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Sammanfattning 

Självmord är idag en utav de vanligaste dödsorsakerna bland barn och unga i Sverige. 

Trots att det finns ett utarbetat nationellt program för suicidprevention vars syfte är att 

minska antalet självmord och självmordsförsök så förblir siffran över fullbordade 

självmord bland de yngre i Sverige hög. Genom intervjuer och tidigare forskning på 

området har jag fått ta del av kunskap om hur skolelever kan signalera 

självmordstankar. Mina intervjupersoner som alla arbetar med ungdomar har delat med 

sig av deras livserfarenheter om hur det är att arbeta med suicidprevention och hur man 

bemöter ett självmordsbenäget barn.
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Inledning   

Psykisk ohälsa är ett utav landets största folkhälsoproblem. Suicid är den vanligaste 

dödsorsaken hos unga män samt det näst vanligaste hos unga kvinnor. Självmord och 

självmordsförsök har minskat hos de äldre i samhället men hos ungdomar är antalet 

fortfarande oförändrat. Enligt folkhälsomyndigheten (Eriksson & Bremberg, 2007) kan 

rätt åtgärder i tid förhindra självmord. Kunskap om riskbeteenden kan minska antal 

självmord hos ungdomar och därmed rädda deras liv. Genom att förutser riskfaktorer 

och riskbeteenden kan vi alla hjälpa suicidala människor. Suicidprevention är en 

folkhälsouppgift som innehåller många olika forskares perspektiv kring suicidbeteende, 

suicidtankar, suicidförsök och suicid. Tillsammans har de tagit fram förebyggande 

åtgärder i form av strategier och riktlinjer för att stävja suicid. Åtgärderna innefattar 

bland annat direkt samtalsstöd men även stöd utav ideella organisationer som jobbar 

med suicidala personer (Beskow, 2000). 

 

Suicidprevention fångade mitt intresse eftersom jag anser att självmordstankar inte 

drabbar människor slumpartat eller oberäkneligt. Yrkesgrupper som arbetar med barn 

och unga måste ha kunskap om de aktuella riskfaktorerna, jag anser att lärare samt 

kuratorer med rätt kunskap kan göra stor skillnad för våra barn och unga. 

 

Bakgrund 

Suicidprevention bygger på åtgärder framtagna för att förebygga suicid och 

suicidförsök. Denna samling innehåller kunskap och forskning som har tagits fram ifrån 

olika kategorier.  Kategorierna innefattar medicin, psykiatri, samhälls- och 

beteendevetenskap, sociologi, psykologi samt humanistiska ämnen såsom historia och 

språkteori. Suicidprevention är en folkhälsouppgift som kan ske direkt, indirekt och som 

en allmän prevention. Nedan följer en djupare förklaring till dessa begrepp som utgår 

ifrån förebyggande åtgärder beträffande barn och unga (Beskow, J, Beskow, & Ehnvall, 

2005). 

 

Direkt suicidprevention är ett förebyggande arbete som inriktar sig på den suicidala 

processen för att förhindra suicid och suicidförsök. Inom denna grupp rör det sig om 

diagnostik och behandlingar med efterföljande vård av barn och unga som försökt ta sitt 



 

3 

 

liv eller tänker suicidala tankar.  Det förebyggande arbetet inkluderar även individens 

sociala nätverk (Beskow , 2000). 

Indirekt suicidprevention är ett förebyggande arbete inriktar sig på att förhindra 

utvecklingen av förstadier till självmordsprocessen. Detta genom att uppmärksamma 

riskbeteenden hos barn, men även genom att se efter att de samhälleliga stödsystemen 

fungerar. Arbetet fokuserar på utveckling och behandling av bland annat depression, 

ångest och missbruk. Att se ett riskbeteende hos barn och unga är svårt, men inte 

omöjligt. Forskning tyder på att det går att förutse om en individ är i farozonen till att 

begå ett självmord (Beskow, 2000). 

 

Som vårdnadshavare har man enligt lag en skyldighet att ge barnet trygghet, omvårdnad 

och god fostran. Vårdnadshavaren har även en skyldighet att inte utsätta barnet för 

fysisk eller psykiskt skada (2 kap. 25§ Skollagen. 2010:800). Som vårdnadshavare ska 

man fostra sitt barn så att de orkar stå emot negativt inflytande från omgivningen. Ett 

exempel på ett förebyggande arbete inom allmän prevention kan vara att erbjuda 

vårdnadshavaren samtalsstöd och utbildning. Det finns även olika enheter som 

primärvård, ungdomsmottagning och vuxenpsykiatri som samverkar och 

uppmärksammar barns riskbeteende eller risksituation (Beskow, 2000). 

 

Problemformulering 

Självmord är ett folkhälsoproblem som måste uppmärksammas. Överdoser, 

drunkningstillbud och bilincidenter är exempel på olyckor som sker dagligen. I många 

fall är det omöjligt att fastsälla om dödsorsaken var avsiktlig eller inte. Statistik visar att 

självmord bland pojkar är en tre gånger mer förekommande dödsorsak än cancer. 

Forskare som arbetar med suicidprevention har kommit fram till att suicidrisken ökar 

om ett barn tidigare försökt att avsluta sitt liv (Nationell prevention av suicid och 

psykisk ohälsa, 2010). 

Enligt skollagen ska varje barn under sin skolgång ha tillgång till skolläkare, 

skolskötare, psykolog samt kurator för psykologiska och psykosociala insatser. 

Anledningen till detta är för att elevens behov av specialpedagogiska insatser ska kunna 

tillgodoses. I skollagen ges det dock ingen närmare beskrivning på vad tillgång innebär, 

vilket har resulterat att skolkuratorer i många fall endast erbjudits eleverna vid behov 

(Skollag SFS 2010:800). Det är oftast skolkuratorns arbetsuppgift att tillgodose elevens 

psykosociala insatser.  
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Detta kan erbjudas via stödsamtal i form av motivations-och krissamtal, bearbetande 

samt rådgivande samtal, men även förebyggande åtgärder i form av utredningar för att 

exempelvis kartlägga varför eleven har svårigheter att nå mål eller uppvisar ett 

destruktivt beteende (Eriksson & Bremberg, 2007). 

 

Relevans för socialt arbete  

Enligt folkhälsomyndigheten (Eriksson & Bremberg, 2007) har forskning som inriktar 

sig på förebyggande åtgärder visat att personer som på något sätt får hjälp för 

suicidförsök är mindre benägna att försöka igen. Psykisk ohälsa i samhället måste 

belysas och bekämpas både i allmänhet men i synnerhet hos barn och unga. Med rätt 

kunskap och medel går det att förhindra suicid. Människor som arbetar med 

suicidprevention måste kunna förutse riskbeteenden och aktuella riskfaktorer.  

Skolkuratorer har i deras arbete en nära relation med människan och tillhandahåller stöd 

i form av samtal och vägledande information.  

  

Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att undersöka skolpersonalens uppfattning av riskbeteenden och 

riskfaktorer hos suicidala gymnasieelever. 

 

 Vad är ett riskbeteende och vad finns det för riskfaktorer enligt skolpersonalen? 

 Hur arbetar skolpersonalen med suicidprevention?  

 

Begreppsförklaring  

Suicidprevention  

Förebyggande åtgärder formade för att förhindra suicid och suicidförsök. Dessa åtgärder 

tillämpas på mikro, meso och makro-nivå.  

