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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Outhärdlig psykisk smärta, bristande livslust och suicid är ett 

folkhälsoproblem. Tidigare studier visar att det finns många 

faktorer som förhöjer risken för suicid. Dock finns det inte i 

samma utsträckning kunskap om de faktorerna som skyddar mot 

suicid. Genom ökad kunskap om de skyddande faktorerna mot 

suicid kan även ökad resiliens skapas inför framtida utmaningar. 

Syfte: Syftet med föreliggande studie var att beskriva de skyddande 

faktorer som kan stärka livskraften hos suicidnära personer. 

Metod: En systematisk litteraturstudie av tio studier med kvalitativ 

ansats användes. Dataanalysen genomfördes utifrån Evans 

beskrivande metod.  

Resultat: 

 

 

 

 

Tre teman identifierades som skyddande faktorer för suicidnära 

personer: Kontakt, Vändpunkter och Coping. Tio subteman 

identifierades: Kontakt: familj och vänner, kontakt med sig själv, 

kontakt med en gud, andra gemenskaper; Vändpunkter: nya 

insikter, känsla av delaktighet; Coping: framtida mål, förebild, 

hälsosamt beteende, lidande och suicidtankar som coping 

Diskussion: Sjuksköterskans uppgift är att värna om livet, lindra lidande, 

ingjuta hopp, främja hälsa och in i det längsta förstärka 

livskraften hos patienten. Kunskap från den vårdvetenskapliga 

forskningen med avseende på bemötande och skyddande 

faktorer i samband med suicidalitet kan bidra till ny kunskap av 

vikt inom psykiatrisk omvårdnad.  

Nyckelord: Psykiatrisk omvårdnad, suicid, skyddande faktorer, skäl att leva, 

tabuering. 
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Abstract 
 

Background: Unbearable psychological pain, lack of desire to live and suicide are public 

health problems. Earlier studies have shown that there are many factors that 

increase the risk for suicide. The field of research in protective factors for 

suicide has been rather unexplored, in comparison. By increasing the 

knowledge the protective factors there can be an increased resilience before 

future challenges in psychiatric care.   

Aim: The purpose of the present study was to describe the protective factors that 

can strengthen the viability in suicidal persons.  

Method: A systematic review of literature of ten studies with qualitative approach 

was used. Data analysis was performed based on the descriptive method 

invented by Evans.  

Results: Three themes where identified as protective factors for suicidal persons: 

Contact, Turning points and Coping. For each theme, different subthemes 

has been identified: Contact: family and friends, contact with oneself, 

spiritual contact, other communities; Turning points: new insights, 

participation; Coping: future goals, role model, healthy behaviour, suffering 

and suicidal thoughts as coping. 

Discussion: The nurse’s role is to protect life itself, to ease suffering, to instil hope, to 

promote health and into the longest increase the viability in suicidal patients. 

The psychiatric care needs to assimilate new knowledge from the Science of 

care in terms of treatment of patients and protective factors. Furthermore, to 

better understand the psychology of suicide and to counteract taboo, which 

still revolves around suicide.  

Keywords: Psychiatric care, suicide, protective factors, reason to live, taboo. 
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INLEDNING 

Sedan 2008 har jag arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin och ätstörningsvården, både 

inom slutenvård och på akutmottagning. Under dessa år har jag nästan dagligen mött patienter 

som har eller har haft suicidtankar eller suicidplaner. En del patienter har gjort ett 

suicidförsök och misslyckats eller har avbrutit ett pågående suicidförsök. 

I den kliniska verksamheten finns sällan tid att förstå de bakomliggande orsakerna till att 

patienter vill ta sitt liv. Det finns oftast heller inte tid och resurser att på ett djupare plan förstå 

de psykologiska processer eller omständigheter som motiverat en patient (i mitt fall barn och 

ungdomar) att avbryta ett pågående självmordsförsök eller att inte genomföra en 

självmordsplan. 

Det ges få tillfällen att tala om suicid på ett djupare plan med patienter i den kliniska 

miljön eftersom det inte är en plats för djupare terapisamtal (som i regel sköts av psykologer) 

även om tillfällen då och då ges i den kliniska miljön att ventilera exempelvis suicidtankar.  

Utgångspunkten för min personliga kompetensutveckling vad gäller vård av patienter med 

suicidtankar och suicidplaner har hittills varit observationer vid akuta bedömningssamtal och 

telefonrådgivning, journalläsning, kollegiala samtal och mina egna slutsatser. Avsikten med 

föreliggande studie är att bättre förstå de bakomliggande orsakerna och sambanden till att 

personer med suicidala tankegångar kommer över dessa eller lär sig leva med dem. 

För vårdpersonal generellt och i synnerhet inom psykiatrisk vård är det också angeläget att 

bättre förstå vilka faktorer som påverkar en suicidnära person att ändra sig och istället välja 

att fortsätta leva. Jag hoppas att föreliggande litteraturstudie kan bidra med en ökad förståelse. 

 

BAKGRUND 

TERMINOLOGI INOM SUICIDFORSKNINGEN 

Ordet suicid kommer ursprungligen från det latinska språket och betyder självmord, och 

innebär att beröva sig själv livet (Svenska Akademiens Ordbok, 2009). Suicidförsök 

definieras i forskningen som ett avsiktligt försök att begå självmord.  

Suicidalt beteende är en gemensam term för tankar på självmord, självmordsförsök och 

fullbordade självmord (Beskow, Palm Beskow & Ehnvall, 2013). 

Även begreppet suicidnära används i forskningen. Med det menas personer som: 1) 

nyligen (under det senaste året) har gjort suicidförsök; 2) har allvarliga suicidtankar och 

suicidrisk bedöms föreligga under närmaste tiden; 3) utan att ange allvarliga suicidtankar ändå 
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bedöms vara i riskzonen för suicid. Någon av dessa ska vara uppfyllda för att en person ska 

anses vara suicidnära (Runesson, 2010).  

Begreppet suicidtankar beskrivs i forskningen som tankar på död, önskan att dö eller ta sitt 

liv, funderingar kring hur detta skulle ske med avsikt att sätta detta till verket eller ha aktiva 

planer för handling (Beskow et al., 2013).  

Den suicidala processen används för att beskriva utvecklingen från suicidtankar, till 

suicidförsök och fullbordat suicid (Herlofson, 2016).  

Begreppet triggers används i forskningen i betydelsen ett begränsat stimuli som utlöser en 

stark psykologisk reaktion hos en person. Denne förs då tillbaka till en traumatisk upplevelse 

eller besvikelse. Triggern kan bidra till att utlösa ett suicidförsök (Beskow et al., 2013). 

 

FÖREKOMST AV SUICID 

Suicid globalt 

Varje år avlider cirka 800 000 personer i världen genom suicid, varav cirka 80 % bor i länder 

med låga eller medelhöga inkomster, enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2018). WHO 

(2018) menar att antalet självmord i världen utgör ett globalt hot. Särskilt stor är ökningen av 

självmord bland unga människor. Suicid är den näst vanligaste orsaken till att personer i 

åldersgruppen 15-29 år dör i världen idag. EU är den region som har den högsta andelen 

avlidna i suicid i jämförelse med övriga världen (a.a.). 

 

Suicid i Sverige 

Under år 2016 avled 1470 personer i Sverige på grund av självskada. 1134 av dessa var 

konstaterade suicid (resterande 336 dog av misstänkt suicid). Av de 1470 personer var; 11 % i 

åldersgruppen 15-24 år; 30 % i åldersgruppen 25-44 år; 35 % i åldersgruppen 45-64 år och 26 

% i åldersgruppen 65 år och äldre. Mer än dubbelt så många män tog livet av sig jämfört med 

kvinnor (Karolinska Institutet, KI, 2018a; Folkhälsomyndigheten, 2018b). 

I åldersgruppen 15-29 år var suicid var den vanligaste dödsorsaken i Sverige bland kvinnor 

och näst vanligaste dödsorsaken bland män år 2016 (Folkhälsomyndigheten, 2018b). 

Dödligheten är generellt låg i denna åldersgrupp. De flesta av dessa saknade eftergymnasial 

utbildning (Folkhälsomyndigheten, 2017a).  

Totala antalet avlidna genom suicid i Sverige har varit ungefär detsamma de senaste 20 

åren, efter att ha minskat sedan 1980-talet då antalet var cirka 2237 personer. Nu antas antalet 

avlidna genom suicid ligga i nivå med övriga världen enligt KI (2018a). Det finns dock en 
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inbyggd osäkerhet att jämföra data mellan länder, eftersom förutsättningarna för mätningarna 

kan vara väldigt olika på grund av olikheter i exempelvis definitioner, system, attityder och 

kultur (a.a.). 

De metoder som används för att begå suicid är främst genom hängning eller förgiftning 

bland både män och kvinnor. Bland män är hängning vanligast följt av förgiftning och 

skjutning. Hängning och förgiftning är ungefär lika vanliga metoder bland kvinnor, medan 

skjutning knappt förekommer alls (Folkhälsomyndigheten, 2018d). 

Enligt KI (2018b) försökte 7774 patienter inom den psykiatriska slutenvården i Sverige 

begå suicid år 2016. Av dessa var 60 % kvinnor och 40 % män. Av antalet patienter under 30 

år som begick suicid inom den psykiatriska slutenvården var 45 % kvinnor och 30 % män. 

(Folkhälsomyndigheten, 2018b).  

Statistik på totala antalet suicidförsök i Sverige saknas. Tillgänglig statistik bygger på det 

som rapporteras in till sjukvården. Sjukvården får inte information om alla gjorda 

suicidförsök, varför det finns ett mörkertal. Enligt Wiklander, Samuelsson och Åsberg (2003) 

och Wiklander et al. (2012) är det vanligt att personer som gjort ett suicidförsök upplever 

känslor av skam att berätta om suicidförsöket, vilket kan förklara varför sjukvården inte får 

kännedom om dessa. 

År 2016 var det 13 % av befolkningen som uppgav att de någon gång i sitt liv haft 

suicidtankar, det vill säga allvarligt övervägt att ta sitt liv. Av dessa hade 3% haft suicidtankar 

under det senaste året. Suicidtankar är vanligare bland unga personer. Var femte man och var 

fjärde kvinna i åldern 16-29 år uppgav att de någon gång haft suicidtankar 

(Folkhälsomyndigheten, 2018b).  

 

ORSAKER TILL SUICID 

Det är naturligtvis många faktorer som samverkar i den suicidala processen. Komplexiteten i 

förekomsten av suicid behöver förstås ur många perspektiv. Relaterat till psykisk sjukdom 

antas hela 90 % av all begången suicid har ett samband med kliniskt identifierbar psykiatrisk 

sjukdom. Det gäller för både män och kvinnor i Sverige (Beskow 1979; Herlofson, 2016).  

Enligt Hjelmeland och Knizek (2017) finns det dock suicidforskare som anser att 

relationen 90 % kan ifrågasättas och menar att sambandet inte är så stort. Dessa menar att 

evidensen för statistiken är svag och olyckligtvis påverkats av ideologi, politik, makt och 

egenintresse hos inflytelserika personer inom suicidforskningen. Man efterfrågar ett större 
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beaktande av resultat från suicidforskning som lyfter fram ett mer mångfasetterat samband 

mellan suicid, psykisk sjukdom och andra orsaker till suicid (a.a.).  

När man jämför sjukligheten i psykiatriska sjukdomar med antalet suicid framkommer inte 

samma förhållande länder emellan, vilket kan tolkas som att det finns kulturella faktorer för 

att suicid ska inträffa. Det starkaste sambandet mellan psykiatriska sjukdomar och suicid 

utgör dock depressionssjukdomar (Herlofson 2016; Runesson, 2010). 

Andra faktorer som till exempel socioekonomiska förhållanden har också visat sig ha 

betydelse. Suicid förekommer oftare i socioekonomiskt utsatta områden enligt nyligen 

publicerad forskning.  Låg utbildningsnivå har visat sig utgöra en förhöjd risk för suicid 

(Folkhälsomyndigheten, 2017a).  

 

DEN SUICIDALA PROCESSEN OCH SUICIDSTEGEN 

Begreppet suicidal process etablerades som ett eget problemområde i slutet av 1980-talet av 

professor Jan Beskow, som är en framstående suicidforskare (Beskow, 1979). Fram till dess 

hade suicidtankar och suicidalitet setts som något sjukligt och var förhållandevis outforskat 

som process betraktat. Beskow (1979) har definierat den suicidala processen, det vill säga 

graden av dödslängtan över tid hos en suicidnära person (figur 1). Den suicidala processen är 

skild från den depressiva processen (a.a.). 

  

 
   Figur 1. Den suicidala processen (Beskow, 2005, s. 62) 
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I den suicidala processen (figur 1) beskrivs utvecklingen från den första allvarliga 

suicidtanken till suicidala meddelanden, vidare till ett eventuellt suicidförsök och slutligen till 

fullbordat suicid.  Processen kan pendla mellan suicidtankar/suicidförsök och perioder utan 

suicidalt beteende (Beskow, Palm Beskow & Ehnvall, 2005).  

Benägenheten att begå suicid sjunker direkt efter ett suicidförsök, för att därefter kunna 

öka utan att omgivningen hinner uppfatta det (Beskow, Palm Beskow & Ehnvall, 2005). 

Därför kan det vara svårare för omgivningen att upptäcka ett förestående suicidförsök och 

förhindra fullbordat suicid efter ett tidigare misslyckat suicidförsök (a.a.). Suicidrisken är som 

störst ett år efter ett suicidförsök (Brenner et al., 2016; Nordström, Samuelsson & Åsberg 

(1995). 

Tecknen på att en person är suicidnära är till exempel att personen har skrivit testamente 

och avskedsbrev, gjort sig av med personliga tillhörigheter, samlat tabletter eller skaffat 

material att allvarligt skada sig själv med. Tecknen kan uppfattas som vaga och knappt 

märkbara till mer dramatiska, som ett rop på hjälp (Brenner, Rydell & Skoog, 2016).  

Ett konkret sätt att kliniskt bedöma i vilken grad en person är suicidal är att använda den så 

kallade suicidstegen (Beskow, 2000)(Bilaga 5). Det är ett bedömningsformulär som 

undersöker allvarlighetsgraden i den suicidala processen. Den tar upp åtta frågeställningar 

som bedöms en efter en med patienten i den ordning som följer: 1) nedstämdhet/hopplöshet; 

2) dödstankar; 3) dödsönskan; 4) självmordstankar; 5) självmordsönskan; 6) 

självmordsförsök; 7) självmordsplaner; 8) självmordsförberedelser. Alla åtta frågeställningar 

behöver inte gås igenom med patienten. Vilka frågor som tas upp är beroende på vad 

patienten svarar. Om vårdpersonalen får god kontakt med patienten och denne negerar 

suicidtankar kan det vara överflödigt att ställa frågor kring exempelvis 

självmordsförberedelser (Brenner et al., 2016). 

