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Abstract 
 

 
Suicide – A Selective Research Overview 
 
Kristin Svensson och Jannike Wretman 
 
 
The aim of this essay is to try to gain understanding and to get a more profound knowledge of 
suicide. The questions at issue were 1) What empirical factors are mentioned in the research 
as possible to explain suicide. 2) Which theoretical perspectives are discussed in research 
concerning suicide. To answer our questions at issue we carried out a selective research 
overview with a qualitative perspective. The primary documents that has been the foundation 
of this essay is constituted by nine of the leading researchers publications in the area of 
suicidology. The questions of issue were analyzed and answered on the basis of social 
constructionist theory. The research findings showed that suicide is a complex area with no 
single answers. There are several empirical variables that the researches describe as factors 
that might influence suicidal behavior and the research has shown patterns in certain risk 
groups. These variables interact in dynamic processes and shall not be regarded on a one to 
one basis. The theoretical perspectives that are discussed in research are divided up in three 
main areas; Sociological, Psychological and Neurobiological & Genetic theories. Although all 
theories have their own approach and explanation to the phenomena of suicide the research 
findings are moving towards a more multidisciplinary approach. The social constructionist 
perspective of this essay gives the reader a new dimension to the phenomena. Empirical and 
theoretical findings can be seen as constructions aroused from the interaction among people in 
our society which we all are a part of maintaining.      
 
Keywords: Suicide, suicidology, overview and social constructionism. 
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1. Inledande avsnitt 
 

 
1.1 Inledning 
Vad är det som driver människor att ta sitt eget liv? Många har försökt att besvara denna fråga 
och det finns en uppsjö teorier och förklaringsmodeller om självmord. Självmord är ett 
mänskligt fenomen som funnits genom historien och existerar i nästan alla kulturer och det 
finns många myter kring självmord både i form av glorifiering, skräck och rädsla. 
Schneidman, grundare av självmordsprevention, anser att orsaken till självmord kan 
summeras i ett enda ord: ”psychache”. Enligt Schneidman lider varje person som begår 
självmord av en inre smärta så outhärdlig att den driver individen att ta sitt liv. Andra tror att 
endast personer med någon form av psykisk sjukdom begår självmord och andra menar att det 
är det ständigt föränderliga moderna samhällets fel. Ett samhälle som enligt många idag blir 
alltmer segregerat och sekulariserat. Vidare tror andra att avsaknaden av självkänsla är vad 
som driver människor till självmord. (Firestone, 1997, s.xi)  
 
Det finns inget universellt svar på frågan om varför en människa väljer att ta sitt liv men inom 
suicidologin finns en strävan efter att öka kunskapen och förståelsen om självmord. Det går 
inte att bortse från det faktum att för att kunna förutsäga självmord krävs en förmåga att 
förutse beteende. ”In fact, one might cynically conclude that only suicide predicts suicide.” 
(Westefeld, 2000, s.466) Däremot går det att öka kunskapen och förståelsen vilket i sin tur 
skulle kunna leda till bättre hjälp för människor som mår så dåligt att de inte längre vill leva.  
Självmord är ett viktigt ämne som på ett eller annat sätt berör de flesta människor i dagens 
samhälle och speciellt den som arbetar inom socialt arbete. (Pritchard, 1995, s. 2-3) Det är 
därför av betydelse att sammanställa ett urval av den forskning som bedrivits inom området 
självmord och självmordsbeteende samt att belysa den komplexitet som präglar ämnet. 
 
Vi vill med denna kunskapsöversikt belysa självmord och självmordsbeteende. Utifrån empiri 
och teori från det aktuella kunskapsläget försöker vi se på fenomenet ur flera perspektiv. Vi 
hoppas att uppsatsen kan bidra till en ökad förståelse och fördjupad kunskap om självmord.    
 
1.2 Uppsatsens disposition 
Under kapitel 1, det inledande avsnittet, beskrivs uppsatsens syfte och frågeställningar. I 
kapitel 2 ges en översiktlig bakgrund till suicidologi och självmord. Under bakgrunden 
återfinns även begreppsförklaring och uppsatsens analysperspektiv; socialkonstruktionism, 
som ligger till grund för den slutliga analysen av vårt resultat. I Kapitel 3 redovisar vi metod. 
Häri återfinns forskningsdesign, förförståelse, vetenskapsfilosofisk position, urval, 
beskrivning av primärdokument och dataanalys. Vidare redogörs för uppsatsens trovärdighet, 
validitet, reliabilitet, triangulering och slutligen studiens avgränsningar. Kapitel 4 presenterar 
resultatdelen uppdelad i empiri och teori med respektive underteman och därefter analyseras 
resultatet i kapitel 5. Uppsatsen avslutas med en diskussion där de viktigaste resultaten 
framhålls och frågeställningarna besvaras. Här för vi även en kritisk metoddiskussion och ger 
förslag till vidare forskning.    
 
1.3 Syfte  
Syftet med denna kunskapsöversikt är att försöka öka förståelsen och fördjupa kunskapen för 
fenomenet självmord. 
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1.4 Frågeställningar 
- Vilka empiriska data diskuteras i litteraturen som är relevanta för att förstå självmord 

och självmordsbeteende? 
- Vilka teoretiska perspektiv diskuteras i forskningslitteraturen angående självmord och 

självmordsbeteende? 
 
 

2. Bakgrund 
 

 
2.1 Allmän översikt till forskningen om självmord   
Självmord och problematiken kring självmord och självmordsbeteende är ett väl utforskat 
område men trots detta återstår många frågetecken kring varför människor väljer att ta sina 
liv. ”I have been a researcher, a clinician, and a teacher in the field of suicidology for over 
25 years, and I hate to admit I do not know the answer.” (Pamela Cantor i Firestone, 1997,s. 
xi) Forskningen kring självmord kan delas in i fyra huvudgrupper; epidemiologi och empiri, 
teori, behandling samt prevention. Det epidemiologiska och empiriska fältet försöker primärt 
att belysa vad som sker och vilka som begår självmord för att kunna nå fram till hypoteser 
som kan utröna riskfaktorer och riskgrupper. Den teoretiska forskningen är i huvudsak 
inriktad på att finna förklarande teorier till varför människor väljer att begå självmord eller 
försöker att ta sitt eget liv och olika teorier ger olika förklaringar till fenomenet. De flesta 
teorier har även sin syn på hur behandling av självmordsbenägna personer bör genomföras. 
Vidare har det forskats mycket kring prevention av självmord, vad samhället kan göra för att 
försvåra eller rent av omöjliggöra för individen att ta sitt liv. (Berman, Jobes, Silverman, 
2006, s.78)  
 
Självmord är ett svårforskat fenomen bland annat med den ofrånkomliga begränsningen att 
subjektet man vill undersöka inte är tillgänglig att studera. Olika metodologiska svårigheter 
såsom etiska och moraliska aspekter och den kreativa forskningsdesignens påverkan på extern 
och intern validitet gör området svårforskat. Högriskpatienter har till exempel exkluderats 
från forskningsprojekt för att undvika risken att förvärra deras tillstånd. Alternativen har blivit 
att samla data genom att studera sjukhusjournaler, självmordsbrev och överlevande med 
tidigare erfarenhet av självmordsförsök. Problemet är att denna form av data inte är jämförbar 
med subjektiv kunskap från de individer som begått självmord. (Berman et al., 2006, s.78) 
Utifrån vårt syfte och valda frågeställningar kommer vi att fokusera på empiri och teori och vi 
har valt att ej beröra forskningen kring epidemiologi, behandling och prevention i denna 
kunskapsöversikt. För att ge en allmän översikt av forskningen om självmord följer nedan en 
kort redovisning på tidigare forskning uppdelad i epidemiologi, empiri, teori, behandling och 
prevention för att introducera läsaren i ämnet.  
 
2.1.1. Epidemiologi och empiri 
Durkheims sociologiska ansats för att förklara självmord och självmordsbeteende betraktas 
inom den forskningslitteratur vi tagit del av som grunden till dagens suicidologi. Genom 
Durkheims studier blev den epidemiologiska metoden att närma sig området självmord 
etablerad. Detta paradigm med utgångspunkt i individens integration eller utanförskap i 
samhället har dominerat självmordsstudier fram till idag. (van Hoof, 2000, s.122)  
 
Epidemiologiska studier strävar efter att belysa både vad som sker och bland vilka det sker för 
att försöka fastställa olika riskfaktorer och riskgrupper. Genom att identifiera mönster för 
självmord i befolkningen försöker forskarna att se sociala samband och trender som kan 
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hjälpa till att finna olika hypoteser för riskbedömningar, preventions och behandlingsansatser. 
En epidemiologisk ansats ger dock inte någon förklaring till varför en individ tar sitt liv. 
(Berman et al., 2006, s.42) Man bör komma ihåg att den epidemiologiska ansatsen både vad 
gäller demografiska studier och psykologiska riskbedömningar ej är tillräcklig för att se 
helheten i ett så komplext område som självmord. (Firestone, 1997, s.80) 
   
I den empiriska kontexten kan ett antal riskfaktorer räknas upp som återkommande i 
forskningen. Riskfaktorerna är svåra att gradera eller placera i ordning av relevans då de ofta 
verkar parallellt i en dynamisk process och då en del riskfaktorer kan påvisas hos vissa 
individer men inte hos andra. (Berman et al., 2006, s.116) Riskfaktorer som nämns i 
litteraturen är bl.a. depression, missbruk, självmordsbenägenhet i form av planer att begå 
självmord och tidigare självmordsförsök. Ensamhet, svagt socialt nätverk, känslor av 
hopplöshet, relationsproblem, arbetslöshet, negativ stress och fysisk sjukdom är ytterligare 
faktorer som nämns i den empiriska kontexten i forskning kring självmord. (Maris, Berman, 
Silverman, 2000, s.80-83) 
 
2.1.2 Teori 
Det finns en mängd olika teorier som syftar till att förklara självmord och självmordsbeteende 
utformade av praktiker, forskare och teoretiker verksamma inom psykologiska, sociologiska 
och biologiska fält. Trots ett antal försök att utveckla heltäckande teorier om självmord inom 
suicidologin har endast begränsade framsteg gjorts närmare en teori kring livshotande 
självmordsbeteende. Således beskriver de flesta teorier i självmordslitteraturen olika aspekter 
av självmordsbeteende utifrån varje teoribildnings typiska begrepp och konstruktioner. 
(Berman et al., 2006, s.46) Utifrån forskningslitteraturen går det att gruppera teorierna kring 
självmordsbeteende i tre huvudgrupper, sociologiska, psykologiska samt neurobiologiska och 
genetiska teorier.  
 
