket för 

suicidprevention i fyra år och arbetar nu på Skolkyrkan i Göteborg med ett HBT-projekt. Els-

Marie Törnberg har jobbat 11 år som mellanstadielärare. Hon har funderat mycket över 

orsakerna till att vissa människor drabbas av psykisk ohälsa. Som en röd tråd genom hennes 

yrkesverksamma liv, går arbetet att hitta nycklarna till en bättre psykisk hälsa för barnen i vårt 

samhälle. Hon arbetar nu i Skolkyrkan som konsulent. Västsvenska nätverket för 

suicidprevention (WNS)- är ett av sex nätverk i Sverige- och de bedriver ett väldigt praktiskt 

arbete. Nätverket omfattas av såväl människor som mist en anhörig i suicid, som människor 

som i sitt jobb möter frågan; personal i kyrkan, folkhälsan, och sjuk-psykvårdspersonal. Dessa 

möts på en gemensam arena. De har en nollvision. ”Ett självmordsfritt Sverige” 

Verksamhetsidé: ”Att förankra erfarenhet och vetenskaplig kunskap hos alla som privat och 

professionellt berörs av självmordsproblematiken.” Föreningen SuicidPrevention och 

Efterlevandes Stöd (SPES) är stommen i Västsvenska nätverket eftersom den består av 

människor som själva berörts av suicid. De är de mest aktiva, har stark drivkraft och lyckas 

trycka på rätta knapparna.  

 Vår tredje svarsperson var en socialpedagog på en högstadieskola. Denne valde att 

vara anonym och vi har gett personen namnet ”Kim” i vår uppsats. Högstadieskolan är 

belägen i Västra Götalands län och har ett elevantal på runt 400 elever. Könsfördelningen är 

jämn och nästan hälften av eleverna har invandrarbakgrund. På skolan finns ett antal elever 

med stora sociala problem och upptagningsområdet har både höghus och villor. Vår tredje 

svarsperson var en kurator på en gymnasieskolan. Vår fjärde svarsperson var kurator Eva 

Serling verksam på gymnasiet Margretegärdsskolan i Uddevalla och hennes kollega Dag 

Jönsson som är skolsköterska. Eva är utbildad socionom och har sin bakgrund som 

fältarbetare och ungdomshandläggare. Båda dessa ingår i skolans kristeam. Eva har hand om 

500 elever på skolan på programmen individuella- öppna- och frisörprogrammet. På 

individuella programmet är mer än en tredjedel invandrare och på öppna programmet finns 

endast fem elever med invandrarbakgrund. Könsfördelningen är ganska jämn om alla elever 

inräknas. Men öppna programmet har fler flickor och individuella har fler pojkar. 
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Upptagningsområdet är hela Uddevalla men majoriteten kommer från Dalaberg som lider av 

stora sociala- och ekonomiska problem. 

 Vi har gett möjlighet till anonymitet om det önskats. Vi känner att våra svarspersoner 

har gett oss en god inblick i hur dessa ungdomar tänker och agerar gällande 

självmordshandling. Vi har att ägna mycket tid åt att läsa in oss på ämnet genom att göra 

litteraturstudier och studera forskning i ämnet. Genom analytisk generalisering har vi sett till 

tidigare resultat, detta med hjälp av litteratur och forskning. Detta tror vi har gett oss 

vägledning oss i vår studie och gjort den mer övergripande. 
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6. Teoretisk utgångspunkt - Systemteori 

 
 Vi har valt att använda oss av systemteori, detta för att nätverket är något som vi tror 

kommer att utvecklas och användas mer och mer. Systemteori visar på helheten av ett 

problem snarare än delar och detaljer av ett individuellt eller socialt beteende. Systemteorin 

har bred fokus, som gör det möjligt att införliva många delar från andra teorier. Människor 

som samspelar med varandra, stimulerar ofta varandra i syfte att stärka relationerna.  

Människan är beroende av olika system för att kunna leva ett tillfredsställande liv. Man talar 

ofta om tre olika system; Informella eller naturliga system vilket innefattar familj/ 

vänskapskrets. Formella system som innefattar kommunala myndigheter, exempelvis 

socialtjänsten. Social eller samhälleliga system, så som skolor och sjukhus (Payne 2002). 

 Människor med problem kan uppleva att de inte kan använda sig av dessa stödsystem. 

Detta kan bero på att den typen av system inte finns i deras liv, rymmer inte tillräckligt med 

resurser eller inte passar deras problem. En individ kanske dessutom inte är medveten om att 

det finns sådana stödsystem eller ställer sig utanför dem, till exempel att de inte vill använda 

sig av dem. Då är det upp till socialpedagogen att hjälpa människor att använda sig och 

förbättra sin egen förmåga att lösa problem. Utforma nya kopplingar och relationer mellan 

människor och olika resurssystem, underlätta och utveckla samspelet mellan individer inom 

ett visst resurssystem (a.a)  

 

 Eva och Els-Marie påpekar att skolan och föräldrarna behöver samverka för att skapa 

ett nätverk runt de unga. Det är tufft att vara förälder idag med den höga arbetsbelastningen, 

prestationskraven och starka kommersiella krafter som finns. Som förälder ska du vara så 

lyckad, ditt barn ska ha så mycket och du ska aldrig säga nej (Västsvenska nätverket för 

suicidprevention).  

 

 I det nationella programmet trycker de på vikten av att ha ett fungerande nätverk att 

luta sig mot och finna stöd och bemästra påfrestningar. En tilltagande ensamhet är en 

anledning till att självmordsrisken ökar (Nationellt program för suicidprevention). Att utforma 

eller utvidga ett nätverk för en självmordsnära människa, ses som något mycket positivt. 

