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Abstrakt 

Bakgrund: År 2014 begick 1531 människor självmord i Sverige. Suicid är ett komplext 

problem och det kan finnas många bakomliggande orsaker. Det är svårt att förklarar varför 

vissa människor tar livet av sig medan andra inte gör det, trots att de befinner sig i liknande 

livssituationer.  En strukturerad suicidriskbedömning kan vara till hjälp för att finna 

riskfaktorerna för suicid. Syfte: Syftet var att studera riskfaktorer för suicid som 

sjuksköterskan ska vara uppmärksam på i mötet med patienten. Metod: Studien är en 

litteraturöversikt, vilket innebär att redan framtagen data, så som publicerad vetenskaplig 

forskning och officiella dokument inom området suicid har sammanställts. Resultat: Visar en 

bredd av olika suicidrisk faktorer över flera länder samt individer i olika åldrar. Depression, 

Personlig kris, Upprepade suicidförsök samt Skillnad mellan könen, visade sig var de fyra mest 

belysta riskfaktorerna. Diskussion: Det är inte givet varför en person begår suicid. Det finns 

många utlösande faktorer som kan ligga till bakgrund för suicid. Slutsats: Det är viktigt att 

som sjuksköterska våga ställa öppna och raka frågor runt tankar om suicid för att upptäcka 

riskfaktorer som kan ligga till grund för ett suicidförsök. 
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Bakgrund 

 

År 2014 begick 1531 människor självmord i Sverige. Antalet självmord i Sverige har under de 

senaste femton åren minskat med cirka 20 procent. Dock gäller det inte ungdomar, där 

självmorden legat på samma nivå under en längre tid (Karolinska Institutet, 2015).  

Ordet självmord kan för många vara ett laddat ord. I takt med den utökade internationella 

forskningen i Sverige, där engelska är det dominerande språket, används nu begreppet 

suicid efter engelskans suicide. Man föredrar då att termen självmord ersätts med suicid 

(Socialstyrelsen, 2006, s. 9-10). Suicid är ett komplext problem och det kan finnas många 

bakomliggande orsaker. Det är svårt att förklarar varför vissa människor tar livet av sig 

medan andra inte gör det, trots att de befinner sig i liknande livssituationer. Ett samspel av 

miljö, biologiska, genetiska, psykologiska, sociala och kulturella skillnader kan vara faktorer 

som resulterar till suicid (Socialstyrelsen, 2006, s.16). Lin, Zhang, Zhou, och Jiang (2016) 

menar att psykiska störningar, akuta negativa livshändelser och dysfunktionell impulsivitet 

bidrog till risken för suicid.        

  

I en studie visade det sig att planerade suicid utfördes oftare av personer som fått diagnosen 

egentlig depression (Kim et al., 2015).  Depression tillhör en av de stora folksjukdomar som 

drabbar människor i alla åldrar. Egentlig depression är ett mycket allvarligt 

sjukdomstillstånd som kan innebära att personen som är drabbad får stora svårigheter att 

klara av vardagslivet med nedsatt livskvalitet som följd. Minst 25 procent av alla kvinnor och 

15 procent av alla män kommer någon gång i livet få en behandlingskrävande 

depression(Socialstyrelsen, 2010, s.12). 

 

Det finns tre framförallt utmärkande faktorer för patienter i riskzonen för suicid dessa är 

ambivalens, impulsivitet och rigiditet. Ambivalens, personerna har ett behov av att komma 

bort från den psykiska smärtan. Egentligen vill man inte dö, men man vet inte hur man skall 

orka med den psykiska smärtan man har. Den psykiska smärtan överskuggar viljan till att 

leva. Om personen med suicidtankar får hjälp och stöd att se alternativa lösningar kan man 

eventuellt förhindra suicid.  Impulsivitet, suicid är en impulsiv handling. Med hjälp av 

hälso-och sjukvårdspersonal kan man fånga upp den suicidnära patienten och minimera 
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risken för impulsiviteten. Det är även viktigt att de närstående får hjälp att hantera och 

minimera risken för impulsivitet hos personen med suicidtankar. Om en person avbryts i 

impulsögonblicket kan krisen lösas upp (Karolinska institutet, 2009, s.12). Det finns ett 

samband mellan impulsivitet, suicid och låga nivåer av socialt stöd.  En person med lågt 

socialt stöd har ökade nivåer av impulsivitet och löper risk för suicid (Klieman, Riskind, 

Schaefer & Weingarden, 2012).  Rigiditet, det är svårt för den suicidnära patienten att hitta 

andra vägar ut ur problemet då deras känslor och tankar är begränsade. De gör ofta 

uttalande om att ha en känsla av meningslöshet och att “vilja dö”. Dessa uttalanden kan vara 

ett rop på hjälp och får inte ignoreras (Karolinska Institutet, 2009, s. 12). 

 

Ottosson och Ottosson (2007, s. 205-206) beskriver att utvecklingen av självmordsbenägenhet 

är en process som benämns självmordsprocessen. Vilket innebär en utveckling beroende av 

individens livssituation och det psykiska tillståndet. Det första steget i processen är 

nedstämdhet en depression som fortfarande är avledbar. När depressionen blir mer fixerad 

och livet känns meningslöst och hopplöst är det inte långt till dödstankar. “Ett läge utan 

hopp och ett liv utan mening gör döden till en utväg”. Dödstankar kan övergå till 

dödsönskan, en olycka eller en allvarlig sjukdom som tar slut på lidandet är önskat. Vid 

denna tidpunkt avbryts processen för de flesta. Dödsönskan kan dock utveckla sig till 

suicidstankar vilket innebär egen aktivitet för att dö. När individen har bestämt sig för 

metod, plats och tidpunkt har suicidtankarna utvecklats till suicidplaner.    

 

Ungefär hälften av dem som tar sitt liv i Sverige hade haft kontakt med hälso- och 

sjukvården under sin sista månad i livet. I många fall hade förebyggande vårdinsatser 

kunnat förhindra suicid (Socialstyrelsen, 2006, s.23) 

 

I ICN:s etiska kod står det att:  

“Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande” S.3  

Sjuksköterskan har ett delat ansvar med samhället för att främja hälsa och sociala behov hos 

den sårbara befolkningsgruppen. Sjuksköterskan har även ett personligt ansvar genom 
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kontinuerligt lärande upprätthålla sin yrkeskompetens (Svensk sjuksköterseförening 2014). s. 

4-5 

En strukturerad suicidriskbedömning kan vara till hjälp. Hälso- och sjukvården ansvarar för 

att personen som gör en suicidriskbedömning har en adekvat utbildning samt har ett bra 

stöd av minneslistor över statistiska riskfaktorer för suicid samt olika skattningsskalor. 