Som en av de första utvecklade teorierna inom sociologin nämns Durkheims studie av 
självmord. Flera forskare har sedan följt Durkheims sociologiska metod och utvecklat den 
sociologiska traditionen. En av dessa är Maris (1981) som med sitt arbete förde den 
traditionellt sociologiska forskningen och teorin mot ett mer vidgat synsätt där en integration 
av psykologiska aspekter inte var främmande. (Berman et al., 2006, s. 48) Under 
psykologiska teorier nämns de klassiska psykologiska teoribildningarna såsom 
psykoanalytiskt orienterade teorier, utvecklingsteorier och kognitiv teori. Därutöver nämns 
systemteori och olika integrerade psykologiska teoretiska modeller. En av de integrerade 
teorierna är Firestones teori om den inre rösten som är en blandning av kognitiv, 
psykodynamisk och existentiell teori. Firestone menar att vi alla bär på en inre röst som 
påverkar vårt psykiska tillstånd och vårt känsloliv. (Firestone, 1997) Den biologiska 
forskningen inriktas bland annat på självmord som genetiskt ärftligt. Specifikt vad som ärvs är 
dock inte fullt utforskat. Forskare diskuterar kring huruvida en individ ärver själva 
självmordsbeteendet och/eller närliggande psykiatriska riskfaktorer som depression, missbruk, 
psykisk sjukdom. Diskussioner förs dessutom angående skyddande faktorer mot självmord 
och självmordsbeteende om dessa kan vara ärftliga. (Baldessarini & Hennen, 2004, s.10) 
Övrig biologisk forskning fokuseras på biokemiska undersökningar av olika signalsubstanser 
hos riskgrupper som exempelvis deprimerade individer. Tvillingstudier, studier på adopterade 
barn och forskning kring familjehistoria hoppas forskningen kunna ge en ökad förståelse för 
vilka gener som främst påverkar en individs självmordsbeteende. (Berman et al., 2006, s. 65)  
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2.1.3 Behandling och prevention 
En rad olika behandlingar kring självmord omnämns i litteraturen och lika många 
behandlingsmodeller som teorier finns. Exempel på olika behandlingsmodeller för att 
motverka självmord och självmordsbeteende är; familjeterapi, gruppterapi, elchocks 
behandling, terapi i kombination med psykofarmaka, psykoanalytiska och psykodynamiska 
modeller kognitiv beteendeterapi mm. Behandling fokuserar på individer i risk och syftar till 
att minska eller vända individens sårbarhet för självmord. Evidensbaserad forskning på 
behandlingars effektivitet är både svår att genomföra och sällsynt. (Maris et al., 2000, s. 521-
528) Det finns ingen universalformell till hur man bör behandla eller bemöta en 
självmordbenägen individ. Även i ett utmärkt behandlingsprogram med en kompetent 
behandlare som har tillgång till alla tänkbara redskap kan den suicidala patienten välja att ta 
sitt liv. (Firestone, 1997, s. 251-252) 
 
Det preventiva fältet kring självmord utgörs av ett brett spektra av preventiva åtgärder. 
Området inkorporerar både individuella behandlingsåtgärder och samhällsbaserade 
preventionsmodeller. Tre nivåer av självmordsprevention beskrivs i litteraturen. En nivå 
syftar till att öka allmänhetens medvetenhet om självmord och dess riskfaktorer. Självmord är 
ett stort folkhälsoproblem och många självmord skulle enligt preventionsforskarna kunna 
förhindras. Nästa nivå fokuserar på intervention genom olika preventionsprogram inom 
sjukvården, socialt arbete, öppenvård och skolor. Det finns inte några empiriska bevis för hur 
effektiva samhällets preventionsåtgärder är och därför är den tredje nivån av prevention 
inriktad på att utveckla forskningen kring preventionsområdet. Även om forskningen kring 
prevention förbättras menar forskarna att självmord aldrig helt går att förebygga. (Maris et al., 
2000, s. 532-535) 
 
2.2 Centrala begrepp 
Självmord – En medveten, uppsåtlig, självförvållad, livshotande handling som leder till 
döden. (Nationella rådet för självmordsprevention,1995, s. 11) 
Självmordsbeteende – Sammanfattande beteckning på självmordstankar, självmordsförsök 
och (fullbordade) självmord. (Nationella rådet för självmordsprevention, 1995, s. 11) 
 
2.3 Socialkonstruktionism som teoretiskt analysperspektiv i översikten 
Vi har valt socialkonstruktionismen som analysverktyg eftersom perspektivet inte endast 
strävar efter att förstå egenskaper hos olika fenomen utan försöker gå djupare och analysera 
hur fenomenets egenskaper har skapats. Socialkonstruktionismen kan ses som ett perspektiv 
som kompletterar. Burr menar att det inte finns någon enhetlig definition på vad 
socialkonstruktionism innebär, det finns en rad olika tankar kring detta perspektiv. Vissa drag 
är dock utmärkande för perspektivet, bl.a. att detta perspektiv kritiserar traditionella 
positivistiska förhållningssättet att basera kunskap på empiriska objektiva observationer. 
(Burr, 2003, s. 2-3) Socialkonstruktionismens fokus ligger på samhället och dess sociala och 
kulturella kontext som enligt perspektivet konstruerar vilka vi är. (Stevens, 1998, s. 33-35) 
Historiska och sociala processer påverkar hur vi uppfattar vår omgivning, använder begrepp i 
olika situationer och vilken betydelse vi ger till begreppen. I ett samhälle kan olika sociala 
konstruktioner verka vid sidan av varandra beroende på social och kulturell kontext och vilka 
grupper i samhället som framhåller konstruktionerna. Sociala konstruktioner som återfinns i 
ett samhälle är ofta även formade av starka grupper i ledande positioner. (Lilja & Larsson, 
2005, s. 314-315) 
 
Förståelsen av vår omvärld uppfattas utifrån socialkonstruktionismen som subjektiv. En 
objektiv verklighet existerar inte utanför våra medvetanden. Den subjektiva verkligheten 
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formas till konstruktioner i sociala processer. En individs sanning är inte objektiva 
observationer utan en produkt av de sociala processer som människor ständigt är en del av. 
Varje individ konstruerar följaktligen sin egen version av verkligheten genom interaktion med 
andra. Vår syn på världen formas av historiska och kulturella konstruktioner och vår 
världsbild och självbild påverkas av det faktum att vi är en del av konstruktionerna. Detta 
innebär att det parallellt existerar fler sanningar och vi kan inte utgå från att våra sätt att se på 
och förstå saker och ting är sanningar. Vidare menar perspektivet att kunskap upprätthålls av 
sociala processer. Våra olika versioner av kunskap konstrueras genom interaktion med andra 
människor och kunskap är ingenting vi har utan någonting vi gör tillsammans. Kunskap och 
social interaktion vävs således samman i socialkonstruktionismen. I och med detta finns 
möjligheten till lika mycket kunskap och sanningar som det finns människor i interaktion med 
andra sett ur ett kulturellt sammanhang. De konstruktioner vi skapar om vår omvärld har dock 
olika mönster beroende på i vilket sammanhang vi befinner oss. I alla konstruktioner vi är en 
del av existerar även maktrelationer som påverkar vad som är tillåtet oberoende av den 
kontext vi befinner oss i. (Burr, 2003, s, 2-6).  
 
Begreppet diskurs härrör inom det socialkonstruktionistiska diskurstänkandet från en 
uppsättning av mening, metaforer, bilder, berättelser, ställningstaganden o.s.v. som bildar en 
särskild version av olika skeenden, objekt eller personer. Kring ett och samma skeende kan 
det finnas skiftande diskurser som alla har sin berättelse om händelsen och som således ger 
olika versioner av världen. Diskurser gör det möjligt för oss att se världen ur ett specifikt 
perspektiv och det är enligt socialkonstruktionismen diskurser som producerar kunskap om 
vår värld. Diskurser är nära sammankopplade med de sociala praktiker som har en avgörande 
betydelse för hur vi lever våra liv, på vad vi kan göra och vad som kan göras mot oss. I vårt 
samhälle har vi exempelvis ett kapitalistiskt system, lagen, skolor, utbildning och äktenskap. 
Dessa strukturer ger oss mening och substans till vårt vardagliga liv och ger oss olika 
positioner och status. Det kapitalistiska systemet gör oss exempelvis till arbetare, anställda 
eller arbetslösa, äktenskapet gör oss gifta eller ogifta och vi kan ha barn eller vara barnlösa. 
Alla dessa sociala strukturer upprätthålls och uppmuntras av lagen eller andra system, 
exempelvis sociala eller religiösa normsystem. Utifrån detta perspektiv är det oerhört svårt att 
benämna vissa sätt att tänka om världen som sanna och korrekta och andra som falska och 
felaktiga. Det existerar ingen absolut kulturellt eller historiskt överförbar standardiserad 
sanning som kan slå ut alla lokalt förekommande variationer. (Burr, 2003, s. 75-76, 92, 
264)”…different constructions of the world can be judged only in relation to each other and 
not in comparison with some ultimate standard or truth.”  (Burr, 2003, s. 92) 
 
Till skillnad från traditionella psykologiska och sociologiska teorier som syftar till att finna 
förståelse för människans beteende inuti individen eller i olika samhälleliga strukturer menar 
socialkonstruktionisterna att kunskap endast skapas i den interaktiva process som 
kontinuerligt pågår mellan människor. Vi kan alltså endast förstå människor genom att studera 
hur de är formade och socialiserade av sin omgivning. Det finns ingen statisk verklighet enligt 
perspektivet utan man talar om processer snarare än strukturer. Eftersom den sociala världen 
är ett resultat av processer och interaktion mellan människor finns inte heller någon given 
mänsklig natur utan vi konstrueras av oss själva och av vår sociala omgivning. Individens jag 
är och blir därmed en social konstruktion. Perspektivet förnekar inte att det skulle finnas 
medfödda biologiska skillnader men anser att varje individs individuella skillnader utvecklas 
genom sociala processer i samhället. Det existerar alltså ingen kärna inuti människor som gör 
dem till den de är utan jaget skapas och omskapas fortlöpande genom människans sociala 
samspel med andra, genom hennes kulturella tillhörighet och dess aktiviteter. Våra känslor 
består av tankar och dessa är också kopplade till den sociala kontexten som råder. Följden av 
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detta blir att vissa emotionella uttryck och tolkningar av känslor är typiska för en viss social 
eller kulturell grupp. Dock kan människor inom samma kultur skilja sig åt vad gäller deras 
individuella konstruktioner av känslor eftersom vi alla har formats utifrån olika erfarenheter. 
Jaget är således i ständig förändring och konstrueras i sin sociala kontext. (Burr, 1995, s. 5-8, 
Wetherell & Maybin, 1998, s. 243, 266-279) 
  
Även vår identitet skapas i interaktion med andra människor och denna interaktion baseras på 
kunskap. Identiteten konstrueras utifrån de kulturella diskurser som finns tillgängliga för oss 
och i de diskurser vi kommunicerar med andra människor. Beroende på vad som är 
meningsfullt och viktigt i olika sammanhang påverkas våra tankar och därmed även vårt 
språk. Språket är en förutsättning för människans konstruktion av verkligheten. Att språkas 
ses därför som en aktiv, konstruerande handling. (Burr, 1995, s. 6-7) Språk och samtal är även 
en viktig faktor för konstruktionen av vårt jag då språket förmedlar budskap mellan 
interagerande människor. Beroende på hur vi själva och andra framställer oss genom språket 
möjliggörs olika typer av jag i olika sociala kontexter och nya sociala identiteter hos en 
individ måste kunna samexistera med individens tidigare olika identiteter för att undvika 
spänningar inom individen. (Wetherell & Maybin, 1998, s. 258-270) Identiteten byggs upp 
kring en mängd olika faktorer såsom ålder, klass, etnicitet, kön och sexuell läggning. Alla 
dessa olika faktorer, och många fler, vävs samman och bildar en persons identitet. Dessa 
faktorer är konstruerade utifrån den aktuella kulturens föreställningar om ålder, klass o.s.v. Vi 
blir produkterna av dessa skapade, samspelande faktorer. Att vara gammal kan exempelvis 
betraktas olika i olika diskurser. En gammal människa kan i vissa diskurser symbolisera 
vishet och i andra betraktas med viss sorg då att bli gammal kan förknippas med förlust av 
personliga egenskaper, exempelvis minne, eller social status. Sexualitet är ett annat exempel 
på hur olika kulturella diskurser skapar olika betydelse till vad som är normalt och onormalt, 
tillåtet och otillåtet. Män och kvinnor betraktas även olika beroende på kultur och socialt 
sammanhang. En mängd olika skapade faktorer konstruerar för var och en av oss vår identitet 
och därför härrör inte vår identitet inifrån oss själva utan från den sociala värld vi befinner oss 
i. (Burr, 1995, 51-54) I olika situationer har vi förväntningar av olika slag som även de är 
konstruktioner vi fått med oss av det enkla faktum att vi är en del av samhället och vi är alla 
beroende av varandra för att kontinuerligt utvecklas. (Payne, 2002, s.21) 
 

 
3. Metod 

 
 
3.1 Forskningsdesign 
Denna studie är en selektiv kunskapsöversikt med teoretiskt fokus. Vårt tillvägagångssätt har 
därmed inneburit att vi undersökt en utvald del av den kunskap som finns inom området 
självmord. Vidare har vi valt ut de centrala teman som har varit relevanta för syftet för denna 
studie. Vi har valt att låta vår teoretiska design inspireras av Backman som tydligt och 
övergripande visar på hur en kunskapsöversikt och teoretisk analys kan genomföras. 
(Backman, 1998, s. 66-69)  
 
Vår ansats för denna uppsats är att utifrån ledande forskning på området självmord redogöra 
för och ge en översiktlig bild av fenomenet självmord och dess teoretiska utgångspunkter 
utifrån ett flertal primärdokument. Våra noggrant utvalda primärdokument kommer att ligga 
till grund för vårat försök att skapa en ökad kunskap och förståelse för fenomenet. 
Primärdokumenten meningstolkas utifrån en hermeneutisk vetenskapsfilosofi där delarna och 
helheten kontinuerligt tolkas (Kvale, 1997, s. 49-52). Analysen av våra primärdokument sker 
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utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Vi har valt det socialkonstruktionistiska 
perspektivet för att om möjligt kunna se ytterligare dimensioner av de teorier om självmord 
som framkommer i den forskningslitteratur vi tagit del av.  
 