Detta kan bestå av en person med förtroende som står individen mycket nära, en anhörig med 

lite längre avstånd och helst någon med utbildning för stöd till självmordsnära (Beskow 

 25



 

2000). 

 

 En människas nätverk är ett kraftfält för resurser och personlig potentialer. Att 

fokusera på kraften hos ungdomen och dess nätverk motverkar avvikarstatus och stärker 

individen självkänsla. Det är viktigt att bygga upp detta kraftfält - särskilt om personen eller 

familjen är beroende av det sekundära nätverket såsom (skolpsykolog, handläggare osv.) 

Socialpedagogiken  är en integrationshandling gentemot människor som står utanför den 

samhälleliga gemenskapen och därmed får ett försvagat nätverk (Madsen 2001). 

 Poängen med att arbeta med nätverket, både genom att förstärka och att utvidga, är att 

finna ett nytt sammanhang där individen kan känna värde och gemenskap. Upplevelsen av 

identitet är en känsla som upplevs ”inifrån” men kommer ur, och stöttas upp av de intryck 

man får ”utifrån” (Berglund 2000). 

 

Liten nyckel kan öppna stor dörr - Turkiskt ordspråk 

 

 När Eva och Els-Marie får berätta om sina visioner om suicidprevention, talar de om 

idealet som är ”Det goda samhället” där man satsar på de uppväxande. Redan på BVC ska 

arbetet starta med att identifiera och fördela resurser till behövande. Föräldragrupper, bryta 

isolering och detta ska följa genom hela livet med åtgärder. Utbilda personal att se när någon 

mår dåligt. Samordna krafter och resurser från olika organisationer. Det främjar suicidarbetet. 

Se problemet. Att hela larmapparaten slår till när ett suicidförsök sker. Identifiera nätverket 

för att bygga upp ett stöd. Detta ger väldigt mycket för individen, att känna att man inte är 

ensam. Gemenskap är livsviktigt (Västsvenska nätverket för suicidprevention). 
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7. Att möta den självmordsnära ungdomen 

7.1 HUR ETT SAMTAL GÖRS MÖJLIGT  

 I Beskow (red. 2000 kap. 8) beskrivs det att ett samtal kring självmord bör utgå ifrån 

fyra samtalsregler. Grundstenarna i dessa är de fyra begreppen omsorg, struktur, känslor och 

mening. Dessa ska skapa ett bättre samtal för alla iblandade. Hjälparen bör avgränsa 

problemet till här och nu. Detta för att få fram svar på hur de ska hantera morgondagen. Med 

omsorg menas att hjälparen i första hand observerar, lyssnar, tar emot och försöker förstå 

samtalets mening. Det vill säga samtalets sanna betydelse och vilka behov som finns. För att 

skapa ett bra samtal både för hjälparen och klienten måste hjälparen inse sin egna kapacitet 

och när man inte längre professionellt kan hantera det som sägs. I detta moment kan man 

identifiera nätverket, genom att exempelvis måla upp en nätverkskarta. Då ser man hur 

nätverket ser ut och vilka resurser det innehar.  

När samtalets mening är fastställt och vilka behov som skall tillgodoses är det dags att 

strukturera upp en plan för samtalet. Med detta menas att man ger svar på frågor om vad man 

har för mål med samtalet. Vart vill man att samtalet skall leda? Först skall hjälparen genom 

inlevelse och aktivt lyssnande försöka inta klientens plats och försöka förutse dennes 

reaktioner och upplevelser. Sedan inleds samtalet varpå man följer den plan man skrivit ned. 

Och avslutningsvis skall samtalet bearbetas och man diskuterar och reflekterar kring de 

intryck samtalet gett.  

 Under denna del av samtalet bearbetas känslor. Hjälparen skall uppmuntra ungdomen 

att visa sina känslor och sätta ord på dem. I detta skede är det av högsta vikt att hjälparen intar 

en roll som personlig men inte privat. Skillnaden i dessa två förhållningssätt är att vid rollen 

som personlig är hjälparen närvarande med alla sinnen, fångar upp inte bara ord utan även 

stämningen och möter ungdomen i samtalet. Att som hjälpare blanda in sitt egna privatliv är 

inte att föredra. Det är ungdomens liv som samtalet handlar om inte hjälparens problem och 

erfarenheter (Beskow 2000).  

 Killar saknar oftare än tjejer, ett språk för det som rör sig inom dem som känslor och 

tankar (Västsvenska nätverket för suicidprevention).  

 

 Viktigast vid samtal är inte att nå de mål som satts upp utan att samtalet upplevs som 

meningsfullt för ungdomen, för i slutändan är det vad som räknas. Ett samtal av denna art 

skall ha en preventiv effekt då ungdomen bemöts med respekt och acceptans (Beskow 2000). 
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Madsen talar vidare kring respekt och acceptans då grunden i ett pedagogiskt samtal 

är tillit. Kommunikationen är ömsesidig och tvivel riktas mot det gemensamma som är 

föremål för undervisningen. Den socialpedagogiska relationen karaktäriseras av minst två 

autonoma individer som kommer i ett asymmetriskt förhållande. Individen fråntas sina 

möjligheter och den andra individen (socialpedagogen) strävar efter att ge möjligheterna åter. 