 

RISKFAKTORER 

Det finns en mängd faktorer som utgör en förhöjd risk för suicid, så kallade riskfaktorer. De 

faktorer som toppar listan över riskfaktorer är: tidigare suicidförsök, män, äldre, 

ensamstående, depression, alkohol-/drogmissbruk, hopplöshet och hereditet. Den enskilt 

starkaste riskfaktorn för fullbordat suicid är anamnes på suicidförsök. Under första året efter 

ett suicidförsök är risken som störst, och risken är förhöjd under resten av personens liv 

(Brenner et al., 2016). Triggers som väcker upp minnen av tidigare suicidala episoder kan 
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utlösa ett suicidförsök. Det är därför viktigt att fråga om tidigare suicidala episoder vid 

bedömning av suicidrisk hos en person.  

De allra flesta, som tidigare nämnts, som begår suicid lider av psykiatriska sjukdomar, 

framförallt depression och missbruk. Även psykossjukdomar som till exempel schizofreni, 

bipolär sjukdom, och akuta krisreaktioner är vanligt förekommande (Runesson, 2012).  

Enligt Holmstrand, Niméus och Träskman-Bendz (2006) löper personer med 

svårbehandlad psykiatrisk problematik också större risk för suicid, till följd av svårigheter att 

vårda och behandla framgångsrikt. Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) har även visat sig 

vara en riskfaktor för personer med tidigare psykiatriska besvär, enligt Yoo et al. (2018).  

Även andra ogynnsamma livshändelser såsom dödsfall, sjukdom, olyckshändelser, ekonomisk 

kris, konflikter, katastrofer etcetera en riskfaktor till suicid (Beskow et al., 2005). 

 

SUICIDPREVENTION 

Suicidprevention på samhällsnivå 

Enligt Beskow et al. (2013) producerar samhällets psykosociala konstruktion kontinuerligt 

lidande för de enskilda människorna. Suicidala personer och de närstående är bärare av 

värdefulla erfarenheter om brister och förtjänster i det samhälle vi lever i. Samhället som 

helhet behöver skaffa sig en högre medvetenhet om vad som orsakar psykiska trauman, som 

kan vara lika livshotande och allvarliga som fysiska skador. På så sätt kan samhället skapa 

resiliens för såväl fysiska som psykiska framtida utmaningar.  

Beskow et al. (2013) menar även att ett hälsosammare samhälle nås genom att utveckla 

fyra förhållningssätt: 1) släppa in döden och lidandet i vårt medvetande; 2) sluta tabuera 

suicidalitet och sexualitet; 3) bättre förstå värdet av det mänskliga mötet; 4) betrakta 

människor med suicidalitet som likvärdiga medmänniskor och medarbetare. 

Regeringen har tagit fram ett handlingsprogram för suicidprevention med nio strategiska 

åtgärdsområden för att minska antalet suicid i Sverige. Sveriges riksdag beslutade att införa 

handlingsprogrammet år 2008. I handlingsprogrammet uttrycks visionen att ingen bör hamna i 

en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara suicid (Folkhälsomyndigheten, 

2018c). De nio åtgärdsområdena är: 1) Främja goda livschanser för mindre gynnade grupper; 

2) Minska alkoholkonsumtionen i befolkningen och i högriskgrupper för suicid; 3) Minska 

tillgängligheten till medel och metoder för suicid; 4) Se suicid som psykologiska misstag; 5) 

Förbättra de medicinska, psykologiska och psykosociala insatserna; 6) Sprid kunskap om 
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evidensbaserade metoder för att minska suicid; 7) Höj kompetensen hos nyckelpersoner; 8) 

Gör händelseanalyser efter suicid; 9) Stöd till frivilligorganisationer. 

Sedan maj 2015 har Folkhälsomyndigheten det yttersta ansvaret för samordningen av det 

suicidpreventiva arbetet på nationell nivå. Det arbetet bygger på samarbete mellan olika 

myndigheter och aktörer med det gemensamma målet att minska antalet suicid. Varje år 

presenterar Folkhälsomyndigheten en lägesrapport om hur det suicidpreventiva arbetet 

fortskrider (Folkhälsomyndigheten; 2018b). 

 

Suicidprevention inom psykiatrisk vård 

Suicidalt beteende är ett betydande problem för samhället och den psykiatriska vården. Varje 

självmord är ett trauma för de närstående och får konsekvenser på lång och kort sikt för de 

som drabbas. Det tabu som omgärdar suicid kan förstås av den känsla av otillräcklighet som 

drabbar omgivningen, som inte kunnat ingripa. Suicid kan uppfattas ur många avseenden som 

en onödig död (Herlofson, 2016). 

Samspelet med omgivningen kan vara avgörande om en suicidal process går mot suicid 

eller om den går att hejda. I psykiatrisk vård är det viktigt att behandlaren håller i livlinan så 

att patienten ges möjlighet att stanna upp och hämta basala krafter för att kunna börja agera på 

ett konstruktivt sätt (Wasserman, 2000). Suicidprevention handlar alltså om nationella 

riktlinjer på en övergripande nivå, men också hur vi som medmänniskor behandlar varandra 

och är lyhörda för suicidal kommunikation (a.a.). 

Den psykiatriska omvårdnaden ska vara planerad och ha som mål att förbättra patientens 

egenvård samt att hjälpa denne att minska sitt lidande, förbättra självkänslan och hitta tillbaka 

till en social gemenskap, enligt Hummelvoll (2005). 

Upplevelser av ensamhet och isolation är en riskfaktor för suicid inom psykiatrisk vård. I 

behandlingsarbetet i den psykiatriska omvårdnaden är det därför viktigt att förutse och vara 

extra vaksam av patientens mående vid perioder av hög ångestnivå i kombination med 

isolation, menar Hummelvoll (2005). 

 Suicidprevention inom psykiatrisk vård består av 1) Primärprevention; 2) 

Sekundärprevention; 3) Tertiärprevention (Hummelvoll, 2005). Primärprevention går ut på att 

reducera tillgången på verktyg för suicid (exempelvis vapen och medicin), minska 

alkoholkonsumtion och andra droger, reducera rapportering om suicid i media samt att 

upplysa om hur man kan hantera psykisk ohälsa som till exempel ångest och depression. 

Sekundärprevention bygger på en väl utbyggt primärvård, vars uppgift är att förebygga 
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sjukdomstillstånd som kan leda till suicid, samt att snabbt kunna behandla tecken på sådan 

psykisk ohälsa. Tertiärprevention handlar om att reducera lidandet som hänger samman med 

långvarig eller återkommande sjukdomstillstånd (a.a.). 

Tidvattenmodellen är skapad av Dr. Phil Baker (Barker & Buchanan-Baker, 2005). I 

tidvattenmodellen, som är en teoretisk modell för psykiatrisk omvårdnad, är människan och 

dess berättelse i fokus och inte patientens symptom. Tidvattenmodellen utgår ifrån att psykisk 

ohälsa är människans reaktion på livsomständigheter och händelser som hen just då inte klarar 

av att bära, snarare än resultatet av psykologiska eller fysiologiska störningar. 

Sjuksköterskans roll är att finnas till hands för patienten som går igenom kriser och att bidra 

med förutsättningar så att patienten kan växa genom krisen och förhoppningsvis komma ut ur 

sin förtvivlan (a.a.). 

I tidvattenmodellen används ett bildspråk med en filosofisk underton, som återspeglar 

processen där patienten återtar sin berättelse, sin värdighet och sitt liv. Metaforer som 

används i tidvattenmodellen är exempelvis tidvatten, strandad, kasta ankar, vara på djupt 

vatten, skeppsbrott, sätta segel, återta rodret, segla ut på oceanen, ta sikte på nästa hamn eller 

nästa kontinent, rigga livbåten, kasta livlinan, se horisonten och så vidare (Barker & 

Buchanan-Baker, 2005; Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

I tidvattenmodellen definieras fyra antaganden: 1) Det finns psykiatriska behov; 2) 

Omvårdnaden kan vara ett sätt att möta dessa behov; 3) Människan och personerna i dess 

närhet bär själva på lösningen på sina livsproblem; 4) Omvårdnaden handlar om att plocka 

fram lösningarna på problemen. Omvårdnaden sker i ett samspel mellan sjuksköterskan och 

patienten, där sjuksköterskan aktivt tonar ner sina insatser i takt med att patienten 

återupptäcker färdriktningen på sin livsresa och själv kan få till stånd en meningsfull 

förändring (Barker & Buchanan-Baker, 2005; Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

Baker har även formulerat sex vägledande filosofiska principer som kan användas i mötet 

med en suicidnära patient. Dessa bygger på forskningsresultat där patienter berättat på vilket 

sätt omvårdnaden har hjälp dem vid återhämtning från en kris. Dessa sex principer är: 1) 

Nyfikenheten för personen är en dygd; 2) Förståelse för resursernas makt hos personen, både 

inre och yttre resurser; 3) Respektera och vara ödmjuk för personens önskningar; 4) Värdera 

krisen som en möjlighet att se över och förändra sitt liv; 5) Alla omvårdnadens mål ägs och 

förvaltas ytterst av patienten; 6) Eftersträva enkelhet i problemlösning trots komplexa 

psykiatriska fenomen, för att små förändringar kan uppfattas som viktiga (Barker & 

Buchanan-Baker, 2005; Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 



  
14 (49) 

 

 

 14 

 

SKYDDANDE FAKTORER 

Riskfaktorer mot suicid har tidigare nämnts. Det finns en växande kritik mot den ensidiga 

fokuseringen på psykiatriska problem som orsak till suicid. Inom suicidforskningen finns 

faktorer som har en skyddande mekanism mot suicid, så kallade skyddande faktorer. 

Skyddande faktorer mot suicid som uppmärksammats inom vårdvetenskapen är exempelvis 

känsla av sammanhang (Antonowsky, 1987) och stöd från närstående och arbetskamrater 

(Brenner et al., 2016). Forskningsresultat med avseende på skyddande faktorer mot suicid har 

hittills varit relativt begränsade i omfattning. Kunskap om skyddande faktorer och den 

kontext i vilken suicid förekommer är avgörande för hur man lyckas med suicidprevention, 

menar Hjelmeland och Knizek (2017).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Suicid är ett folkhälsoproblem globalt och nationellt. Antalet döda i suicid har i Sverige varit 

ungefär densamma de senaste 20 åren, i nivå med övriga världen. Suicid utgör ett globalt hot, 

särskilt bland unga personer. Den näst vanligaste dödsorsaken i världen bland unga vuxna 

(15-29 år) är suicid. 

Suicid är ett uttryck för bristande livslust och outhärdlig psykisk smärta hos en suicidnära 

person och är en oönskad utgång inom psykiatrisk omvårdnad. Den psykiatriska omvårdnaden 

kan utvecklas för att bättre möta de suicidnära personernas omvårdnadsbehov. 

Forskningen har visat att det finns faktorer som höjer risken för att en person ska ta sitt liv. 

Det finns inte i samma utsträckning kunskap om de faktorer som skyddar mot suicid inom 

psykiatrisk omvårdnad och som stärker livskraften hos suicidnära personer. Sjuksköterskans 

roll är att i samspelet med den suicidnära patienten skapa förutsättningar att stärka livskraften 

och ingjuta hopp. För det krävs fördjupade kunskaper om vilka faktorer som skyddar mot 

suicid. 

 

SYFTE 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva de skyddande faktorer som kan stärka 

livskraften hos suicidnära personer. 

Vilka faktorer skyddar vid risk för suicid? 

Vad stärker livskraften hos personer som är suicidnära?  
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Den teoretiska utgångspunkten till föreliggande litteraturstudie har valts från Phil Bakers 

tidvattenmodell (Barker & Buchanan-Baker, 2005). Barkers modell har hämtat inspiration 

från tidigare vårdvetenskapliga modeller med avseende på vårdrelationen och sjuksköterskan 

som instrument. Psykisk ohälsa definieras som kris och som en del av människans livsvillkor 

(a.a.). 

Som teoretisk grund för tidvattenmodellen definieras fyra antaganden: 1) Det finns 

psykiatriska behov som uppstår ur kriser i vardagslivet; 2) Omvårdnaden kan vara ett sätt att 

möta dessa behov i stunden, med fokus på vad fungerar för patienten under rådande 

omständigheter; 3) Människan och personerna i dess närhet bär själva på lösningen på sina 

livsproblem och har egna teorier och en egen inneboende kraft som behöver förstärkas; 4) 

Omvårdnaden handlar om att plocka fram lösningarna på problemen (Barker & Buchanan-

Baker, 2005). 

Resultatet i föreliggande studie kommer att diskuteras utifrån den teoretiska grund som 

Barkers tidvattenmodell utgör.  

 

METOD 

VAL AV METOD 

Som metod för föreliggande studie valde författaren systematisk litteraturstudie. Det fanns 

tillräckligt antal kvalitativa artiklar som var av relevans för syftet i föreliggande studie, vilket 

var orsaken till vald metod (Polit & Beck, 2016). Den metod som användes i analysen av de 

kvalitativa artiklarna är formulerad av David Evans (Evans, 2002), vilken är tolkande eller 

beskrivande i sin form. 

Evans (2002) summerar metoden i fyra steg: 1) Insamlandet av material; 2) Identifiering av 

nyckelbegrepp; 3) Relatera teman mellan studier; 4) Beskriva gemensamma fenomen som 

binder samman teman från de olika studierna 

 

DATAINSAMLING 

Inklutions- och exklutionskriterier 

Enligt Evans (2002) är det första steget i vald metod att välja vilka kriterier som ska styra 

urvalet av artiklar. I denna studie inkluderades artiklar som är orginalstudier, publicerade från 

1997 till 2017, analyserade med kvalitativ metod och skrivna på engelska eller svenska. 
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Heterogenitet i urvalet prioriterades med avseende på ålder, etnicitet, sexualitet, 

socioekonomisk situation, bakomliggande sjukdomstillstånd, utbildningsnivå, nationalitet, 

religion och andra demografiska variabler. Det inkluderande kriteriet tidsspannet på 20 år 

(1997-2017) motiverades av att få kvalitativa studier har gjorts totalt, och att fenomenet att 

hantera de skyddande faktorerna skulle kunna antas som relativt tidlöst.  

Författaren var intresserad av berättelserna kring skyddande faktorer, då dessa antogs 

fånga upp flertalet nyanser av aspekter kring skyddande faktorer mot suicid. Kvantitativa 

studier antogs ge ett mer begränsat resultat, varför dessa exkluderades. Vidare exkluderades 

artiklar på andra språk än engelska och svenska, studier som inte har fokus på suicidalitet 

samt studier som publicerats innan år1997.  