 

Suicidalitet/Suicidalt beteende  

Betyder att individen har självmordstankar och/eller har försökt begå självmord.  

 

Självmord/Suicid  

Självmord innehåller begreppet mord vilket för många anses klandervärd och straffbart. 

På samma gång är begreppet starkt förknippat med oro och sorg. Suicid är en mer 
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formell term som har en starkare koppling till den underliggande psykiska ohälsan. 

Därför kommer jag i denna uppsats variera mig av dessa två begrepp. Båda begreppen 

innebär att en människa själv har valt att avsluta sitt liv.  

 

Psykisk ohälsa 

Depression är ett tillstånd hos individen där symptomen anses vara individuella. 

I några kulturer finns inget som heter depression.  De vanligaste symptomen är 

nedstämdhet, orkeslöshet och en känsla utav hopplöshet. En person kan sluta sig 

helt ifrån sin omgivning till följd av att hen väljer att dra sig undan från 

relationer och aktiviteter. Det kan även handla om en ny miljö som gör det svårt 

för individen att anpassa sig. Detta tillstånd kan inträffa om en person upplevt en 

förlust eller genomgått en kris i barndomen. Det kan även ske om en person 

under längre tid varit nedstämd, i obalans eller ledsen (Lijla & Larsson, 1998). 

 

Ångest är svårigheten att kontrollera oron. Denna oro kan visa sig genom 

rastlöshet, trötthet och stora koncentrationssvårigheter. Symptomen kan vara 

muskelspänningar, sömnsvårigheter och irritation (Lijla & Larsson, 1998). 

 

BUP 

Barn – och ungdomspsykiatrin (BUP) är en specialiserad verksamhet vars främsta syfte 

är psykisk ohälsa hos barn och ungdomar samt deras familjer.  

 

Psykiatrin  

Är en verksamhet som arbetar med psykiska störningar, psykisk ohälsa och 

personlighetsavvikelser. Psykiatrin diagnotiserar och behandlar psykisk ohälsa. 

 

Familj/Vårdnadshavare  

Familj och vårdnadshavare är menat i denna uppsats som de personer som har ansvar 

över individen och som tillhandahåller ett hem. Det är de som enligt lag är ansvarig för 

barnets välmående och omsorg.  
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Destruktivt beteende 

Med destruktivt beteende menas ett beteende hos individen då hen utsätter sig själv för 

fara och/eller skada. Detta skulle kunna ske genom ett missbruk eller genom ett fysisk 

självskadebeteende. 

 

Tidigare forskning 

Genom utvalda forskningsrapporter och artiklar kommer jag beskriva riskbeteenden och 

riskfaktorer. Detta under teman som psykisk ohälsa, miljö och det sociala nätverket.   

 

Miljö och det sociala nätverket 

Att avvika från samhällets samt familjens normer och värderingar kan leda till 

depression. Ett exempel är de individer som genomgår osäkerhet, förnekelse och skam 

när de handskas med deras sexualitet samt könsmässiga läggning.  

Ett sådant destruktivt tankesätt kan på sikt resultera i en identitetstörning och ett 

utanförskap (Åkerman, 2009). 

Familjens sociala status är ett annat exempel på en riskfaktor som kan leda till att ett 

barn väljer att begå en suicidal handling. Det anses att risken till psykisk ohälsa minskar 

om familjen är högutbildade samt har en hög social, intellektuell och emotionell 

kompetens (Eriksson & Bremberg, 2007).   

 

Riskbeteenden går ofta att finna i ett barns mognad och identitet. Dessa två formas 

utifrån kulturella och kollektiva sammanhang. Ett barn som har svaga kulturella rötter 

löper en större risk till att utveckla en identitetstörning (NASP, 2010).  

Hjern, Lindblad & Vinnerljung (Hjern, Lindblad, & Bo, 2002) anser att adopterade 

barn och unga tenderar att må fysiskt bättre av att ha kommit till en adoptivfamilj. 

Däremot har det visat sig av en studie på 1500 adopterade personer att majoriteten 

upplevde någon form av depression. Risken ses vara tre till fyra gånger större att 

adopterade ungdomar blir suicidala eller begår suicid. Denna grupp löper dessutom upp 

till fem gånger större risk att hamna i ett drogberoende. Värt att nämna är att 

adoptivfamiljens sociala status inte varit problematisk, utan vårdnadshavarna har 

tvärtom ofta varit mer kompetenta än vårdnadshavarna i andrafamiljer. Ett adopterat 

barns ålder kan också ses som en riskfaktor. Barn som adopterats under spädbarnsåren 
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tenderar att må psykisk bättre längre fram än de barn som adopterats i högre ålder 

(Hjern, Lindblad, & Bo, 2002). 

 

Det sociala nätverket har stor betydelse för barnets framtidsutsikt, eftersom barn som 

kommer från en traumatisk barndom löper större risk att begå suicid i framtiden. 

Skolpersonal, socialarbetare och vårdpersonal bör vara särskilt uppmärksamma kring 

vissa familjemönster som bör betraktas som riskfaktorer. Några av dem är psykisk 

störning, dödsfall inom familjen, alkohol-och drogmissbruk, skilsmässa samt om barnet 

har växt upp i en fosterfamilj. Skolpersonal bör även vara uppmärksam på 

vårdnadshavare som har en överdriven eller otillräcklig auktoritet eller ett bristande 

intresse och engagemang gällande barnets utveckling och situation generellt (NASP, 

2010).   

 

Psykisk ohälsa 

Traumatiska händelser i barndomen har en inverkan på hur barnet fungerar längre fram i 

livet. Det anses att en kris, olycka eller annan avgörande livshändelse som utspelat sig i 

barndomen kan vara avgörande för barnets framtidsutsikter. Ett barn löper större risk att 

hamna i en depression längre fram i livet och hen varit med om en allvarlig incident 

som inte bearbetats i tid med hjälp av exempelvis samtalsstöd (NASP, 2010). 

 

Enligt NASP (2010) är självmord överrepresenterat hos ungdomar som diagnostiserats 

eller uppvisar psykisk störning. Det har visat sig att tre fjärdedelar av dem som begår 

självmord har en eller flera depressiva symptomer. Många gånger uppvisar sig 

depression genom att barnet uppsöker vård av andra orsaker. Det kan vara huvudvärk 

eller magont men även somatiska symptomer förekommer, exempel på dessa kan vara 

smärta i ryggen, benen eller bröstet. En suicidal person visar dessutom ofta upp en 

beteendeförändring innan självmordet inträffar. Självmord kommer sällan utan 

förvarning och det kan därmed förhindras.  

 

Enligt Engqvist och Rydelius (Engqvist & Rydelius, 2006) är det mest väsentliga 

faktorerna till att förutse självmord problematik i skolan och beteendestörningar. Deras 

studie tyder även på att beteendesymptom är bland den vanligaste orsaken till barn och 

unga vårdas på psykiatrin (Engqvist & Rydelius, 2006). Risken att barn och unga tar sitt 

liv ökar om man undviker att lyfta dessa problem. Ett barns beteende skiljer sig ifrån 
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vuxnas eftersom ett barn pendlar snabbare i deras känslor. Ett barn som till synes är 

glad och utåtriktad kan dagen efter välja att ta avsluta sitt liv. Det finns vissa beteenden 

hos individen som i kombination med psykisk ohälsa kan betraktas som riskbeteenden. 

Skolpersonal bör observera utåtagerande individer med asocialt och aggressivt 

beteende, bristande impuls och dålig verklighetsförankring.  