Socialpedagogen ska arbeta för att vara en förlösande kraft. Pedagogen övertar inte klientens 

problem eller bekymmer utan ger dem tillbaka till henne själv. Handlingspositionerna ska 

förlösas dvs. friges och ges till klienten själv. Då respekteras den andres livsform (Madsen 

2001). 

Även Eva och Els-Marie uppmärksammar vikten av att strukturera samtalet. Det kan 

vara till hjälp i samtalet att kartlägga tankarna. Ger de negativa eller positiva spiraler? När 

tänkte du såhär sist? Hur kändes det då? Att ställa s. k sokratiska frågor är ett bra sätt. Då får 

ungdomen själv berätta om vad som hände och de får ord på det inre. Dessa frågor skapar ett 

flöde, gör problemen hanterbara när man bryter ner dem i mindre delar och kan diskuteras. 

Detta kallas kognitivt förhållningssätt som handlar om att få syn på hur man tänker, 

tankemönster som påverkar oss negativt och hur vi sedan handlar. Kognitiv psykoterapi har 

väldigt positiv verkan på suicidala människor. Suicidal använder man på allt från en känsla av 

meningslöshet, hopplöshet, att man vill bort, till suicidförsök och suicid. Då möts hjälpare och 

ungdom på samma plan som forskare. Ungdomen blir delaktig i sitt friskblivande. Det 

salutogena förhållningssättet är en annan viktig faktor dvs. att man ser människan som frisk 

och kompetent. Det är situationerna runt människan som gör att hon kan rasa inte människans 

brister (Västsvenska nätverket för suicidprevention). 

 

I varje samtal möts minst två livsvärldar. Att föra ett samtal förutsätter att vi erkänner 

den andra som en person liksom jag själv. Pedagogen ska kunna sätta sin professionalism i 

parantes och möta en livsvärld som kan vara helt främmande. I detta spännande möte blir 

perspektivbytet ett måste för att kunna förstå samtalspartnern. Socialpedagogen skall förstå 

inte förklara. Genom att tolka ges klientens livsvärld betydelse. Målet med samtalet är att 

synliggöra viktiga delar i dennes livsvärld. Socialpedagogen handlar aldrig för klienten utan 

är en resurs som tillförs genom kompetens. Klienten kan göra denna kompetens till hans eller 

hennes egna. Madsen påpekar, liksom Eva och Else-Marie tidigare gjort, att det handlar om 

att ta fram dolda resurser i ljuset och utveckla nya. Socialpedagog och klient handlar 

tillsammans. Klienten får tillbaka sina livsmöjligheter och kan utveckla dessa (Madsen 2001). 
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”Ingen kan få en att vilja leva. Men tro mig, livet är för dyrbart för att kastas bort. Jag vet 

det. Jag ska aldrig mer göra något så dumt. Jag är bara glad för att jag försonats med mig 

själv. Nu tycker jag om mig själv”( s. 151 Klagsbrun 1981) 

 

 All interaktion människor emellan är socialt. Dock finns det samtal och ögonblick som 

skiljer sig från andra. Buber anser att de flesta av de möten som kallas samtal handlar snarare 

om prat. I ett mellanmänskligt möte ser de inblandade parterna varandra som en partner i ett 

livsskede inte ett objekt. Man delar en ömsesidig delaktighet genom att man är väl medveten 

om den andras närvaro. Huruvida ett enligt Buber äkta samtal kommer till stånd vet man inte i 

förväg. Vad man säger vet man först när man sagt det. Tystnaden ses emellertid som lika 

betydelsefull men om det äkta samtalet skall äga rum är det en förutsättning att när det är den 

enas tur att tala inte ständigt undviker detta genom att dra sig undan. Det äkta samtalet 

karakteriseras av att både parter bidrar med sig själva. Men här liksom tidigare nämnt får 

hjälparen sätta gränsen för att vara personlig och inte privat. En människa blir fullständig med 

andra. Genom att bekräftas och känna sig delaktig i relation till andra. Ensam kan människan 

inte existera (Buber 2000). 

Även om människan inte kan existera utan andra, behövs det distans för att kunna se 

en person eller en händelse i sin helhet. Distans enligt Buber är inte att hålla ett avstånd i den 

bemärkelsen som ordet kan antyda. Distans i Bubers tolkning är att “stå inför och skild ifrån 

något eller någon”. Distans blir enligt Buber en förutsättning för att träda i relation. I 

distanseringen får man upptäcka någon eller något, därefter tillskrivs detta som ett 

självständigt vara i världen och först när man nått denna förståelse kan man träda i relation. 

När klientens individuella sidor här och nu uppfattas, då kan en “jag-du-relation” möjlig 

(Buber 1997). 

 

 Genom hela livet upprättar människan distans till andra människor. Det egna jaget är 

självständig liksom de människor hon omges av. Människan eftersträvar att bekräftas av 

andra människor och individen föds med en förmåga att bekräfta sina medmänniskor (Buber 

1997). 

Som en del i det äkta samtal innebär att de inblandade accepterar det annorlunda hos 

motparten. När två människor samtalar och meddelar helt skilda åsikter och trots detta 

accepterar man meningsskiljaktigheterna och försöker inte övertyga varandra om den egna 
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åsiktens riktighet. Påverkan ska ske genom att man sår ett frö hos sin samtalspartner. Detta frö 

får gro och växa och kanske kan då åsikter förändras. Men dessa ska aldrig ändras genom 

propaganda, då finns inte det äkta samtalet (Buber 1997). 