 

Söktermer 

Följande söktermer valdes utifrån inklusionskriterierna: ”Suicide”, ”Attempted suicide”, 

”Suicide prevention”, ”Suicidal ideation”, ”Protective factors”, ”Coping behavior”, ”Turning 

point”, ”Will to live”, ”Desire to live”, ”Choose to live”, ”Urge to live”, ”Qualitative 

research” och ”Qualitative studies”. 

Den systematiska litteraturstudien planerades i samråd med en informationsspecialist vid 

Ersta Sköndal Bräcke Högskolas bibliotek. Bibliotekarien var behjälplig att finna struktur i 

sökningar och bestämma sökord i databasen PsycInfo. Utifrån dessa sökord genomfördes 

sökningar i övriga databaser med tillhörande regler för struktur på söksträngar.  

Ämnesord i databaserna PsycInfo (Thesaurus of Psychological Index Terms), CINAHL 

(Cinahl Headings), PubMed och MEDLINE (Mesh - Medical Subject Headings) samt 

Academic Search Complete (Subject Terms) identifierades och användes i söksträngarna. Det 

var dock omöjligt att täcka in allt. De söksträngar som används återfinns i Bilaga 1. 

 

Databaser 

De databaser som användes för sökningarna var: 1) PsychInfo (Psychological Abstracts) med 

psykologisk och bettendevetenskaplig profil; 2) CINAHL (Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Litterature) med inriktning på omvårdnad; 3) PubMed (National Library of 

Medicine and Health) med inriktning på medicin; 4) MEDLINE fulltext (National Library of 

Medicine) med inriktning på medicin; 5) Academic Search Complete med tvärvetenskaplig 

profil. 
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Kvalitetskriterier, urval och kvalitetsgranskning  

För att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten på de valda artiklarna gjordes sökningarna i 

databaser på ”peer-reviewed” artiklar samt i databaser där allt material som publicerats är 

vetenskapligt granskat. Utfallet i sökningarna finns redovisat i Bilaga1. Sökningarna gav 28 

träffar (exklusive 3 dubbletter), 27 lästa abstrakt, tio lästa artiklar och sju valda artiklar. Två 

av artiklarna i träfflistan var kvalitativa litteraturgranskningar, varför dessa sorterades bort. I 

referenslistan till en av dessa artiklar fanns ytterligare tre artiklar, som efter genomläsning 

kvalificerade sig att ingå i studien (Bilaga1). De tio artiklar som valdes att ingå i föreliggande 

studie finns redovisade i Bilaga 2. 

William, Stolz och Bathsevani (2011) beskriver vikten av kvalitetsgranskning av 

vetenskapliga artiklar och hur det bör gå till. De tio artiklarna kvalitetsgranskades enligt 

modell för kvalitetsgranskning av kvalitativa studier (a.a.; Statens beredning för medicinsk 

och social utvärdering (SBU, 2014)). Mallen för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik (SBU, 2014) innehåller 21 frågor med avseende exempelvis på 

kvalitetsbedömning, metod, analys och bias. En poäng ges till varje fråga som kan besvaras 

jakande. Totalpoäng 1-7 poäng ger låg kvalitet, 7-14 poäng ger medelhög kvalitet och 14-21 

poäng ger hög kvalitet. Samtliga tio granskade artiklar bedömdes ha medel eller hög kvalitet 

utifrån granskningsmallen efter genomläsning av dessa i fulltext.  

 

ANALYS 

Utifrån Evans metod (Evans, 2002) behöver man först samla in material. Ett andra steg är att 

identifiera nyckelfynd (Evans, 2002). Detta gjordes genom att artiklarna lästes igenom 

grundligt. Därefter lästes artiklarnas resultatavsnitt och metodavsnitt om en andra gång. 

Under denna andra genomläsning lyftes delar ut som ansågs relevanta för syftet. Dessa delar 

bildade nyckelfynd (Bilaga 3). I de tio artiklarna identifierades 36 nyckelfynd.  

Det tredje steget enligt Evans (2002) är att identifiera teman utifrån nyckelfynden genom 

att jämföra nyckelfynd mellan artiklarna och gruppera dessa till teman. Det fjärde steget enligt 

Evans (2002) är att syntetisera fynden ytterligare. Nyckelfynden samt teman och subteman för 

föreliggande studie finns beskrivna i Bilaga 4. 
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FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Denna litteraturstudie genomfördes genom ett systematiskt tillvägagångssätt enligt en 

strukturerad metod (Evans, 2002). Det systematiska tillvägagångssättet är ett stöd för att 

minska författarens förförståelses och minimera risken för bias. 

Författaren var noga med att under analysen gå tillbaks till artiklarna och kontinuerligt 

sträva efter att minimera risken att resultat från artiklarna har beskrivs felaktigt. Likaså var 

författaren noga med att inte medvetet påverka analysen så att ett för författaren eventuellt 

önskvärt resultat uppnåddes. Hederlighet och ärlighet är grundvärden är värna om när man 

sysslar med vetenskap (Henricson, 2012). 

Författaren till föreliggande studie har inte upplevt svårigheter att förstå artiklarna med 

avseende på att de är skrivna på engelska språket eller att översätta nyckelfynden och teman 

till svenska. Författaren har inte tagit hänsyn till huruvida artiklarna är forskningsetiskt 

granskade vid valet av ingående artiklar i studien. 

Handledaren fanns till hands under processen, vilket ytterligare minimerade felaktiga 

slutsatser. Denne gav också mycket värdefull information och stöd i skapandet av 

föreliggande litteraturstudie.  

 

RESULTAT 

Resultatet av föreliggande studie baserades på analys av tio vetenskapliga kvalitativa artiklar 

(Bilaga 2). Artiklarna är publicerade i olika delar i världen: Canada (två artiklar), China (en 

artikel), Nya Zeeland (en artikel), Storbritannien (två artiklar), Sverige (en artikel), Taiwan 

(en artikel) och USA (två artiklar). I tre av studierna var personerna under 26 år, i tre av 

studierna över 55 år och i fyra studier var åldrarna icke angivna. Könsfördelningen var 

varierande; från endast kvinnor till mixade grupper till endast män. 

Tre teman identifierades som skyddande faktorer för suicidnära personer: Kontakt; 

Vändpunkter; Coping. För varje tema har subteman identifierats (figur 2): Kontakt: familj och 

vänner, kontakt med sig själv, kontakt med en gud, andra gemenskaper; Vändpunkter: nya 

insikter, känsla av delaktighet; Coping: framtida mål, förebild, hälsosamt beteende, lidande 

och suicidtankar som coping (se även Bilaga 4). 
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Kontakt Vändpunkter Coping 

Familj och vänner 

Kontakt med sig själv 

Kontakt med en gud 

Andra gemenskaper 

Nya insikter 

Känsla av delaktighet 

Framtida mål 

Förebild 

Hälsosamt beteende 

Lidande och suicidtankar som coping 

Figur 2. Tre teman och relaterade subteman.  

 

KONTAKT 

Med temat kontakt avses olika sätt av kommunikation som hjälper den suicidnära personen att 

i kontakt med familj och vänner, sig själv, en gud eller i andra gemenskaper få stöd och 

trygghet att bearbeta sina suicidala tankar. 

 

Familj och vänner 

Flera studier visade på betydelsen av nära relationer som skydd mot suicidtankar. Relationer 

till anhöriga verkade också vara viktig för återhämtningen efter suicidförsök (Bostik & 

Everall, 2007; Zhang, Procter, Xu, Chen & Lou, 2017). I flera fall handlade det om 

närståendes omtanke om den suicidnära personen genom visad intimitet och närhet som till 

exempel från pojk- eller flickvänner och vuxna partners (Bostik & Everall, 2007) som stärkte 

skyddet mot suicid.  

Även den suicidnära personens omtanke om de närstående var framträdande i andra studier 

(Zhang et al., 2017; Lee, Tsai, Chen & Huang, 2014) som bidrog till att personerna avstod 

från att begå suicid. De valde att vara i kvar i livet av hänsyn till de närstående. Specifikt 

belystes äldre personers omtanke om efterlevande som skydd mot suicid i en av studierna 

(Lee, Tsai, Chen & Huang, 2014). De ville skona efterlevande barn eller partners för den sorg 

och svårigheter klara sina liv som de förmodat skulle drabbas av 

 

Kontakt med sig själv   

Den inre dialogen, det vill säga dialogen med sig själv var fokus i en studie (Talseth, Gilje & 

Norberg, 2003). Den inre kampen att förlika sig med sig själva var framträdande. Hindret för 

detta var att de kände sig frånkopplade och tidvis avstängda i kontakten med sig själva. 

Processen att släppa tanken på suicid som en lösning innebar en ständig kamp i den inre 

dialogen; att kunna släppa ut sin förtvivlan, få känna sig mottagna och hemma i sig själva 
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igen och vara redo att öppna sig för omvärlden. En förbättrad dialog med sig själva var en 

process för ett skyddande från suicid (a.a.). 

  

Kontakt med en gud 

I några studier belystes betydelsen av andlig vägledning som en skyddande faktor mot suicid 

(Borum, 2012; Bostik & Everall, 2007). Tonåringars återhämtning från suicidalitet kunde för 

de som hade en gudstro var gynnsam eftersom de upplevde närhet till en gud när andra nära 

relationer sviktade eller inte fanns tillgängliga (Bostik & Everall, 2007).  

I en annan studie hade kontakten med en gud en mer framträdande roll som skydd mot 

suicid. Kontakt med en gud upplevdes vara en viktig relation för att hålla mörka tankar borta. 

I denna studie var depressivitet och suicidalitet nära förknippade med varandra, och gud var 

den främsta välgöraren och som skyddade dessa personer mot suicidalitet när de så bad om 

det (Borum, 2012).  

 

Andra gemenskaper 

Andra gemenskaper förutom med närstående, vänner och med en gud har betydelse för att 

skydda mot suicid visar resultat från flera studier (Borum, 2012: Bostik & Everall, 2007; 

Fenaughty & Harré, 2003; Talseth et al. (2003). 

Det kunde vara betydelsefullt att känna sig sedd och förstådd i sammanhang där man inte 

var känd sedan tidigare. Mötet med en främling som visade uppskattning kunde vara en 

bekräftelse på att även andra kunde uppskatta personen. Det blev ett kvitto att hen inte var så 

värdelös, och att det blev en objektiv sanning för patienten. Mötet personer i andra 

sammanhang kunde minska det outhärdliga lidandet och skydda mot suicid (Bostik & Everall, 

2007; Talseth et al., 2003).  

I en studie ansåg afroamerikanska att deras kollektiva sammanhållning skyddade dem från 

suicid. Dessa kvinnors kamp för god mental hälsa gjorde att de också fann stöd och hjälp mot 

suicidala tankegångar i gemenskapen i kyrkan och i den afroamerikanska kulturen (Borum, 

2012). 

Gaykulturens gemenskap och även andra gemenskaper utan fokus på sexualitet hade 

betydelse som skydd från suicid och läkning från suicidalitet för suicidnära personer som 

tampades med sin sexuella identitet och eventuellt var på väg att komma ut som homosexuella 

(Fenaughty & Harré, 2003). 
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VÄNDPUNKTER 

Med temat vändpunkter avses omvärdering av vad som är värdefullt i livet i samband med en 

personlig kris. Ändrade livsförutsättningar kan ha lett till en akut kris, som lett till 

suicidtankar hos personen. Dessa vändpunkter har inneburit att livet har fått en ny mening och 

att suicidtankarna har tonats ner helt eller delvis. Den suicidnära personen har bearbetat sina 

suicidtankar genom nya insikter och ökad känsla av delaktighet i livet.  

 

Nya insikter   

Nya insikters betydelse för skyddande mot suicid i samband med en personlig kris fanns 

belyst i en studie (Siegel & Meyer, 1999). Män som diagnosticerats med HIV uttryckte nya 

insikter som betydelsefulla som skydd mot suicidala tankegångar. En sådan insikt var att det 

var fullt möjligt att kunna leva ett bra och hälsosamt liv som HIV positiv. En annan insikt var 

att genom att gå i terapi ges nya möjligheter till att leva ett bättre liv oavsett diagnos. 

Patienten som uttryckte det hade aldrig haft tanken att gå i terapi innan diagnosen men kom 

att inse att det var bra oavsett diagnos (a.a.). 

En annan patient uttryckte att suicid inte längre var aktuellt därför att hen hade fullt upp att 

slåss för sitt liv, och kände sig verkligen lycklig (Siegel & Meyer, 1999). Patienten berättade 

att HIV-diagnosen hade gett nya perspektiv på livet, och fått hen att vakna upp angående sina 

mål, önskningar och längtan i livet (a.a.). 

 

Känsla av delaktighet  

Känslan av delaktighet i livet självt som skyddande faktor mot suicid belystes i ett par studier 

(Bergmans, Langley, Links och Lavery, 2009; Siegel & Meyer (1999). 

Känslan av delaktighet i livet växte för personer under 25 år i en studie (Bergmans, 

Langley, Links och Lavery, 2009) mot ett friskare liv, bort från destruktiva livsmönster och 

utgjorde ett skydd mot suicid. Vändpunkterna beskrevs som gradvisa eller enstaka 

erfarenheter av mening, förståelse av sig själva och världen, även om vägen kunde vara 

krokig med återfall i destruktivitet och suicidalitet (a.a.).  

En annan beskrivning av känsla av delaktighet fanns beskriven där homosexuella män efter 

att de fått diagnosen HIV hade omdefinierat meningen och syftet med sina liv (Siegel & 

Meyer, 1999). Dessa upplevde en större känsla av delaktighet i livet självt och levde även 

fysiskt mer aktiva liv (a.a.).  
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COPING 

Med temat coping avses olika sätt för suicidnära personer att hantera de suicidala 

tankegångarna i syfte att skydda sig mot dessa. Dessa hanteringsstrategier mot suicid kan 

handla om att formulera framtida mål, skapa sig positiva förebilder och leva hälsosamt. 

Hanteringsstrategier kan också handla om att skapa mening ur lidande. Även en formulerad 

suicidavsikt kan fungera som en skyddande faktor mot suicid i syfte att stå ut i sitt lidande här 

och nu. 

 

Framtida mål   

Flera studier visade på betydelsen av framtida mål som skyddande faktor mot suicid 

(Fenaughty & Harré, 2003; Siegel & Meyer, 1999; Zhang et al. (2017).  

I en studie intervjuades unga homosexuella män om hur framtida mål kan hjälpa till att 

hantera tankar på suicid. Resultatet var att positiva målbilder bidrog till att patienters resiliens 

mot suicid stärktes. En patient beskrev att denne kände sig säker på att livet innehåller stora 

möjligheter, trots att denne inte mådde bra för stunden (Fenaughty & Harré, 2003). 