3.2 Förförståelse 
Under vår utbildning har vi, uppsatsförfattarna, kontinuerligt fört existentiella diskussioner 
kring ämnet döden och självmord. På våra senaste praktikperioder kom vi båda i kontakt med 
ämnet självmord, utifrån två vitt skilda områden inom socialt arbete. Vi har under 
utbildningens gång saknat diskussioner och teoretiserande kring existentiella frågor inklusive 
självmord och döden. Vår föreställning är att vi som socialarbetare i mötet med klienter 
behöver en ökad förståelse och förmåga att föra fruktbara samtal kring detta till viss del 
tabubelagda ämne. Självmord och tankar kring självmord berör och är vanligare än vi tidigare 
var medvetna om. Därför var vi intresserade av att fördjupa oss i ämnet.  
 
Självmord är en vanligt förekommande dödsorsak i många samhällen. Vi var innan 
uppsatsskrivandets start intresserade av vem som äger rätten till livet, individen själv eller 
samhället. Vi hade från början en mer preventiv sociologisk ansats till ämnet. Döden är 
ständigt närvarande och är en del av livet vare sig vi vill acceptera det eller ej är döden 
oundviklig. Vårt intresse drog sig mer och mer till dimensionen varför människor i olika 
livssituationer och vid olika tidpunkter i livet väljer att ta sitt eget liv. Hur påverkar olika 
faktorer så som biologiska, kognitiva, psykologiska, sociologiska och existentiella oss 
individer och vår syn på livet? 
 
3.3 Vetenskapsfilosofisk position 
Vår vetenskapsfilosofiska position i detta arbete är hermeneutisk. Den hermeneutiska cirkeln 
innebär en kontinuerlig pendling mellan att se på delarna och helheten av det material man 
arbetar med. Undersökaren växlar alltså mellan delarna och helheten, för att nå en djupare 
förståelse av materialet. Varje ny tolkning av en text tillför i sin tur något nytt till den totala 
kunskapen om det fenomen som undersöks. Vår intention är inte att kunna dra några 
generaliserbara slutsatser ur den färdiga produkten. Vi stävar i stället efter att sammanställa 
kunskapen som finns på området genom att analysera ett urval av ledande forskares hittills 
publicerade teorier inom det komplexa området självmord. Vi kommer framförallt att använda 
den hermeneutiska vetenskapsfilosofiska ståndpunkten då vi meningstolkar de utvalda 
primärdokumenten. Genom meningstolkningen syftar vi till att nå djupare in textens mening 
och se utöver det direkt sagda. Våra teman och texternas helhet kommer kontinuerligt att 
tolkas genom den hermeneutiska cirkeln och mot bakgrund av en socialkonstruktionistiskt 
färgad diskursanalys. (Burr, 2003, s. 75-76, Kvale, 1997, s, 49-52) I vår kunskapsöversikt 
kommer vi mot bakgrund av hermeneutiken att skapa en dialog med våra primärdokument. 
Liksom i en intervju kommer vi att söka svaren på våra forskningsfrågor och teman i våra 
primärdokument som utgör grunden för de tolkningar vi gör. De utvalda textpartierna kommer 
sedan att belysas av rika citat. (Kvale, 1997, s. 49-52, 64-66)  
 
 
3.4 Litteratursökning och urval 
 
3.4.1 Litteratursökning 
Vi koncentrerade vår datainsamling till två huvudområden, teori och forskningsrapporter. Vår 
intention var att tillämpa ett syftesbestämt urval av de ledande forskarna inom området 
självmord, suicidologi. Vi sökte efter litteratur i flera databaser såsom MedlinePubMed, 
PsycINFO, PsycARTICLES, Social Services Abstracts, CSA Sociological Abstracts och 
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Recent References Related to the Social Services. Samtliga databaser har använts vid varje 
sökning oberoende av enskilda eller kombinerade val av sökord. Vi valde att begränsa 
sökningarna till år 1995 och framåt. Denna begränsning valde vi att göra för att vårt intresse 
låg i att kunna finna den senast utkomna forskningen från ledande forskare. Denna forskning 
är förhoppningsvis representativ för hur långt kunskapen nått inom suicidologin. Vi valde 
vidare att söka peer-reviewed artiklar i de databaser vi använde oss av.  
De Sökord vi använde oss av enskilda och/eller kombinerade var: Suicide, suicide overviews, 
suicide overview, theories of suicide, not terrorism, theoretical orientation, biological, 
cognitive, existentialism, psychodynamic, suicide behavior. 
 
Beroende på kombinationen av sökord och dess ändelser fick vi varierande mängd träffar i 
ovan redovisade (se datainsamling) databaser. Inför varje sökning markerade vi de nämnda 
databaserna så att sökningen skedde automatiskt i dessa. Suicide var under samtliga sökningar 
keyword.  Exempel på genomförda sökningar är; sökorden suicide, overviews, not terrorism 
gav 6 träffar medan sökorden suicide, overview, not terrorism gav 170 träffar. Sökorden 
suicide, psychodynamic, not terrorism gav 195 träffar. Sökorden suicide, overview och 
existentialism gav 16 träffar. Datainsamlingen resulterade i ett omfattande material bestående 
av både summerande artiklar, artiklar, antologier, forskningsöversikter och 
forskningsrapporter av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Varje kombination av sökord 
gav träff, några mer omfattande än andra. Antal träffar varierade från fyra till 195 st. Utifrån 
detta material gjorde vi sedan vårt syftesbestämda urval baserat på de forskare som under 
litteratursökningens gång framkommit vara ledande.     
 
3.4.2 Urval 
Forskningen inom området självmord är omfattande vilket tydligt visade sig under 
datainsamlingen i antal resultatträffar. Våra sökningar har varit syftesbestämda och vi har 
varit fokuserade på att finna den ledande forskningen utifrån vårt syfte och våra 
frågeställningar. Vi har primärt försökt att finna forskningsöversikter som sammanfattar den 
omfattande forskning som har bedrivits på detta område. Vi ville härigenom få en god bild av 
de empiriska och teoretiska perspektiv som nämns och diskuteras i litteraturen som möjliga 
förklaringsmodeller till självmord och självmordsbeteende. Under vår urvalsprocess uppnådde 
vi så småningom en mättnad tillräcklig för denna studies syfte. (Strauss & Corbin, 1990) För 
att avgränsa det funna materialet och reducera ett högt antal träffar till slutligen nio bärande 
primärdokument var vi tvungna att göra ett urval. Urvalet genomfördes genom att vi gick 
igenom abstracts för att utröna de forskare som ofta återkom i publicerad form i framstående 
tidskrifter på området. Några av de personer som återkom var exempelvis Silverman och 
Jobes. Deras namn ledde sedan vidare till antologier och översikter skrivna av de ledande 
forskarna som kan antas vara de bästa på området då de återkommande publicerats i ledande 
publikationer på området.  
 
Granskningen av abstracts under vår urvalsprocess visade att stora delar av forskningen 
berörde exempelvis prevention och behandling vilket följaktligen visade sig vara irrelevant 
för att besvara våra frågeställningar. Sökningarna valde vi att genomföra både individuellt och 
gemensamt. Samtliga abstracts vi fann av intresse granskades av båda författarna för att 
kontrollera relevansen för urvalet av primärdokumenten. Vår inriktning på empiri och teori 
utifrån ledande forskning på området har inneburit att våra slutgiltiga primärdokument är 
internationella. Den ledande forskningen på området är amerikansk och eftersom en 
kunskapsöversikts trovärdighet är beroende av materialets kvalitet har vi valt att basera denna 
studie på internationell forskningslitteratur.  
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3.5 Beskrivning av primärdokument  
Vi vågar påstå att vi i de utvalda primärdokumenten lyckats fånga in betydelsefulla forskare 
av hög kaliber som besitter central kunskap inom området självmord. Det finns ingen 
anledning att betvivla dessa forskare som ledande eftersom de återkommer i viktiga verk om 
självmord, är redaktörer för antologier, har professurer och är lärare på diverse amerikanska 
Universitet och har eller har haft betydande poster inom suicidolgins olika sociala rum i form 
av exempelvis the American Psychological Association.  
   
1) Maris, Berman & Silverman (2000) är tre av de främsta, internationella experterna inom 
suicidologi. Ronald W. Maris, PhD, är direktör för Center for the Study of Suicide och 
professor i psykiatri på South Carolina’s universitet. Alan L. Berman, PhD, är verkställande 
direktör på American Association of Suicidology. Han var tidigare direktör för det nationella 
centret för forskning och självmordsprevention på Washington School of Psychiatry och 
professor i psykologi på American University. Morton M. Silverman, MD, är senior advisor 
på the National Suicide Prevention Center, psykiatriker och docent i psykiatri på Pritzker 
School of Medicine samt chefsredaktör för tidsskriften Suicide and Life-Threatening 
Behavior. Detta primärdokument, Comprehensive Textbook of Suicidology utgör en översikt 
av det aktuella kunskapsläget. Översikten, som är en antologi, beskriver bl.a. de viktigaste 
teorierna, begreppen och forskningsmodellerna över självmord. De största datakällorna 
utvärderas och riskfaktorer och skyddsfaktorer beskrivs. Antologin beskriver epidemiologin 
av självmord och presenterar biologiska och psykiatriska faktorer utifrån ledande experter på 
området självmord från olika professionella fält. (Maris, Berman & Silverman,2000, s.vii) 
 
2) Berman, Jobes, Silverman (2006) är tre av världens ledande experter på självmord och 
författare till Adolescent Suicide – Assessment and Intervention, 2nd Edition. David A. Jobes, 
PhD, är professor i psykologi på Catholic University of America och redaktör på tidsskriften 
Suicide and Life-Threatening Behavior. Silverman och Berman presenteras under 
primärdokument 1. Denna översikt innehåller den senaste forskningen kring självmord bland 
unga och ger översiktlig kunskap om bl.a. epidemiologin, den teoretiska och empiriska 
kontexten, behandling och prevention av självmord. 
 
3) Firestone (1997) PhD., i klinisk psykologi. Firestone har bl.a. studerat processer med 
negativa tankar och hur de påverkar oss människor. I Suicide and the Inner Voice – Risk 
Assessment, Treatment, and Case Management beskriver Firestone att nyckeln till att förstå 
självmordsbeteende kommer från en kunskap av den destruktiva tankeprocessen hos 
människor med risk för självmordsbeteende. Han menar att negativa händelser inte är i 
närheten av att vara så farliga som vi, genom den inre rösten, intalar oss själva. Firestone 
menar att om vi förstår denna negativa tankeprocess av intern konversation skulle vi bättre 
kunna bedöma risk och designa behandling för deprimerade och självmordsbenägna individer. 
Dessa studier har lett fram till utvecklingen av en innovativ terapeutisk metodologi för att nå 
och förstå aspekterna av negativ kognition.  
 
4) Pritchard (1995) Pritchards bok Suicide – The Ultimate Rejection? A psycho-social study är 
en tvärvetenskaplig skrift baserad på Colin Pritchard erfarenhet både som praktiserande 
socialarbetare och forskare. Boken ger en analys av aktuell forskning av självmord, 
undersöker möjliga orsaker till självmord och hur självmord på bästa sätt kan undvikas. Colin 
Pritchard arbetar idag på Southhampton University med socialt arbete.  
 
5) Berk, Henriques, Warman, Brown & Beck (2004) är samtliga verksamma vid University of 
Pensylvania. Detta primärdokument A Cognitive Therapy Intervention for Suicide Attempters: 
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An Overview of the Treatment and Case Examples är en artikel publicerad i tidsskriften 
Cognitive and Behavioral Practice. Denna artikel beskriver en ny kognitiv terapimodell som 
har utvecklats för att behandla individer som nyligen försökt ta sina liv. Modellen baseras på 
generella principer i kognitiv terapi och målet är de automatiska tankarna och de specifikt 
centrala tankar aktiverades hos individen precis innan självmordsförsöket. Artikeln har i 
denna studie främst använts för att belysa kognitiv teori av självmord.  
  