 

Du kan inte hindra sorgens fåglar att flyga över ditt huvud, 

 men du kan hindra dem att bygga rede i ditt hår 

 - Kinesiskt ordspråk 

7.2 SOCIALPEDAGOGENS ROLL 

 
Att möta självmordsnära ungdomar kräver att hjälparen själv känner en mognad inför 

att möta de tunga frågor av existentiell karaktär. En hjälpare som inte själv bearbetat sina 

tankar kring döden kan riskera sin psykiska hälsa och kraften att hantera samtalen. Som 

hjälpare måste man våga ifrågasätta sig själv. ”Hur kan jag hjälpa? Hur långt kan jag hjälpa? 

Var går mina gränser? När ska jag slussa dem vidare?” Handledning är betydelsefullt och kan 

ge avlastning och ta bort lidande. En lathund där kontaktdata för att finna stöd underlättar för 

både ungdom och personal (Västsvenska nätverket för suicidprevention). 

Förutom att hjälparen bör ställa frågor om sin egna förmåga och kraft bör även etiska 

överväganden göras i detta arbete. Ska hjälp ges uteslutande i den utsträckning som 

ungdomen själv söker för eller bör hjälparen enligt sin professionellas objektiva kunskap se 

till vad ungdomen behöver? (Buber 1989). 

I socialpedagogik ska individen ges livshjälp. Detta innebär att pedagogen och 

ungdomen har ett speciellt möte där pedagogen strävar efter att sätta ungdomen i rörelse, att 

integrera ungdomen i samhället. Socialpedagogik är att vilja något med andra. Hjälp sker 

genom bildning. Bildning innebär att människans resurser frigörs från undertryckande. Det 

handlar om att ha intentioner att bygga upp och skapa helheter på personliga och samhälleliga 

plan. Socialpedagogen ska i sitt arbete sammanfoga en rad olika kompetenser. Dessa 

kompetenser är knutna till händer, hjärta, tunga och hjärna. Kompetenserna måste bli 

personligt integrerade för att den såkallade femte kompetensen uppstår. När socialpedagogen 

uppnått den femte kompetens har hon eller han möjlighet att de kan omforma och ingripa i sin 

omvärld, att de kan arbeta emotionellt och estetiskt, att samtal kan föras med tillit och 

öppenhet samt att kunna analysera delar och sammanfoga till en helhet. Detta kallas den 

socialpedagogiska bildningsblomman (Madsen 2001). 
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 Dock bör påpekas att hjälparen aldrig kan förmedla välbefinnande, bara stötta till ett 

bättre liv. Hjälparen kan inte visa vägen till världen, bara följa honom/henne till den punkt där 

man kan ana en personlig väg eller dess början (Buber 1989). 

 Även Danielson & Liljeroth (1999) pratar om detta att hjälparen inte kan tvinga fram 

ett förändrat tankemönster hos ungdomen. Han eller hon måste ges tid, tålamod och 

ansträngning. Förändring sker hos ungdomen när tiden är mogen. De talar även om att som 

hjälpare se till de friska och positiva krafter som finns inneboende och i ungdomens 

omgivning. Då skapas en öppenhet och möjligheter till välbefinnande växer.  

“Ting har värde. Människor har värdighet. Därför är de oersättliga.”  

(S. 93 Madsen, 2001) 

 Eva och Els-marie på Västsvenska nätverket för suicidprevention berättar att 

ungdomar kan ge väldigt vaga signaler om att de mår dåligt. Signaler som kanske ingen vill 

eller orkar tro på.  Även om fokus ska riktas mot det friska är det viktigt att hjälparen vågar 

ställa tunga frågor och även vågar ta emot och acceptera oavsett vilket svar.  

På Margretegärdsgymnasiet arbetar Eva på detta sätt hon berättar att hon nämner ordet 

självmord i sina enskilda samtal. Hon tror det är viktigt att våga ställa frågan men bara om 

hon känner att hon kan hantera svaret, att hon kan ansvara för situationen. Men att gå ut och 

prata om det i till exempelvis livskunskapen direkt med många elever,  då kan Eva känna att 

det är en skillnad. Det är viktigt att ha resurser där. Någon som kan ta hand om det. Eva 

brukar nog fråga om de känner att de inte vill leva längre, då något i samtalet har lett fram till 

det. Eva försöker då tala om att hon finns här och tala om att det finns hopp. Om jag inte 

känner att jag klarar av det försöker jag bolla eleverna vidare säger hon. (Eva 

Margretegärdsgymnasiet) 

 

”Särskilt unga människor  behöver uppmuntras att ge luft åt sina känslor i stället för att 

behålla dem för sig själva.” (s. 108 Klagsbrun, 1981) 

7.3 ATT FINNA NYA VÄGAR 

 Wächter (2001) nämner att vikten inte ligger på teorier och metoder utan att skapa ett 

möte. Att skapa ett samtal där hjälparen tillsammans med ungdomen skapar ett utrymme för 

där de kan kartlägga och begrunda runt de frågor och tankar de har. Detta skapa i första hand 
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bra villkor för själva samtalet, men som Beskow (2000) skriver är det viktigare att ha ett bra 

samtal än att lösa problemet. För att skapa jämlikhet i samtalet bör hjälparen undvika 

akademiska termer, utan istället använda sig av ungdomens språk. När ungdomen talar och 

försöker formulera sig bör den själv få leta efter orden, hjälparen ska inte fylla tomrummen 

med sina ord. 

 Ungdomens uppfattning om sig själv förändras under tiden som samtalen pågår, denna 

förändring sker ofta så långsamt att ungdomen själv är omedveten om den. 