Även de barn som är sårbara och osäkra och som har en benägenhet att snabbt bli 

besvikna bör observeras noga (NASP, 2010). UNICEF (United Nations Children’s 

Fund, 2013) redovisar i en studie att barn och unga uppvisar tydliga verbala 

varningssignaler innan suicidet inträffar. Det kan vara att de öppet talar om för sin 

omgivning att livet inte är värt att leva. NASP (2010) hävdar även dem att det finns ett 

tydligt samband som visar att antalet självmord och självmordsförsök är vanligare hos 

de som tidigare försökt ta sitt liv. 

 

Enligt NASP (2010) skiljer det sig mellan flickors och pojkars symptom av depression. 

Pojkar tenderar att vara mer utåtagerande, de blir aggressiva och kräver mer 

uppmärksamhet ifrån sin omgivning. Flickor däremot drar sig tillbaka och blir tysta, 

uppgivna och inaktiva. Detta är vanliga riskbeteenden men det finns de som inte 

uppvisar några depressiva symptom. Till skillnad från flickor har det visat sig att det 

finns ett samband mellan ångesttillstånd och suicid hos pojkar och det är vanligt att 

detta förekommer samtidigt som depression. NASP (Nationellt och Stockholms läns 

landstings centrum för suicidprevention, 2007) skriver i deras rapport att flickor oftare 

rapporteras för självmordsförsök medan pojkar oftare begår fullbordade självmord. 

NASP (2007) drar paralleller med kulturella skäl och menar att flickor kan använda 

självmordsförsök som ett sätt att kommunicera med sin omgivning samt be om hjälp.  

Pojkar är mer aggressiva i deras metoder att ta sitt liv och därför kan resultatet av ett 

”rop på hjälp” lätt resultera i suicid. Borczskowski m.fl. (Borczskowski, Lindblad, 

Vinnerljung & Hjern,  2010) studie stödjer detta. I deras artikel hävdar de att pojkar är 

mer våldsamma i deras metod vid suicid och suicidförsök och är mer troliga att begå 

suicid än flickor.  

 

En persons ilska och/eller förvirring leder ofta till att hen riktar en förtvivlan mot sig 

själv och sin kropp. Det blir en utväg för individen att tillföra dessa känslor mot något 

levande, vilket kan resultera i ett självskadebeteende i form av till exempel ätstörningar. 
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Mellan en och två procent av alla tonårsflickor lider av anorexi eller bulimi. Av dessa 

två grupper är det oftast anorektiker som hamnar i en depression.  

Det är tjugo gånger högre risk att dessa flickor hamnar i depression och 

självmordsrisken ökar därmed (NASP, 2010). 

 

Teorianknytning  

Här kommer jag att redovisa de valda teoretiska perspektiven. Dessa kommer jag sedan 

att använda när jag analyserar intervjupersonerna samt de vetenskapliga artiklarna 

 

Anknytningsteorin 

Anknytningen till ens vårdnadshavare i barndomen har en avgörande betydelse för ett 

barns utveckling. Försummelse och vanvård i barndomen kan få konsekvenser för 

barnets utveckling. Enligt anknytningsteorin är det av stor vikt att ett barn har trygga 

vuxna för att utveckla social kompetens. Det är ett instinktivt beteende hos människan 

att knyta sig till en eller två vårdnadshavare, oavsett vårdnadshavarens lämplighet. Det 

anses att till och med fysisk misshandel kan för barnet upplevas som en anknytning. 

Längre fram kommer en beskrivning på otrygga respektive trygga-anknytningar. 

Anknytningen sker från en början genom ögonkontakt, leende och gråt. När barnet blir 

äldre förändras beteendet till att exempelvis följa efter sin vårdnadshavare (Meeuwidde 

& Swärd, 2002). Barnet är i behov av en trygg bas för att våga utforska omvärlden. 

 

Barnets personlighet och egenskaper utvecklas genom en inre arbetsmodell. Den inre 

arbetsmodellen är föreställningen om sig själv och sina relationer till omgivningen. 

Arbetsmodellen är god om den överensstämmer med verkligheten. Barndomens 

relationer sätter grunden för de framtida relationerna. Det är genom relationen till dess 

vårdnadshavare som barnet lär sig forma förväntningar från andra. En positiv relation 

med vårdnadshavaren gör att barnet kan handskas med negativitet. Om vårdnadshavaren 

beter sig illa tvingas barnet att utesluta och förneka de negativa upplevelserna ur 

arbetsmodellen. Detta beteende är kortsiktigt positivt, men långsiktigt påverkar det 

negativt eftersom verklighetensuppfattningen går förlorad.  

 

Det finns fyra olika typer av anknytningsmodeller och varje typ av anknytning 

resulterar i ett beteende hos individen längre fram. Ett barn har via nära relationer fångat 
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upp emotionella erfarenheter, vilket har hjälpt dem förstå människans och samhället 

sociala förväntningar samt dess normer och värderingar (Meeuwidde & Swärd, 2002). 

 

En trygg anknytning enligt Meeuidde & Swärd, (2002) är en trygg bas som resulterar i 

att barnet vågar ta sig an utmaningar. De ser sig själva som potenta, får god självkänsla 

och upplever att de kan påverka den situation de befinner sig i.  

 

Det finns fler exempel på otrygga anknytningar. Barn som växer upp utan att få sina 

känslomässiga behov tillgodosedda av föräldrarna kan utveckla en otrygg och 

undvikande anknytning. Ett barn behöver beröring, närhet, omsorg och kärlek under 

uppväxten för att skapa sig förutsättningar att föra det vidare i framtiden. 

 

Vidare så finns den ambivalenta anknytningen där föräldrarna inte samspelar med 

barnen på deras villkor utan det är vårdnadshavarens godtycke som bestämmer. Barn 

som utsätts för detta har ett bristande förtroende för den egna förmågan och de riskerar 

att bli mer passiva individer. Egenskaper som ängslan och gnällighet är vanliga.  

 

Med en desorganiserad anknytning sker samspelet mellan barnet och föräldrarna utifrån 

rädsla. En förälder med ett traumatiskt förflytet kan ha svårigheter att tolka barnets 

signaler och kan reagera med aggressivitet eller rädsla. Detta leder då till att barnet får 

svårigheter med att utveckla en anknytning till sin vårdnadshavare. Det visade sig att i 

80 % av fallen där fysisk eller psykisk vanvård ägde rum hade barnen en desorganiserad 

anknytning.  

 

Andra riskgrupper är barn med föräldrar som lider utav psykiska sjukdomar och/eller 

missbruk. Denna grupp barn riskerar att utveckla svårigheter med kamratkontakt och det 

är inte ovanligt att de till det även tillskansar sig ett utagerande beteende (Meeuwidde & 

Swärd, 2002). 

 

Systemteorin  

Systemteorin betraktar mönster och sammanhang i de olika sociala och personliga 

aspekterna. Teorin fokuserar inte på att förändra den rådande situationen, utan att 

förändra individens inställning till den. Enligt systemteorin är det därför mer relevant att 

studera varför ett handlande äger rum istället för att justera själva handlandet i sig 
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(Öqvist, 2013). Att förändra skolsystemets upplägg vid krishantering är därför inte 

relevant enligt denna teori. 

 

Subsystem och surprasystem 

Begreppet system förstås genom att betrakta alla organismer som system. En människa, 

en familj eller en klass kan alla ses som system (Payne, 2008). 