Socialstyrelsen (2010, s.118)  

De viktigaste resurserna som primärvårdens personal har är att visa engagemang, 

lyhördhet, omtanke om och intresse för en annan människa, samt använda sin 

kunskap för att förmedla hopp om att livet är värt att leva. Det gäller att förmedla att 

hjälp och stöd finns för den unika och värdefulla personen som man möter. Det 

handlar om att agera för att förhindra självmord- att rädda liv. (Karolinska Institutet, 

2009, s. 22).  

 

Skärsäter (2009, s.734) menar att den psykiska smärtan är svår att beskriva. Den kan komma 

till uttryck på många olika sätt. I det akuta skedet kan det vara svårt för patienten att 

formulera sina behov. Skärsäter (2009, s.724) anser att det därför är viktigt att vid bedömning 

av suicidrisk vara lyhörd och skapa en trygg dialog med patienten. 

Det professionella stödet från sjuksköterskan skall bland annat präglas av att: “Underlätta 

för patienten att kommunicera sina bekymmer och besvär 

Stödja patientens aktiviteter i att skapa en normal daglig livsföring 

Hjälpa patienten i att analysera destruktivt beteende och testa nya alternativ 

Främja egenvård och integritet”(Skärsäter, 2009, s. 734). 

Som sjuksköterska är det viktigt att man har klart för sig att inget fall är hopplöst. Att ha en 

positiv hälsofrämjande inställning till patienten samt ge bekräftelse och ömsesidighet stärker 

människans tro på sig själv (Blomberg & Hedelin, 2007; Skärsäter & Willman, 2006; 

Svedberg, Jormfeldt & Arvidsson, 2003, refererad i Skärsäter, 2009, s.734).  

 

Orlando (1990) beskriver omvårdnadsprocessen Orlando's Nursing Process Discipline 

Theory. Modellen förklarar att rollen för sjuksköterskan är att ta reda på och möta patientens 

omedelbara behov av hjälp. Att lära sig att förstå vad som händer mellan sig själv och 

patienten är den centrala kärnan av sjuksköterskans praxis och omfattar den grundläggande 
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ramen för den hjälp hon ger patienten. Den hjälp patienten behöver är inte alltid uppenbar, 

på grund av detta måste sjuksköterskan tänka utanför ramarna. Genom att se patienten ur ett 

större perspektiv kan man upptäcka orsaken till patientens beteende och sätta in rätt 

åtgärder. Sjuksköterskan kan möta patientens behov direkt när patienten själv är oförmögen 

till att tillgodose sitt eget behov eller indirekt genom att hjälpa patienten vidare till annan 

vårdtjänst. (Orlando, 1990, s.1-9). Både Carlén och Bengtsson (2007) samt Owens et al.( 2011) 

anser att bilden av den typiskt deprimerade eller suicidnära personen behöver inte alltid 

vara helt självklar. En del patienter med suicidtankar bär som en “mask”, de beskrivs som 

sociala och framgångsrika människor som har svårt för att visa sårbarhet. 

 

 

Problemformulering 

“Varje suicid representerar både en individuell tragedi och en förlust för 

samhället. Suicid kan få omfattande och långvariga konsekvenser för familjer 

och andra efterlevande, både känslomässigt och praktiskt.”(socialstyrelsen 2010, s. 10) 

 

Antalet suicid i Sverige har minskat de senaste åren men inte tillräcklig. Många av dem som 

tar livet av sig har strax innan sökt sjukvård. Det finns en möjlighet att sjukvården många 

gånger missar tecken till psykisk ohälsa och suicidrisk.  I mötet med patienten kan 

sjuksköterskan ställa de rätta frågorna för att tidigt bli uppmärksam på riskbeteenden som 

senare kan leda till suicid. Med denna litteraturöversikt kan bakomliggande faktorer och 

tecken till suicidrisk uppmärksammas.  

 

Syfte 

Syftet var att studera riskfaktorer för suicid som sjuksköterskan ska vara uppmärksam på i 

mötet med patienten. 

 

Metod   

En litteraturöversikt, vilket innebär att redan framtagen data, såsom publicerad vetenskaplig 

forskning och officiella dokument inom ett visst omvårdnadsrelaterat område har 

sammanställts. (Friberg, 2012, s.133) Polit och Beck (2016) beskriver att de viktigaste stegen i 

att förbereda en litteraturöversikt är bland annat att formulera en fråga, utarbeta en 
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sökstrategi, genomföra en sökning, hämta relevanta källor, analysera informationen och 

förbereda en skriftlig syntes.  (s.114) En litteraturöversikt kan inspirera till nya 

forskningsidéer och bidra till att lägga grunden för andra studier. Till exempel kan en 

litteraturöversikt i en kvantitativ studie bidra till att utforma nya forskningsfrågor samt 

bidra till argument om behovet av en ny studie. En litteraturöversikt hjälper även forskare 

att tolka tidigare resultat (Polit & Beck, 2016, s. 87).  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för de vetenskapliga artiklarna var att de publicerades mellan åren 

2006- 2016, var skrivna på engelska, inriktades på riskfaktorer för suicid och tillgängliga som 

fulltext genom Mittuniversitetets biblioteksservice. Både kvalitativa och kvantitativa original 

artiklar inkluderades i resultatet. Studier som var gjorda på personer med tidigare somatiska 

eller psykiska diagnoser förutom depression exkluderades. Artiklar som saknade etiskt 

resonemang, inte var granskade av en etisk kommitté eller publicerad i en icke vetenskaplig 

tidskrift exkluderades också.  

 

Litteratursökning 

Sökningarna efter de vetenskapliga artiklarna utfördes i två faser i överensstämmelse med 

Friberg (2012, s. 136-137). I första fasen gjordes en översiktssökning för att få en insikt i 

utbudet av artiklar om ämnet suicid. Då användes databaserna PubMed, CINAHL samt 

PsycINFO med sökorden suicide, nurses och Suicide risk vilket gav över 1000 träffar.  I fas två 

gjordes mer organiserade sökningar med avgränsningar och sökord förenat till syftet. I de 

mer organiserade sökningarna användes databaserna PubMed, CINAHL samt PsycINFO 

med sökorden,  history reasons for suicide, nurses, protective factors, root cause suicide, suicidal, 

suicidal behavior, suicidal thoughts, suicidal ideation,  suicide, suicide attempt, suicide risk, 

underlying factors warning signs och triggers. Begränsningarna som användes var artiklar 

publicerade mellan åren 2006- 2016, skrivna på engelska och vuxna personer i alla åldrar 

samt alla artiklar var peer reviewed. Litteratursökningarna presenteras i tabell 1.  
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningar 

Databas/ 

Datum 
Sökuttryck Begränsning Antal 

träffar 
Inkluderade 

artiklar 
 

Antal 

valda 

artiklar 

Författare 

PubMed 
2016-09-02 

(Suicide[MeSH Terms]) AND warning signs  Publish date 2006-2016 
language:English,   
Adult:19+ years 
Free full text 

15 2⋆ 
2⋆⋆ 
1⋆⋆⋆ 
1⋆⋆⋆⋆ 

1 DeJong, T.M. et 

al.(2010)  

CINAHL 
2016-08-31 

Suicide and risk factor and Suicidal ideation Publish date: 2006-2016, 
Language: English, 
all adult  
peer reviewed.  