6) Westefeld, Range, Rogers, Maples, Bromley & Alcorn (2000) är verksamma vid the 
University of Iowa, University of Southern Mississippi och University of Akron. Artikeln 
Suicide: An Overview är publicerad i The Counselling Psychologist och syftar till att ge en 
översikt av suicidologifältet. För denna studie är det bl.a. artikelns beskrivningar av ett antal 
integrerade teoretiska modeller av självmord som varit intressant. 
  
7) Silverman (2000) presenteras under primärdokument 1. Artikeln Rational Suicide, 
Hastened Death, and Self-Destructive Behaviors är publicerad i The Counseling Psychologist. 
Artikeln är en granskning av aspekterna kring Rational Suicide, Hastened Death, and Self-
Destrudtive Behaviors. Silverman problematiserar bland annat frågor kring rationalitet och 
självmord. I huvudsak har denna fråga diskuterats gällande kronisk sjukdom med dödlig 
utgång där valet att ta sitt liv givits någon form av acceptans. Silverman menar dock att 
många kroniska sjukdomar exempelvis, typer av cancer, MS och Alzheimers påverkar det 
centrala nervsystemet och därmed kan påverka rationellt tänkande, processen vid fattande av 
beslut, problemlösningsförmågan och kognition. Artikeln har i denna studie varit belysande 
för genetik och neurobiologi.  

8) Baldessarini & Hennen (2004) är författare till artikeln Genetics of Suicide: An overview 
som har publicerats i Harvard Rev Psychiatry. John Hennen, PhD., var biostatistiker på 
International Consortium for Bipolar Disorder Research på McLean Hospital i Belmont. Ross 
J. Baldessarini är professor inom neurovetenskaplig psykiatri på Harvard Medical School. 
Artikeln ger en överblick av forskningen om vilka samband som kan finnas mellan självmord 
och genetik.    

9) Ellis (2006), PsyD, är verksam vid Department of Psychology vid Marshall University och 
redaktör för antologin Cognition and suicide – Theory, Research, and Therapy. Denna 
antologi ger en övergripande kunskapsbild av den senaste forskningen inom det kognitiva 
fältet av suicidologin. Boken tar upp historiska, teoretiska och andra kognitiva aspekter av 
självmord och varje avsnitt är författade av framstående experter inom området.    
 
Vi har enligt Backmans riktlinjer valt att förenkla för läsaren att finna våra valda 
primärdokument i referenslistan genom att göra en separat märkning med en asterisk (*) 
framför författarnamnet. (Backman, 1998, s.81) 
 
3.6 Dataanalys 
I analysen av våra primärdokument har vi använt oss av både meningskategorisering och 
meningstolkning. Meningskategoriseringen genomfördes när vi läste litteraturen där vi först 
identifierade fyra huvudområden inom forskningen om självmord. Dessa områden 
representeras av epidemiologi, empiri, teori samt behandling och prevention. För att öka 
förståelsen och nå en fördjupad kunskap om självmord och självmordsbeteende valde vi sedan 
att utifrån litteraturen fokusera på teori och empiri. Vidare tematiserade vi vårt material 
utifrån återkommande centrala teman i primärdokumenten kopplade till våra frågeställningar 
gällande teoretiska perspektiv i litteraturen samt empiriska faktorer som kan sammankopplas 
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med självmordsbeteende. (Kvale, 1997, s. 185-189) Nedan beskrivna teman var inte givna 
från start utan har vuxit fram under databearbetningens gång. 
 
Tematisering 
Tema 1, Empirisk kontext, ger en generell bild av centrala mönster som framkommit i 
litteraturen kring förekomsten av självmord inom olika grupper och populationer. Tema 1 
innehåller fem underteman;  

• Ålder och livsloppsperspektiv 
• Kön och sexualitet  
• Sociokulturella faktorer  
• Arbete och ekonomi  
• Civilstatus och sociala relationer.  

 
Tema 2, Teoretisk kontext, syftar till att ge en övergripande bild av de teoribildningar som 
presenteras i forskningslitteraturen om självmord och självmordsbeteende samt hur de olika 
perspektiven försöker förstå fenomenet. Tema 1 utgörs av tre underteman;  

• Sociologiska teorier om självmord 
• Psykologiska teorier om självmord 
• Integrerade psykologiska modeller 
• Neurobiologi och genetik 

 
Syftet med meningstolkningen har varit att försöka komma djupare in i textens mening och se 
utöver det direkt sagda genom vår vetenskapsfilosofiska position, hermeneutiken, och vårt 
analysverktyg. Vi har använt det socialkonstruktionistiska perspektivet för att analysera 
texterna ytterligare och om möjligt uppnå en djupare mening i de tolkade texterna. 
Meningstolkningen av teori och empiri har utgått från en socialkonstruktionistiskt färgat 
diskurstänkande.   
 
3.7 Uppsatsens trovärdighet 
Under genomgången av vårt material har vi självklart tolkat det lästa materialet utifrån vår 
förståelse och det sociala kontext vi befinner oss i. I resultatet har vi belyst det vi återgett för 
läsaren genom rika citat vilket erbjuder läsaren en möjlighet att få inblick i det material vi har 
tolkat. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet står i relation till verifiering av kunskap 
inom samhällsvetenskapen. Trovärdigheten i ett arbete är beroende av validitet och 
reliabilitet. (Kvale, 1997, 214-221) Nedan följer en redogörelse för vår validitet och 
reliabilitet för att beskriva trovärdigheten i vår studies analys.  
 
3.7.1 Validitet  
Validitet avser begreppets funktion att kontrollera om metoden studerar det den avser att 
studera. Vi har i denna kunskapsöversikt velat mäta hur forskningslitteraturen, här avgränsat 
till våra utvalda primärdokument, skildrar självmord och självmordsbeteende utifrån teori och 
empiri. Under arbetets gång har vi kontinuerligt stämt av med varandra och våra 
frågeställningar för att endast få fram uppgifter som ansetts relevanta. I vår studie eftersträvar 
vi täta beskrivningar för att uppnå hög intern validitet. Vi har detaljrika citat och 
beskrivningar i varje redogörelse av våra teman för att öka validiteten i vår rapport. Vi har 
även under studiens gång strävat efter att kontinuerligt kontrollera, ifrågasätta och teoretisera 
kring de citat vi valt att använda i texten för att på så sätt ytterligare öka validiteten i 
översikten. Täta informationsrika beskrivningar ökar validiteten i ett arbete enligt Kvale och 
studien kan då sägas ha en kvalitativ objektivitet. Kvalitativ objektivitet innebär att det 
utforskade objektets natur återspeglas och att objektet får komma till tals samt att dess 
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verkliga natur kommer till uttryck. (Kvale, 1997, s. 213-220) Även primärdokumentens 
tillförlitlighet påverkar validiteten. De primärdokument vi valt att utgå ifrån är genomgående 
av god kvalitet då det enbart är ledande forskare som står för beskrivningarna och därmed kan 
validiteten anses god. Vi har vidare försökt nå mångsidig information genom att belysa 
fenomenet självmord ur flera olika teoretiska perspektiv utifrån våra primärdokument då detta 
ökar validiteten. (Marsh, Rosser & Harre, 1978, s.20) Vi bedömer att de data som vi funnit i 
det empiriska materialet har varit informationsrikt och relevant för våra teman vilket har gjort 
det möjligt att besvara frågeställningarna. (Ruth, 1991, s. 287) 
 
För att besvara uppsatsens syfte har vi försökt fånga självmord som fenomen på ett 
övergripande plan. Det är svårt att avgöra hur pass samanställande resultatet är då forskningen 
på området är enorm och det har under arbetets gång hela tiden uppkommit intressanta 
aspekter vi skulle ha velat belysa. Vi har under arbetets gång haft ett kritiskt förhållningssätt 
till alla moment i uppsatsförfarandet för att om möjligt upptäcka nya infallsvinklar. Dock har 
våra primärdokument kommit till tals i rapporten och genom detta kan vi anta att den interna 
validiteten är god.  
 
3.7.2 Reliabilitet 
Kvalitativ forskning innebär att forskaren är både mätinstrument och uttolkare av mening vid 
analys av de framtagna data. Sanna beskrivningar kan ifrågasättas och både validitet och 
reliabilitet påverkar beskrivningarnas trovärdighet. (Larsson, 2005, s.115) Studiens reliabilitet 
handlar om hur tillförlitlig den är vilket hör samman med datainsamlingen. I denna studie har 
vi genomfört två reliabilitetsmässigt viktiga urval, urvalet av våra primärdokument och 
urvalet av beskrivande citat. Vi har under avsnittet urval närmare beskrivit hur vår 
urvalsprocess av primärdokument gått till väga. Från ett högt antal sökträffar genomförde vi 
ett systematiskt urval av dokument utifrån ledande forskare på området för att finna våra 
primärdokument. Likaså har ett grundligt urval av citat genomförts där vi, författarna emellan, 
kontinuerligt har diskuterat val av citat för att belysa materialet för läsaren. I vår studie har vi 
utgått från att söka den mest aktuella forskningslitteraturen inom området för våra 
frågeställningar vilket innebär att studien är selektiv och därmed kan påverka reliabiliteten 
negativt. Vad som dock kan ses höja reliabiliteten är att det material vi valt att använda enbart 
är skriftligt vilket medför att vi inte haft möjlighet att påverka materialet i någon riktning. 
(Kvale, 1997, s. 167) 
 
3.7.3 Triangulering 
En studies trovärdighet och grad av säkerhet, reliabilitet och validitet, kan höjas genom 
triangulering. Triangulering finns i olika former, datatriangulering, undersökartriangulering, 
teoritriangulering och triangulering av vetenskapsfilosofisk position. (Larsson, 2005, s.111-
112). I denna studie har undersökartriangulering använts. Datamaterialet samt analysen har 
kontinuerligt kontrollerats och ifrågasatts av respektive författare. Vi har även, under arbetets 
gång jämfört våra tolkningar med varandra. Denna procedur har gjorts enskilt av var och en 
av författarna för att därigenom kontrollera att båda författarna uppfattat relevans och 
aktualitet hos materialet på liknande sätt och därigenom öka reliabiliteten i uppsatsen. (Kvale, 
1997, s. 150) I denna studie utgår vi endast från ett teoretiskt analysperspektiv men eftersom 
vi laborerar med den teoretiska diskursen av självmord i vår analys kan detta ses som en form 
av teoritriangulering.   
 
3.8 Studiens avgränsningar 
Vår studie kommer endast att baseras på den senaste forskningen inom suicidologin. De 
genomförda datasökningarna gällde forskning mellan år 1995 och framåt. Forskningen inom 
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området är mycket omfattande varför vi valt att huvudsakligen inrikta oss på 
forskningsöversikter av självmord och teorier om självmord. Detta har varit ett medvetet val 
och vi är medvetna om att risken finns att vi har gått miste om mer detaljerad kunskap från 
litteratur som koncentrerats på specifika perspektiv och utgångspunkter inom suicidologin. 
Vårt övergripande syfte med denna uppsats är att genom en kunskapsöversikt förmedla en 
övergripande bild utifrån våra frågeställningar. Vidare avgränsning är att studien endast 
innehåller ett perspektiv utifrån forskare och deras teorier. Andra perspektiv såsom 
aktörsperspektiv eller ett mer renodlat obervatörsperspektiv har av flera anledningar, bland 
annat p.g.a. etiska och metodologiska svårigheter, inte varit aktuellt för denna studie.  
 
Valet av teoretiskt analysperspektiv är även det ett medvetet och till viss del begränsande val. 
Vi har valt socialkonstruktionismen som analysverktyg då vi anser att det varit intressant i den 
mening att perspektivet ifrågasätter konstruktioner och därigenom ger oss möjlighet att syna 
olika teoribildningar om självmord. Ett annat möjligt analysperspektiv hade kunnat vara 
existentialismen som behandlar stora frågor om existens, liv och död samt individens eget 
ansvar och rätt att välja. Vårat intresse har främst legat på olika konstruktioner och 
förklaringar på självmord och därav valet av analysperspektiv. Ytterligare avgränsningar i 
denna studie behandlas under metoddiskussionen i slutet av uppsatsen 
 

 
4. Resultat 

 
 
4.1 Tema 1: Det empiriska kontextet 
Detta avsnitt syftar till att ge en beskrivning av den empiriska data som diskuteras i 
forskningslitteraturen inom området självmord. 
 