Inom varje system finns ett subsystem. Subsystem kan ses som delar inuti systement. En 

människans olika organ, familjens olika individer och en skolklass elever är alla 

exempel på subsystem. Alla dessa delar integrerar med varandra och tillsammans utgör 

de en helhet av systemet. Skulle en del inte fungera påverkar detta helheten negativt. 

Människan är ett system och inom varje individ finns ett subsystem som utgör 

personens helhet. Subsystemen inom människan är dess fysiska och sociala 

livsomständigheter samt dess känslor och tankar. Inom familjen skulle subsystemet 

kunna vara relationerna.   

 

Surprasystemet är ett annat begrepp inom teorin och kan förklaras som det system i 

vilket subsystemet verkar. Människan är en del av och verkar i sin omgivning, familjen, 

klasskamrater och lärare är alla exempel på surprasystemet.  

Förståelse får man genom att studera de system individen har betydelsefulla relationer 

till. Det finns de system som är slutna. Ett slutet system har inget utbyte över dess 

gränser med sin omgivning. Det kan ses som ett slutet vakuumrör (Payne, 2008). Ett 

slutet system skiljer sig markant från ett öppet system där energin flödar fritt. En energi 

från en människa kan påverka och påverkas av ett annat öppet system. 

 

Systemteorin anser att man bäst förstår individen genom att studera de system som 

personen har betydelsefulla relationer till. Öqvist (2013) menar att varje individ genom 

sitt liv agerar och handlar utifrån dennes mönster och regler. Dessa mönster och regler 

kan en skolkurator använda mot individen och därmed förändra ett destruktivt beteende. 

Först analyseras situationen därefter ska mönster och handlande störas. Själva 

förändringen uppnås genom att de mönsterbildande krafterna används och får nya 

riktlinjer. 

 

Systemteorin skiljer sig där från psykoterapin, som förklarar ett fenomen utifrån 

individuella förklaringsmodeller. En individs handlande menar att psykoterapin sker av 
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omedvetna impulser inifrån och inte såsom systemteorin förklarar det, via 

omgivningens påverkan. Systemteorin analyserar i stället nätverk, samverkan och hela 

omgivningen runtomkring människan. Detta synsätt fångar helheten av omvärlden 

(Payne, 2008). 

 

Nätverksarbete  

Nätverksarbete handlar om att stärka och bygga upp sociala relationer. För att angripa 

eller förebygga ett socialt problem bör man arbeta med de sociala relationerna och den 

samverkan som sker sinsemellan. Utveckligen av detta perspektiv kom under 1970-talet 

som ett sätt att ge stöd åt isolerade individer på ett mentalsjukhus (Payne, 2008). 

 

Payne (2008) redogör ”Ett system eller mönster av kopplingar mellan olika punkter… 

som är av särskild betydelse för de inblandade personerna” (s. 230). 

 

Individens nätverk och dennes kopplingar till nätverket är av stor betydelse. Uppstår ett 

problem i ett system bör åtgärder vidtas utifrån ett helhetsperspektiv. Denna helhet 

förstås genom att involvera alla relevanta delar. Delarna kan bland annat vara individens 

naturliga system, ett naturligt system kan vara dennes familj, lärare och klasskamrater 

(Payne, 2008). Perspektivet fokuserar på att se mönster och kopplingar mellan 

personens sociala relationer.  Om ett barn uppvisar ett problematiskt beteende och 

isolerar sig alltmer i skolan, kan det vara tecken på en konflikt inom familjen. Att 

utveckla och stärka relationerna inom familjen kan vara en relevant åtgärd som vidtas 

enligt nätverksarbetet.  

Alla ingripanden ska formas efter varje enskild situation. En person som är isolerad och 

har varit det en längre tid bör behandlas med varsamhet. Insatsen bör i dessa fall vara av 

en mer formell karaktär, via samtalsstöd med en professionell utomstående profil, som 

en psykolog. Endast om en person plötsligt gjort en beteendeförändring kan det 

naturliga systemet kontaktas och räcka som åtgärd (Payne, 2008). 

 

Forskningsmetod 

Forskningsdesign 

Mitt arbete bygger på en kvalitativ intervjustudie, vilket betyder att människan studeras 

som ett subjekt. Det är dennes tankar, känslor, åsikter och erfarenheter som är relevanta 
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för studien. Målet är att undersöka intervjupersonens verklighet utifrån dess inre och 

yttre upplevelser. Jag har även gjort dokumentanalys där jag samlat in data från 

rapporter och publicerade skrifter (Larsson, Lilja, & Mannheimer, 2005). 

 

Tillvägagångsätt  

Jag har intervjuat fyra personer som arbetar med skolelever på gymnasieskolor. 

Yrkespersonerna har varit två skolkuratorer, en lärare samt nuvarande chef för 

elevhälsan. Valet av intervjupersoner är baserat på min förförståelse som säger att 

skolpersonal kommer i nära kontakt med barn och unga i deras arbete. Därmed ansåg 

jag att dessa individer bör kunna tillgodose syftet med min studie, nämligen att granska 

riskbeteenden och riskfaktorer hos suicidala barn och unga. Jag anser även att det är av 

intresse att studera hur de olika skolorna arbetar med suicidprevention. Mina 

intervjupersoner kommer från olika gymnasiumskolor i Stockholm och jobbar 

oberoende av varandra.  

 

Urval för intervju  

Den första kontakten med informanterna skedde via mail, där jag gav en kort 

beskrivning om mig själv och mitt arbete samt frågade om en intervju. När jag fått en 

bekräftelse om ett möte fick intervjupersonen information om syftet med min studie 

samt vetskapen om anonymitet och bandinspelning. Alla intervjuer skedde på 

intervjupersonernas arbetsplatser. En av intervjuerna ägde rum avskilt på skolan, de 

andra tre på informanternas kontor. Intervjuens uppbyggnad gjordes genom att 

formulera öppna och relevanta intervjufrågor. Detta betyder att fokusen kom att ligga på 

informantens upplevelse utav olika fenomen (Larsson, Lilja, & Mannheimer, 2005). Det 

kunde vara frågor som ”Hur bemöter du ett barn som uppvisar ett riskbeteende?”. Jag 

följde även upp med anpassade uppföljningsfrågor under intervjun, såsom ”Spännande, 

kan du berätta mer?”. 

 

Studiens syfte gav mig möjlighet att studera yrkesgrupper som kommer i kontakt med 

barn och ungdomar. Skolpersonal arbetar nära individen och har goda kunskaper om 

suicidprevention vilket ger goda förutsättningarna att lättare förutse riskbeteenden. 

Varje intervjutillfälle var exklusivt mellan mig och informanten. Jag valde att intervjua 

chefen för elevhälsan eftersom min förhoppning var att hon eventuellt kunde ha en djup 

teoretisk kunskap gällande planeringen utav suicidprevention, riskbeteenden och 
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riskfaktorer. Min föreställning är att den intervjuade läraren skulle ha en mer praktisk 

roll i sin relation med eleven och därmed ha lättare att förutse riskbeteenden och 

riskfaktorer beträffande suicid. Min förförståelse sa även att skolkuratorerna både har  

den praktiska och teoretiska kunskapen om suicid, suicidprevention, riskfaktorer och 

riskbeteenden  (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Urval av litteratur 

När jag sökte på suicid och suicidprevention gav det mig många träffar. Den litteraturen 

jag fann om suicid och suicidprevention innehöll ofta en eller flera orsaksförklaringar 

till suicid. Begrepp som anorexi, adoption, missbruk o s v. uppkom ofta under min 

sökning. Jag valde att fördjupa studien med de begrepp som ofta uppkom. Jag har 

kombinerat de flesta sökorden med suicid samt suicidprevention och sökt på sökorden 

enskild och tillsammans. Resultatet av min sökning har varit god och jag anser inte att 

jag har haft några svårigheter med att finna relevant fakta om detta ämne.  