71 10⋆ 
3⋆⋆ 
1⋆⋆⋆ 
1⋆⋆⋆⋆ 

1 Valenstein, H . et 

al.(2012).  

PsycINFO 
2016-09-02 
 

(Suicide risk AND protective factors) AND 

(suicide attempt) AND (suicidal behavior) 

AND (Suicidal ideation ) 

Publish date 2006-2016, 
language: English, 
Adult:18 yrs & older  
Peer reviewed 

54 11⋆ 
4⋆⋆ 
2⋆⋆⋆ 
2⋆⋆⋆⋆ 

2  Façanha, J. et al. 

(2016). 
Song, H-B & Lee, 

S-A (2016) 
 

PubMed 
2016-09-02 
 

suicide [MeSh Terms]AND underlying 

factors  
Publish date 2006-2016, 

language: English 
Adult: 19+years 
Free full text 

60 6⋆ 
3⋆⋆ 
2⋆⋆⋆ 
2⋆⋆⋆⋆ 

2 Tang, F. et al.(2015)  
Fushimi, M. et 

al.(2006) 

PsycINFO 
2016-09-02 

( history reasons for suicide) Publish date 2006-2016, 
Language: English 
Adulthood (18 yrs & 

older 
Peer reviewed 

91 7⋆ 
4⋆⋆ 
2⋆⋆⋆ 
2⋆⋆⋆⋆ 
 

2 Lizardi, D. et al. 

(2009). 
Burón, P. et 

al.(2016) 
 

PsycINFO 
2016-09-02 

Root cause suicide Publish date: 2006-2016 
Language: English 
Adulthood (18 yrs & 

older) 
Peer reviewed 

14 1⋆ 
1⋆⋆ 
1⋆⋆⋆ 
1⋆⋆⋆⋆ 

1 Gillies, D. et 

al.(2015) 

PsycINFO 
2016-09-02 

(Suicide risk ) AND (protective factor) AND 

nurses 
Publish date 2006-2016, 
Language: English 
Adulthood (18 yrs & 

older 
Peer reviewed 

12 4* 
1**  
1*** 
1**** 
1§ 

1 Walsh, E., & 

Eggert, L. L. 

(2007). 

CINAHL 
2016-10-11 

Suicidal thoughts AND attempted suicide Publish date: 2006-2016 
Language: English 
All Adult 
Peer revieweed 

45 5* 
2** 
1*** 
1**** 

1 Vatne, M., & 

Nåden, D. (2012) 

CINAHL 
2016-10-11 

Suicidal ideation  
AND Self harm  

Publish date: 2006-2016 
Language: English  
All Adult 
Peer reviewed 

31 4* 
4** 
2*** 
2**** 

2 Tuisku, V. et al. 

(2006) 
Oliffe, L, J. et al. 

(2012) 

PubMed 
 2016-10-10 
 

Suicide[MeSH Terms]) AND factors) AND 

triggers 
Publish date 2006-2016, 
language: English 

 Adult: 19+years       
 Free full tex 

23 3* 
2** 
2*** 
2**** 
 

2 
Walsh, S. et 

al.(2009) 
Narishige, R. et al. 

(2014) 

⋆– antal valda efter läst titel. ⋆⋆ – antal valda efter läst abstrakt. ⋆⋆⋆ – antal valda efter la ̈st artikel. ⋆⋆⋆⋆– antal valda efter kvalitetsgranskning. § Förkastade dubbletter efter läst titel.    
 

 

Urval, relevansbedömning och granskning 

Vid varje sökning lästes artiklarnas titlar och delades upp med hjälp av titelns betydelse till 

syftet. Därefter lästes abstrakten på de som vara relevanta. Artiklar med intressanta abstrakt, 

var av betydelse samt omfattade inklusionskriterierna lästes senare i sin helhet. När en 

artikel var vald gjordes en granskning av den vetenskapliga kvaliteten av artikeln med stöd 

utav en reviderad bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). (se bilaga 1 och 2). Genom 

att utesluta en fråga om “patienter med lungcancerdiagnos” som inte var relevant till syftet 
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ändrades maxpoängen på båda mallarna. Den högsta poängen för kvalitativa artiklarna var 

45 och för kvantitativa artiklarna var 44. Den vetenskapliga kvaliteten kunde senare graderas 

från Grad I (hög), Grad II, (medelhög) eller grad III (låg) beroende på poängen. Totalt valdes 

15 artiklar från grad I-III, både kvantitativa samt kvalitativa artiklar användes då de kunde 

belysa syftet.   

 

Analys 

Samtliga artiklar översattes från engelska till svenska för att få en bättre förståelse av 

innehållet. Analysen av de 15 utvalda artiklarna gjordes i enlighet med Friberg (2012, s.140 - 

141 ). De valda artiklarna lästes i sin helhet och bearbetades var för sig av författarna för att 

få en uppfattning och relevans om innehållet. Därefter diskuterades och jämfördes likheter 

och skillnader i teoretiska utgångspunkter, i metodologiska tillvägagångssätt, i analysgång, i 

syften och till sist resultatet.     

Delar av de 15 artiklarnas resultat som svarade på syftet och som handlade om samma sak 

sorterades in under lämpliga kategorier. De olika kategorierna bearbetades var för sig och 

mer övergripande rubriker framkom. I resultatet presenteras de fyra rubrikerna, Depression, 

Upprepade suicidförsök, Personlig kris och Skillnader mellan könen.    

 

Etiska aspekter 

Alla människor är lika värda och ska erhålla samma vård oavsett ålder, kön och social klass. 

Sjuksköterskor bör se och kunna prioritera de svagaste och mest utsatta människorna i 

vården, och tillgodose deras behov. Studierna skall vara granskade av en etisk kommitté 

samt framföra ett tydligt etiskt resonemang. Studiens syfte samt arbetsprocess skall även 

vara tydligt presenterat för deltagarna. Deltagarna i studien ska ha gett sitt godkännande till 

att delta och deras konfidentialitet skall ha tillgodosetts.   