4.1.1 Ålder och livsloppsperspektiv  
Sedan 1950-talet har självmordsfrekvensen i USA ökat dramatiskt i åldrarna 15-24 år (i högst 
grad bland unga vita män). Ökningen beskrivs ligga mellan 267 % -323 % beroende på 
undersökning och åldersspann. Denna ökning av självmord kan ses som en sambandseffekt på 
så sätt att när självmordssiffrorna bland 15-24 åringar är högre går det att se samband med 
hög konkurrens om arbeten, partners och andra viktiga livsfaktorer. Förekomsten av 
självmord bland barn under 14 år är låg.  

”…even with the dramatic rise in adolescent suicide rates in recent decades, the highest 
suicide rates are still found among elderly.” (Nisbet, 2000, s.128)  

Trots att självmordsfrekvensen ökar bland unga är den fortfarande högst bland äldre.  
 
Vita män är den grupp som dominerar självmordsstatistiken och gruppens självmordsfrekvens 
är tre gånger högre än bland vita män mellan 15-24 år. I USA utgör vita män över 65 år 13 % 
av befolkningen men begår 19 % av alla självmord. Från 1950 till 1980-talet såg 
självmordsfrekvensen i denna grupp ut att minska men en ökning av självmordsfrekvensen 
skedde under 90-talet fram till 1996. Bland kvinnor syns den högsta självmordsfrekvensen 
tidigare, i åldrarna runt 45-54 år, vilket är tidigare än hos män. Hos kvinnor över 65-år är 
självmordsfrekvensen 5-15 gånger lägre än hos vita män över 65 år. “...suicide rate increase 
over age, not controlling for sex or race. (Nisbet, 2000, s.127) Självmordsfrekvensen varierar 
över ålder och civilstatus, men oavsett civilstatus, singel, gifta eller skild, ökar självmorden i 
högre åldrar. (Nisbet, 2000,s.127-129)  
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Övergångsperioder i livscykeln, t.ex. i olika brytningspunkter i livet som den mellan 
medelåldern till att bli äldre kan enligt forskningen vara en tänkbar förklaring till den ökade 
förekomsten av självmord i medelåldern.  

”Interestingly, black males, white females, and black females all have suicide rates that 
peak in midlife.” (Nisbet, 2000, s.127) 

Övergångsperioder i kombination med exempelvis stagnation i den personliga utvecklingen, 
förlust av arbete eller skilsmässa har visat sig öka självmordsfrekvensen. (Nisbet, 2000, s.127) 
 
4.1.2 Kön och sexualitet  
Forskningen har visat att kvinnors självmordsbeteende skiljer sig från mäns. En undersökning 
gällande upplevda självmordskänslor visade att självmords idealiserande är mer 
förekommande bland kvinnor än män. Självmordsbeteende hos kvinnor är även typiskt icke 
dödligt. Kvinnor utnumrerar män i antal icke dödliga självmordsförsök i industriländerna, 2:1. 
Faktorer associerade till självmordsbeteende hos kvinnor är missgynnande socioekonomiska 
förhållanden, arbetslöshet, fientliga relationer och en historia av självmordsbeteende bland 
familj och vänner. Kvinnor löper även högre risk att drabbas av depression. (Firestone, 1997, 
s.70)  

”As modern society demands more androgyny and becomes less patriarchal (i.e., as gender 
equality becomes more the norm) it becomes less clear what constitutes uniqueness in 
gender identity. Both males and females may experience more role confusions and display 
the effects of greater stress in adapting to culturally sanctioned change. One outcome of this 
leveling might be observable in changed suicide rates.”  (Maris et al., 2000, s. 147) 

Kön spelar en viktig och komplex roll i självmordsbeteende. Forskare diskuterar om 
förändringar i mäns och kvinnors könsroller kan spåras i självmordsstatistik. 
Självmordsfrekvensen bland män är överlag högre än hos kvinnor. Mäns dödlighet är i 
allmänhet högre än kvinnors. Redan från ungdomsåren uppträder män generellt mer oaktsamt 
än kvinnor, och fortsätter sedan så under hela livstiden enligt forskningslitteraturen. 
Självmordsfrekvensen hos män var under 1996 i USA mer än fyra gånger högre än bland 
kvinnor. Endast 19 % av självmorden i USA begicks 1996 av kvinnor. Jämförelser mellan 
olika länder visar att självmordsfrekvensen bland män i är högre än bland kvinnor i nästan alla 
kulturer. 73 % av alla självmord i USA 1996 begicks av vita män. Vita kvinnors 
självmordsfrekvens var dubbelt så hög än svarta kvinnors. Vita mäns självmordsfrekvens var 
två tredjedelar högre än hos svarta män. Mellan 1970 och 1996 har självmorden ökat för både 
vita och svarta män medan de minskat för både svarta och vita kvinnor. (Maris et al.,2000, 
s.145-151) 
 
I de allra flesta länder, möjligen med undantag för Polen och Indien, är självmordsförsök 
vanligare bland kvinnor än bland män. Bland barn vårdas fler pojkar än flickor på sjukhus på 
grund av självmordsförsök men fr.o.m. mitten av tonåren och under resterande vuxenliv är 
självmordsförsöken betydligt fler hos kvinnor än män.  

”Males tend to complete suicide more than females and females tend to attempt suicide 
more than males.” (Maris et al., 2000,s.148) 

Kritik har dock riktats mot dessa siffror eftersom undersökningar från sjukhus kan vara 
missvisande. Kvinnor misstänks vara mer hjälpsökande än män och därför dominera 
statistiken. Denna statistik borde kombineras med undersökningar av självmordsförsök från 
exempelvis fängelser där majoriteten är män för att få en mer korrekt bild. I studier av 
individer som gjort självmordsförsök från glesbygdssjukhus, jämfört med stadssjukhus, 
jämnas könsskillnaderna ut. (Maris et al., 2000, s.150-151)  
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När det gäller självmordsförsök varierar metoderna mer hos kvinnor än hos män. De metoder 
kvinnor använder sig av är i synnerhet förgiftning och leder generellt till lägre dödlighet än de 
valda metoderna bland män. I 26 % av självmorden bland kvinnor 1996 hade receptbelagda 
mediciner använts jämfört med endast 6 % av de manliga självmorden. Paradoxalt nog tillhör 
antidepressiva medel den mest använda metoden i självmord med dödlig utgång. Förgiftning 
är den vanligaste metoden bland självmordsförsök och lugnande eller smärtstillande medel är 
de mest använda substanserna vid självmordsförsök. Män använder sig av metoder som i 
större utsträckning leder till dödlig utgång. I synnerhet genomför män självmordsförsök och 
självmord genom hängning eller genom att använda skjutvapen. Således har män inte heller 
lika ofta som kvinnor en historia av tidigare självmordsförsök bakom sig. Dessa skillnader i 
självmordsmetoderna kan förklaras genom sociala faktorer, kvinnor har i regel mindre 
erfarenhet och tillgång till vapen än män och istället mer tillgång till receptbelagda läkemedel. 
Dessa olika metoder kan ses som en del av den kvinnliga eller manliga socialiserade 
identiteten och kan förklaras som könsbundna.  

“...gender differences have consistently been  found in choice of suicide method and may 
explain part of the gender difference in rates of completed and attempted suicide.” (Maris et 
al., 2000, s.151)  

För kvinnor kan det vara mer socialt accepterat att vara hjälpsökande medan de män som 
söker hjälp oftare befinner sig närmare riskzonen för ett självmordsförsök då de väntat med 
att tala om sitt mående. Kvinnor är från födelsen mer tränade i att ta emot hjälp och att vara 
beroende av någon annan i relationer. Metoderna kan också symbolisera olika intentioner med 
handlingen. Att kvinnor oftare överlever sina självmordsförsök kan ses som ett tecken på att 
kvinnor oftare verkar vilja kommunicera sin dödslängtan som ett rop på hjälp snarare än att 
verkligen vilja dö. (Maris, Berman & Silverman,2000, s.151)  

”…predominance of females as suicide attempters remains consistent through adulthood, 
although the frequencey of attempts peaks among females ages 15-24.” (Maris et al., 2000, 
s.150) 

 
Sexuell tillhörighet 
Homosexuellas självmordsbeteende är ett relativt nytt forskningsområde och utgörs därför av 
tämligen bristfälliga undersökningar. Maris, Berman och Silverman menar att vissa, dock 
osäkra, slutsatser kan dras. Exempelvis finns inga stabila bevis för att fullföljda självmord 
skulle vara högre bland homosexuella tonåringar, däremot kan man utifrån icke-kliniska 
undersökningar se att homosexuella män med en historia av självmordsförsök är dubbelt så 
vanligt än bland heterosexuella män. Bland urval av homosexuella där även annan 
problematik finns, exempelvis då individen inte accepterat sin sexuella identitet, kan så 
många som en av två ägna sig åt självdestruktivt beteende. Lesbiska kvinnor är 
underrepresenterade i den publicerade forskningen av idag. (Maris et al., 2000, s.159-160)  

”We have no hard evidence to support higher suicide rates, no less an ”epidemic”, of 
completed suicide among gay and lesbian teenagers.”(Maris, Berman & Silverman,2000, 
s.160)  

Bland transsexuella har en hög självmordsfrekvens, upp till 50 %, visats och transsexuella 
som inte bytt kön uppvisar en högre självmordsfrekvens jämfört med både homosexuella och 
heterosexuella män och kvinnor. Forskningen på transsexuella är dock mycket bristfällig och 
ska endast ses som vägledande. (Maris et al., 2000, s.162-164) 
 
Sexuellt riskbeteende 
Det finns vissa samband mellan självmord och sexualitet. Både sexuellt och självdestruktivt 
riskbeteende kan ses som primitiva drifter som är svåra att förneka och ofta uppstår impulsivt 
och passionerat med avsikt att öka spänningen för stunden. Sexuell aktivitet och 
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självmordsbeteende kan för många individer fungera som ett försvar mot ensamhet och förlust 
av kärlek, som ett sätt att känna kontroll, vara ett sätt att kommunicera, manipulera o.s.v.   

”For those driven to sexual acting out, a partial sacrifice of the self in defense of a sagging 
ego, the consequence of failing to gain control (or love) os a further assault to the ego.”  
(Maris et al., 2000, s.164-165) 

Självmordsrisken kan ses öka i de fall där sexualiteten promiskuöst används i hopp om att 
uppnå kontroll och att bli älskad. När individen inte uppnår dessa mål utan tvärtom 
minskar sin självkänsla och snarare får känslan av att tappa kontroll leder detta till ökad risk 
för ökat självdestruktivt leverne och till slut självmord. Andra sexuella, självdestruktiva lekar 
som inte avsiktligt är menat att leda till självmord nämner forskningslitteraturen som 
ytterligare exempel på riskbeteende förknippat med sex.  
 
Sexuella övergrepps påverkan på självmord 
Sexuella övergrepp, särskilt då en förälder begått brottet, skapar en överväldigande känsla av 
maktlöshet och av att vara värdelös samt en känsla av oförmåga att förändra eller kontrollera 
sin livssituation. Sexuella övergrepp skapar en internaliserad känsla av skam och skuld. 
Sexuella övergrepp i barndomen kan ge patologiska följder såsom utveckling av multipla 
personligheter eller borderline problematik och depressioner i olika form. Övergrepp i 
barndomen kan även leda till självskadebeteende mot den egna kroppen och 
självmordsbeteenden. Det är dock oklart huruvida sexuella övergrepp gör barn utmärkande 
sårbara för självmord eller inte.  

“While the empirical litterature documents a strong relationship between sexual child 
abuse and subsequent psychiatric problems, including the development of suicidal ideation 
and behvior, it remains unclear whether abuse leaves the child more vulnerable to suicide 
in particular.” (Maris et al., 2000, s.166-167)    

Vuxna med självmordsbeteende, som i barndomen blivit utsatta för sexuella övergrepp, har 
tidigare begått fler självmordsförsök än de vuxna med självmordsbeteende men som inte 
förgripits sexuellt. Inom forskningslitteraturen diskuteras huruvida kvinnors övervägande 
självmordsförsök, jämfört med mäns, kan förklaras av att de i högre utsträckning har utsatts 
för sexuella och fysiska övergrepp.  
 