De databaser jag använt mig av är: Discovery, Google Scholar och Ki.se/nasp.  

Jag använde mig av sökorden: ”suicidprevention”, ”suicid”, ”riskbeteende”, 

”riskfaktorer”, ”psykisk ohälsa”, ”adoption”, ”anorexi”, ”statistik”, ”missbruk”, 

”barndom” och ”ungdom”.  

 

Analysverktyg 

Vid analys av mina intervjupersoner har jag valt en fenomenologiskt ansats. Med detta 

perspektiv uppnår jag mitt syfte med uppsatsen, nämligen att fånga intervjupersonernas 

upplevelser och förkunskaper. Med en fenomenologisk ansats är det av vikt att som 

författare vara medveten om tidigare erfarenheter och kunskap. En sådan förkunskap 

gör att man undviker att ha en förbestämd förförståelse innan intervjun. Som intervjuare 

är man därmed mer öppen och låter informanterna komma fram (Larsson, Lilja, & 

Mannheimer, 2005). 

 

Vid bearbetningen av min empiriskt insamlade data har jag använt en hermeneutisk 

analysmetod, vilket betyder att jag tolkar min insamlade data för att uppnå en förståelse 

av textens mening. 

Mina intervjuer bandades in för att sedan transkriberas, eftersom jag ville tolka min 

insamlade data tillsammans och var för sig. Enligt den hermeneutiska cirkeln tolkas de 

enskilda delarna i en text, sedan tolkas dessa delar i sin tur till en helhet.  
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En del inom denna studie är de olika riskbeteendena och riskfaktorerna informanterna 

upplyste om, detta kompletterades med tidigare forskning. Helheten blev en 

sammanställning av de liknelser och olikheter dessa beteenden samt faktorer har 

gemensamt. Ett exempel på olikheter är de fall då forskningen tyder på en riskfaktor 

medan informanterna förkastade det. Detta lämnade en större kunskap om arbetets 

teman och möjligheten att upptäcka eventuella sammanhang (Kvale & Brinkmann, 

2009). 

 

Studiens trovärdighet  

Mitt mål har varit att uppnå en hög validitet och reliabilitet. Hög validitet uppnås när 

man så nära som möjligt lyckats mäta det som avses att mäta. Hög reliabilitet avser att 

måttet är stabilt och inte störs av exempelvis plats eller intervjuperson. Sökorden i 

denna studie är noga utvalda för att få fram relevant information kring suicidprevention, 

riskbeteenden och riskfaktorer. Genom de valda sökorden har jag lyckats få fram 

relevant data som uppfyller studiens syfte och frågor. Jag anser att studien uppnått god 

validitet eftersom intervjuguiden varit relevant för studiens ändamål samt eftersom de 

ställda följdfrågorna fångat intervjupersonens upplevelse (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

En mer djupgående undersökning av tidigare forskning skulle öka arbetes trovärdighet, 

men utifrån avsatt tid anser jag att validiteten har en tillräcklig relevans för mitt 

ändamål. Valet av teorier anser jag ger läsaren en djupare förståelse av detta ämne.  

 

Etiska ställningstaganden 

Innan intervjun fick informanterna information via mail om bandinspelning, studiens 

syfte samt vetskapen om att de när som välja att avbryta intervjun. De fick även 

information om konfidentiellitetkraven via mail samt vid det personliga mötet. 

Informanterna hade därmed information om att materialet skulle spelas in för att sedan 

transkriberas och de var medvetna om deras anonymitet. De blev informerade om de 

nyttjandekrav som innebar att informationen de delade med sig endast kommer 

användas till uppsatsens syfte (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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Frågorna till de intervjuade  

Några intervjufrågor skiljer sig från varandra eftersom frågorna är anpassade efter varje 

enskild intervjuperson.  

1. Hur länge har du arbetat som skolkurator/lärare/chef för 

elevhälsa/gymnasieskola? 

2. Kan du ge en kort beskrivning om hur det är att arbeta som en 

skolkurator/lärare/chef för elevhälsa/ gymnasieskola? 

3. Hur signalerar en elev med suicidrisk sina problem? Vad är kännetecknen enligt 

dig? Kan du berätta det som en fallbeskrivning? 

4. Hur bemöter du/ni ett barn som uppvisar ett sådant riskbeteende? 

5. Hur tycker du att ett idealt tillvägagångsätt skulle se ut, då man bemöter ett 

suicidalt barn? 

6. En del påstår att skolkuratorer borde få mer arbetstimmar, vad anser du? 

7. Hur arbetar er skola med suicidprevention? 

8. Har du någon gång reflekterat över rutinerna kring suicidprevention? 

9.  Vad är din åsikt, finns det något du skulle vilja förändra gällande 

suicidpreventionen på er skola? 

10. Om er skola skulle få fler timmar med en skolkurator, vad skulle ni göra då? 

11. Händer det att ni samverkar med andra myndigheter som socialtjänsten, 

hjälporganisationer eller polisen?  

12. Hur kan då en sådan samverkan se ut? 

13. Hur skulle du vilja att er samverkan såg ut? 
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Resultat och analys 

Här kommer jag att redovisa mina intervjuer samt en analys av materialet med hjälp av 

valda teorier och tidigare forskning. I början av detta avsnitt ges en fallbeskrivning som 

sammanfattar de olika teman som kommer presenteras längre fram. Anledningen är att 

mina intervjupersoner gav en liknande beskrivning om hur ett typiskt fall kunde se ut på 

deras skola. Mina huvudteman är intervjupersonernas syn på riskfaktorer, deras 

bedömning av åtgärder i skolan samt bedömningen av kontakten med andra 

myndigheter. Jag kommer att presentera intervjupersonerna som K1, K2, L och CE. K1 

och K2. Där Kx står för skolkurator, CE för chef för elevhälsa och L för lärare. 

Presentationen av informanterna redovisas tillsammans eftersom svaren var liknande 

varandra. 

 

Fallbeskrivning 

En skolkurator beskriver för mig om hur ett typiskt fall med en suicidal skolelev kan se 

ut: 

En flicka på 16 år kommer till mig. Det var hennes vänner som ville att hon 

skulle träffa mig. Den här tjejen mådde urdåligt och hon visade det på många 

sätt. Hon gömde sig bakom sin stora vinterjacka och ville inte bli sedd. Under 

våra samtal visade det sig att hon hade varit med om ett överfall som 

resulterade i en gruppvåldtäkt av fem män. Hon var livrädd för att berätta för 

föräldrarna. Hon hade allvarliga suicidala tankar och planerade många gånger 

om hur hon skulle avsluta sitt liv. BUP kontaktades och via en remiss från mig 

beskrev jag vad flickan hade varit med om, hennes tankar och 

familjesituationen. När jag sedan möter eleven frågar jag henne hur det har 

gått. Hon svarar mig att hon har en ny tid om en månad och hennes läkare, som 

var en manlig PTB psykolog hade sagt att hon under tiden bör gå och prata hos 

mig. Jag ringde då upp honom och var jävligt förbannad av hur detta hade 

behandlats. Jag sa att hon har ju suicidala tankar varje dag. […] Vadå en 

månad, det här måste ni ta tag i nu berättade jag för honom. Gör om gör rätt 

och de gjorde de också. Det är skrämmande att det är så (K1). 
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Informanternas beskrivning av riskfaktorerna/riskbeteenden  

En skolkurator delar med sig av sina livserfarenheter: 

- Jag har arbetet i 29 år med detta och jag har aldrig varit med om att de som tar 

sitt liv vill dö, men de hittar inget sätt att leva […] Det har med ålder att göra. 