De suicidnära Hiv-positiva männen i en annan studie (Siegel & Meyer, 1999) menade att 

ju högre målsättningar och krav de hade på sig själva och sina liv desto mer skulle de hinna 

med att göra medan de levde. Denna inställning utgjorde ett skydd mot suicidala tankegångar 

för dessa (a.a.).  

På liknandes sätt resonerade de suicidnära magsårspatienterna i en tredje studie (Zhang et 

al., 2017). De ansåg att suicid inte var en bra lösning, och menade istället att de borde stå upp 

för framtiden, eftersom de ansåg att alla problem hade en lösning. Man kunde se drag av 

stoiskhet i deras sätt att resonera. Att se framåt ökade alltså dessa patienters resiliens mot 

suicid (a.a.). 

 

Förebilder 

Behovet av positiva förebilder för att stärka motståndskraften mot suicid framkom i en studie 

(Fenaughty & Harré, 2003). Det beskrevs bland annat om hur fadern till en suicidnära 

homosexuell tonåring frågade om sonen var homosexuell. Tonåringen nekade till det just då, 

men hade ändå upplevt faderns föredömliga öppna attityd som trygghetsskapande. Fadern 

hade varit medskapare till en positiv förebild för acceptans av homosexualitet och hjälpt till 

att skingra de suicidala tankegångarna (a.a.).  
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I samma studie (Fenaughty & Harré, 2003) berättade en tonåring att andra äldre 

homosexuella agerande fungerat som positiva förebilder. Tonåringen hade börjat tycka, i sin 

ambivalens, att det var cool att vara gay, som han uttryckte det. Det stärkte hen att komma ut 

som homosexuell inför sin mamma och tonade ner de suicidala tankegångarna som var 

relaterade till rädslan att inte bli accepterad som homosexuell (a.a.). 

 

Hälsosamt liv  

Hanteringsstrategier kopplat till ett mer hälsosamt liv och hälsosammare beteende belystes i 

flera studier (Bennett, 2005; Bergmans et al., 2009; Lee et al., 2014; Zhang et al., 2017). 

I en studie intervjuades suicidala personer under 25 år (Bergmans et al., 2009). Förmågan 

att hantera suicidaliteten innebar att kunna identifiera och leva med sina känslor, vara 

medveten om diagnoser och kunna hantera symptom, identifiera kriser, kunna sätta gränser 

och stå upp för sina rättigheter. Vidare betonades vikten av att göra vardagliga sysslor för att 

bekämpa de mörka suicidala tankarna och försöka se klart i ett annars svartvitt tankemönster 

(a.a.).  

I en annan studie (Zhang et al., 2017) lyftes det fram betydelsen av att finna bättre sätt att 

hantera sin upplevda stress inför sin sjukdom (magsår) än att begå suicid. Dessa berättade om 

vikten av positivt tänkande, att vara realistisk och att be om hjälp när de tampades med 

suicidala tankar. Optimismen var viktig för dessa patienter och att ha en positiv livshållning. 

Det framkom även att patienterna ansåg att det var svaga personer som tänkte på eller begick 

suicid och som saknade rätt attityd till livet. Förhållningssättet för dessa patienter grundade 

sig på förnekelse och rädsla för stigmatisering. Förhållningssättet upprätthöll dock en för dem 

hälsosam livsstil, som skapade ett skydd mot suicid (a.a.). 

Äldre änkemän intervjuades i en tredje studie (Bennett, 2005). Dessa menade att de har 

levt så länge på grund av att de äter bra mat, och hanterade tankar på suicid genom på så sätt 

leva hälsosamt. Dessa änkemäns uttalanden handlade inte om rädsla för stigmatisering utan 

mer om allmänt vedertagna hälsofaktorer oavsett livssituation (a.a.). 

I en fjärde studie lyftes hälsosamt beteende upp som skyddande faktor mot suicidala tankar 

för äldre öppenvårdspatienter inom psykiatrin (Lee et al., 2014). En patient menade att det var 

viktigt att hålla sig sysselsatt, för att på så sätt glömma tankarna om suicid. En annan patient 

berättade att denne bad en bön innan läggdags, vilket gav lugn och styrka att ta tag i det 

vardagliga livet. En tredje konstaterade att denne inte visste hur man tar livet av sig, och 



  
24 (49) 

 

 

 24 

kunde alltså inte genomföra det. Patienten hade avstått från att lära sig sätt att ta livet av sig i 

syfte att skydda sig mot suicid (a.a.). 

I samma studie (Lee et al., 2014) berättade patienter om hur de härbärgerade sitt psykiska 

lidande och suicidala tankegångar genom att ta emot behandling i form av medicin. Motivet 

för dessa var att medicinen gjorde dem mindre ledsna och att de därför fick ett hälsosammare 

liv, som skyddade dem från suicid. (a.a.) 

 

Lidande och suicidtankar som coping 

Lidandet och suicidtankarna i sig kan för en suicidnära person utgöra ett skydd mot suicid hur 

motsägelsefullt det än låter (Bennett, 2005; Moore, 1997; Siegel & Meyer, 1999). 

 I en studie intervjuades äldre suicidala personer om meningen med livet (Moore, 1997). 

Den upplevda bristen på ett meningsfullt liv hos dessa äldre gav ändå tillvaron en mening i 

form av själva lidandet. Det psykiska lidandet påminde dem om deras medmänsklighet, och 

utgjorde på så sätt ett skydd mot suicid (a.a.). 

Även tankarna på suicid kan utgöra en skyddande faktor mot suicid, vilket också kan 

tyckas motsägelsefullt (Bennett, 2005). Äldre änkemän tillfrågandes hur de förhåller sig till 

valet att fortsätta leva. Den uttalade likgiltigheten till att leva eller dö efter separation från en 

avliden livspartner blev för dessa ett sätt att härbärgera den psykiska smärtan. Personerna sade 

samtidigt att de aldrig skulle begå suicid. Likgiltigheten inför döden och livet fungerade som 

en hanteringsstrategi och en skyddande faktor mot suicid. Även drag av stoiskhet fanns hos 

änkemännen att ta sig igenom en svår tid efter en separation. Trots att personen uttryckte sig i 

affekt av förlusten och ville avsluta sitt liv, gjorde lidandets mening att personen klarade att 

härbärgera den psykiska smärtan (a.a.). 

I en tredje studie redogjorde en patient hur hen hanterade sin suicidalitet genom att 

använda suicid som coping (Siegel & Meyer, 1999). Patienten uttryckte att om det blir för 

tokigt här i livet så skulle hen ta livet av sig. På så sätt återtog patienten känslan av kontroll 

över sitt liv. Patienten hade gift hemma som hen avsåg att ta om livet blev outhärdligt som 

hiv-positiv. Dock hade giftet blivit för gammalt, men utgjorde ändå en mental 

säkerhetsutgång, som egentligen aldrig var avsett att användas (a.a.). 
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DISKUSSION 

METODDISKUSSION 

För föreliggande studie har författaren valt att diskutera studiens kvalitetssäkring och 

robusthet utifrån följande begrepp; trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet (Henricsson, 2012; Polit & Beck, 2016). 

 

Trovärdighet 

Vid bedömning av trovärdigheten tar man ställning till huruvida litteraturgranskningen är 

rimlig och att resultatet kan anses vara giltigt (Henricsson, 2012; Polit & Beck, 2016). 

Författaren frågade sig om resultatet svarade upp mot det syfte som formulerats för 

föreliggande studie och om analysmetoden var adekvat för det insamlade materialet. 

Det visade sig att det fanns relativt få vetenskapliga studier som byggde på kvalitativ 

ansats och som lyfte upp de positiva och stärkande faktorerna. Utmaningen var att begränsa 

sökningen så att antalet artiklar blev hanterbart och samtidigt inte begränsa så mycket att 

informationen blev otillräcklig för att besvara syftet (Coughlan et al., 2017; Polit & Beck, 

2016). Sökningen gav att det fanns det tio kvalitativa studier som innehöll relevant 

information för studiens syfte och frågeställningar, vilket resulterade i skyddande faktorer 

som kan vara av vikt för att stärka suicidnära patienters livskraft. 

Ett exklutionskriterie var studier endast på svenska och engelska. I de databaser som 

sökningar gjordes är engelska huvudspråket. Dock minskas urvalet naturligtvis av att artiklar 

på andra språk exkluderades. Det var en oundviklig konsekvens eftersom författaren 

behärskar i huvudsak dessa språk. Vidare exkluderades kvantitativa studier eftersom 

författaren var intresserad av de personliga upplevelser snarare än kvantifierbara variabler. 

Studien hade kunnat inkludera även kvantitativa studier såsom enkätstudier, vilket hade gjort 

resultatet mer mångfasetterat. 

De ingående studierna i analysen uppvisade heterogenitet så till vida att de skilde sig åt i 

demografi; från olika världsdelar, både män och kvinnor, olika sexualitet, olika åldersgrupper 

med olika livssituationer. Noteras bör att två åldersgrupper var något mer representerade än 

andra; unga och äldre personer. Men även åldrar däremellan var representerade. 

Vid själva sökningen i databaser fick författaren god assistans av bibliotekarie på Ersta 

Sköndal Bräcke Högskola. Denne var behjälplig med att finna söktermer och så kallade 

MeSH-termer för sökning i Pubmed och motsvarande generaliserade söktermer i andra 

databaser. Tack vare dessa genomarbetade förberedelser för sökningarna blev utfallet 
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tillfredställande, även om det kan anses vara en svaghet att träffarna blev som mest 18 till 

antalet per databas och totalt 28 (Bilaga 1). Vid revidering av söksträngarna fanns ändå inte 

skäl att ändra sökkriterierna, i syfte att få fler träffar. När så ändå gjordes på prov, blev utfallet 

ohanterligt stort. Fem databaser användes vid sökningarna i syfte att maximera utfallet. 

 

Pålitlighet 

Risk för partiskhet (bias) föreligger i en systematisk litteraturöversikt, vilket kan påverka 

studiens pålitlighet (Coughlan et al., 2017; Polit & Beck, 2016). En svaghet i föreliggande 

studie kan vara att kvalitetsgranskningen är en subjektiv bedömning och att det därför finns 

risk för bias. Författarens egen drivkraft att vilja acceptera och bejaka utvalda artiklar på 

grund av graden av personligt intresse för studien föreligger. För att öka kvalitén på en 

systematisk litteraturöversikt (minska antalet felkällor i de olika stegen) så bör det vara två 

forskare som genomför studien (Higgins & Green, 2011). Möjligheten att vara två forskare 

som genomförde studien var dock inte möjligt inom ramen för det självständiga arbetet. För 

att öka kvalitén användes instrumentet för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik som finns beskrivet i kapitlet ”Kvalitetskriterier, urval och 

kvalitetsgranskning” (William et al., 2011; SBU, 2014). 

Författarens andraspråk är engelska och modersmål är svenska och kulturellt ursprung är 

svenskt. Därför finns risk för feltolkning i den egna översättningen från engelska till svenska. 

I återgivna berättelser kan finnas nyanser som författaren missat av både språkmässiga och 

kulturella skäl. Författaren valde att inte återge citat från originalkällorna i föreliggande studie 

eftersom informanterna inte samtyckt till att deras ord återges i ett annat sammanhang än det 

de samtyckt till. Intervjustudier innehåller vanligtvis citat som exemplifierar studiens fynd 

(Polit & Beck, 2016). Läsare rekommenderas därför att även läsa originalstudierna som 

innehåller citat som exemplifierar och stöder fynden.  

Förförståelsen kan också ha påverkats av att författaren levt och arbetat i ett så kallat 

utvecklingsland i Asien under ett antal år och tagit intryck av psykosociala och 

socioekonomiska förhållanden där. Förförståelsen kan även ha påverkats av att författaren 

arbetat i en jourtelefon ”Jourhavande vän” på RFSL (Riksförbundet för sexuellt 

likaberättigande), och där bland annat samtalat med suicidnära personer.  

De senaste tio åren har författaren arbetat inom den barn- och ungdomspsykiatriska 

slutenvården i Stockholm och mött suicidnära patienter med skiftande kulturell och social 

bakgrund vilket också påverkar författarens förförståelse. 
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De tio analyserade artiklarna har laddats ner från databaser och skrivits ut på papper, 

varefter dessa har lästs ett flertal gånger i olika omgångar under analysens gång. Penna och 

radergummi samt persondator har varit behjälpliga under analysen. 

 Författaren till föreliggande studie har även hämtat inspiration från en litteraturgranskning 

(Lakeman & FitzGerald, 2008) med kvalitativa data, i vilken man undersökte återhämtningen 

från suicidala tankegångar. Artikeln påträffades vid sökningen i PsycInfo (Bilaga 1). En 

fortsatt analys av samma data gjordes av Chan, Kirkpatrick och Brasch (2017). 

 

Bekräftelsebarhet 

Med bekräftelsebarhet menas bland annat huruvida studien har lästs och reflekterats av två 

eller flera sinsemellan oberoende personer under arbetet med studien, tidsåtgång, och 

beskrivning av analysprocessen (Henricsson, 2012; Polit & Beck, 2016). 

Under föreliggande studie har författaren haft tillgång till ovärderlig hjälp och stöd från en 

huvudhandledare och ett par andra handledare som bistått med objektivitet till studien. 

Den totala tiden för att genomförandet föreliggande studie är cirka tio månader, under 

större delen av år 2018, på deltid. Tiden för datainsamlingen uppskattas till cirka 5 månader, 

på deltid under våren 2018. Hur datainsamlingen gick till finns beskrivet under kapitlet 

”Datainsamling”. En interaktiv process över tid anses höja kvalitén på analysen (Polit & 

Beck, 2016). 

Författaren har vinnlagt sig om att följa metoden liksom att noggrant återge samtliga steg 

så att läsare kan avgöra kvalité samt reproducera studien (Polit & Beck, 2016). Analysen 

genomfördes enligt beskrivningen i kapitlet ”Val av metod”. De olika stegen i analysen finns 

även beskrivna i bilagorna (Bilaga 2-4). Där kan man följa processen från beskrivningen av 

de tio artiklarna (med författare, titel, ursprung, syfte, metod och resultat) till nyckelfynd, 

översatta nyckelfynd och så vidare till studiens teman och subteman. 

Referensförteckningen inkluderar samtliga artiklar och all facklitteratur som det refereras 

till i studien. Så kallade doi-beteckningar (Digital Object Identification) har också angetts då 

de funnits tillgängliga, för att underlätta sökbarheten.  