Hjälparen ska ha förmåga att följa samtalet på både övergripande och detaljnivå för att förstå 

det till fullo.  För att exempelvis förstå helheten måste man förstå detaljerna och vice versa. 

 

 Berglund (2000) beskriver att ungdomar med problematisk tillvaro har svårt att se sina 

talanger, resurser och alternativa vägar. Som hjälpare är det viktigt att inse att det är 

ungdomarna själva som är experter på sin situation, men de kan behöva vägledning för att 

kunna vara mer öppna för att se sina egna tillgångar. Ungdomarna är en produkt av de 

förväntningar som ställs. Ungdomar som upplever sig vara i en problematisk situation kan 

ofta påverka det som händer och hejda eller påskynda det. Det som de i detta skede behöver 

hjälp med är att uppmärksamma dem på de alternativ som finns samt att hjälpa dem ta fram 

sina egna inre krafter. Människan besitter resurser, starkare än vi kan föreställa oss. 

 

 Det finns en skillnad mellan eleverna, de asylsökande pojkarna som Eva haft kontakt 

med glorifierar inte själmordet. Det är för dem en handling i ren förtvivlan, för att de är rädda 

för att åka tillbaka till sina hemländer (Eva Margretegärdsgymnasiet). 

 

“Vi vet inte vad vi tänkt förrän vi uttryckt oss. I och med att vi uttrycker oss lär vi också 

känna våra egna tankar” (Andersson i Berglund s. 55, 2000) 

 

 Hjälparen bör undvika frågor som inleds med ett ”varför?” och istället inleda med 

”var”, ”när” och ”hur”. Då uppmuntras ungdomen att berätta och kan genom sin egna 

berättelse nå svar och lösningar. (Västsvenska nätverket för suicidprevention) 

Precis som Beskow, tar Berglund (2000) upp hur frågor bör inledas och att frågor som 

inleds med “varför?” bör undvikas. Frågor som inleds med varför begränsar berättandet. Och 

att sätta ord på sina upplevelser och känslor fungerar som en spegel med vilken man kan se 

sig själv med ett nytt ljus. Genom att se sig själv och berätta om sitt liv kan ungdomen växa 
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och må bra. 

 Det är inte bara viktigt att se sig själv utan också att bli sedd av andra. Återkommande 

för ungdomar som tagit sig ur en kris är att de framhåller en person som de känner lyssnat på 

dem, sett dem, trott på dem och ställt upp för dem. De behöver känna att de är förstådda, att 

de får uppmärksamhet och att de har ett värde.  

Oavsett vad ungdomen varit med om kan det inte bli ogjort, utan det som har skett har 

skett, men ungdomen kan få starkare och en erfarenhet rikare ur det. Inte se det som hänt som 

bortkastad tid, acceptera det som hänt. 

Genom att acceptera det som varit och gå starkare ur det kan ungdomen få en mer positiv 

självbild och en förändrad livsstil. Genom detta kan den finna ett nytt sammanhang i livet 

(a.a.). 

 

 Konsten är ej att aldrig falla utan att resa sig efter varje fall - Kinesiskt ordspråk 

 

 Socialpedagogen har inga inbokade samtal, men samtal sker dagligen med eleverna på 

skolan, när ”Kim” går genom korridorer eller så. Det är eleverna som ber om att få samtala. 

Men ”Kim” tycker om att gå i korridorerna eftersom man på så vis kommer eleverna närmare 

(Socialpedagog på högstadium). 
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8. Diskussion och analys 

 
 Litteratur och artiklar vi läst speglar ett Sverige där resurser saknas och 

beredskapsplaner som gör det snabbt att agera vid ett självmord är högst bristfälliga. Även 

våra intervjuer vittnar om stora brister. Som vi tidigare nämnt så saknar 60% av skolorna i 

Sverige beredskapsplaner i händelse av självmord. En större och mer utarbetad beredskap 

skulle leda till ökad trygghet och en bättre handlingskraft. Alla vet sin roll och vilka åtgärder 

som förväntas och krävs av situationen. Viljan att förändra och skapa ett samhälle med stor 

öppenhet och tolerans finns i allra högsta grad. Så vad är då problemet? Enligt oss är de 

främst tre hinder som bromsar det preventiva arbetet; brist på resurser då i både form av 

kompetens, tid och pengar och rädslan för att tala om självmord. För att möjliggöra och 

frigöra den goda viljan måste våra professionella backas upp. Ge dem tid, 

kompetensutveckling och handledning. Vi har stor förståelse för de lärare som ryggar tillbaka 

när de ombeds ta hand om ämnet livskunskap. Livskunskap är obligatoriskt först från och 

med gymnasiet, varför först då? Barn socialiseras tidigt och hur man väntar så länge med att 

visa hur man är en bra vän, innebörden av acceptans och respekt är något vi inte förstår. Vi 

önskar att detta kunde bli en naturlig del av skolgången, ”så ett frö” med goda solidariska och 

medmänskliga värderingar från barnsben.  

 Stora och tunga frågor ska behandlas och lärare kan känna att de saknar kompetens att 

hantera de känslor och tankar som kan tänkas bli resultatet av en diskussion. De känner sig 

inte hemma i denna roll. Om lärare ska stå bakom dessa lektioner måste de erbjudas 

utbildning i att hålla samtal av denna art. Att hålla dessa lektioner tillsammans med en kollega 

är att föredra. De kan bolla frågor med varandra och få en mindre sårbar roll i klassrummet. 