4.1.3 Sociokulturella faktorer  
Sociokulturella faktorer har stort inflytande i determineringen av självmords siffror. Risk 
faktorer som arbetslöshet, fattigdom och missbruk ger bara delar av svaret. Rasism och 
diskriminering placerar vissa grupper högre på risk skalan vad gäller våld och självmord. 
(Firestone, 1997, s.73) Självmordssiffrorna varierar världen över. I diskussioner om självmord 
och kultur är det viktigt att komma ihåg komplexiteten som ämnet rymmer. Många olika 
faktorer interagerar, både individuella och kulturella, i komplicerade processer. Därför är det 
omöjligt att avgöra vilken/vilka faktorer som skulle kunna ses som avgörande när det kommer 
till självmord. I vissa länder och folkgrupper existerar knappt en vetskap om självmord som 
fenomen medan självmord i andra länder nästan blivit en del av den nationella identiteten. 
Den högsta självmordsfrekvensen i världen finns i Ungern, Litauen, Falklandsöarna, 
Tyskland, Österrike (trots att Österrike i huvudsak är ett katolskt land), Japan och 
Skandinavien, särskilt Sverige, Danmark och Finland. De lägsta självmordssiffrorna går att 
finna i Egypten, på Malta, i ett flertal Sydamerikanska länder och ögrupper i Stilla havet samt 
i länder som i huvudsak är katolska såsom exempelvis Filipinerna, Italien, Irland och Mexico. 
(Maris et al.,, 2000, s.170) ”Suicide rates vary immensely throughout the world”  (Maris et 
al., 2000, s.160) 
 

 20



Etnicitet och nationell karaktär och tillhörighet har setts påverka självmordsfrekvensen. 
Skandinavien kan tas upp som exempel då självmordssiffrorna skiljer sig mellan de 
skandinaviska länderna. I Danmark, Finland och Sverige är siffrorna höga medan självmorden 
är färre i Norge. Danmark har bl.a. höga siffror i depressionssjukdomar, självmord ses inte 
som tabubelagt och många har föreställningar om att få träffa sina nära och kära efter döden. 
Svenskar, i synnerhet svenska män, framställs som upptagna av prestation och framgång. 
Arbete är mycket viktigt. Självmordsstatistiken i Sverige kan vara en följd av att ambitiösa 
mål inte uppnåtts jämfört med norskar som är mindre tävlingsinriktade. Dessutom uttrycker 
norrmän i högre utsträckning sin ilska och alkoholism, som är en känd suicidogen faktor, ses i 
större utsträckning som något negativt än i andra skandinaviska länder. Finlands höga 
självmordstal kan förklaras genom deras höga nivåer av depressionssjukdomar och 
alkoholism. Finlands mörka och kalla vintrar samt det manliga idealet av en superhjälte som 
aldrig uttrycker sina känslor är andra faktorer. Det går inte att dra några klara slutsatser utifrån 
dessa nationella egenskaper eftersom det inte är säkert att nationalitetens karaktärsdrag är 
detsamma som orsaken till självmordsfrekvensen i landet. För att kunna dra sådana slutsatser 
skulle forskningen behöva undersöka individuella självmordsfall och sedan koppla dem till de 
nationella karaktärsdragen. (Maris et al., 2000, s.181-182)  

”Specific customs regard suicide as being appropriate to avoid shame or atone for defeat in 
battle [...] or to fullfill a social or economic obligation and as a religious actions that 
influence one’s spiritual wellbeing or afterlife.”  (Maris et al., 2000, s.180) 

 
4.1.4 Arbete och ekonomi  
Arbete och ekonomi är faktorer som kan påverka självmordsrisken. Ur ett sociologiskt 
perspektiv går det att urskilja grupper i samhället med upprepade svårigheter i sin livssituation 
och där självmordsrisken är påverkad av arbete och ekonomi. Grupper med fattigdom, 
arbetslöshet, yrkesgrupper med låg status, grupper som drabbas hårt av lågkonjunktur eller 
äldre personer med svårigheter på arbetsmarknaden är exempel på grupper som studeras och 
analyseras inom suicidologin. Ekonomiska svårigheter kan indirekt påverka självmordsrisken. 
Ekonomisk stress har setts kunna ge ökad konsumtion av alkohol och skapa turbulens i nära 
relationer vilket i sin tur är faktorer som ökar självmordsrisken. (Stack, 2000, s.193-220)                                 

”…unemployment can affect suicide risk of actual unemployed persons in several ways. It 
can erode the incomes and general economic welfare, reduce selfesteem, increase anxiety, 
increase a sense of hopelessness, add to marital strain, increase alcoholoism, and other 
suicidogenic factors among the unemployed themeselves”. (Stack, 2000, s.197) 

 
Arbetslöshet är en faktor som avgörande påverkar risken för självmord. Bland arbetslösa 
personer är självmordsfrekvensen dubbelt så hög, eller mer, än bland personer som arbetar. 
Arbetslösheten påverkar dels den direkt drabbade individen och även dennes familj. Direkt 
påverkar arbetslöshet den ekonomiska situationen och därutöver påverkar det även individens 
självkänsla negativt och ökar graden av ångestkänslor. Arbetslöshet kan påverka det sociala 
nätverket, exempelvis om individen tvingas flytta för att få en anställning, vilket också kan 
innebära ökad självmordsrisk då vänskaps- och familjerelationer är viktiga 
självmordspreventiva faktorer.  

“The state of unemployment can predict suicide among individuals much better than it can 
predict suicide in cities, states and nations.” (Stack, 2000, s.220) 

Det står dock inte klart att det är enbart arbetslösheten i sig som skapar denna ökade risk eller 
vilka andra betydelsefulla faktorer som kan påverka, exempelvis psykiska problem i 
kombination med arbetslöshet. (Stack, 2000, s.193,219-220)   
 

 21



Konjunkturens upp- och nedgångar har visat sig vara ett relativt säkert verktyg att förutspå 
mönster inom självmordsfrekvensen. Konjunkturnedgångar ökar självmordsfrekvensen medan 
uppgångar minskar den. (Stack, 2000, s.219-220) Självmord minskar dock under krigstider då 
en känsla av samhörighet verkar råda i samhället. Samhället vänder sig i dessa tider till alla 
medborgare och är måna om att integrera samtliga i samhället. Intressant nog är arbetslöshet 
även under krigstider visats vara en betydande variabel vad gäller självmord.  

”To be excluded from the market place, at a time of social exhortation to join in collective 
action, must truly be declassifying and stigmatizing….” (Pritchard, 1995, s.92)  

Självmordsrisken varierar inom varje socioekonomisk klass. Inre stress, psykiska problem, 
arbetssituation, m.m. är faktorer som oberoende av socioekonomisk tillhörighet påverkar 
risken. Studier visar att självmordsrisken påverkas av olika faktorer beroende på professionell 
tillhörighet. Tidigare psykiska problem är faktorer som påverkar självmordsrisken bland 
konstnärer och psykiatriker, stress relaterat till arbetet påverkar risken bland tandläkare och 
andra medicinska yrken. Kvinnor inom typiskt manliga yrken, exempelvis inom militären, 
löper hög risk att begå självmord. (Stack, 2000, s.219-220)   
 
4.1.5 Civilstatus och sociala relationer 
Äktenskap och familj har visat sig vara skyddande faktorer mot självmord. I USA är 
självmordsfrekvensen högst bland änklingar och änkor, frånskilda och singlar och lägst bland 
gifta utan barn och gifta med barn. Den skyddande effekten av nära relationer är mest effektiv 
bland män och vita. Motsägelsefullt nog har äktenskap bland unga vuxna visat samband med 
högre självmordssiffror vilket kan förklaras av sambandet med ofrivilliga graviditeter och 
stress inom relationen. Vad i relationen som skyddar, exempelvis lägre grad av ensamhet eller 
större känsla av meningsfullhet är inom forskningen inte helt fastställt eftersom det sannolikt 
även inom detta område är flera olika faktorer som samspelar. Däremot visar forskningen på 
samband mellan självmordsbeteende och svårigheter i interpersonella relationer och konflikter 
eller avsaknad av en seriös, intim relation är vanliga orsaker till självmordsförsök. (Bongar, 
Goldberg, Cleary & Brown, 2000, s.223-224)  

“Conflict or loss of a serious, intimate relationship are common precipitants to a suicide 
attempt.” (Bongar et al., 2000, s.223) 

 
Många forskare anser att en individs självmordsbeteende är en mångfaceterad handling där 
familjens spänningar, störningar och interaktion spelar roll. Studier av 
kommunikationsmönster i familjer där självmordsbeteende finns visar att självmord inte kan 
ses som en individuell handling utan som en del av ett kommunikationssystem som involverar 
hela familjen och det sociala nätverket. Då självmord begås påverkas också hela nätverket av 
familj, vänner och professionella. En tredubbel förlust har beskrivits då en individ tar sitt liv i 
form av sorg över individen, raseri över att blivit övergiven och skuld över att ha förlorat 
personen. Vissa vanliga karaktärsdrag för självmordspatienter och deras familjer nämns i 
forskningslitteraturen. Patienten kan uppvisa känslor av hjälplöshet och rädsla över att bli 
avvisad av sina föräldrar, känslor av att inte vara älskad och att vara värdelös, svårigheter att 
acceptera förändringar och kan ha intolerans för separationer och ett självmordsförsök kan 
vara ett rop på hjälp. Familjeförhållandena beskrivs som instabila, oorganiserade och 
oflexibla, konflikter undviks, oklara regler och roller för familjemedlemmarna, 
kommunikationsstörningar mellan familjemedlemmar och brist på känslouttryck. (Bongar et 
al., 2000, s.225-238)    
 
Sociala relationer 
Våra föräldrar och den kultur vi lever i lägger grunden för vårt beteende och den sociologiska 
forskningen kring självmord har till stor del inriktats på frågor kring huruvida självmord är 
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socialt smittsamt. Ofta handlar vi på ren automatik efter hur vi lärt oss att reagera och agera 
och detta gäller även självmordsbeteende. Forskning visar att ju mer och oftare individen 
utsätts för olika stimulus som exponerar självmord och självmordsbeteende desto troligare är 
det att självmordsbeteendet ökar. Negativa sociala relationer eller negativ interaktion är 
ytterligare faktorer som påverkar självmordsrisken. Med negativa sociala relationer menas 
alltså inte att individen lever isolerat utan att dennes sociala relationer uppvisar en tidigare 
historia av självmordsbeteende. I dessa fall är inte föräldrarna frånvarande men brister i 
föräldraskapet på andra sätt, exempelvis genom att förmedla en ”självmordsmodell” för 
barnet att ta efter eller genom misshandel eller andra övergrepp. Individer och grupper som 
lever isolerade har i forskningen visat sig löpa större risk för självmord och 
självmordsbeteende än andra. Det kan gälla individer vars föräldrar gått bort eller varit 
frånvarande under uppväxten, personer som lever utan en nära, intim relation eller genomgått 
skilsmässa eller saknar vänskapsrelationer och så vidare. Självmordsrisken bland dessa 
individer och grupper med frånvaro av nära relationer har visat sig ligga betydligt högre än 
bland personer med tillfredställande nätverk.  

”…both individuals and groups tend to have higher probabilities or rates of suicide if they 
are socially isolated.” (Maris et al., 2006,s.263) 

Ytterligare exempel på negativa sociala relationer är självmordssekter där de sociala 
relationerna förespråkar och i vissa fall även utövar självmord i grupp. Denna form av 
gruppsjälvmord benämns enligt Durkheims självmordsteori som altruistiskt självmord och de 
japanska kamikaze piloterna under andra världskriget kan ges som ett exempel. Ytterligare 
exempel på stimuli som påverkar individens självmordsbeteende kan vara då en känd person 
begår självmord, i synnerhet då individen har möjlighet att identifiera sig med kändisen 
genom kön, ålder, kulturell tillhörighet o.s.v. (Maris et al., 2000, s.240-242, 263-264) 
 
4.2 Riskfaktorers trovärdighet 
Självmordsrisken varierar beroende på bl.a. ålder, kön, etnicitet och sexuell tillhörighet. Det 
är viktigt att vara medveten om att både generella och specifika riskfaktorer inom olika 
grupper kan ha samband med självmord. Det är även viktigt att komma ihåg att skillnader 
inom grupper är större än skillnader mellan olika grupper. Det är extremt svårt att generalisera 
kring självmord och om riskfaktorer associerade med självmord. Till exempel kan stress 
relaterad till att vara homosexuell, manlig eller kvinnlig, vara fruktansvärd för vissa 
homosexuella individer men inte för andra. En medvetenhet om generella och unika 
riskfaktorer för självmord bör syfta till att fungera som guide för att få en ökad förståelse för 
självmord på individnivå.  