En självklar utgångspunkt för forskningsetiska överväganden är individskyddskravet vilket 

innebär att som samhällets medlem har man ett skydd mot obefogad insyn i exempelvis sina 

livsförhållanden, att man inte utsättas för kränkning eller förödmjukelse alternativt psykisk 

eller fysisk skada. Individskyddskravet har fyra generella huvudkrav på forskningen. 

Informationskravet vilket innebär att forskaren skall informera både 
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undersökningsdeltagarna och uppgiftslämnare om vilka villkor som gäller samt deltagarnas 

uppgift i projektet. Samtyckeskravet innebär att forskaren skall inhämta samtycke från både 

uppgiftslämnaren och undersökningsdeltagarna. Som deltagare i projektet får man själv 

bestämma om hur länge och på vilka villkor man vill delta. När som helst under projektets 

gång skall man kunna avbryta utan att det medför negativa följder. Konfidentialitetskravet 

innebär att all personal i forskningsprojektet bör underteckna en förbindelse om 

tystnadsplikt beträffande användning av etiska känsliga uppgifter om enskilda, 

identifierbara personer. Dessa personer skall avrapporteras på ett sätt så att utomstående ej 

kan identifiera samt att etiska känsliga uppgifter skall vara praktiskt omöjligt för obehöriga 

att komma åt. Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna för 

forskningsändamålet om den enskilda, får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk 

eller andra icke vetenskapliga syften. De insamlade personuppgifterna får inte heller 

användas för beslut eller åtgärd som direkt berör den enskilde som exempelvis 

tvångsintagning utan medgivande av vederbörande (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

 

Resultat  

Resultatet innehåller 15 artiklar, 13 kvantitativa och två kvalitativa studier. Artiklarna visar 

en bredd av suicidrisk över flera länder samt individer i alla åldrar. Studierna omfattar bland 

annat intervjuer med anhöriga till avlidna samt intervjuer med individer som har begått 

suicidförsök och statistik från medicinska journaler. Fyra kategorier framträdde, Depression, 

Personlig kris, Upprepade suicidförsök samt Skillnad mellan könen.  

 

Depression  

Ett återkommande tema i artiklarna var depression. 

I Façanha, Santos och Cutcliffe (2016) studie med 109 patienter som uttryckt eller indikerat 

att de kunde vara i riskzonen för suicid led nästan 85 procent av depression, förlust av 

intressen eller förlust av nöje. Över 70 procent hade den senaste tiden utsatts för någon 

stressande händelse till exempel, jobbförlust eller ekonomiska bekymmer. 

 

En 37 årig arbetslös man beskriver sin situation: 
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It’s not that I wanted to die, It’s just I wanted to stop feeling. It’s quite maddening 

when you feel depressed and you can’t get over it. It’s not so much that you 

consistently think about why you’re depressed, you consistently think about why 

everyone else isn’t; you don’t understand why it hurts to wake up. I just want it to be 

over.  (Oliffe, Ogrodniczuk, Bottorff, Johnson & Hoyak, 2012, s. 511).  OBS in 1,3 cm  

 

I Kentucky år 2005 var depression den mest dokumenterade bidragande faktorn till suicid 

(Walsh, Clayton, Liu & Hodges, 2009). Fushimi, Sugawara och Saito (2006) studie visade att 

av 31 personer med en psykisk diagnos som begått suicid hade 20 personer diagnosen 

depression, av 45 personer med psykisk diagnos som begått allvarliga suicidförsök led 21 

personer av diagnosen depression. DeJong, Overholser och Stockmeier (2010) visade även de 

att personer som försökt ta livet av sig och dem som lyckades med att ta sitt liv uppfyllde 

kriterierna för diagnosen egentlig depression vid tillfället. Narishige, Kawashima, Otaka, 

Saito och Okubo (2014) instämde i sin studie att egentlig depression var en orsak till suicid, 

de såg även att diagnosen var signifikant högre hos män.  

 

Hos ungdomar som tillhörde öppenvården för depressiva affektiva störningar fann man att, 

ungdomar som hade suicidtankar eller hade försökt begå suicid hade signifikant högre 

nivåer av depressiva symptom än ungdomarna utan suicidbeteende. (Tuisku et al., 2006)  

   

En av de intervjuade personerna i Vatne och Nåden studie uttryckte sig  

I had ever increasing difficulty in sleeping. So I became ever more tired, and the more 

depressed I get the less sleep I get, and the less I sleep the more depressed I get, then 

come some thoughts about committing suicide ( Vatne & Nåden, 2012, s.307).  

 

Upprepade suicidförsök 

Fushimi et al. (2006) och DeJong et al. (2010) konstaterar att personer med en historia av 

upprepade suicidförsök var mer benägna att försöka begå suicid igen. Däremot visade det 

sig att personer som begått suicid hade färre suicidförsök sedan innan. Burón et al. (2016) 

fann också en ökad risk för upprepning av suicidförsök bland patienter med personliga 

konflikter.  
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En kvinna i studien av Vatne och Nåden (2012) uttryckte sig angående upprepade 

suicidförsök, “I think everything is easier if you’ve done it once, then you can do it several 

times. I hope not, but I’m afraid I can do it” (s.307).  

 

Personlig kris  

I Burón et al. (2016) studie om suicidförsök i Europa angav hälften av totalt 3,671 personer 

att det främsta skälet för suicidförsöket var personliga konflikter. 

Både de som försökt ta sitt liv och de som fullbordat suicid hade upplevt personliga 

konflikter eller separation Av de som fullbordat suicid hade flera haft ekonomisk kris och 

arbetsrelaterad stress. En utlösande faktor kan vara när personen upplever sig själv som 

ineffektiv och som en börda för andra (DeJong et al., 2010). Gillies, Chicop och O´Halloran 

(2015) beskriver att innan utfört suicid uppmärksammades även ohälsosamma relationer, det 

kan vara ensamhet, förlust av partner eller förlust av kontakt med sina barn. Walsh et al. 

(2009) konstaterar att bli lämnad av sin partner, genomgå en separation eller skilsmässa var 

en riskfaktor för suicid. Det backas upp av Song och Lee (2016) som associerar allvarligt 

suicidbeteende med att leva ensam, vara skild eller änka. Tang, Xue och Qin (2015) studie på 

studenter visade även att konflikter med en klasskamrat kunde vara en riskfaktor för 

suicidbeteende.  