De ser inte att de finns dörrar att öppna, för de är osynliga. Det finns inga 

möjligheter överhuvudtaget, någonstans, därför väljer de döden. 

 

Informanterna berättade att de ofta i sitt arbete kommer i kontakt med elevens sociala 

nätverk. Anledningen till dessa möten är både av förpliktande skäl men även för att de 

anser att familjen, vänner eller släktningar ofta har en stor inverkan på individen. Därför 

inkluderades de ofta dem vid en helhetsbedömning av riskfaktorer och riskbeteenden.  

Enligt informanterna utspelar sig psykisk ohälsa inom vilken familjesituation som helst. 

Depression och suicidala tankar behöver enligt dem inte komma ifrån kaotiska 

förhållanden.  

- Det är sällan föräldrarna skiter i ungarna eller är jättekonstiga, det händer 

någon gång. Men vanligtvis är de helt normala och bryr sig om barnet (K1). 

 

Två informanter berättade om att en riskfaktor till att eleven hamnar i depression var 

adoption. Ett barn som är adopterat löper enligt dem större risk att hamna i psykisk 

ohälsa. Chef för elevhälsan beskrev det såhär: 

- De som är adopterade är överrepresenterade när det kommer till depression. 

Barnen har det jobbigt i skolan. Jag vet inte om de är suicidala, men skolan går 

inte bra och de hamnar ofta i depression. 

 

Välbekanta riskfaktorer enligt informanterna var elever som lever ett destruktivt liv. 

Några faktorer de nämnde var anorexi, missbruk eller självskadebeteende. 

Informanterna lyfter dessa riskfaktorer som mer synliga riskbeteenden. 

- Idag är det vanligt att de skär sig eller river sig, att riva sig är rätt populärt nu 

har det visat sig. Där kan man fånga upp många elever (CE). 
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Ett riskbeteende informanterna var observanta på var beteendeförändringar, framförallt 

elevens betyg, hälsotillstånd och frånvaro. Försämrades dessa faktorer misstänkte 

intervjupersonerna direkt att eleven kan tacklades med psykisk ohälsa.  

- Riskbeteende är enligt mig en elev som börjar vara borta från skolan. Det skulle 

jag säga är riskbeteende nummer ett (K2).  

 

Två informanter berättade om ett osynligt riskbeteende. Enligt dem finns det skolelever 

med psykisk ohälsa som inte blir sedda eller tagna på allvar eftersom dessa inte 

uppfyller kriterierna för depressivitet.  En skolkurator berättar följande: 

- Problemet med denna elev är att han sköter sin hälsa, han gör det man säger att 

han ska göra. Men man ser på hans kroppsspråk att han inte mår bra. Han 

kommer till skolan, men han är helt klart måendesänkt[…] Han är deprimerad 

men han måste få diagnosen så man kan behandla den (K2) 

 

Det framgick under intervjun med tre informanter att det enligt dem uppkommit en ny 

riskfaktor senaste året. Enligt dem löper individer som får hemmaundervisning under 

grundskolan större risk att drabbas av depression.  

- De kommer fler och fler hemmasittare från grundskolan. De får ett beteende 

som inte är okej […] De kan inte anpassa sig till omgivningen och är mer slutna 

åt det deppiga hållet (CH). 

 

Ingen av informanterna ansåg att man kunde förutse depression eller ett riskbeteende 

utifrån kön. En lärares uppfattning av killar: 

- Killar låser sig och visar ett aggressivt sätt, men många killar sluter sig och 

sätter sig vid sin dator. 

 

Alla informanter ansåg att skolelevers sociala nätverk har stor inverkan på deras 

välmående. De fokuserade inte på psykosociala faktorer utan ansåg att omgivningen 

hade en större inverkan. Med det sociala nätverket menade informanterna bl.a. vänner, 

partner, föräldrar, klasskamprater, mor-och farföräldrar. Det var framförallt 

förväntningar från omgivningen som enligt dem hade den största inverkan på individens 

fysiska och psykiska välmående. Det är en tydlig koppling till Åkermans (2009) åsikt 

om riskfaktorer. Hon menar att individer som hamnar utanför familjens och samhällets 

normer och värderingar har en ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa. NASP (2010) 
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delar åsikten om vikten av det sociala nätverket. Deras redovisning tyder på att 

skolpersonalen bör vara uppmärksamma på föräldrar som avviker från samhällets 

förväntningar. Riskfaktorerna kan vara föräldrar med en överdriven eller otillräcklig 

auktoritet.  

 

Informanternas uppfattning och den tidigare forskningen tyder på är att de är av stor vikt 

att ha ett fungerande socialt nätverk. Deras perspektiv på riskbeteenden och riskfaktorer 

har enligt mig en tydlig koppling till systemteorins perspektiv. Ett riskbeteende förstås 

enligt systemteorin genom att studera de olika sociala nätverken som individen har 

betydelsefulla relationer till (Öqvist, 2013). Varje individ är en del av många system 

och enligt systemteorin är delarna aldrig större än helheten. En bedömning av ett 

riskbeteende måste ske genom att skåda individen utifrån ett helhetsperspektiv.  

 

En elev som har problem med någon del inom subsystemet, exempelvis sina 

klasskamrater, får en påverkan på relationerna till de övriga delarna, såsom familj 

och/eller lärare. Jag tolkar det som att informanterna försöker att få ett så bra 

helhetsperspektiv som möjligt genom att överblicka många berörda delar inom 

subsystemet (Payne, 2008). 

 

Informanterna ansåg att barndomen ofta har en avgörande betydelse för individens 

framtidsutsikter. Enligt dem fanns det en stark koppling mellan adoption och psykisk 

ohälsa. Detta är något även forskningen tyder på. Hjern, m.fl. (2002) beskriver i deras 

artikel om adoption om ett starkt samband mellan adoption och depression. De 

redovisar även att adoptivbarn oftare begår självmord. NASP (2010) hävdar att det är 

avsaknaden av kulturella rötter som gör att ett barn riskerar att hamna i psykisk ohälsa. 

Anknytningsteorin poängterar likt informanterna vikten av en tidig anknytning. Enligt 

teorin tenderar en person som inte har en god anknytning att längre fram i livet hamna i 

depression. Barnets egenskaper formas redan under de första levnadsåren. Enligt 

anknytningsteorin kan ett adoptivbarn riskera att gå miste om den första anknytningen. 