”Many of these subgroup risk factors can co-occur. For example, a suicidal individual 
might be a Native American gay male who has a history of suicide in the family. However, 
none of these factors is a definite sign of suicide. Many suicidal individuals are 
heterosexual European Americans who have no history of suicide in the family.” (Westefeld 
et. al, 2000, s.463 

Isolerade riskfaktorer är sällan användbara för att förutspå risken för självmord utan det 
centrala för att bedöma risk är mönster av flera riskfaktorer hos individen. 
 
4.3 Tema 2. Teoretiska perspektiv som diskuteras i forskningslitteraturen  
 
4.3.1 Sociologiska teorier om självmord 
Som tidigare nämnts var sociologer bland de första att teoretisera omkring självmord för att 
nå en djupare förståelse av fenomenet. Emile Durkheims klassiska forskning har legat till 
grund för den efterkommande suicidologin.  
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”Indeed, sociolgical theories of suicide have been central to the growth and development of 
suicidology, right through to the present day.” (Berman et al., 2006,s.46) 

Durkheim var bl.a. den första att se ett samband mellan alkohol och självmordsbenägenhet. 
Han visade även på samband mellan självmord och variabler som skilsmässa och hemlöshet. 
Dessutom ansåg han att generella sociala attityder till självmord kan ha påverkan på 
självmordsbeteende sett ur variationer av sociala föreställningar, system och sanktioner mot 
självmord.  

”However, the question must be asked as to whether these attitudes are ’reactive’ to the 
social ’reality’ of the society.” (Pritchard, 1995, s.91)  

Många forskare har följt Durkheims etablerade sociologiska studie av självmord. Dock bör 
benämnas att den sociologiska traditionen kan anses begränsad då den enbart fokuserar på 
samhällsinfluenser. (Berman et al., 2006,s.46-48) 
 
Enligt Durkheim är självmord ett resultat av samhällets styrka eller svaghet av att kontrollera 
individen. Han identifierar fyra huvudtyper av självmord som reflekterar individens relation 
till samhället; det egoistiska självmordet, det altruistiska, det anomiska och det fatalistiska 
självmordet. Det egoistiska självmordet uppkommer då individen har en låg integration i 
samhället i form av svagt socialt nätverk. Det egoistiska självmordet kan enligt Durkheim 
beskrivas som att individen varken är beroende av eller anknuten till samhället vilket skapar 
ett utanförskap där individen blir ensam och utelämnas helt till sig själv. I det altruistiska 
självmordet beskrivs individen vara alltför integrerad i en grupp vilket leder till att individen 
blir villig att offra sig helt för gruppen. Ingen uppoffring är för stor, inte ens det egna livet. 
Den person som begår ett anomiskt självmord brister i sin förmåga att hantera kriser rationellt 
och väljer självmord som en lösning på sin kris. Det anomiska självmordet uppstår då 
individens normala levnadsförhållanden plötsligt omkullkastas av yttre omständigheter, 
exempelvis att förlora sitt arbete, skilsmässa m.m. Det fatalistiska självmordet beror enligt 
Durkheim på överdriven social kontroll som fundamentalt begränsar individens 
handlingsfrihet. En individ som begår ett fatalistiskt självmord upplever en avsaknad av 
framtidsutsikter. (Berman et al., 2006,s.47-48)  

”Durkheim argued that suicide results from society’s strength or weakness of controll over 
the individual. He identified four basic types of suicide that reflect the individual’s 
relationship to society.[...]” (Berman et al., 2006,s.47) 

 
Ytterligare ett stort bidrag från Durkheim var hans tes om att det i varje samhälle finns en viss 
grad av stabil dödlighet associerad med psykisk ohälsa och självmordsfrekvens som indikerar 
samhällsklimatet i ett samhälle.  

”…the idea that there are some deaths which are constant but is influenced by negative 
changing circumstances”.(Pritchard, 1995, s.92)  

Maris är en av de forskare som utvecklat och utvidgat Durkheims teoretiska tradition. Maris 
empiriskt baserade teori frångår Durkheims statiska, strukturella fokus och betonar en 
dynamisk utvecklingsmodell av självmord. Genom att fokusera på multidimensionella 
analyser av ett stort urval av genomförda självmord kunde Maris utveckla och testa sin 
hypotes att självmord är en del av en process som Maris beskriver som en självmordskarriär. 
Den självmordsbenägna individen har en karriär, eller livshistoria, vilken skulle lägga 
grunden till en sårbarhet för självmord.  

”…the suicidal individual’s ”career,” or life history, establishes a vulnerability to suicide.” 
(Berman et al., 2006, s.48) 

Med denna hypotes bidrog Maris till att utvidga den traditionellt sociologiska forskningen och 
teorin mot en bredare integration med ett mer psykologiskt fokus.       
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Socialpsykologiska teorier om självmord 
För att åtgärda några av de begränsningar renodlade sociologiska metoder innebär har försök 
gjorts till att integrera både psykologiska och sociologiska faktorer som kan påverka 
självmordsbeteende. Enligt socialpsykologiska forskare är självmord både ett socialt och 
psykologiskt fenomen. Självmordsbeteende är t.ex. enligt Petzel och Riddle relaterat till ett 
flertal samverkande sociala och kognitivt baserade faktorer. Till sociala faktorer nämner dessa 
två forskare bland annat familjekonflikter och sociala relationer. Kognitivt psykologiska 
faktorers som påverkar ett självmordsbeteende är exempelvis, känsla av hopplöshet, intention 
med och motivation i livet. (Berman et al., 2006, s.48)  
 
Jobes teoretiserar kring självmord i form av att det skulle finnas två fundamentalt olika 
psykologiska sidor av fenomenet.  

”…suicidality can often be understood in terms of a continuum between two fundamentally 
different psychological orientations to suicide.” (Berman, Jobes & Silverman, 2006, s.48)  

Han beskriver självmordsproblematiken som ett kontinuum där ena änden består av individer 
med en ”intrapsychic orientation” till självmord, d.v.s. människor vars självmordsbeteende 
främst härrör från deras inre psykologiska smärta. Inom denna psykologiska grupp kan 
nämnas män som enligt forskningen inte är benägna att söka hjälp i samma utsträckning som 
kvinnor och därmed löper högre risk för ett fullbordat självmord. I den andra änden av 
kontinuumet återfinns individer med en ”interpsychic orientation” där individens 
självmordsbeteende närmare kan förklaras utifrån att denna typ av individ är mer 
relationsorienterad och har ett interpersonellt självmordsfokus. I denna psykologiska grupp 
skulle den typiska individen vara en kvinna då kvinnor enligt forskningen är mer benägna att 
söka hjälp och därmed löper större risk för självmordsförsök snarare än att fullborda ett 
självmord. (Berman et al., 2006, s.48-49) 
 
Lesters socialpsykologiska perspektiv har visat att nationer med hög livskvalité har högre 
antal fullbordade självmord. Hypotesen grundar sig på att människor som har en yttre källa 
såsom exempelvis samhället, att skylla sin olycka i livet på är mer benägna att vara arga och 
anklagande och därmed mindre deprimerade och självmordsbenägna. Detta är dock en 
hypotes Lester för fram men som saknar statistisk signifikans. (Berman et al., 2006, s.49) 
Doktor Thomas Joiner är en av nutidens främsta ledande forskare inom det 
socialpsykologiska fältet. Hans teori bygger på att personer som är kapabla att begå självmord 
inom sig bär på tre specifika psykologiska faktorer som påverkar personen ifråga på ett sätt så 
att denne är kapabel att begå självmord.  

” Joiner contends that serious suicidal behavior requires each of three specific inter-
personal-psychological precursors..... a) an aguired capacity to enact lethal self-injury, b) a 
sense that one has become a burden to loved ones , and c) a sense that one is not 
interpersonally connected with a group or relationship.” (Berman et al., 2006, s. 50) 

Joiner menar alltså att allvarligt självmordsbeteende kräver en kapacitet att utföra dödliga 
självdestruktiva skador, en känsla hos individen att ha blivit en börda för sina anhöriga och en 
känsla av starkt utanförskap. Alla dessa tre specifika faktorer i kombination kan förebåda 
självmord.  
 
Rädsla är även centralt i Joiners teori, han menar att det är rätt att vara rädd för självmord. Få 
människor vill dö genom självmord och bland de få som vill ta sitt eget liv är det inte många 
individer som klarar av att genomföra handlingen då det inte finns många människor som har 
förvärvat förmågan till att skada sig själv och bortse från instinkten att leva. De människor 
som begår självmord har mist sin rädsla för självmord.  
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”It is right to fear suicide-it leads to death, is often painful and shocking, and is associated 
with stigma and even taboo. Those who go on to die by suicide have lost their fear of it. Few 
want to die by suicide, but even among those who want to, few have aquired the ability to 
enact lethal self-injury – the ability to beat down the instinct to live.”  (Berman et al., 2006, 
s.50)  

Trots att förmågan att begå självmord är nödvändig menar Joiner att den inte är tillräcklig för 
en dödlig utgång. Personen ifråga måste vilja dö av självmordet och denna grundläggande 
önskan att dö kommer enligt Joiner från två viktiga källor. Personens känsla av att vara 
ineffektiv och genom detta vara en börda för andra och personens känsla av att han/hon inte 
har någon koppling till andra i en relationell mening. Joiners teori är konstruerad runt vad han 
kallar ”key suicide-related facts”. Dessa fakta relevanta för teorin inkluderar förekomsten av 
fullbordade självmord och associationen av fullbordade självmord med bland annat variabler 
som ålder, kön, ras, neurobiologiska faktorer, tidigare självmordsförsök, psykisk sjukdom och 
missbruk. (Berman et al., 2006, s.50) 

4.3.2 Psykologiska teorier om självmord 
I kontrast till renodlade sociologiskt orienterade teorier som enbart koncentrerar sig på 
samhällets inflytande på individen så har de flesta psykologiska teorier en bredare ansats. 
Psykologiska teorier kring självmord understryker både inompsykiska processer men även 
kognitiva, emotionella och personliga variabler. (Berman et al., 2006, s.51)  

” Following on the heels of, sociologists, psychologists, psychiatrists, and other mental 
health theorists have developed a wide range of psychological theories of suicide. …for 
virtually every school of psychological thought there is a theoretical view on suicide.”  
(Berman et al., 2006, s.51)  

 
Psykoanalytiskt orienterade teorier 
Sigmund Freud och hans psykoanalytiska teorier återfinns även i detta samanhang trots att 
han aldrig skrev någonting specifikt om självmord. Freud träffade en rad suicidala patienter 
och indirekt har han givit viktiga infallsvinklar på området. Freud har bl.a. sammanfattat de 
psykologiska mekanismer som är involverade när en människa vänder sin fientlighet mot sig 
själv. Att en människa vänder sin fientlighet mot sig själv förklaras enligt många 
psykodynamiska anhängare genom den självförebråelse och självmordsuppfattning som ofta 
ses hos individer som lider av melankolisk depression. Shneidman menar att den centrala 
Freudianska positionen kring självmord var att individen genom en självmordshandling riktar 
sin fientlighet mot sig själv.   