Den teoretiska utgångspunkten har valts för att skapa begreppsmässig förankring och att 

underlätta navigeringen av analysen och i resultatdiskussionen. 
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Överförbarhet 

Överförbarhet innebär i vilken grad det framkomna resultatet kan överföras till andra grupper, 

situationer eller kontexter (Henricsson, 2012; Polit & Beck, 2016). Samtliga steg i studien 

liksom de inkluderade studierna är beskrivna så att läsaren själv kan bedöma relevansen 

utifrån sin kontext (Polit & Beck, 2016). En svaghet med föreliggande studie kan vara att 

tillgången till kvalitativa artiklar som uppfyller inklutions- och exklutionskriterierna var 

relativt låg, vilket gjorde att urvalet av artiklar var begränsat. Den svagheten är något som är 

utmanande att undvika. Överförbarheten hade kanske blivit tydligare om även kvantitativa 

artiklar ingått i studien. En metod för en integrativ systematisk litteraturöversikt hade 

exempelvis kunnat användas (Whittemore & Knafl, 2005). En litteraturstudie med snävare 

inklutionskriterier hade kunnat användas för att påvisa skyddande faktorer på gruppnivå, med 

en ökad överförbarhet som följd. En styrka med föreliggande studie är å andra sidan att den 

visar möjliga skyddande faktorer som kan stärka livskraften hos suicidnära personer oavsett 

demografi och andra kulturella aspekter sett ur den berättande personens perspektiv. Det kan i 

sin tur ligga till grund för förutsättningslösa diskussioner utanför själva forskningen, och 

därmed öka medvetenheten om suicidnära personers livssituation i samhället. 

 

RESULTATDISKUSSION 

De teman och subteman som analysen resulterat i diskuteras utifrån den teoretiska 

utgångspunkten och vetenskaplig litteratur. Delar av resultatet problematiseras även ur ett 

större perspektiv, där författaren av föreliggande studie funnit det särskilt intressant.  

Syftet med studien var att beskriva de skyddande faktorer som kan stärka livskraften hos 

suicidnära personer. Den teoretiska utgångspunkten har hämtats från Dr. Philip Bakers 

tidvattenmodell (Barker & Buchanan-Baker, 2005) som grundar sig på fyra antaganden och 

som finns beskrivna i kapitlet ”Teoretiska utgångspunkter”.  

Resultatet redovisades utifrån tre teman: 1) Kontakt; 2) Vändpunkter; 3) Coping. För varje 

tema definierades sammanlagt tio subteman (Figur 2). Resultatet gav svar på de 

frågeställningar som studien avsåg att besvara. 

 

Kontakt 

Tidvattenmodellens första och andra antagande (Barker & Buchanan-Baker, 2005) handlar 

om att det uppstår psykiatriska behov under färden över livets ocean och att omvårdnaden kan 

vara ett sätt att möta de psykiatriska behoven. En av sjuksköterskans uppgifter är att möta 
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patientens behov i stunden. Den första kontakten för en suicidnära person i den psykiatriska 

vården kan vara sjuksköterskan, vars uppgift just då är att öppet lyssna till patientens 

berättelse. Den filosofiska frågan är vad som skulle kunna fungera för den här patienten under 

rådande omständigheter och vad patientens perspektiv är i hens berättelse (a.a.; Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012).  

Aeschigruppen som består av internationellt välrenommerade suicidforskare (varav hälften 

är läkare) arbetar sedan millennieskiftet på frågan vad man kan göra för att förbättra 

bemötandet av suicidala personer. Resultatet från Aschigruppen visar att de suicidnära 

personerna har sänkt problemlösningsförmåga, men främst då de är akut suicidala. Vanligtvis 

arbetar dessa personer enträget med att hålla suicidala tankegångar under kontroll, försöka 

lösa bakomliggande problem och möjliggöra att kunna leva vidare (Michel, Valach & Gysin-

Maillart, 2017; Gysin-Maillart et al., 2016). 

Aeschigruppens rekommendation (Michel, Valach & Gysin-Maillart, 2017; Gysin-Maillart 

et al., 2016) är att först lyssna till patientens berättelse och därefter fundera kring diagnostik. 

Läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal ska möta dessa psykiskt plågade patienter på 

ett icke värderande och stödjande sätt. Det ligger också i linje med tidvattenmodellens 

antaganden och principer (Barker & Buchanan-Baker, 2005) och kompetensbeskrivningen för 

legitimerade sjuksköterskor med inriktning på psykiatrisk vård som också betonar det 

personcentrerade förhållningssättet till patienten (Psykiatriska riksföreningen för 

sjuksköterskor, 2014). 

Begreppet kontakt presenterades i resultatet som kontakten med närstående, med sig själv, 

en gud eller andra sammanhang. Den psykiatriska vården är ett av flera sammanhang den 

suicidala personen kan söka sig till för att få kontakt och stöd i sin förtvivlan. 

Kontakt med närstående personer var viktigt utifrån studiens resultat. Det innefattade 

närståendes stöd och hjälp till den suicidala personen samt även den suicidala personens 

behov av att visa hänsyn till sina närstående. Det kunde vara genom att bestämma sig för att 

avstå från suicid för att skona de närstående från ett förmodat lidande som ett fullbordat suicid 

skulle innebära. Det senare fallet fanns representerat i olika åldersgrupper, främst bland äldre 

individerna och minst bland de yngre individerna. I avhandlingen av Sellin (2017) presenteras 

en guide med sex kärnområden, för att underlätta vården av en suicidal patient, där kontakt 

med närstående är betydelsefull. Vikten av att underlätta för närstående att bli involverade i 

vården av suicidala patienter betonas även av Sellin et al. (2017). För personer med suicidala 

tankar kan det innebära en förhöjd suicidrisk om en närstående exempelvis reser bort eller 
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läggs in på sjukhus eller om personen förlorar sin arbetsgemenskap. Det förutsätts att de som 

har en stödjande funktion också förstår allvaret och orkar stödja (Brenner et al., 2016). 

Hänsyn till närstående tycks alltså inte utifrån studiens resultat vara en framträdande 

skyddande faktor mot suicid bland unga. Det kan jämföras med statistik (WHO, 2018) som 

pekar på att suicid är den näst vanligaste orsaken till att unga vuxna (15-29 år) dör i världen 

idag, och en av de två viktigaste orsakerna i samma åldersgrupp i Sverige, varav de flesta av 

dessa saknade eftergymnasial utbildning (a.a.). Här menar författaren till föreliggande studie 

att den psykiatriska vården för barn och ungdomar samt unga vuxna kan göra mycket för att 

fånga upp de ungas psykiska ohälsa och vara aktiv i suicidpreventionen. Idag finns 

exempelvis ett regionalt vårdprogram för suicidnära patienter som utarbetats av Stockholms 

Läns Landsting (Stockholms Läns Landsting, 2010). 

Hadlaczky, Stain och Wasserman (2017) tar upp olika sätt att nå fram med 

suicidpreventiva program för unga personer i Sverige och i övriga världen. Två program 

utmärker sig för att ge effekt på antalet suicidförsök bland unga: 1) GDG (Good behavior 

game) är utvecklat för att förstärka positiva beteenden mellan lärare och elever; 2) YAP 

(Youth aware of mental health) har god evidens enligt Statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering (SBU, 2015).  

SBU (2015) genomförde en systematisk litteraturgenomgång av skolbaserade program för 

suicidprevention där man konstaterade att YAM har god evidens. Det har utvecklats av 

svenska forskare vid NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och suicidprevention) 

tillsammans med Colombia University i syfte att förebygga suicid bland unga (Hadlaczky, 

Stain et al., 2017). I en systematisk litteraturöversikt om självskadebeteende och suicid bland 

unga understryker världsledande suicidologer att ökad förståelse för suicidalitet, förbättrade 

interventioner och prevention är nödvändiga utmaningar. Författarna understryker också att 

det behövs en ökad förståelse kring både varför unga personer självskadar men också vad som 

har fått dem att sluta skada sig själva (Hawton & van Heeringen, 2009). 

Kontakt med sig själv framkom i resultatet som en förutsättning för läkning från 

suicidalitet. Tidvattenmodellens tredje och fjärde antagande handlar om att människan redan 

har lösningen på sina livsproblem och att omvårdnaden handlar om att ta fram dessa 

lösningar. Även Sellin et al. (2017) anser att vara i kontakt med sig själv är en förutsättning 

för att den suicidala patienten ska kunna återhämta sig. Wasserman (2000) menar att det är 

viktigt att behandlaren håller i livlinan så att patienteten ges respit och kan hämta kraft för att 

kunna agera konstruktivt. Sjuksköterskans uppgift är också att förstå potentialen i de 
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inneboende resurserna hos patienten i enlighet med tidvattenmodellens vägledande principer 

och värdera krisen som en möjlighet (Barker & Buchanan-Baker, 2005).  

Beskow och Nyberg (2016) betonar också att bemötandet ska syfta till förståelse för hur 

den suicidnära personen tänker och känner och att det kräver ett problemperspektiv. Analysen 

ska leda fram till vad som just då gör det omöjligt att leva (a.a.). Författaren till föreliggande 

studie menar att även om patienten inte förmår att just i stunden själv se sambanden som gör 

det omöjligt eller möjligt att leva, är det sjuksköterskans uppgift att skapa förutsättningar för 

det (Cutcliffe, J.R. et al., 2013). 

Kontakt med en gud eller andlig vägledning hade betydelse för återhämtningen för de 

personer som hade en religiös tro, visade resultatet. Det kunde komplettera eller i viss mån 

ersätta kontakten med världsliga och kanske förgängliga mänskliga kontakter, uppfattade 

författaren. Tabueringen av suicid kan ge positiva effekter, menar Beskow och Nyberg 

(2016). I länder med religiös fördömelse av suicid kan tabueringen utgöra en skyddande 

faktor.  

 Kontakt i andra sammanhang har betydelse visar resultatet. Känsla av sammanhang kan 

skydda mot suicid och ha betydelse för huruvida en person upplever sig vara vid god hälsa 

trots sina suicidala tankar (Antonovsky, 1987; Sjöström et al., 2012). Låg känsla av 

sammanhang kan associeras med ökad förekomst av suicidala tankegångar och suicidala 

handlingar, enligt Sjöström (2009). I resultatet beskrivs hur suicidnära afroamerikanska 

kvinnor finner stöd och hjälp i gemenskapen i kyrkan och i den afroamerikanska kulturen. På 

samma sätt finner suicidnära unga homosexuella män styrka att fortsätta leva tack vare 

gemenskapen i gaykulturen.  

Upplevelser av ensamhet och isolation är en riskfaktor för suicid inom psykiatrisk vård 

(Hummelvoll, 2005), vilket kräver särskild lyhördhet i mötet med patienten. Sjuksköterskans 

och övrig vårdpersonals bemötande av suicidnära patienter kan vara avgörande för patientens 

tillit till erbjuden vård. Som nämnts tidigare utgör den psykiatriska vården ett viktigt 

sammanhang som kan stärka patientens inneboende krafter. Lakeman och FitzGerald (2008) 

belyser också sjuksköterskans viktiga roll i samspelet med patienten. Sjuksköterskan kan 

spegla motsatsen till alienation och hopplöshet, ge positiv uppmuntran och vara tillåtande till 

känslomässiga uttryck hos patienten. För en del patienter kan det vara en ny upplevelse (a.a.). 
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Vändpunkter 

Människan har en inneboende kraft som behöver tas fram enligt tidvattenmodellens tredje 

antagande (Barker & Buchanan-Baker, 2005). Det är viktigt att förstå patientens egen teori 

och den egna förståelsen för sin situation (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Med 

vändpunkter menas händelser i den suicidnära personens liv som har inneburit att livet har fått 

en ny mening genom nya insikter och ökad delaktighet i det omgivande samhället. En 

vägledande filosofisk princip i tidvattenmodellen är att värdera krisen som en möjlighet. 

Krisen kanske vill förmedla ett budskap att något inte står rätt till och manar fram ett 

förändrat synsätt på livet och ger möjlighet att förändra sitt liv (a.a.).  

I resultatet berättas om hiv-positiva män som på grund av sin diagnos har hamnat i kris. De 

som har kommit ur krisen har fått nya insikter och kunskaper som har hjälp dem att leva ett 

lika bra eller bättre liv än innan de fick diagnosen. Den psykiatriska vården och 

sjuksköterskan har en viktig roll i att fylla genom att värdera krisen som en möjlighet 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

En kris innebär en möjlighet att omvärdera livet och även att ifrågasätta det normsystem vi 

är en del av i samhället. Beskow et al. (2013) menar att samhällets sociala konstruktion 

kontinuerligt producerar lidande för enskilda människor. Suicidala personer och närstående är 

bärare av värdefulla erfarenheter om brister och förtjänster av det samhälle vi lever i (a.a.). 

Genom att ge adekvat stöd från den psykiatriska vården till de suicidnära patienterna ges 

ökade förutsättningar att dessa gå stärkta ur kriser. En positiv effekt på samhällsnyttan av en 

ett adekvat bemötande av suicidnära patienter kan dessutom innebära att dessa kan tillskansa 

sig kapacitet att bidra till en högre medvetenhet om suicidalitetens psykologi och vad som 

orsakar psykiska trauman, vilka kan vara lika livshotande och allvarliga som fysiska skador 

(Beskow et al., 2013; Beskow & Nyberg, 2016).  

 

Coping 

Människan och människorna runt hen redan har lösningarna på sina problem och har 

antagligen egna teorier för att förstå sin situation. Om omvårdnaden handlar om att ta fram 

dessa lösningar och succesivt kunna minimera omvårdnadsinsatserna i takt med att patienten 

kan stå på egna ben, enligt tidvattenmodellen. Vägledande för omvårdnaden är också 

principerna att respektera patientens önskningar, att alla mål tillhör patienten och att enkelhet 

och elegans ska eftersträvas, trots att psykiatrisk omvårdnad är ett komplext problem (Barker 

& Buchanan-Baker, 2005; Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 
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Som nämnts tidigare visar studier att de suicidnära personerna har sänkt 

problemlösningsförmåga, men främst då de är akut suicidala. Vanligtvis arbetar dessa 

personer enträget med att hålla suicidala tankegångar under kontroll, försöka lösa 

bakomliggande problem och möjliggöra att kunna leva vidare (Beskow & Nyberg, 2016). Den 

suicidala processen (Figur 1) visar att trots att det kanske inte syns eller märks för 

omgivningen så kan en suicidal process pågå hos den suicidnära personen egentligen hela 

tiden (Beskow, 1979) med olika intensitet. Utmaningen för sjuksköterskan i den psykiatriska 

vården är att genom vägledande instrument som exempelvis suicidstegen (Beskow, 2000) ge 

adekvat stöd till patienten utifrån vad hen klarar av att ta till sig. Det kan handla om att söka 

efter och prioritera enklast möjliga lösningar för att möjliggöra en upplevelse av positiv 

förändring snarare än komplexa försök till problemlösning eller interventioner. 