Avsaknaden av en tidig anknytning påverkar barnets inre arbetsmodell.  Detta kan visa 

sig genom att personer mister personliga egenskaper och brister i sociala koder. Utan en 

positiv anknytning till en eller fler vårdnadshavare lär sig inte barnet handskas med 

relationer eller omgivningens förväntningar (Meeuwidde & Swärd, 2002). Detta är 

vanligt förekommande hos adoptivbarn. 
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Studier gjorda av NASP (2010) samt Borczskowski m.fl. (2010) visar att pojkar oftare 

begår suicid av mer våldsam karaktär. NASP (2010) hävdar att beteendet hos pojkar 

med psykisk ohälsa, till skillnad från flickor är mer aggressivt och utåtagerande, medan 

flickor oftare drar sig tillbaka och är mer tystlåtna. Informanterna delande dock inte 

denna uppfattning. En informant ansåg i stället att killar under en depression är tystlåtna 

och sitter mer vid datorn.  

 

Informanternas beskrivning utav suicidprevention  

Vid intervjuerna framgick det att skolkuratorerna kontaktas när riskbeteendena eller 

riskfaktorerna var fastställda. Det ingår i lärarens handledarroll att ha en övergripande 

bild över eleverna och förutse riskbeteenden.  

 

- Jag kallar aldrig elever till mig, eller skickar ett brev ”kom till kuratorn”, det 

funkar inte. Ibland har rektorer och lärare önskat att jag skulle ha kallat elever, 

men det funkar inte så. Om de är oroliga för elevens får de peppa eleven till att 

söka upp mig (K2). 

 

- Mentorn signalerar till elevhälsan om en elev mår dåligt eller något inte 

stämmer. Sen kontaktas kuratorn eller skolsköterskan (CE). 

 

- Jag kan inte påstå att jag ser beteenden i korridorerna, för jag är inte i 

korridorerna, det hinner jag inte. Det skulle vara önskevärt att vara ute och se 

beteenden, men jag har inte den tiden. Jag har inga mottagningstider, alla kan 

hitta mig på mitt kontor, jag är alltid här (K1).  

 

Alla skolorna har elevhälsokonferens en gång varje vecka då hela elevhälsan är 

samlade. På dessa möten kan en diskussion om en skolelev med riskbeteenden tas upp. 

De kan då föreslå och fundera ut åtgärder och om skolan bör kontakta andra 

myndigheter och/eller föräldrarna. 

- Vi kanske kallar till möte med föräldrarna eller en tid hos skolkuratorn (CE). 

 

Redan under det första året i gymnasiet ombes alla elever att fylla i en 

enkätundersökning där frågor om dess fysiska och psykiska hälsa tas upp. En 

skolkurator beskriver följande: 
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- Skolsköterskan kollar igenom svaren och där kan man snappa upp elever som 

signalerar riskbeteende. Så fångar man upp en del elever (K1). 

 

Har en elev drogproblem finns det en given mall för hur man ska hantera detta. Men om 

en elev är suicidal finns det ingen given mall. Två av mina informanter beskrev hur de 

arbetar med suicidprevention. 

- Vi har handlingsplan för alla möjliga grejer. Om vi får reda på att en elev 

använder droger ska vi göra följande, det finns en given plan, 1,2,3 dessa 

punkter ska följas upp. Men något sådant finns inte för suicidala elever, men jag 

vet inte om man kan ha det (K2). 

 

- Det finns inget optimalt förhållandesätt, alla åtgärder måste vara 

individanpassade. Man ska akta sig för att arbeta efter mallar, manualer eller 

handlingsplaner […] Det går inte att mäta och väga tankar och känslor (K1).  

 

En skolkurator beskriver vikten i att överlämningen till psykiatrin går smidigt, framför 

allt för eleven:   

- Blir det jättejobbigt kontakta mig igen, lova. Man håller under armarna tills den 

andra gestallten tar över. 

 

Vid frågor hur kontakten med myndigheter ser ut anser alla informanter att den kan bli 

bättre. Ett problem är när överlämnandet har skett, från skolkuratorn till psykiatrin. En 

skolkurator beskriver följande: 

- Ibland blir jag kontaktad igen av eleven fast de har kontakt med psykiatrin eller 

BUP. Det är jobbigt för det är ingen kommunikation mellan mig och 

psykologen. Jag vill bland annat veta vad planen är framöver och hur vi ska 

bemöta eleven. För att suicidprevention ska funka måste alla delar funka var för 

sig och tillsammans (K2). 
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Enligt informanterna arbetade de alla med förebyggande riskbedömning i form av 

veckoplanering och enkätundersökning. Informanterna säger tydligt att det är av stor 

vikt att förutse eventuella beteendeförändringar hos eleverna. De ansåg att den främsta 

riskorsaken var elever med plötsliga beteendeförändringar.  

 

Beteendeförändring är en gemensam nämnare både hos informanterna och bland den 

tidigare forskningen.  Självmord är överrepresenterat hos skolelever som uppvisar 

depressiva symtomer. En suicidal person uppvisar en tydlig beteendeförändring och 

signalerar tydligt cirka en månad innan hen skall avsluta sitt liv (UNICEF, 2013). 

Engqvist och Rydlius (2009) säger tydligt att det centrala till att förutse en 

självmordsbenägen skolelev är att uppmärksamma problem i skolan samt 

beteendestörningar. Suicidprevention bygger på att förutse riskbeteenden och 

riskfaktorer. Båda kuratorerna ansåg att de av tidsbrist inte kunde upptäcka de första 

risksignalerna, utan de valde i stället att förlita sig på att skolelevens närmaste 

kontaktnät lämnar in en orosanmälan.   

 

Beteendeförändring kan förklaras närmare med hjälp av nätverksarbetet (Payne, 2008) 

vars främsta fokusering är beteende och sociala relationer. Enligt nätverksperspektivet 

förändras och formas en persons handlande utifrån dess sociala relationer. Min tolkning 

är att intervjupersonerna arbetar med nätverksarbete vid deras riskbedömning och 

riskhantering. De utforskar elevens olika delar, såsom familjen, klasskamraterna, lärare 

och vännerna för att se kopplingar och mönster, både vid en bedömning och vid 

hanteringen av eventuella beteendeförändringar hos individen. Individer med ett 

plötsligt förändrat beteende har enligt nätverksperspektivet (Payne, 2008) problem i sina 

sociala relationer och informanterna berättar om hur de i sitt arbete socialiserar sig med 

elevens sociala relationer.  

 

Systemteorin bedömer helheten av en situation genom att sätta delarna i relation till 

varandra. En förändring i en del leder till förändring i alla delar av systemet. Om två 

system inte samarbetar påverkar det helhetens utgång (Payne, 2008). Alla informanterna 

hade liknande upplevelse av skolelever som vårdas inom psykiatrin, de ansåg att 

psykiatrin inte samarbetar med skolväsendet. Inom systemteorin skulle psykiatrin kunna 

tolkas som ett slutet system. Psykiatrin gör ett aktivt val genom att inte informera 

skolväsendet om elevens hälsotillstånd. Ett slutet system fungerar utan influenser 
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utifrån. Informanterna vill återkoppla med psykiatrin för att införskaffa sig mer 

information om eleven. Skolväsendet kan betraktas som ett öppet system, som är 

mottagligt för influenser utifrån (Payne, 2008). 

En skolelev kan ha betydelsefulla relationer till både dessa system och denna oförmåga 

att samverka kan på sikt påverka skoleleven negativt. Min tolkning blir att en riskfaktor 

skulle kunna vara avsaknaden av interaktion mellan myndigheterna.  

 

Diskussion  

I diskussionsavsnittet kommer jag att reflektera över resultatet och analysen. Jag 

kommer i slutet att göra en kritisk bedömning om de metodval jag har gjort.   