Vi tror att lärare idag har väldigt stor press på sig. Inte nog med att de ska hantera stora 

klasser, de kan komma att få agera rollen som ”kurator” då han/hon ofta är så överhopad av 

arbete att han/hon inte blir en synlig figur i korridorerna utan en främling bakom en dörr. 

Hjälpen måste få ett ansikte.  

 I det känslomässiga kaos som självmordstankar har ungdomen inte tid och kraft att ta 

reda på vart hjälpen finns. Elevvårdsteam måste vara välkända och trygga människor dit 

ungdomar vill söka sig. Att uttrycka känslor är svårt, här måste vi underlätta genom att skapa 

ett öppet och accepterande klimat där inga problem är varken för små eller för stora. Med väl 

fungerande elevhälsa kan många ungdomar fångas upp genom att vuxna är uppmärksamma. 
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En stor majoritet meddelar sina intentioner så låt inte dessa meddelanden passera utan stanna 

upp och lyssna. Alltför många gör det inte. 

 Vi anser att de på Margretegärdsskolan i Uddevalla föregår med ett gott exempel 

genom att fokusera kring det positiva i livet, och att  inte lägga tyngden på problemet utan på 

lösningen.  

Kanhända en självmordsnära ungdom saknar kontakt med vuxna utanför skolans väggar och 

därmed spelar skolan en oerhört viktig roll. Men denna roll ska läraren inte bli tyngd av. Det 

måste satsas på elevvårdsteam dit alla kan söka sig och snabbt få någon att tala med. Kanske 

kan ibland detta möte avgöra valet mellan liv och död? Båda de skolor vi besök saknar 

kamratstöd, genom detta tror vi att avståndet till vuxna blir längre och saknar naturlig länk.  

 

 Att satsa på ungdomar borde vara en självklarhet. Men i neddragningarnas tider ska 

det sparas in på varenda krona. Politiker kanske tror att problem bara försvinner? Nej vi tror 

nog att våra politiker är något klokare än så, dock tycks det vara svårt att göra långsiktiga 

satsningar. De problem man inte tar tag i begynnelsen får man ta tag i senare och då har 

problemet med stor sannolikhet växt sig större. Och blir kostsamt både känslomässigt och 

ekonomiskt. Att inte satsa på den uppväxande generationen är att inte satsa på framtiden. När 

vi ser tillbaka på vårt uppsatsskrivande önskar vi att vi frågat en politiker hur de resonerade 

och vad som kommer hända längre fram. Vi ser med intresse fram emot den utredning som 

för tillfället pågår och som kan ligga till grund för ett Nationellt program från regeringen. 

Preventionsarbete är även på agendan för ett internationellt projekt inom EU.  

 Vad detta kommer leda fram till återstår att se, men våra förhoppningar är att frågan 

får ett större utrymme i dagens samhälle och utbildningar. Detta genom att handlingsplaner 

och väl utvecklade stödsystem kommer vara en naturlig del i arbete med ungdomar och inte 

som nu, unika exempel i skolor som drivs av eldsjälar. Även detta hade varit av intresse att 

diskutera med en politiker.  

 Utopin om en nollvision känns väldigt avlägset, men även om det är en omöjlighet är 

det värt att sträva efter. Varje liv som räddas gör kampen mot självmord värd det så sikta 

högt. 

 

 För att återgå till våra frågeställningar med denna uppsats vilka var a) Vilken 

beredskap har skolan att hantera den kris som blir följden vid ett självmord eller 

självmordsförsök? b) Hur fungerar preventionsarbetet för självmordsnära ungdomar? c) 
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Skiljer sig ungdomar åt i värderingsfrågor och självmordsbenägenhet beroende på kön, klass 

och etnicitet? d) Kräver dessa möjliga olikheter skillnader i arbete och bemötande?  

 Så kan man väl svara att beredskapen kan förbättras i väldigt stor utsträckning. Hur 

arbetet fungerar idag med de självmordsnära ungdomarna kan man tycka att arbetet går 

framåt och uppmärksammas allt mer. Gällande värderingsfrågor och självmordsbenägenhet 

berättar Eva från Margretegärdskolan om de asylsökande pojkar som i sin desperation kan se 

det som en väg ut. Ett sätt att slippa leva i rädsla att inte få stanna eller rädslan för att 

återvända till sitt land. Flickor tycks ägna sig i större utsträckning åt destruktiva mörka 

handlingar såsom att skära sig och visa upp hur trasiga de känner sig på insidan genom att 

visa fysiska skador. En förhoppning att bli sedd. Och även att söka människor i samma 

situation för att känna samhörighet genom exempelvis de självmordspakter som finns på 

nätet.  Pojkar tycks ägna sig mer åt att utmana livet för att förtränga sitt inre kaos. Då pojkar 

ibland kan sakna förmågan att sätta ord på sina känslor oftare än flickor kan praktiska 

övningar göra saker mer tydliga och överskådliga och på så vis underlätta samtal. Man har en 

specifik övning att tala kring, övningarna kan se olika ut, men se på film och 4 hörnsövningar 

är två exempel. Genom vår analys har vi skapat en samtalsmodell.  
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9. Åtgärd vid hot om självmord - en socialpedagogisk 

samtalsmodell 
 
 Under resans gång med denna studie fann vi tre tydliga teman i vårt material. Dessa 

tre teman var samtalet, hjälparen och berättelsen. Vi vågar påstå att dessa teman klart 

representerar socialpedagogikens mening och mål. Och det är utifrån dessa tre pelare vi har 

konstruerat vår modell.  