Med temat coping i resultatet menas olika sätt för suicidnära personer att hantera sina 

suicidala tankegångar i syfte att skydda sig mot dessa. Hanteringsstrategierna 

(copingstrategierna) kunde handla om att formulera framtida mål, skapa positiva förebilder 

och leva hälsosamt. Det kunde även handla om att skapa mening ur sitt lidande. 

Framtida mål som hanteringsstrategier visade sig vara viktiga. För de unga suicidala 

homosexuella och de hiv-positiva männen var det viktigt med positiva målbilder, som bidrog 

till ökad resiliens mot suicid. Magsårspatienterna hjälptes också i sin suicidalitet att se framåt. 

Positiva förebilder hade också betydelse för att klara av att hantera suicidalitet för främst 

unga personer i studien. Trygghetsskapande vuxna som förmedlade en öppen attityd var 

viktiga för dessa. 

Att leva ett hälsosamt liv och odla ett hälsosamt beteende fungerade som hanteringsstrategi 

mot suicidala tankegångar. Det handlade exempelvis för ungdomarna under 25 år om att lära 

sig om sitt känsloliv, vara medveten om diagnoser, hantera symptom, identifiera kriser, kunna 

sätta gränser och stå upp för sina rättigheter. Att göra vardagliga sysslor för att bekämpa de 

suicidala tankarna var också viktigt. 

Vidare beskrevs att de suicidala magsårspatienterna använde sig av optimism och en 

positiv livshållning som hanteringsstrategi. Att ha rätt attityd till livet var också för dessa ett 

hälsosamt sätt att hantera sin suicidalitet. För gruppen med suicidala äldre änkemän var god 

mathållning viktigt. Äldre öppenvårdspatienter ansåg att hålla sig sysselsatt var viktigt. Någon 

avstod från att ta reda på vilka sätt som fanns att ta sitt liv.  

Att ta sin medicin är ytterligare ett exempel på effektiv hanteringsstrategi mot suicid. 

Wasserman et al. (2012) pekar också på att suicidrisken minskar då patienter tar antidepressiv 

medicin i kombination med kognitiv beteendeterapi (KBT).  
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Lidandet och suicid som coping kunde utifrån resultatet utgöra ett skydd mot suicid. 

Beskow och Nyberg (2016) anser också att det kan vara normalt att tänka på döden som en 

möjlig utväg ur smärtsamma och svårlösta situationer. Att tillåta sådana tankar har ett 

överlevnadsvärde därför att handlingsförlamningen kan släppa och det blir möjligt att gå 

vidare. 

WHO (2018) menar att antalet självmord i världen utgör ett globalt hot och särskilt stor är 

ökningen bland unga människor. EU är den region som har den högsta andelen avlidna i 

suicid i jämförelse med övriga världen.  

Sjuksköterskan uppgift inom det vårdvetenskapliga fältet är att värna om livet. Fokus är 

därför att in i det längsta förstärka livskraften hos en patient. Suicid är ändå, trots 

skrämmande statistik en förhållandevis ovanlig men icke desto mindre oönskad slutpunkt för 

en människas liv. Sjuksköterskan uppgift är att ingjuta hopp till det som vi är biologiskt 

ämnade att göra, nämligen att leva. 

Suicidalitet bör betraktas som ett patientsäkerhetsproblem, enligt Beskow och Nyberg 

(2016). Den psykiatriska vården bör betrakta suicid som en olyckshändelse, där brister i den 

sociala strukturen har haft stor betydelse. Aktiv uppföljning efter suicidförsök har preventiv 

effekt menar Stain och Wasserman (2017). Risken för ett fullbordat suicid är hög efter ett 

suicidförsök (Beskow, 1979) och som högst ett år efter ett suicidförsök (Nordström, 

Samuelsson och Åsberg, 1995). Tabueringen av suicid finns fortfarande i samhället, varför 

den psykiatriska vårdens bemötande av suicidnära patienter är så viktig (Beskow och Nyberg, 

2016). 

 Forskning kring suicidalitetens psykologi (hur patienten tänker och känner) borde 

prioriteras för att öka kompentensen inom den psykiatriska vården (Beskow och Nyberg, 

2016). Samuelsson och Åsberg (2002) har pekat på att utbildning av sjuksköterskor i 

suicidprevention har positiv effekt på sjuksköterskors attityder till suicidnära patienter, vilket 

är en nödvändighet för att förbättra bemötandet av suicidnära patienter i den psykiatriska 

vården. 

För att förebygga självmord kan man i samhället i stort göra mycket. De som uttrycker 

suicidtankar eller suicidplaner, de som misslyckas med ett suicidförsök eller avbryter ett 

pågående försök är viktiga informationsbärare. Den information dessa personer bär på kan 

vara en stor tillgång och bidra till ökad kompentens för hur vi kan forma ett samhälle som 

inkluderar och skapar rimligare förutsättningar för fler. 
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KLINISKA IMPLIKATIONER 

Resultatet av denna studie kan vara till stöd för verksamheter inom psykiatrisk vård, såväl 

barn-och ungdomspsykiatri som vuxenpsykiatri. Bidraget till den kliniska verksamheten för 

föreliggande studie har varit att belysa de skyddande faktorerna mot suicid, vilket har varit ett 

eftersatt forskningsfält inom psykiatrisk forskning. Kompetensutveckling med fokus på 

personcentrerad vård i kombination med ökad kunskap om suicidalitetens psykologi och de 

skyddande faktorerna mot suicid kan bidra till ökad förståelse för de suicidnära personernas 

situation, och hur dessa på bästa sätt kan bli bemötta när de söker psykiatrisk vård. 

 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Ytterligare forskning kring de skyddande faktorerna mot suicid skulle öka möjligheterna att 

höja kompentensen inom den psykiatriska vården och därigenom förmedla förståelsen hur 

man kan förbättra bemötandet av de suicidnära patienterna. Den psykiatriska vården står då 

bättre rustade att möta en eventuellt ökande psykisk ohälsa i takt med att samhället förändras 

och utvecklas. 

 

SLUTSATS  

Resultatet i föreliggande studie visar faktorer som kan skydda mot suicid utifrån ett 

vårdvetenskapligt perspektiv. Sjuksköterskans uppgift är att värna om livet, ingjuta hopp och 

in i det längsta förstärka livskraften hos patienten. Resultatet visar en mångfald av skyddande 

faktorer mot suicid utifrån olika patologiska, psykosociala, kulturella och andra demografiska 

aspekter. Det lyfts även fram i diskussionen behovet av och möjligheterna till 

kompetenshöjning inom den psykiatriska vården med avseende på bemötande av suicidnära 

personer. Sjuksköterskans bemötande kan vara avgörande för tilliten till vården för de 

suicidnära patienterna som söker hjälp ur sin förtvivlan. Den psykiatriska vården behöver 

tillskansa sig ny kunskap och fördjupa den vårdvetenskapliga forskningen med avseende på 

bemötande, skyddande faktorer och för att bättre förstå suicidalitetens psykologi. Den 

psykiatriska vården och forskningen bör också ha till uppgift att föra fram nya 

forskningsresultat om suicid till samhället i stort och bidra till en lägre grad av tabuering av 

suicid än vad som är fallet idag. 
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BILAGA 1. SÖKMATRIS 
Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar 

inkludering / 

exkludering 

Antal 

lästa 

abstr. 

Antal 

lästa 

artik. 

Valda 

artiklar 

(bilaga 2) 

PsycInfo 
5 april 
 

(DE "Suicide" OR DE "Attempted 

Suicide" OR DE "Suicide Prevention" 

OR DE "Suicidal Ideation") AND (DE 

"Protective Factors" OR DE "Coping 

Behavior" OR “Turning point*” OR 

“Will to live” OR “Desire to live” OR 

“Choose to live” OR “Urge to live”) 

AND (DE "Qualitative Research" OR 

“Qualitative stud*”) 
 

18 Peer Reviwed, 
(1997-2018) 
fanns 2003-2017 

18 8 6 

 
Cinahl 
5 april 

(DE "Suicide" OR DE "Attempted 

Suicide" OR DE "Suicide Prevention" 

OR DE "Suicidal Ideation") AND (DE 

"Protective Factors" OR DE "Coping 

Behavior" OR “Turning point*” OR 

“Will to live” OR “Desire to live” OR 

“Choose to live” OR “Urge to live”) 

AND (DE "Qualitative Research" OR 

“Qualitative stud*”) 
 

3 Peer-reviewed, 
English, (1997-
2018) 2008-2017 

3 1 1 

 
PubMed 
5 april 

("Suicide"[Mesh] OR  "Suicide, 

Attempted"[Mesh]) AND ("Protective 

Factors"[Majr] OR "Adaptation, 

Psychological"[Majr]) AND 

"Qualitative Research"[Majr] 
 

1 Peer reviewed 1 0 0 

Medline 
5 april 
 

(DE "Suicide" OR DE "Attempted 

Suicide" OR DE "Suicide Prevention" 

OR DE "Suicidal Ideation") AND (DE 

"Protective Factors" OR DE "Coping 

Behavior" OR “Turning point*” OR 

5 English 5 
 

2 
(vilka 
bägge 
även 
återfin
ns i 
söknin
gen i 
PsycIn

0 
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“Will to live” OR “Desire to live” OR 

“Choose to live” OR “Urge to live”) 

AND (DE "Qualitative Research" OR 

“Qualitative stud*”) 
 

fo, se 
ovan) 

Academic 
search 
complete 
5 april 
 

(DE "Suicide" OR DE "Attempted 

Suicide" OR DE "Suicide Prevention" 

OR DE "Suicidal Ideation") AND (DE 

"Protective Factors" OR DE "Coping 

Behavior" OR “Turning point*” OR 

“Will to live” OR “Desire to live” OR 

“Choose to live” OR “Urge to live”) 

AND (DE "Qualitative Research" OR 

“Qualitative stud*”) 
 

4 Peer-reviewed, 
English 

3 2 
(varav 
1 även 
återfin
ns i 
söknin
gen i 
PsycIn
fo, se 
ovan) 

0 

Ytterligare 
artiklar 
hittade i 
referenslista
n för en av 
de lästa och 
refuserade 
artiklarna 
som hittats 
vid 
sökningen i 
PsycInfo, 5 
april (se 
ovan) 
 

    4 3 
(artikel nr. 
1, 5 och 7. 
Se Bilaga 
2) 
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BILAGA 2. MATRIS ÖVER URVAL AV ARTIKLAR TILL RESULTATET 
Arti
kel 
nr. 

Förfat-
tare 

Titel År, 
land, 
tidskrift 

Syfte Metod 
(urval och 
datainsamling, analys) 

Resultat 

1 Katherine 
Bostik and 
Robin 
Everall 
 

Healing 
from 
Suicide: 
adolescent 
perception
s of 
attachment 
relationshi
ps 

2007, 
UK, 
Brittish 
Journal 
of 
Guidance 
& 
Counseli
ng, Vol. 
35, No. 1 

Utveckla en 
förståelse för 
ungdomars 
upplevelse av 
betydelsen av 
att knyta an till 
relationer i 
processen att 
komma över sin 
suicidalitet. 

41 flickor och 9 pojkar I 
åldrarna 13 till 19 
intervjuades efter att ha 
varit suicidala. Kvalitativa 
data analyserades med 
tillvägagångssätt enligt 
metoden grundad teori 
(grounded theory).  

Studien identifierade 3 
huvudkategorier: 1) nära 
relationer; 2) erfarenheter 
av anknytning; 3) 
förändrad självbild. 
Deltagarna beskrev 
konsekvent att skapandet 
av en trygg relation var 
avgörande för att kunna 
läka ut de suicidala 
känslorna. 

2 Yvonne 
Bergmans, 
John 
Langley, 
Paul Links 
and James 
Lavery 
 

The 
Perspectiv
es of 
Young 
Adults on 
Recovery 
from 
Repeated 
Suicide-
Related 
Behaviour 

2009, 
Canada, 
Crisis, 
Vol 
30(3) 

Att förstå 
övergången till 
ett mindre 
riskfyllt 
(säkrare) 
beteende och att 
föreslå kliniska 
insatser till de 
som 
tillhandahåller 
vård till dessa 
patienter. 

16 personer under 25 år, 
som hade avslutat 
åtminstone en intervention 
(för personer med 
upprepade suicidförsök) 
intervjuades. Personerna 
deltog i en kvalitativ studie 
och resultaten analyserades 
enligt metoden grundad 
teori (grounded theory). 

Ungdomarna beskrev en 
livsväg som innehöll 3 
viktiga delar: 1) ”leva för 
att dö”; 2) ambivalens och 
vändpunkter; 3) 
tillfrisknandeprocesser 
innehållande små steg eller 
faser mot livet självt. 
Resan beskrevs inte alltid 
som en stadig väg framåt. 
Risken för återfall till ett 
destruktivt beteende eller 
vilja att dö, kunde öka eller 
sjunka som ebb och flod. 
Vårdpersonal behöver 
göras medvetna om att 
kampen för att leva är en 
process och en krokig eller 
flytande väg som rör sig 
mellan dessa 3 delar. 

3 Sharon 
Moore 
 

A 
Phenomen
ological 
Study of 
Meaning in 
Life in 
Suicidal 
Older 
Adults 

1997, 
Canada, 
Archives 
of 
Psychiatr
ic 
Nursing, 
Vol XI, 
No. 1 

Att undersöka 
hur äldre 
suicidala 
personer 
upplever 
mening med 
sina liv. 

11 personer mellan 64 och 
92 år intervjuades om 
deras personliga 
upplevelser av att känna 
sig suicidala. Data från 
denna hermeneutiska 
fenomenologiska studie 
analyserades enligt 
Manen’s metod för 
hermeneutisk analys. 

Tre huvudteman 
identifierades: 1) Psykisk 
smärta; 2) Ingen bryr sig 
om; 3) Maktlöshet. Över 
dessa teman fanns ett 
bredare tema för hur 
deltagarna upplevde 
mening med sina liv. 
Frågan om mening med 
sitt livs belyses av dessa 
äldre inte bara från 
perspektivet mening, utan 
även från perspektivet 
meningslöshet. Det 
verkade som att deras 
psykiska lidande var 
meningen med livet. 
Smärtan påminde dem om 
deras mänsklighet. 
 