 

Resultatsammanfattning  

Studiens syfte var att undersöka hur skolpersonal ser på riskbeteenden och riskfaktorer 

hos suicidala gymnasieelever. Jag har i min undersökning försökt fånga informanternas 

individuella livserfarenheter samt deras uppfattning om fenomenet suicid.  

 

Min första frågeställning blev därför; Vad är ett riskbeteende och vad finns det för 

riskfaktorer enligt skolpersonalen hos suicidala elever? Informanterna delade 

uppfattningen om att det främsta riskbeteendet var beteendeförändringar hos skoleleven.  

Förändrat beteende kan skådas på olika sätt, varje enskild individ har sitt normala 

beteende och ett förändrat betyg kan vara oroväckande nog hos somliga elever. Droger, 

frånvaro och skadebeteende med tillhugg som rakblad är några av de begrepp som ofta 

återkom hos informanterna. Två informanter var noga med att poängtera att det finns 

elever inte uppvisar ett ”vanligt” riskbeteende, eleverna mår psykisk dåligt men visar 

det inte genom ett utåtagerande självskadebeteende. Några informanter ansåg att man 

kunde förutse att somliga individer har lättare att hamna i psykisk ohälsa, enligt dem 

rörde sig om adoptivbarn och de elever som fått hemundervisning.  

 

Studiens främsta mål var att ta reda på hur skolpersonal förutser att en elev kan vara 

suicidal. Det var det som ledde mig vidare till min andra frågeställning, hur arbetar 

skolpersonalen med suicidprevention? Det visade sig att de arbetar mycket med 

förebyggande åtgärder. Informanterna berättade om hur de varje vecka har ett 

informationsmöte där de diskuterar eventuella riskfaktorer kring skolans elever samt 



 

25 

 

enskilda beteenden hos en specifik individ, eller något i den stilen. En annan åtgärd var 

den enkätundersökning vars syfte är att förutse riskbeteenden och främja en god hälsa. 

Denna undersökning kunde genomföras upp till tre gånger under ett enskilt kalenderår.  

Informanterna berättade att lärarna har huvudansvaret att förutse riskbeteenden och 

riskfaktorer. Det framgick dock att det främst var elevens närmaste kontaktnät som 

förutsåg riskbeteenden och i sin tur larmande till skolkuratorn.  

 

Om en skolelev har suicidala tankar berättade en informant att de inte har någon given 

mall att gå efter, en annan berättar att det inte är möjligt att ha en sådan mall. Enligt den 

informanten är varje enskild situation allt för unik. Informanterna berättade att de vid 

sådana situationer kontaktar psykiatrin, BUP och eventuellt elevens föräldrar, beroende 

på elevens ålder. De ansåg alla att kontakten med andra myndigheter hade kunnat vara 

bättre. De upplevde många gånger att de inte fick en uppföljning på elevens utveckling. 

Det var framförallt med psykiatrin och BUP som samverkan kunde bli bättre.  

 

Resultatdiskussion  

Jag skulle vilja lyfta fram och diskutera tre ställningstaganden från mitt resultat. 

Skolpersonalens arbetsuppgifter, skolväsendet samverkan med andra myndigheter samt 

avsaknaden av en mall för att hantera personer med ett suicidalt riskbeteende.  

 

Mitt resultat visar att skolkuratorer inte arbetar med att förutse ett riskbeteende hos 

skoleleverna, utan deras arbetsuppgift var att tillgodose dem med samtalsstöd vid 

behov. Först när skolelevens riskbeteende fastställts kontaktades skolkuratorerna.  

Det är lärarnas ansvar att göra en orosanmälan om de anser att en elev är i riskzonen. De 

som främst uppmärksammade riskbeteenden var klasskamrater.  

Min förförståelse var att skolkuratorn är den som har tiden och den praktiska samt 

teoretiska kunskapen som behövs för att förutsäga om en person är suicidal. Under 

arbetets gång har det dock visat sig att skolkuratorer i en del fall inte ens befinner sig på 

skolan, utan blir kallade först när problematiska incidenter redan ägt rum. Om en elev är 

suicidal kontaktas BUP eller psykiatrin, efter det finns det ingen given mall för hur 

skolan bör handla i en sådan situation. 

 

Eleven kan under denna period få vänta veckor innan hen bli kallad. Jag anser med stöd 

av befintlig att detta är den största riskperioden. Jag tycker att det borde finnas ett 
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specifik tillvägagångsätt för hur skolan ska göra med elever som exempelvis väntar på 

remiss från sjukhuset. Forskningen tyder på att en elev som aktivt säger sig vilja avsluta 

sitt liv, i många fall även verkställer sina ord. Därmed anser jag att en skolkurator eller 

någon annan med rätt befogenhet bör uppmärksamma dessa elever och följa dem. 

Risken att en elev tar sitt liv ökar om denne inte uppmärksammas.  

 

Samverkan mellan myndigheter tycks vara under all kritik enligt informanterna. Där 

anser jag att det måste ske en förbättring. Självmord är den vanligaste dödsorsaken hos 

våra ungdomar ett sätt att förhindra det tror jag kan vara genom att skolkurator och 

psykiatri arbetar tillsammans med förbestämda mål. En mer djupgående forskning om 

hur denna samverkan ser ut är ett förslag på fortsatt forskning. 

 

Metoddiskussion  

Informanterna hade innan intervjun fått information om studiens syfte. Via mail gav jag 

även dem möjlighet att ställa tänkbara motfrågor eller funderingar. Alla intervjuer 

skedde i en miljö där vi inte kunde störas av omgivningen. Syftet var att fånga 

intervjupersonens upplevelse och livserfarenheter, så för att undvika en för formell 

intervju väntade jag med att sätta på bandaren och gav först en kort presentation om mig 

själv. När stämningen blev mer avslappnad började jag intervjun och bandinspelningen. 

Jag lämnade alltid utrymme för eventuella funderingar och tankeställningar ifrån 

intervjupersonen. Jag har dock funderat över om ordet ibland blev för fritt. Vilket kan 

ha resulterat i att jag gått miste om relevant information?  Intervjuguiden är formulerad 

för att fånga intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter. En annan viktig del var 

att min intervjuguide innehöll rätt frågor som var kopplande till syftet och 

frågeställningarna. Jag anser att några av mina intervjufrågor var för direkta eftersom 

intervjupersonen vid dessa tillfällen reagerade med att bli mer spänd i sitt kroppsspråk.   

 

En mer djupgående undersökning och fler intervjupersoner skulle öka uppsatsens 

trovärdighet. Eftersom uppsatsen bygger på fyra individers redovisning av riskbeteende 

och riskafaktorer har jag funderat på om detta kan ha påverkat studiens utfall.  

Skulle resultatet ha sett annorlunda ut om jag hade intervjuat fler personer? Jag anser 

dock att studiens trovärdighet ökar eftersom den baseras på svar från flera yrkesgrupper 

ifrån olika gymnasiumskolor. Jag anser att skolpersonalen hade goda kunskaper om 
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suicidprevention vilket i sin tur gav goda förutsättningarna att lättare förutse 

riskbeteenden. 

 

En av mina intervjupersoner var en chef för elevhälsan. Hen innehar den teoretiska 

kunskapen om mitt ämne. Jag ställer mig frågan om den teoretiska kunskapen är 

relevant för studiens syfte? Däremot anser jag att mina andra intervjupersoner uppfyller 

syftet och kunde besvara frågeställningarna med min studie.   
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