 

Vid varje möte ska struktur för samtalet arbetas fram gemensamt av hjälparen och 

ungdomen enligt vår modell. Ungdomen och hjälparen ska agera tillsammans mot ett 

gemensamt mål. Frågor att ta ställning till innan båda samtalsparter angriper problemet är 

”Varför är vi här?” och ”Vart vill vi nå med våra möten?”. Att få till stånd ett meningsfullt 

och bra samtal är viktigare än att lösa alla problem. Genom att besvara dessa frågor vet båda 

parter varandras avsikter och ungdomen uppmuntras att ta kontroll över sin situation. 

Hjälparens roll är inte att överta ungdomens problem utan att ge dem åter. Det går aldrig att 

visa ungdomen världen, hjälparen kan bara finnas där som ett stöd att visa vägen dit.  

Samtalets fokus ska ligga på situationen idag och inte på det som varit. Det som hänt 

går ej att göra ogjort men kan genom reflektion leda till nya insikter. Insikter kombinerat med 

erfarenheter ger ungdomen en bättre beredskap att hantera framtida problematiska situationer. 

Dessa insikter kan endast komma till stånd genom att ungdomen själv blir medveten. 

Hjälparen kan aldrig tvinga fram en förändring i de tankebanor som ligger till grund för 

problematiken. Förändring sker när tiden är mogen. Hjälparen kan genom sin kunskap så ett 

frö hos ungdomen som där får växa och slå rot. Att försöka förklara ett problem ska undvikas, 

försök istället att förstå. Problem ska ses både i detalj och i sin helhet för bästa förståelse.  

Hjälparen ska möta ungdomen där den är, akademiska termer hör inte hemma i ett samtal av 

denna art. Använd ungdomens språk och ställ sokratiska frågor. Att ställa dessa frågor ger en 

möjlighet att förstå vad som ligger till grund för att vissa situationer och tankar uppstår i 

ungdomens liv. Problemet kan ses från olika vinklar och hjälparen kan nyansera problemet. 

Detta är betydelsefullt för att ungdomen ska upptäcka att livet inte går i svart eller vitt, som 

ungdomen kan uppleva i sin situation. Det finns alltid en mellanväg att gå.  

 

 I dessa samtal skall ungdomens uppmuntras att tala- om visa sina känslor. Hjälparen 

skall låta ungdomen få utlopp för sina känslor och bekräfta dem. Alla har rätt att må dåligt 
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och det är fullt normalt. Ungdomen kan känna att den famlar i ett evigt mörker utan slut. 

Hjälparen ska tala om hoppet, att det finns en väg ut. Och att de gemensamt ska finna denna 

väg ut ur hopplösheten. Med detta menar vi inte att man ska bagatellisera ungdomens känslor, 

dessa ska bekräftas i allra högsta grad. Vad vi menar är att man ska rikta fokus mot det friska 

och positiva i ungdomens liv istället för att bara se till de svårigheter han eller hon upplever i 

sitt liv. Att fokusera på det friska är att bygga upp ungdomens självkänsla som i detta skede i 

livet ofta är raserad. Åter igen handlar det om att hjälpare och ungdom tillsammans ska finna 

nya vägar och möjligheter. Hjälparen ska inte lösa problemen utan stötta ungdomen att själv 

ta tag i och lösa sina svårigheter. Att ungdomen får hjälp till självhjälp gör att de ser sina egna 

möjligheter och vilka talanger och resurser de själva besitter. De har full kontroll över sin 

egen situation och har alla möjligheter i världen att få ett bättre liv. Att de får återta kontrollen 

över livet är det första och största steget mot autonomi och en god självkänsla. Visa som 

hjälpare att du finns där som ett stöd och bollplank. I deras berättande om det egna livet ska 

hjälparen finnas där för att lyssna och bekräfta. Uppmuntra berättandet och låt ungdomen 

själv finna ord där tomrum uppstår. Var inte rädd för tystnaden, den fyller sin funktion likväl 

som samtalet.   

 

 När man nått fram till denna punkt där ungdomen kommit till insikt om sina egna 

resurser är det tid att se till det omgivande nätverkets resurser. Detta sker lämpligtvis genom 

att man tillsammans målar upp en nätverkskarta. Detta ger en god överblick över vilka 

människor som har inflytande på ungdomen och vart det finns tomrum. Dessa tomrum kan 

hjälparen och ungdomen fylla genom att man gemensamt söker sig utanför det befintliga 

nätverket för att utvidga det. Hjälparen kan aldrig bortse från det omgivande nätverket och 

bör inte heller göra så. I nätverket finns många positiva krafter vilket kan stärka ungdomens 

känsla av att vara en del av en gemenskap och ett sammanhang. Nätverket är alltid 

närvarande, hjälparen finns bara där periodvis och tillfälligt. I nätverket kan ungdomen finna 

en förebild och någon att luta sig mot när livet känns motigt. Denna förebild behöver inte 

nödvändigtvis finnas i det primära nätverket utan kan likväl finnas i det sekundära nätverket i 

form av exempelvis en lärare som sett honom eller henne.  

 

Även om samtalsparterna ska utgöra två jämlika och självständiga individer kan man 

inte bortse från att det finns ett visst maktförhållande. Detta måste hjälparen vara väldigt 

tydlig med. Hjälparen måste förklara att hon eller han styrs av lagar och etiska överväganden, 
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anmälningsplikten kommer alltid före tystnadsplikten. Då byggs samtalen på tillit och 

ungdomen kan välja vad han eller hon vill berätta. Då minskar risken för att ungdomen ska 

känna ett svek från hjälparen om en anmälan blir nödvändig. 