4 Valerie 
Borum 
 

African 
American 
Women’s 
Perception

2012, 
USA, 
Journal 
of 

Att undersöka 
upplevelsen av 
depression och 
suicidrisk samt 

40 afroamerikanska 
kvinnor mellan 18 – 39 år 
intervjuades i denna 
kvalitativa studie. Genom 

Tre teman identifierades: 
1) Suicidprevention: 
Depression (andlig 
övergivenhet) kontra leva 
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s of 
Depression 
and 
Suicide 
Risk and 
Protection: 
A 
Womanist 
Exploratio
n 

Women 
and 
Social 
Work, 
27(3) 

skydd mot 
desamma. 

att svara på en flyer blev 
deltagarna rekryterade. 
Dessa delades in i 7 
fokusgrupper. Varje grupp 
diskuterad frågeställningar 
som: vad suicid betyder för 
dem, varför man gör 
suicidförsök, hur man 
förebygger suicid osv.  

ett andligt liv; 2) 
Suicidprevention: 
Feminism och att leva 
tillsammans.; 3) 
Suicidprevention: 
självkännedom och stark 
känsla för sitt 
afroamerikanska arv och 
identitet  

5 Johan 
Fenaughty 
and Niki 
Harré 
 

Life on the 
Seesaw: A 
qualitative 
Study of 
Suicide 
Resiliency 
Factors for 
Young 
Gay Men 

2003, 
New 
Zeeland, 
Journal 
of 
Homosex
uality, 
Vol 
45(3) 

Att utforska 
resiliensen hos 
suicidala 
homosexuella 
unga män i 
Aotearoa på 
Nya Zeeland 

8 homosexuella män under 
26 år deltog i 
djupintervjuer. 60 personer 
hade inviterats till 
intervjun, som fick fylla i 
ett frågeformulär. Av de 
som uttryckt suicidalitet 
tackade samtliga ja till 
intervjun. Data 
analyserades enligt 
grundad teori (grounded 
theory). 

Fyra teman framkom: 1) 
Positiva sociala normer 
och villkor; 2) Hög grad av 
support; 3) Identifikation 
med förebilder; 4) Hög 
självkänsla. Dessa teman 
integrerades med tidigare 
kända riskfaktorer för 
suicid, och formade en 
modell som kallas ”Seesaw 
Model of Gay Male 
Suicide”.  Modellen visar 
att en nyckelfaktor är 
balansen mellan resiliens 
och riskfaktorer hos 
homosexuella män. 
Antingen utvecklar man 
uthållighet, gör ett s-försök 
eller befinner sig någonst. 
mittemellan. Resultatet 
visar att man bör utveckla 
det förebyggande arbetet 
att öka resiliensen hos 
grupp. homosexuella män. 

6 X.K. 
Zhang, 
N.G. 
Procter, Q. 
Xu, X.Y. 
Chen and 
F.L. Lou 
 

Factors 
influencing 
suicidal 
ideation 
among 
Chinese 
patients 
with 
stomach 
cancer: 
qualitative 
study 

2017, 
China, 
Internati
onal 
Nursing 
Review, 
64 

Att utforska de 
faktorer som 
påverkar 
suicidaliteten 
hos personer 
med magcancer 

32 patienter deltog i en 
”face-to-face” intervju. 
Denna studie är en del av 
en större studie som 
undersökte psykologisk 
negativ påverkan och 
relaterande faktorer i 
samband med suicidala 
tankegångar. Data 
analyserades genom 
tematisk analys, i denna 
kvalitativa studie. 

Fyra teman identifierades 
som skyddande faktorer 
mot suicidala tankar: 1) 
Suicidal förnekelse och 
rädsla för stigmatisering; 
2) Positiva 
hanteringsförmågor; 3) 
God kontakt med sin 
familj; 4) Önskan att leva 
gott och länge 

7 Kate 
Bennett 
 

“Was life 
worth 
living?” 
Older 
widowers 
and their 
explicit 
discourses 
of the 
decision to 
live 

2005, 
UK, 
Mortality
, 10(2) 

Att undersöka 
äldre änklingars 
sätt att resonera 
kring sitt val att 
fortsätta leva sitt 
liv, efter förlust 
av sin 
livspartner. 

60 änklingar intervjuades 
som var mellan 55 och 98 
år gamla och varit 
änklingar mellan 3 
månader och 25 år. De 
kom från olika sociala och 
ekonomiska bakgrunder. 
Intervjuerna var 
semistrukturerade. 
Analysen gjordes med 
grundad teori (grounded 
theory) där intervjuerna 
kodades och teman 
identifierades. 

33% av männen uttryckte 
att de valt att fortsätta leva 
sin liv efter förlusten av 
sin livspartner. 
Diskussionerna om att 
valet att fortsätta leva 
identifierade följande 
teman: 1) Likgiltighet 
kring livet och döden och 
beslutet att leva; 2) 
Stoiskhet (självbehärskn.); 
3) Känslosamt och 
beteendemässigt tema; 4) 
Döden 
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8  
Shwu-Hua 
Lee, Yun-
Fang Tsai, 
Ching-Yen 
Chen and 
Li-Bi 
Huang 
 

Triggers of 
suicide 
ideation 
and 
protective 
factors of 
actually 
executing 
suicide 
among first 
onset cases 
in older 
psychiatric 
outpatients
: a 
qualitative 
study 

2014, 
Taiwan, 
BMC 
Psychiatr
y, 14 

Att undersöka 
erfarenheterna 
av suicidala 
tankar hos äldre 
personer inom 
psykiatriska 
öppenvården i 
Asien. 

24 äldre patienter inom 
psykiatriska öppenvården 
valdes ut genom 
bekvämlighetsurval hos ett 
medicinskt center i 
Taiwan. Deltagarna var 
över 65 år, utan större 
kognitiva svårigheter och 
hade haft självrapporterade 
suicidala tankar vid minst 
ett tillfälle senaste året. 
Personerna intervjuades 
individuellt med en 
semistrukturerad guide. 
Analysen genomfördes 
med innehållsanalys. 

Fem teman identifierades 
som riskfaktorer: 1) 
Sjukdom och fysiskt 
obehag; 2) Konflikter med 
familjemedlemmar/vänner; 
3) Sjukdom hos 
familjemedlemmar; 4) 
Dödsfall hos 
familjemedlemmar/vänner; 
5) Ensamhet.  
Sex teman identifierades 
som skyddande faktorer: 1) 
Familjemedlemmars/vänne
rs support; 2) Få 
behandling; 3) Hitta sätt att 
skifta fokus för 
uppmärksamheten; 4) 
Rädsla att ökat tryck på 
sina barn; 5) Religiös tro; 
6) Okunskap om hur man 
begår självmord 

9 Anne-
Grethe 
Talseth, 
Fredricka 
Gilje and 
Astrid 
Norber 
 

Struggling 
to Become 
Ready for 
Consolatio
n: 
Experience
s of 
suicidal 
patients  

2003, 
Sweden, 
Nursing 
Ethics, 
10(6) 

Att beskriva en 
förtröstansproce
ss som två 
suicidala 
patienter har 
delgivit. 
Beskrivningen 
sker i ljuset av 
en modell för 
förtröstan. 

2 suicidala norska patienter 
intervjuades. Intervjuerna 
analyserades med en 
hermeneutisk 
fenomenologisk analys. 

Fem teman och ett 
huvudtema identifierades: 
1) Längtan efter närhet; 2) 
Önskan till mänsklig 
kontakt; 3) Den inre 
kampen att öppna upp för 
en inre dialog: 4) Bryta sig 
in i yttre dialog; 5) Frigöra 
inre och yttre dialog. 
Huvudtemat är kampen att 
göra sig redo för tröst. 
Slutet på den kampen att 
göra sig redo för tröst 
utgör själva trösten. 

10 Karolynn 
Siegel and 
Ian H. 
Meyer 
 

Hope and 
resilience 
in suicide 
ideation 
and 
behavior of 
gay and 
bisexual 
men 
following 
notificatio
n of HIV 
infection 

1999, 
USA, 
AIDS 
Educatio
n and 
Preventio
n; 11, 1 

Att undersöka 
berättelserna 
från 
homosexuella 
eller bisexuella 
män som 
övervägt eller 
försökt ta livet 
av sig strax efter 
att de fått veta 
att de är hiv-
positiva. Syftet 
är att finna 
anledningar att 
överväga och 
göra 
självmordsförsö
k hos dessa. 

139 män (46 
afroamerikaner, 47 
puertoricaner och 46 vita) i 
NY-området intervjuades i 
2 efterföljande (2v 
mellanrum) ostrukturerade 
intervjuer 2 timmar 
vardera. Av de 
genomförda intervjuerna 
användes 64 st för 
analysen, eftersom de 
övriga inte berättade något 
som antydde om 
suicidalitet. Analysen 
gjordes tematiskt i denna 
kvalitativa studie. 

Teman som identifierades: 
1) Stereotypa 
uppfattningar om hur livet 
är som hiv-positiv; 2) 
Existentiell kris i samband 
med beskedet; 3) Avbrott 
på sin livsväg. 
Teman relaterat till 
positiva upplevelser: 1) 
Omdefiniering av HIV; 2) 
Känsla av kontroll över sitt 
liv; 3) Symboliskt ”att nå 
botten” motiverar att söka 
hjälp och att klara av att 
hantera sin situation; 4) 
Omdefiniering av 
meningen och syftet med 
livet; 5) Sätta nya 
personliga mål och nya 
livsplaner. 
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BILAGA 3. MATRIS ÖVER NYCKELFYND OCH TEMATISERING 
Arti
kel 
nr. 

Nyckelfynd Tema i 
artikel 

Översatt nyckelfynd Översatt  
tema i artikel 

Syntetiserade 
teman 

1 
 

Parents, peers, extra-
familial adults, spiritual 
connection 

Attachment 
relationships 

Föräldrar, vänner, annat nära 
vuxenstöd, andlig vägledning 

Nära relationer Kontakt 

 Finding acceptance, 
having a permanent 
relationship, receiving 
encouragement, 
experience intimacy and 
closeness 

Experience 
of 
attachment 

Känna acceptans, ha ett fast 
förhållande, få uppmuntran, 
uppleva intimitet och närhet 

Erfarenheter av 
närhet 

Kontakt 

 So I thought maybe I’m 
not so worthless, if 
somebody who doesn’t 
really know me at all I 
putting a little of effort to 
get to know me 

Changing 
self-
perceptions 

Kanske är jag inte så värdelös, 
om någon som inte känner mig, 
vill lägga lite energi på att lära 
känna mig. 

Förändrad 
självbild 

Kontakt 

2 Too scared to live and 
too scared to die. Dying 
is just all I knew. After 
sudden raised awareness, 
awareness is a curse, 
which made the choice to 
stay safer. Turning points 
described as single or 
gradual experiences that 
involve meaning, 
belonging and 
understanding the self or 
the world. 

Ambivalenc
e and 
tipping/turni
ng points 

För rädd för att leva och dö. 
Döden är det enda jag känner 
till. Klarsynthet är en 
förbannelse som gör det lättare 
att välja livet. Vändpunkter 
beskrivs som enstaka eller 
gradvisa erfarenheter av 
mening, delaktighet och 
förståelse av sig själv och 
världen.   

Obeslutsamhet 
och vändpunkter 

Vändpunkter 

 Identification and 
tolerance or feelings. 
Awareness of ones 
diagnoses and symptom 
management. Able to 
identify crisis, boundary 
issues, personal rights. 
To be able to do daily 
tasks, live my own life. 
Fight the demons every 
day, I try to se other 
colors than black and 
white within 

A process of 
recovery that 
included 
small steps 
or phases 

Identifikation och att härbärgera 
känslor. Medvetenhet av 
diagnoser, hantera symptom. 
Identifiera kriser, egne 
gränssättning och rättigheter. 
Att göra vardagliga sysslor, 
bekämpa de mörka tankarna, 
försöka se färger i det annars 
svartvita tankemönstret. 

Återhämtning Coping 

3 
It seemed as though their 
psychache may have 
been their meaning, in 
that the pain associated 
with the emotional 
suffering was 
instrumental in 
reminding then of their 
humanness. 
 

The question 
of meaning 

Det verkade som att deras 
psykiska lidande var meningen 
med livet. Smärtan påminde 
dem om deras mänsklighet. 

Lidandet som 
meningen med 
livet 

Coping 



  
47 (49) 

 

 

 47 

 
 

4 
 
 

Depression itself is one 
of the risk factors for 
suicide. I’m gonna turn 
to god, and he is gonna 
help me 

Depression 
as Spiritual 
forsakenness 

Depression är en riskfaktor för 
suicid. Jag ska vända mig till 
gud, och han kommer att hjälpa 
mig 

Depression som 
andlig 
övergivenhet 

Kontakt 

 I have something to do 
every Sunday, people 
would miss me, so 
suicide is not an option 

Womanist in 
spirit and 
community 

Jag har något att göra varje 
söndag, och folk skulle sakna 
mig. Suicid är därför inget 
alternative för mig. 

Feminism och 
leva 
tillsammans 

Kontakt 

 Black love is a 
revolutionary act; it gives 
you strength to push.  

Know 
Thyself and 
Racing-
Gender 

Kärlek mellan afroamerikaner är 
en revolterande handling. Det 
ger en styrka att fortsätta 

Självkännedom 
och känsla för 
afroamerikanskt 
arv 

Kontakt 

5 
 
 

I’m sure he was fishing 
for me to come-out, but I 
didn’t. Anyway that 
made me feel really cool 

Positive 
social norms 
and 
conditions 

Jag är säker på att han ville ge 
mig möjligheten att komma ut, 
vilket jag inte gjorde. Men 
situationen fick mig att känna 
mig riktigt cool. 

Positiva sociala 
normer och 
villkor 

Coping 

 The support of other gay 
people is really 
important, and supported 
straight people too 

High level of 
support 

Support från andra 
homosexuella är verkligen 
viktigt, och även support från 
heterosexuella 

Hög grad av 
support 

Kontakt 

 So I definitely knew that 
there were things out 
there which would 
provide opportunities, it 
wasn’t like I felt like 

Identificatio
n with raw 
models 

Jag visste absolut att det fans 
nya möjligheter där ute, inte alls 
som jag kände mig 

Identifikation 
med förebilder 

Coping 

 All of a sudden you have 
something about you that 
is really cool, cool I’m 
gay 

High self-
esteem 

Plötsligt hade jag något att 
känna mig riktigt cool inför. 
Vad coolt, jag är gay 

Hög självkänsla Coping 

6 
 
 

No. People who think 
about suicide or commit 
suicide are weak. 

Suicidal 
denial and 
fears of 
stigmatizatio
n 

Nej. Människor som tänker på 
eller begår självmord är svaga 

Förnekelse av 
suicidtankar och 
rädsla för 
stigmatisering 

Coping 

 Being optimistic 
Being realistic 
Seeking for support 

Positive 
coping skills 

Vara optimistisk 
Vara realistisk 
Söka stöd och hjälp 

Positiva 
hanteringsförmå
gor (positiv 
coping) 

Coping 

 Being concerned for their 
families 

Family 
Connectedne
ss 

Vara mån om min familj God kontakt 
med sin familj 

Kontakt 

 People should always 
stand up for their future, 
as all problems will have 
a solution 

Desire to 
live well and 
live long 

Man ska alltid stå upp för 
framtiden, alla problem har en 
lösning 

Önskan att leva 
gott och länge 

Coping 

7 
 

 I didn’t care whether I 
lived or die, you know, I 
would never do that, 
never do that 

Careless of 
life and the 
decision to 
live 

Jag brydde mig inte om jag 
levde eller var död, Jag skulle 
aldrig göra det, aldrig 

Likgiltighet 
kring livet och 
döden och 
beslutet att leva 

Coping 

 “I felt a bit sorry for 
myself. But I intended to 
get over it and that was 
it”. 