I Valenstein, Cronkite, Moos, Snipes och Timko (2012) studie på vuxna barn till föräldrar 

som 23 år tidigare haft suicidtankar, visade att de nu vuxna barn som själva hade tankar på 

suicid, var påtagligt mer deprimerade och ängsliga, mindre flexibla och konsumerade mer 

alkohol. De saknade även en krets av nära vänner och hade mer konflikter och mindre 

ordnade familjeförhållanden. Lizardi et al. (2009) beskriver att personer med en 

familjehistoria av suicidbeteende bland nära släktingar gör fler suicidförsök än de utan en 

familjehistoria av suicid.  

Burón et al. (2016) menar att ekonomiska svårigheter oftare citeras av patienter som var 45-64 

år gammal, frånskilda eller separerade, ensamstående förälder och arbetslösa. Valenstein et 

al. (2012) anser även de att arbetslöshet var signifikant associerat med suicidtankar. Lizardi 
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et al.(2009) menar dock att personer med högre nivåer av aggression och färre skäl för att 

leva och lägre nivåer av impulsivitet gör betydligt mer dödliga suicidförsök i tidig ålder. 

 

Vatne och Nåden(2011) anser att suicid inte är att betraktas som ett lätt beslut eller en 

lösning, utan som ett uttryck för en kamp mellan längtan efter befrielse från lidande och en 

längtan efter liv, där lidande får övertaget. 

 

Skillnad mellan könen 

Artiklarna visade på att riskfaktorerna såg olika ut för kvinnor respektive männen.  

Walsh och Eggert (2007) fann att fler kvinnor än män rapporterade suicidtankar, suicidhot 

och suicidförsök. Fushimi et al. (2006) visade i deras studie att av totalt 138 personer som tog 

sitt liv var 102 män och 36 kvinnor. Av 105 personer som utfört suicidförsök var 43 män och 

62 kvinnor.  DeJong et al. (2010)och Fushimi et al.(2006) menar att de som begår suicid är 

oftare äldre män och de som begår suicidförsök är yngre kvinnor.  Tang et al. (2015) studie 

gjord på 5972 studenter mellan åldrarna 16- 25 visade att nästan 9 procent av kvinnorna 

redovisade närvaro av suicidbeteende medan närmare 7 procent av männen redovisade 

suicidbeteende. 

Walsh et al. (2009)åsyftar på att kvinnor var signifikant oftare deprimerade och under 

behandling för sin depression vid tillfället för suicid, det visade sig även att kvinnorna oftare 

hade en historia av tidigare suicidförsök. De män som begick suicid eller suicidförsök hade 

ofta genomgått en kris de senaste två veckorna. Narishige et al.(2014) menar att de manliga 

suicidförsöken sågs bero på samhällsproblem, arbetsproblem eller ekonomisk kris, medan 

kvinnornas suicidförsök var mer påverkade av sociala problem som relationer inom familjen 

eller ofrivillig ensamhet.  

Oliffe et al. (2012) beskriver i sin studie att männen var ovillig att diskutera sina 

självmordstankar med vårdgivare. En 25-årig elev insisterade att suicid egentligen inte var 

något man talar om och han var noga med att inte avslöja sina suicidstankar. En annan man i 

40 års ålder bekräftar att han aldrig skulle söka professionell hjälp. Andra medverkande i 

studien berättar att när en man går in” helhjärta” för något, finns det inte mycket som kan 

stopp honom.  
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Diskussion  

Metoddiskussion 

De vetenskapliga artiklarna söktes i databaserna CINAHL, PsycINFO som är inriktade inom 

ämnet omvårdnad, samt PubMed som är medicinsk och omvårdnadsinriktad. Det gjordes 

flest sökningar i PsycINFO av den orsaken att den databasen även är inriktad inom området 

psykologi som passar bra in på syftet. 

Resultatet grundas på sökord som var relevanta till syftet vilket var att studera riskfaktorer 

för suicid. MeSh Terms ”suicide” tillämpades oftast, med fritext som ”factors”. 

Begränsningarna valdes mellan åren 2006-2016 för att psykisk ohälsa har blivit mer 

uppmärksammat och det styrks av att antalet publicerade studier inom området suicid har 

ökat de senaste tio åren. Sökning mellan åren 1995- 2005 gav 1532 träffar på ordet suicide i 

databasen CINAHL, medan åren 2006-2016 gav det dubbla, 3085 träffar för samma sökning.  

En av exklusionskriterierna var psykisk sjukdom med undantag för depression. Detta kan 

vara en svaghet i studien då några av artiklarna som hittades lyfte bland annat upp att annan 

typ av psykisk diagnos var en riskfaktor, om alla psykiska diagnoser skulle varit inkluderade 

skulle resultatet möjligen sett annorlunda ut, en del av artiklarna tog bland annat upp 

diagnosen borderline som en riskfaktor. Utformningen av resultatet bestod av både 

kvantitativa och ett fåtal kvalitativa artiklar då detta var betydelsefullt för att få en inblick i 

både statistik och en fördjupad förståelse för attityder och idéer som ger upphov till 

människors handlingar. Svårigheten med många kvantitativa artiklar var att få ihop en bra 

text utan några upprepningar. För att bedöma artiklarnas vetenskapliga kvalitet använde två 

granskningsmallar anpassade till kvalitativa respektive kvantitativa studier. Beroende på 

poäng delades artiklarna upp i grad I, II eller III. Artiklarna i resultatet tilldelades grad I-III. 

Eventuellt kan det ses som en svaghet att artiklar som graderades till grad III inkluderades. 

Likväl tillförde artiklarna något nytt till resultatet och ansågs då kunna inkluderas.  

 I litteraturstudien användes bara artiklar som var skrivna på engelska, vilket inte upplevdes 

som ett problem. Likväl går det inte att utesluta felaktigheter i översättningen.   
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Analysmetoden som gjordes i enlighet med Friberg (2012, s.140 - 141 ) beskrivning ansåg var 

relevant för litteraturöversikten då tanken var att hitta likheter och olikheter mellan 

artiklarna. Artiklarna lästes av båda författarna självständigt samt tillsammans upprepade 

gånger för att få en förståelse för texten och jämföra tolkningar av artiklarnas resultat.  

 

Resultatdiskussion 

Diagnosen depression och upprepade suicidförsök är tydliga varningstecken för suicid i alla 

åldrar. En kombination av depression, aggressivitet, uttalad hopplöshet samt uppgivenhet 

medför en högre risk för suicid. Resultatet tyder även på att hög impulsivitet var en 

riskfaktor för suicidförsök. Likväl var inte alltid riskfaktorerna utstakade och lätta att hitta 

utan berodde ofta på omständigheter och tillfällen. Författarna till denna litteraturöversikt 

anser att sjuksköterskan inte bara skall se diagnosen eller de tillfälliga symptomen utan även 

se till hela människan och dess värld runt omkring den, för att hitta riskfaktorerna för suicid. 