 

 Liksom vi tidigare talat om är handledning och utbildning viktigt. Alla skolor och 

även andra arenor där ungdomar vistas kan finna hjälp av en liten guide. Denna guide kan 

innehålla viktiga telefonnummer till elever, hjälporganisationer ex. BRIS, BUP och 

användbara webbsidor där ungdom och personal kan finna information och stöd. 

 

 Denna modell ser vi som en bra början till ett bättre samtal ungdom och hjälpare emellan 

där fokus ligger på samtal, berättelsen och hjälparens roll. Det här är ingen definitiv metod, 

men en vägvisare för hur samtal av denna karaktär ska behandlas. 
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Abstract 
 

 Each and every year 40-50 young people in the age between 10-19 commit suicide. 

Since the year of 1979 suicide has decreased with about 30%. Sadly this positive fall has not 

effected the younger group. The Swedish goverment has given the The National Board of 

Health and Welfare and the Peoplehealthinstitue the commission to form a plan for suicidal 

prevention. The reason is that sucide- and people trying to commit suicide now is increasing. 

Suicide costs the society approximately  5,5 billion SEK each year.  

 A study carried out in the schools of Sweden shows that over 60% lacks in the work 

with the suicidal youth. They are without a plan in taking action in case of suicide.  

The reason for our study is to try to build a platform for working with the suicidal youth in 

practical work. We have studied this issue by reading books and conducting interviews with 

professionals in this matter.  

 Our questions in our study is ”What preparation has the school in taking action in case 

of suicide?” and ”How well is the preventional work with the youth today?”. We have 

reached in our study three themes ”the helper”, ”the story” and ”the conversation”.  

By using these themes we have made our own model in social pedagogy. This model will 

hopefully show the way to a more fruitful conversation.  
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Bilaga  

Intervju Guide  1 
Samtalsmanual för högstadium och gymnasium. 

 

Vill du berätta lite om dig själv och dina arbetsuppgifter? Namn, ålder, utbildning, gjort 

innan? 

 

Hur stor är skolan? 

Fördelning tjejer/killar? 

Svenskar/invandrare? 

Vad ligger den i för område? 

 

Vad känner du till om det nationella programmet för utveckling av självmordprevention? 

 

Har ni på skolan några riktlinjer på hur arbete med självmordsnära ungdomar skall bedrivas? 

 

Hur anser du att detta arbete fungerar? 

 

Hur ser du att arbetet skulle kunna utvecklas? 

 

Anser du att arbetet kring detta ämne bedrivs i tillräcklig utsträckning? 

 

Har ni någon form av kamratstöd på skolan? Hur fungerar det? 

 

Har det uppkommit diskussioner kring självmord? 

I vilket sammanhang? 

Hur hanteras sådana diskussioner? 

 

Hur ser ungdomarna på självmordshandlingen? Skiljer sig detta mellan killar och tjejer? 

 

Kan du beskriva din erfarenhet av självmordnära ungdomar? 
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Nedan stående påståenden är från För ung att dö  Av Francine Klagsbrun (1981) 

 

• ”Ingenting kunde ha hejdat henne då hon väl beslutat sig för att ta livet av sig” 

• ”Nämn inte ordet självmord för henne. Det sätter bara griller i huvudet på henne” 

• ”Det kan inte ha varit självmord. Han efterlämnade ju inte något brev” 

• ”Du borde hellre stanna hos henne över natten, ty det är så som de flesta självmord begås” 

• ”Det förvånar mig inte,. Självmord ligger i familjen, förstår du” 

 

Har du något som du vill tillägga kring det vi pratat om? 
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Bilaga 

Intervju Guide  2 
Samtalsmanual för Västsvenska nätverket. 

 

Vill ni berätta lite om er själv och era arbetsuppgifter? Namn, ålder, utbildning, gjort innan? 

 

Hur skulle ni beskriva det arbete ni utför i det Västsvenska nätverket för suicidprevention? 

 

Är ni involverade i skapandet av det nationella programmet för utveckling av 

suicidprevention? 

 

Hur väl etablerat tror ni det nationella programmet är bland ungdomsarbetare? 

 

Hur anser ni att detta arbete fungerar? 

 

Hur ser ni att arbetet skulle kunna utvecklas? 

 

Anser ni att arbetet kring detta ämne bedrivs i tillräcklig utsträckning? 

 

Kan ni beskriva er erfarenhet av självmordnära ungdomar? 

 

Om det fanns något som ni ville förmedla till en ungdomsarbetare som arbetar med detta 

ämne, vad skulle det vara? 
 

Hur ser ni på preventionsarbetet i framtiden? 

 

Vad tror ni är anledningen till att självmordsstatistiken bland ungdomar inte minskar till 

skillnad från övriga åldersgrupper? 

 

 

 

 45



 

Nedan stående påståenden är från För ung att dö  Av Francine Klagsbrun (1981) 

 

• ”Ingenting kunde ha hejdat henne då hon väl beslutat sig för att ta livet av sig” 

• ”Nämn inte ordet självmord för henne. Det sätter bara griller i huvudet på henne” 

• ”Det kan inte ha varit självmord. Han efterlämnade ju inte något brev” 

• ”Du borde hellre stanna hos henne över natten, ty det är så som de flesta självmord begås” 

• ”Det förvånar mig inte,. Självmord ligger i familjen, förstår du” 

 

Har ni något som ni vill tillägga kring det vi pratat om? 
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