Stoicism Jag tyckte lite synd om mig 
själv. Men jag ville gå igenom 
det och så var det med det 

Stoiskhet 
(självbehärsknin
g) 

Coping 

 “I eat very well, I am a 
good eater and I think 
that is why I have lived 

Mortality Jag äter bra, ja jag äter bra. Jag 
tror att det är därför som jag har 
levt så länge. 

Döden Coping 
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so long” 
8 
 

My wife supports me and 
want me to live 

Family 
members 
and friends 
support 

Min fru stöttar mig och vill att 
jag ska leva 

Familjemedlem
mars/vänners 
support 

Kontakt 

 Taking the medicine 
made me not feel so sad 

Receiving 
treatment 

När jag tog medicinen kände jag 
mig inte så ledsen längre 

Få behandling Coping 

 I would keep myself 
busy to forget the thing 

Finding a 
way to shift 
their 
attention 

Jag brukade hålla mig sysselsatt 
för att glömma hela saken 

Hitta sätt att 
skifta fokus för 
uppmärksamhet
en 

Coping 

 I lost my husband and 
my son lost his father. I 
don’t want to add more 
pressure to my son’s life 

Fear of 
increasing 
pressure on 
one’s 
children 

Jag förlorade min man och min 
son förlorade sin far. Jag vill 
inte öka trycket på min son 

Rädsla att ökat 
tryck på sina 
barn 

Kontakt 

 I pray before I go to bed. 
It makes me feel at peace 
and gives me the strength 
to deal with my daily life 

Religious 
beliefs 

Jag ber innan läggdags. Det gör 
mig lugn och ger mig styrkan att 
ta tag i mitt vardagliga liv 

Religiös tro Coping 

 I don’t know how to do 
it. Therefore, I don’t 
execute it 

Not knowing 
how to 
execute 
suicide 

Jag vet inte hur man gör. Därför 
kan jag inte genomföra det 

Okunskap om 
hur man begår 
självmord 

Coping 

9 
 

Being disconnected 
Being close 

Longing for 
Closeness 

Känna sig frånkopplad från sig 
själv. Vara stängd 

Längtan efter 
närhet 

Kontakt 

 Longing for connect 
Being connected 

Desiring 
connectedne
ss 

Längtan efter kontakt 
Vara i kontakt 

Önskan till 
mänsklig 
kontakt 

Kontakt 

 Struggling with inner 
dialogue; constraining 
the self-destructive 
thoughts and feelings; 
desiring to share despair; 
opening up 

Struggling to 
open up 
inner 
dialogue 

Kämpa med inre dialog; 
begränsa självdestruktiva tankar 
och känslor; önskan att dela 
känslan av förtvivlan; öppna 
upp 

Den inre 
kampen att 
öppna upp för 
en inre dialog 

Kontakt 

 Being received 
Opening up for telling 

Breaking 
into outer 
dialogue 

Vara mottagen 
Öppna upp för att berätta 

Bryta sig in i 
yttre dialog 

Kontakt 

 Releasing despair 
Feeling at home 

Liberating 
inner and 
outer 
dialogue 

Släppa ut förtvivlan 
Känna sig hemma 

Frigöra inre och 
yttre dialog 

Kontakt 
 
 
 
 

10 
 

I finally realized that you 
can live a good healthy 
life… 

Redefinition 
of HIV 

Slutligen förstod jag att man kan 
leva ett hälsosamt och bra liv… 

Omdefiniering 
av HIV 

Vändpunkter 

 If it gets too crazy here, 
then I’m checking out 

Suicidal 
ideation and 
sense of 
control over 
one’s life 

Om det blir för tokigt här, kastar 
jag in handduken 

Känsla av 
kontroll över sitt 
liv; 

Coping 

 I have never had therapy 
before. This is the first 
time in my life that I 
have acknowledged that I 
might be depressed 

Suicidal 
ideation and 
attempt as 
symbolic 
“Rock 
Bottom” 
motivates 
help seeking 

Jag har aldrig fått terapi förut. 
Det här är första gången i mitt 
liv som jag har tagit till mig att 
jag kanske är deprimerad 

Symboliskt ”att 
nå botten” 
motiverar att 
söka hjälp och 
att klara av att 
hantera sin 
situation 

Vändpunkter 
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and coping.  
 I’m fighting for my life, 

and I am really happy 
Redefinition 
of life 
meaning and 
purpose. 

Jag slåss för mitt liv, och jag är 
verkligen lycklig 

Omdefiniering 
av meningen 
och syftet med 
livet 

Vändpunkter 

 I’m pushing myself a lot 
harder now than I did 
before I was diagnosed 

Setting new 
personal 
goals and 
life plans 

Jag ställer högre krav mig nu än 
innan jag fick diagnosen 

Sätta nya 
personliga mål 
och nya 
livsplaner. 

Coping 
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BILAGA 4. MATRIS ÖVER NYCKELFYND, TEMAN OCH SUBTEMAN 
Syntetiserade 
teman 

Artikel 
nr. 

Översatt nyckelfynd Översatt tema 
i artikel 

Teman Subteman 

Kontakt 
1 

 

Föräldrar, vänner, annat nära 
vuxenstöd, andlig vägledning) 

Nära relationer Kontakt Familj och vänner 

 
1 

Känna acceptans, ha ett fast 
förhållande, få uppmuntran, 
uppleva intimitet och närhet 

Erfarenheter av 
närhet 

Kontakt Familj och vänner 

 
1 

Kanske är jag inte så värdelös, 
om någon som inte känner 
mig vill lägga lite energi på att 
lära känna mig. 

Förändrad 
självbild 

Kontakt Andra sammanhang 

 
4 

 
 

Depression är en riskfaktor för 
suicid. Jag ska vända mig till 
gud, och han kommer att 
hjälpa mig 

Depression som 
andlig 
övergivenhet 

Kontakt Kontakt med en 
gud 

 
4 

Jag har något att göra varje 
söndag, och folk skulle sakna 
mig. Suicid är därför inget 
alternative för mig. 

Feminism och 
leva 
tillsammans 

Kontakt Andra sammanhang 

 
4 

Kärlek mellan afroamerikaner 
är en revolterande handling. 
Det ger en styrka att fortsätta 

Självkännedom 
och känsla för 
afroamerikanskt 
arv 

Kontakt Andra sammanhang 

 
5 

Support från andra 
homosexuella är verkligen 
viktigt, och även support från 
heterosexuella 

Hög grad av 
support 

Kontakt Andra sammanhang 

 
6 

Vara mån om min familj God kontakt 
med sin familj 

Kontakt Familj och vänner 

 
8 

 

Min fru stöttar mig och vill att 
jag ska leva 

Familjemedlem
mars/vänners 
support 

Kontakt Familj och vänner 

 
8 

Jag förlorade min man och 
min son förlorade sin far. Jag 
vill inte öka trycket på min 
son 

Rädsla att ökat 
tryck på sina 
barn 

Kontakt Familj och vänner 

 
9 
 

Känna sig frånkopplad från 
sig själv. Vara stängd 

Längtan efter 
närhet 

Kontakt Kontakt med sig 
själv 

 
9 

Längtan efter kontakt. 
Vara i kontakt 

Önskan till 
mänsklig 
kontakt 

Kontakt Andra sammanhang 

 
9 

Kämpa med inre dialog; 
begränsa självdestruktiva 
tankar och känslor; önskan att 
dela känslan av förtvivlan; 
öppna upp 

Den inre 
kampen att 
öppna upp för 
en inre dialog 

Kontakt Kontakt med sig 
själv 

 
9 

Vara mottagen. 
Öppna upp för att berätta 

Bryta sig in i 
yttre dialog 

Kontakt Andra sammanhang 

 
9 

Släppa ut förtvivlan 
Känna sig hemma 

Frigöra inre och 
yttre dialog 

Kontakt Kontakt med sig 
själv 
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Vändpunkter 
2 

För rädd för att leva och dö. 
Döden är det enda jag känner 
till. Klarsynthet är en 
förbannelse som gör det lättare 
att välja livet. Vändpunkter 
beskrivs som enstaka eller 
gradvisa erfarenheter av 
mening, delaktighet och 
förståelse av sig själv och 
världen.   

Obeslutsamhet 
och vändpunkter 

Vändpunkter Delaktighet i livet 

 
10 

 

Slutligen förstod jag att man 
kan leva ett hälsosamt och bra 
liv… 

Omdefiniering 
av HIV 

Vändpunkter Ny insikt 

 
10 

Jag har aldrig fått terapi förut. 
Det här är första gången i mitt 
liv som jag har tagit till mig 
att jag kanske är deprimerad 

Symboliskt ”att 
nå botten” 
motiverar att 
söka hjälp och 
att klara av att 
hantera sin 
situation 

Vändpunkter Ny insikt 

 
10 

Jag slåss för mitt liv, och jag 
är verkligen lycklig 

Omdefiniering 
av meningen 
och syftet med 
livet 

Vändpunkter Delaktighet i livet 

Coping 
2 

Identifikation och att 
härbärgera känslor. 
Medvetenhet av diagnoser, 
hantera symptom. Identifiera 
kriser, egne gränssättning och 
rättigheter. Att göra vardagliga 
sysslor, bekämpa de mörka 
tankarna, försöka se färger i 
det annars svartvita 
tankemönstret. 

Återhämtning Coping Hälsosamt beteende 

 
3 

Det verkade som att deras 
psykiska lidande var 
meningen med livet. Smärtan 
påminde dem om deras 
mänsklighet. 

Lidandet som 
meningen med 
livet 

Coping Lidandet och  
Suicid som coping 

 
5 

 
 

Jag är säker på att han ville ge 
mig möjligheten att komma ut, 
vilket jag inte gjorde. Men 
situationen fick mig att känna 
mig riktigt cool. 

Positiva sociala 
normer och 
villkor 

Coping Bli en förebild 

 
5 

Jag visste absolut att det fans 
nya möjligheter där ute, inte 
alls som jag kände mig 

Identifikation 
med förebilder 

Coping Framtida mål 

 
5 

Plötsligt hade jag något att 
känna mig riktigt cool inför. 
Vad coolt, jag är gay 

Hög självkänsla Coping Bli en förebild 

 
6 

 
 

Nej. Människor som tänker på 
eller begår självmord är svaga 

Förnekelse av 
suicidtankar och 
rädsla för 
stigmatisering 

Coping Bli en förebild 

 
6 

Vara optimistisk 
Vara realistisk 
Söka stöd och hjälp 

Positiva 
hanteringsförmå
gor (positiv 
coping) 

Coping Hälsosamt beteende 
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6 

Man ska alltid stå upp för 
framtiden, alla problem har en 
lösning 

Önskan att leva 
gott och länge 

Coping Framtida mål 

 
7 

 

Jag brydde mig inte om jag 
levde eller var död, Jag skulle 
aldrig göra det, aldrig 

Likgiltighet 
kring livet och 
döden. Besluta 
att leva 

Coping Lidandet och  
Suicid som coping 

 
7 

Jag tyckte lite synd om mig 
själv. Men jag ville gå igenom 
det och så var det med det 

Stoiskhet 
(självbehärskn.) 

Coping Lidandet och 
Suicid som coping 

 
7 

Jag äter bra, ja jag äter bra. 
Jag tror att det är därför som 
jag har levt så länge. 

Döden Coping Hälsosamt beteende 

 
8 

När jag tog medicinen kände 
jag mig inte så ledsen längre 

Få behandling Coping Hälsosamt beteende  

 
8 

Jag brukade hålla mig 
sysselsatt för att glömma hela 
saken 

Hitta sätt att 
skifta fokus för 
uppmärksamhet
en 

Coping Hälsosamt beteende 

 
8 

Jag ber innan läggdags. Det 
gör mig lugn och ger mig 
styrkan att ta tag i mitt 
vardagliga liv 

Religiös tro Coping Hälsosamt beteende 

 
8 

Jag vet inte hur man gör. 
Därför kan jag inte genomföra 
det 

Okunskap om 
hur man begår 
självmord 

Coping Hälsosamt beteende 

 
10 

Om det blir för tokigt här, 
kastar jag in handduken 

Känsla av 
kontroll över sitt 
liv; 

Coping Lidandet och  
Suicid som coping 

 
10 

Jag ställer högre krav mig nu 
än innan jag fick diagnosen 

Sätta nya 
personliga mål 
och nya 
livsplaner. 

Coping Framtida mål 
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BILAGA 5. SUICIDSTEGEN  

Nedan beskrivs innehållet i formuläret för den så kallade Suicidstegen (Beskow, 2000). Fokus 

i ett sådant här samtal är att intervjuaren under hela processen validerar den intervjuade 

personens svar och låter samtalet ta tid. 

 

1.  Nedstämdhet/hopplöshet Är du nedstämd och ledsen ofta? Känner du dig 

”deppig” för det mesta? Känns allting hopplöst? 

Tror du att det kommer att bli bättre igen? 

2.   Dödstankar Känns allting meningslöst? Har du tänkt att det vore 

skönt att slippa leva? 

3.  Dödsönskan Har du önskat att du vore död? 

Skulle du vilja slippa vakna nästa morgon? 

4.   Självmordstankar Har du tänkt på att göra dig själv något? 

Har du tänkt att du skulle kunna ta livet av dig? 

Har du tänkt ut hur du skulle göra? 

5.   Självmordsönskan Har du tänkt att du vill ta ditt liv? 

Har du varit nära att försöka ta ditt liv? 

Är det något som håller emot? Finns det något 

Som talar för att fortsätta leva? 

6.   Självmordsförsök Har du tidigare gjort något självmordsförsök? 

Genomförde du det du tänkte göra eller gick det 

Inte? Vad gjorde du? När? Var? Varför? 

7.   Självmordsplaner Har du planer på att ta ditt liv? 

Har du tänkt ut hur du skulle göra? Har du bestämt 

När du ska göra det? 

8.   Självmordsförberedelser Har du gjort några förberedelser? Vilka? 

Har du skaffat tabletter? Har du vapen hemma? 

Har du skaffat andra redskap? Rep? Kniv? 

9.   Självmordsavsikt Har du bestämt dig för att ta livet av dig? 

När? Var? Hur? Har du skrivit avskedsbrev? 

Har du gjort dig av med saker du inte vill ska finnas 

kvar efter dig? Har du sett till att träffa kompisar en sista gång? 

 