Bajaj et al. (2008) beskriver även de att patienter som led av depression var i riskzonen för 

suicid. Bajaj et al. (2008) visade även att patienterna tyckte att det var viktigt att få frågan om 

suicidrisk, då man ville få en chans att prata om sina känslor. Samt att man ville ha en 

fullständig bild av personens psykiska hälsa och att suicidrisk skulle identifieras.   

Författarna till denna litteraturöversikt anser att personer som rapporterar suicidtankar, 

suicidhot och suicidförsök måste tas på största allvar. Innan ett fullbordat suicid, 

förekommer oftast ett eller fler suicidförsök. Resultatet visar på att patienter med en historia 

av upprepade suicidförsök var mer benägna att försöka begå suicid igen. Hos personer med 

en psykisk diagnos som exempel depression är risken särskilt förhöjt. Wang och Stórá(2009) 

menar även de på att personer som begått suicid har sedan tidigare ett eller flera 

suicidförsök bakom sig.  

 

Det fanns en mycket stark koppling mellan suicid och personliga kriser. Då flera resultat i 

studierna visade att personer som försökt att begå suicid eller fullbordat suicid hade upplevt 

personliga konflikter, separation eller haft ekonomiska problem. Detta backas även upp av 

Ghio et al. (2011) som beskriver att huvudsakliga orsaken till suicidförsök ofta var en 

motgång eller en konflikt inom familjen, en äktenskaplig separation, en förälders sjukdom 

eller konflikter med en partner. Orlando (1990) menar att patienter är unika och individuella 
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i hur det reagerar på olika situationer. När en person är oförmögen att hantera sina behov på 

egen hand, blir de nödställda och kan uppleva känslor av hjälplöshet (Orlando, 1990, s.11-

12). Det kan sammankopplas med resultatet som visade att personer som upplever sig själva 

som en börda för andra kan vara en utlösande faktor för suicid. Resultatet visade även att 

ärftlighet kunde var en grund för suicidbeteende, en genetisk sårbarhet.  Då personer med en 

familjehistoria av suicidbeteende bland släktingar gör fler suicidförsök än de utan 

familjehistoria av suicid. Författarna till denna litteraturöversikt anser om den risken är 

genetisk eller miljömässigt bestämd är svårt att säga. Därför måste förekomsten av 

suicidbettende i familjen eller bland släktingar värderas och kan eventuellt förutsägas om 

förhöjd suicidrisk föreligger.  

 

Det fanns en tydlig skillnad mellan männen och kvinnorna när det handlade om suicid och 

suicidförsök. Resultatet visade att män oftare begick suicid medan kvinnorna oftare begick 

suicidförsök.  Det kan återspeglas i Carli et al. (2013) studie som såg att allvarliga 

suicidförsök begicks oftast av män i hög ålder. I Murray et al. (2006) studie förmedlar en av 

de intervjuade läkarna sin uppfattning om att när en äldre man med depressiva symptom 

väl söker sig till vården har han mått dålig under en längre tid.   

Författarna till denna litteraturöversikt anser att det inte är en specifik riskfaktor att vara 

man eller kvinna men dock är det viktig att ha med sig när man ska se till hela människans 

situation. Resultatet visade att hos kvinnorna var familjeproblem en mer uttalad faktor 

medan hos männen var finansiella problem och arbetsproblem övervägande.  

Modellen av Orlando (1990) visar att människor kan vara blygsamma om deras behov, 

uppfattningar, tankar och känslor. Det är inte alltid uppenbart vilken hjälp patienten 

behöver utan man måste som sjuksköterska tänka utanför ramarna(Orlando, 1990, s.1-9). 

Författarna till denna litteraturöversikt anser att det är då viktigt att relationen mellan 

patienten och sjuksköterskan är vedertagen innan patienten kan ge uttryck för sina känslor. 

Då resultatet tyder på att somliga män var ovilliga att prata om suicidtankar och att visa sig 

sårbar. Stärks av Murray et al. (2006) som visar i en kvalitativ studie att vårdpersonalen 

uppmärksammat att män ovilligt pratade om psykosociala problem och hade en ovilja att 

uttrycka sitt behov av hjälp. Orlando (1990) åsyftar på att om patienten har ett omedelbart 
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behov av hjälp, och sjuksköterskan upptäcker och möter detta behov, har syftet med 

omvårdnaden uppnåtts (Orlando, 1990, s. 1-9). 

 

Slutsats 

Suicidbeteende är ett komplex problem med ett stort antal bakomliggande faktorer. 

Depression och upprepade suicidförsök är två tydliga riskfaktorer för suicid som bör 

uppmärksammas i mötet med patienten. Personliga kriser och olikheter mellan könen tyder 

på att man måste se människan ur ett helhetsperspektiv. Därför hoppas författarna till denna 

litteraturöversikt att detta arbete skall skapa större förståelse för att en sammansättning av 

olika faktorer kan leda till att en person hamnar i risk för suicid. Det är därför viktigt att våga 

ställa öppna och raka frågor. Men ändå kunna inbringa en trygghetskänsla så det ska vara 

lätt för patienten att öppna sig och kunna tala om det allra innersta.  Författarna till denna 

litteraturöversikt anser att med ett bra omvårdnadsarbete kan man komma långt för att 

förebygga suicid. Kontinuerlig utbildning inom ämnet suicid och suicidprevention behövs 

för att sjuksköterskor i största möjliga mån ska kunna identifiera suicidrisk hos patienten.   
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(s. 711- 747). Lund: Studentlitteratur AB. 

 
Socialstyrelsen. (2006). Förslag till nationellt program för suicidprevention. Hämtad 20 maj, 2016 från 

Socialstyrelsen,  http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9448/2006-107-

23_200610723.pdf  

 
Socialstyrelsen. (2010). Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Hämtad 20 maj, 2016 

från Socialstyrelsen, https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17948/2010-3-4.pdf 

 
*Song, H-B., & Lee, S-A. (2016)Socioeconomic and lifestyle factors as risks for suicidal behavior among 

Korean adults. Journal of Affective Disorders, 197,  21–28  
 

http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ADenise%20F.%20Polit
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ACheryl%20Tatano%20Beck
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9448/2006-107-23_200610723.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9448/2006-107-23_200610723.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17948/2010-3-4.pdf


 

18 
 

Svenska sjuksköterskeföreningen. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 4 november, 2016 från 

Svenska sjuksköterskeföreningen, http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 
                 

*Tang, F., Xue, F., & Qin, P. (2015). The interplay of stressful life events and coping skills on risk for suicidal 

behavior among youth students in contemporary China: a large scale cross-sectional study. BMC Psychiatry, 

15(4),182. doi: 10.1186/s12888-015-0575-x     

 

*Tuisku, V., Pelkonen, M., Karlsson, L., Kiviruusu, O., Holi, M., Ruuttu, T., … Marttunen, M. (2006). Suicidal 

ideation, deliberate self-harm behaviour and suicide attempts among adolescent outpatients with depressive 

mood disorders and comorbid axis I disorders. European Child & Adolescent Psychiatry, 15,199–206.  doi: 

10.1007/s00787-005-0522-3 

 

*Valenstein, H., Cronkite, R. C., Moos, R. H., Snipes, C., & Timko, C. (2012). Suicidal ideation in adult 

offspring of depressed and matched control parents: Childhood and concurrent predictors. Journal of mental 

health, 21(5), 459-468. doi: 10.3109/09638237.2012.694504 

 

*Vatne, M., & Nåden, D. (2012). Finally, it became too much – experiences and reflections in the aftermath of 

attempted suicide. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26, 304–312. doi: 10.1111/j.1471-

6712.2011.00934.x  

 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Hämtad 4 november, 2016 från Vetenskapsrådet, 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/  

         

*Walsh, E., & Eggert, L. L. (2007). Suicide risk and protective factors among youth experiencing school 

difficulties. International Journal of Mental Health Nursing,16, 349–359. doi: 10.1111/j.1447-

0349.2007.00483.x  

 

*Walsh, S., Clayton, R., Liu, L., & Hodges. (2009) Divergence in Contributing Factors for Suicide Among Men 

and Women in Kentucky: Recommendations to Raise Public Awareness. Public health reports, 124(6), 861-867. 

 

Wang, A. G., & Stórá, T. (2009). Core features of suicide. Gender, age, alcohol and other putative risk factors in 

a low-incidence population. Nordic Journal of psychiatry, 63(2), 154-159. doi: 10.1080/08039480802429458 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/


 

 
 

Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3. Översikt av inkluderade artiklar. 
 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 
Deltagare 

(/bortfall) 
Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Studien

s 

kvalitet 

Burón, P. et 
al.(2016) 

Europa 
(Belgien, 

Estland, 

Tyskland, 

Ungern, 

Italien, 

Slovenien, 

Spanien, 

Sverige, 

Schweiz)       

Syftet vara att 
undersöka orsakerna 

till suicidförsök, 

om  förekomsten av 
dessa skäl varierade 

mellan undergrupper 

som försökt begå 
suicid .Samt om 

risken för 

upprepning varieras 

beroende på 

orsakerna till ett 
suicidförsök. 

Kvalitativ  3671  
(1012)  

Intervjuer och 
datainsamling. 

De flesta suicidförsöken 

gjordes av kvinnor. Det 

främsta skälet till 

sucidförsök var personliga 

konflikter. Psykisk ohälsa 

var av betydelse för 

upprepade suicidförsök. 

Grad 1 

DeJong, 

T.M. et 

al.(2010) 
USA 

Syftet var att 

identifiera de 

viktigaste 
skillnaderna mellan 

50 personer som 

begått suicidförsök 
och 50 personer som 

begått suicid. Alla 

vara diagnostiserad 
med egentlig 

depression vid 

tidpunkten för deras 
suicid handling.  

Kvantitativ 100 
(18) 

Intervjuer av patienter 

och närstående/anhörig 

till personer som 
begått suicid.  

De som avslutat sitt liv 

använde sig av mer 

dödliga metoder. 
Suicidförsöken var av 

mer låg till måttlig 

dödlighet. Suicid begicks 
av fler män medan 

kvinnorna begick fler 

suicidförsök. 
 

Grad 1 

Façanha, J. 
et al. (2016). 
Portugal  

Syftet vara att 
studera hur en enkät 

kunde användas som 

ett verktyg i 
suicidriskbedömning 

av  patineter med 

depressiva 
symtom.     

Kvantitativ  109  
(Vet ej)  

Enkätundersökning i 
två delar.  

Resultaten visade att de 
flesta provdeltagare hade 

en mycket hög risk för 

suicid.  

Grad 3 

Fushimi, 
M. et 

al.(2006) 
Japan  

Syftet var att 
jämföra  mellan 

grupperna som 

begått suicid och 
dem som gjort 

suicidförsök för att 

avgöra om dessa 
grupper är olika till 

sin natur. 

Kvantitativ 
  

243 
138 suicid 

och 105 

suicid- 
försök 
(Vet ej) 

Enkätundersökning suicid begicks av fler 
män än kvinnor. Kvinnor 

gjorde fler suicidförsök 

än män. Yngre gjorde 
oftare suicidförsök än 

äldre. De som gjort ett 

suicidförsök var mer 
benägna till upprepade 

suicidförsök. 

Grad 2 

Gillies, D. 

et 

al.(2015) 
Australien  

Syftet var att 

tematiskt analysera 

alla RCA rapporter 
över 5 år  för att 

undersöka varför 

suicid begicks  hos 
personer som hade 

varit i kontakt med 

allmänna psykiska 

hälso- och 

sjukvården under de 

senaste 7 dagarn.  

Kvantitativ 

  
64 
(Vet ej) 

Intervjuer av personal 

samt information från 

patientens journal.  

Den vanligaste faktorn 

var att patienten förnekat 

suicidtankar, 
kommunikationsproblem

, förändringar i 

medicinering samt dålig 
uppföljning av patienten.  

Grad 2 

Lizardi, D. 

et al. 
(2009). 
USA 

Syftet vara  att 

undersöka om en 
familjehistoria av 

suicidbeteende kan 

förutsäga ett 

Kvantitativ  190 
(Vet ej) 

Intervjuer med 

patienter.  
Resultatet visade att om 

en  positiv 
familjehistoria av 

suicidbeteende föreligger 

fanns ett större antal 

Grad 2 



 

 
 

suicidförsök bland 

vuxna med egentlig 

depression. 

suicidförsök bland vuxna 

anhöriga med egentlig 

depression.  

Narishige, 

R. et al. 
(2014) 
Japan  

syftet var att 

undersöka utlösande 
faktorer för 

suicidförsök. Samt 

klargöra skillnaderna 
mellan könen 

angående faktorer för 

suicidförsök. 

Kvantitativ 

  
193 
(Vet ej) 

Data samlades in via 

patienternas 
medicinska journaler.  

Patienter som 

diagnostiserats med 
"egentlig depression, 

bipolär sjukdom" var 

högre hos män medan 
patienter som 

diagnostiserats med 

"personlighetsstörning" 
eller "dystymisk 

störning" var högre hos 

kvinnor. Patienter med 
"hälsoproblem", 

"finansiella problem", 

"arbetsproblem", var 
betydligt mer bland män; 

patienter  med 

"familjeproblem ", 
"förälder-barn relationer" 

eller "ensamhet" var 

oftare bland kvinnor. 

Grad 3  

Oliffe, L, J. 

et al. (2012) 
Kanada  

Syftet vara att få en 

insikt om hur 
manliga roller, 

identiteter och 

relationer förmedlar 
depressionsrelaterade 

suicidtankar. 

Kvalitativ  38 
(Vet ej) 

Kohort studie med 

Semistrukturerade 
intervjuer.  

Uppkomsten, orsak och 

utlösande faktorer för 
deltagarnas depression 

varierade. Ökad risk 

för  suicid för män var 
socialt isolering  och 

överkonsumtion  av 

alkohol och andra 
droger.  

Grad 2 

Song, H-B 
& Lee, S-

A (2016) 
Korea 

Syftet med denna 
studie var att 

utvärdera de 

associerade faktorer 
för suicidtankar och 

suicidförsök bland 

koreanska vuxna. 
                 
             
         

 

Kvantitativ  6104 Tvärsnittsundersöknin
g  

Kvinna, tidigare gift med 
lägre utbildning och 

sämre inkomst var 

förknippat med både 
suicidtankar och 

suicidförsök. 

Alkoholberoende bland 
både män och kvinnor 

hade samband med 

suicidtankar och 
suicidförsök.   

Grad 2 

Tang, F. et 

al.(2015) 
Kina 

Syftet var att bedöma 

inverkan av 
stressande 

livshändelser och 

coping färdigheter på 
personer som ligger 

i  risk för 

suicidbeteende och 
att belysa den 

bakomliggande 

mekanismen med 
hjälp av ett stort 

urval av universitets- 

studenter i Kina. 

Kvantitativ  5972 

studenter, 
slumpmässig

t utvalda från 

6 universitet  

Logistisk 

regressionsanalys 
Av de 5972 elever, 

rapporterade 7,64% 
förekomst av 

suicidbeteende (försök 

eller tankar) under den 
senaste ettårsperiod. 

Stressande livshändelser 

såsom starka konflikter 
med klasskamrater och 

ett fel i studie examen 

utgör starka riskfaktorer 
för suicidbeteende . 

Inverkan av coping 

färdigheter varierade.  

Grad 1 

Tuisku, V. 

et al. (2006) 
Finland  

Syftet var att 

analysera 
förekomsten, köns- 

och åldersskillnader 

, och associerade 
kliniska egenskaper 

suicidtankar , 

självskadebeteende 
utan suiciduppsåt 

och suicidförsök 

bland unga 

Kvalitativ 

och 
kvantitativ  

218 
(155) 

Semistrukturerade 

intervjuer.  
Hälften av ungdomarna 

rapporterade suicid. 
tankar eller beteende, 

19% hade suicidtankar , 

13% hade avsiktligt 
självskadebeteende och 

16% hade försökt begå 

suicid. Det fanns inga 
skillnader mellan könen i 

de typer av suicidalitet. 

suicid- tankar var 

Grad 2 



 

 
 

öppenvårdspatiente

r som lider av 

depression. 

vanligare bland personer 

i åldrarna 16-19 år 

.jämfört med dem i 
åldern 13-15 år. 

Valenstein
, H. et 

al.(2012). 
USA 

syftet var att 
undersöka barndom 

och prediktorer för 

suicidtankar hos 
340 vuxna barn till 

föräldrar med 

depression.  

kvantitativ  340  
(158)  

Frågeformulär  Vuxna barn (7%) som 
rapporterade 

suicidtankar den 

senaste månaden hade 
föräldrar som 23 år 

tidigare rapporterat 

suicidtankar. Vuxna 
barn som rapporterade 

suicidtankar var mer 

benägna att vara 
arbetslös, mer 

deprimerade och 

konsumerade mer 
alkohol.   

Grad 2  

Vatne, M., 
& Nåden, 

D. (2012) 
Norge  

syftet var att 
undersöka 

upplevelsen efter 

en suicidkris eller 
ett suicidförsök. 

Frågeställningen 

var: vilka tankar 
har suicinära 

patienter om krisen 

de har upplevt. 

kvalitativ  10  
(Vet ej)  

intervjuer 
Utforskande design   

suicidolyckor inträffar 
när lidandet blir 

outhärdligt. Att vara 

självmordsnära är en 
ensam kamp. Tankar på 

suicid är en tröst. Skam 

och skuldkänslor.  

Grad 2 

Walsh, E., 

& Eggert, 
L. L. 

(2007). 
USA 

syftet var att 

genomföra en 
fördjupad 

undersökning av risk 

och skyddsfaktorer i 
samband med 

suicidbeteende bland 

ungdomar som 
upplevde problem i 

skolan och att 

jämföra dessa 
faktorer mellan 

suicidrisk och icke 

suicidriskgrupperna  

kvantitativ 730 deltagare 

Delar av en 
större studie.  

frågeformulär och 

intervjuer  
suicidrisk gruppen 

rapporterade högre 
nivåer av alla 

riskfaktorer och lägre 

nivåer av skyddsfaktorer. 
Kvinnor rapporterade 

mer suicidtankar än 

männen.  

Grad 1  

Walsh, S. et 

al.(2009) 
USA  

Syftet var att 

sammanställa 

demografisk 

information mellan 

1999-2005 om 
suicid  och 

undersöka 

skillnaderna mellan 
män och kvinnor 

som begått suicid 

samt skillnader i 
vilken typ av intima 

partnerproblem 

angavs som en 
fällnings 

omständighet.   

Kvantitativ  557 suicid - 

år 2005.   
Data från 

dödsattester, 

rättsläkarens 

utredningsrapporter 

och toxikologiska 
resultat analyserades.  

År 2005 var 

partnersproblem 

dokumenterat som en 

bidragande faktor i 

(29%) av alla självmord 
fall där omständigheterna 

var kända. I (42%) av de 

128 fallen, konstaterades 
att den avlidnes partner 

var i färd med att lämna, 

bryta upp, nyligen hade 
lämnat, hade nyligen 

separerat, hade nyligen 

ansökt om skilsmässa, 
var väntan på skilsmässa, 

eller hade nyligen 

avslutat en skilsmässa.  

Grad 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