”…that it represents ”murder in the 180th degree”. Because people identify with and 
internalize the objects of their life with ambivalence, they may direct their own aggressive 
impulses against  the internalized love-object whom they both love and hate.” (Berman et 
al., 2006, s.52)  

Parallellt med konceptet av ”omvänd aggression” i Freuds teorier kring självmord är även 
hans konstruktioner kring dödsinstinkter. Enligt Freud har människor både en dödsinstinkt 
och en instinkt att leva. Freud menar att dödsinstinkten representerar en kraft som kommer 
från våra primära instinkter att få återkomma till ett tillstånd av inaktivitet. Emellertid kan 
denna källa av instinkt att leva, precis som samhällspåverkan och värderingar, temporärt 
kollidera med dödsinstinkten. Relaterat till självmord ansåg även Freud att människors 
dödsinstinkt genom överjaget har kapacitet att driva jaget till döden. (Berman et al., s.53) 
 
I kontrast till Freuds indirekta och till stor del kontextuella diskussion kring självmord 
beaktade Karl Menninger självmord på ett mer direkt och övergripande plan. Menningers 
psykoanalytiska teori om självmord är en utveckling av några av Freuds idéer kring självmord 
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som han sedan binder ihop med sina egna idéer. Menninger förklarar psykodynamiken av 
fientlighet och självmord i relation till a) önskan att döda, b) önskan att bli dödad och c) 
önskan att dö. Dessa tre önskningar är enligt Menninger närvarande vid varje självmord och 
en av dem dominerar. Självmord som en önskan att straffa någon annan representerar önskan 
att döda, ett självhat och självbestraffning representerar i sin tur önskan att bli dödad och en 
önskan att återförenas med någon som gått bort representerar en önskan att dö. 
Menninger definierade även teorier om vad olika former av självmord uttrycker. En form av 
uttryck Menninger beskriver är  

”chronic suicide”.  ”…in which longterm, life-threatening, and indirect self-destructive 
behavior (e.g., chronic substance abuse reveals a latent death wish. Similarly, ”focal 
suicide” reveals self-destructive impulses through focused self-destructive acts (e.g., 
nonlethal cutting behaviors).” (Berman et al., 2006, s.53) 

 
Zilboorg beaktade narcissistiska aspekter av självmord och menade att varje fall av självmord 
innebär en stark undermedveten fientlighet kombinerad med en sällsynt avsaknad av kapacitet 
att älska andra. Han föreställde sig självmord som en primitiv handling där individen försöker 
uppnå en fantiserad odödlighet. (Berman et al., 2006, s.53) Karen Horney har ytterligare en 
analys av vad självmord står för. Hon menar att de flesta självmord representerar ett 
misslyckande i social och personlig utveckling. Självmord reflekterar enligt Horney ett 
misslyckande i den sociala och individuella utvecklingen.  

”...most suicides represent a failure in social as well as individual growth, fundamentally 
reflecting a failure in the development of the self.” (Berman et al., 2006, s. 54) 

 
Den Jungianska traditionen 
Andra dynamiskt orienterade forskare har erbjudit andra perspektiv för att förklara 
självmordsbeteendets natur. Några har lagt fram tesen att självmord uttrycker en lösning på 
problemen en person har vad gäller separation och individualisering. Forskaren Jan-Tausch 
menar att aggressiva beteenden och försök att ta sitt liv kan leda till temporär lättnad från de 
smärtsamma affekter individen upplever. Lättnaden sker genom att personen upplever sin 
kropp som separat. Wades studier av unga flickor har påvisat att flickorna upplever en lättnad 
från de depressiva känslor av övergivenhet de lider av genom att begå självmordsförsök. 
Detta skulle vara ett sätt att återgå till tryggheten av en symbiotisk barndom.  

”...suicide represents a desire for rebirth or resurrection to a new and better life. Suicide is 
conceptualized as a magical and omnipotent act of regression toward a rebirth of a new 
self.” (Berman et al., 2006, s.54) 

Självmordet kan enligt dessa forskare representera en utväg genom separationen och 
individualisera personen från upplevda föräldraobjekt vilket skulle återetablera den 
narcissistiska jämvikten som varit ur balans. (Berman et al., 2006, s.54)  
 
Leonard har utvecklat en teori om självmord som på ett liknande sätt betonar frågor kring 
separation och individualisering från de första åren i livet.  

”Inadequate resolution of this phase of development is thought to lead to a lack of separate 
identity, inadequate impulse control, and rigidity.” (Berman et al., 2006, s.55) 

Leonards teori menar att dessa faktorer kan öka individens sårbarhet för självmord senare i 
livet vid tillfällen där stressorer av olika slag kan utlösa denna sårbarhet.  
Smith lade fram teorin om ”ego vulnerabilities” som en förklaring till självmordsbeteende. 
Centralt i detta perspektiv är argumentet att döden är egots ultimata verktyg för förnekelse 
och att självmord är en handling som både bevarar och tillåter möjligheten att förverkliga det 
andra självet. Samtidigt som det frustrerande nedvärderade objektet attackeras och förnekas. 
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En del av Smiths ansatser reflekterar Baumeister över i sin teori om självmord. Han menar att 
självmord är ett försök att fly från en övermäktig upplevelse av självet.  

”According to Baumeister, one´s negative views of the self can become so unbearable - the 
self-loathing and self hatred so extreme - that suicide becomes a compelling means of 
escape.” (Berman et al., 2006, s.54) 

Då individens negativa tankar om sig själv blir outhärdliga blir självmord en flyktväg. 
  
Kognitiva perspektiv på självmord 
Specifika kognitiva mönster som enligt forskningen verkar påverka självmordsbeteende har 
identifierats hos individer som visats sig särskilt sårbara för självmord. Självmord är inte 
detsamma som en kris vem som helst under svår stress kan gå in i utan skillnader i 
kognitionen gör att vissa människor begår självmord och andra inte. Exempel på skillnader i 
kognitionen hos självmordsbenägna personer är bl.a. starka känslor av meningslöshet 
bristande problemlösningsförmåga, känsla av att vara oälskad, hjälplöshet och utökad 
oförmåga att hantera stress.  

”…”being suicidal” is not merely the result of having one or another psychological 
disorder or having a more severe case of a psychological disorder, be it depression, 
schizophrenica, or a personality disorder. Suicidal people are cognitively different, 
compared with people who may share the same diagnosis and symptom severity but are not 
suicidal.” (Ellis, 2006, s .370) 

Detta rön skiljer sig från tidigare modeller för självmord, och som fortfarande tillämpas, där 
riktlinjerna främst varit att stödja och lösa självmordskriser snarare än att lägga siktet på att 
behandla den underliggande sårbarheten som gav fäste till självmordsbeteendet från början. 
(Ellis, 2006, s. 370, Berk, Gregg, Warman, Brown & Beck, 2004, s. 265) 
 
Neuringer och Schneidman var två av de första forskarna som började beskriva de olika 
kognitiva strategierna hos självmordsbenägna individer. Schneidman såg självmord som en 
desperat handling som berodde på individens outhärdliga psykiska smärta, en smärta som han 
sedan benämnde som ”psychache”.   

”The depiction of the suicidal individual as experiencing a state of unbearable psychic pain,  
combined with cognitive characteristics causing him or her to fell trapped, took much of the 
mystery out of what was previously seen by many as a senseless act.”  (Ellis, 2006, s. 371)  

Självmord som tidigare setts som en ologisk handling avmystifierades delvis genom 
Schneidmans förklaring av individens ”psychache” i kombination med karaktäristiska 
kognitiva mönster som fick individen att känna sig fångad och oförmögen att ta sig ur sin 
psykiska smärta. Däremot har den kognitiva forskningen svårare att förklara varför vissa 
känslomässigt plågade människor hamnar i självmordsbeteende och andra inte. (Ellis, 2006,s. 
370-371)  
 
Olika teorier förklarar självmordsbeteende som ett resultat av depressionstillstånd som 
uppnått en viss svårighetsgrad. Kliniska observationer har dock visat att många allvarligt 
deprimerade individer inte alltid uppvisar självmordsbenägenhet. Trots att dödssiffrorna bland 
deprimerade individer är höga avlider inte majoriteten bland dessa av självmord. Forskningen 
inom det kognitiva området har påvisat att ett viktigt samband mellan depression och 
självmord är hopplöshet.  

“Within the cognitive perspective, hopelessness has been found to be perhaps the single 
most relevant clinical variable implicated in suicidal behavior.” (Berman et al., 2006, s. 57)  

Beck, grundaren till kognitiv terapi, och hans kollegor poängterar den kognitiva betydelsen 
för självmordsbeteende. Becks kognitiva modell - den kognitiva triaden, bestående av 
negativa tankar om sig själv, framtiden och andra, beskrivs inom kognitiv teori som central 
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för att förstå varför depression leder vidare till självmord hos vissa individer. (Berman et al., 
2006, s.56-57, Ellis, 2006, s. 372-374) Enligt Firestone uppfattar deprimerade individer sina 
negativa, fientliga föreställningar som en del av sig själva och rör sig inte längre mellan sin 
egen ståndpunkt och sin inre röst. Firestone menar att vi alla har en röst inom oss som upplevs 
som objektiv och påverkar vårt mående.  

”For whatever reason, whether because of overwhelming frustration, a deep sense of loss, 
or a positive event beyond their level of tolerance at this point, depressed patients are now 
more against themselves than for themselves.” (Firestone, 1997, s. 65)  

 
Rudd et al. bygger vidare på Beck’s teoretiserande och betonar interaktionen mellan olika 
system i individen såsom kognitiva, känslomässiga, beteende och motivationsscheman. Han 
menar att interaktionen mellan dessa olika scheman ger en inre struktur som definierar och 
skapar ett självmordsuttryck hos individen. (Berman et al., 2006, s.57) När en depression 
förvärras domineras individens tankemönster av negativa tankar. Olika typer av erfarenheter 
från bardomen leder oundvikligt till att individen utvecklar tankar om sig själv och andra. 
Dessa tankar är i huvudsak omedvetna men de styr en stor del av individens beteende.  

”The depressive adult still rigidly adheres to his unconscious cognitive system for 
structuring his social and innner world. It is this continuation of childhood social-cognitive 
patterns which ultimately predisposes one for depressiv illness and forms the basis of 
depressive personality organization.” (Firestone, 1997, s.63) 

Dessa störningar byggs upp i barndomen och är bestående i den vuxna individens kognitiva 
process vilket lägger grunden till den depressiva personligheten. (Firestone, 1997, s.63)  
  
Ytterligare ett kognitivt perspektiv ges av Williams, en brittisk psykolog, som framför tesen 
om att självmordsförsök som ofta ses som ett rop på hjälp snarare är individens försök att fly 
från sin smärtfyllda situation. Känslor av att vara fångad är central för självmordsbeteende 
och upprätthålls av biologiska och psykologiska förändringar och reaktionen är att fly från sin 
situation snarare än att söka döden.  

”…most suicidal people are not motivated by a wish to die as much as they are motivated 
by a wish to escape from an otherwise unbearable situation.” (Berman et al., 2006, s.59) 

Enligt Williams går det att bland självmordsbenägna se en kombination av både försvar och 
känslan av att vara fångad och inte se utvägar. En deprimerad eller suicidal person 
autobiografiska minne verkar reducera förmågan att lösa problem och begränsa deras 
kapacitet att se en framtid. (Berman et al., 2006, s.59-60)  
   
4.3.3 Integrerade psykologiska modeller om självmord 
De dominerande teoretiska modellerna menar att faktorer som biologiska, psykosociala och 
miljöfaktorer påverkar självmordsbeteende. De integrerande modellerna representerar en form 
av post-hoc teoretisering i jämförelse med de teoretiska modeller som tidigare vanligtvis 
använts för att guida forskningen inom suicidologin. Dessa modeller utvecklades för att ge ett 
organiserat ramverk för att empiriskt identifiera korrelationer hos självmord och 
självmordsbeteende. Vi kommer att beskriva fyra av dessa multidimensionella teorier nedan. 

”Predominant theoretical models of suicide are multidisciplinary in natur.” (Westefeld et 
al., 2000, s.448)   

 
Den överlappande modellen (”The Overlap Model”) 
Denna modell framtagen av Blumenthal och Kupfer 1986 är en grafisk beskrivning bestående 
av fem överlappande cirklar som påverkar risken för självmord. Dessa fem områden är a) den 
psykosociala miljön, primärt ser man till kontexten av sociala nätverk, b) biologisk sårbarhet 
så som tidig utveckling eller sen utveckling, c) psykiska problem speciellt problem med 
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känslor och uppförande, schizofreni, d) personliga faktorer som impulsivt handlande och 
depression och e) familjehistoria och genetik.   

”Theoretically, the intersection of these five overlapping circles represents high risk for 
suicide.” (Westefeld et al., 2000, s.448)   

 Dessa fem överlappande fält ökar i kombination självmordsrisken hos individer. 
  
Tre element (”Three Element Model”) 
Denna modell inkluderar mottaglighetsfaktorer, potentiella faktorer och slutligen individens 
steg över sin självmordströskel. Till mottaglighetsfaktorer räknas känslostörningar, 
alkoholism och schizofreni. Potentiella faktorer kan vara familjehistorik och den sociala miljö 
man befinner sig i, personlighetsstörningar speciellt borderline, antisocial, och narcissistisk 
personlighetstörning, stressorer i livet (inkluderat svår fysisk sjukdom) och tillgång till 
möjliga hjälpmedel att begå självmord med så som skutvapen.  

”These various characteristics may combine in idiosyncratic ways to move individuals to 
and across a theoratical suicidal treshold and toward suicidal behavior.  (Westefeld et al., 
2000, s.448)   

Dessa olika faktorer i kombination kan leda in individer i ett självmordsbeteende och 
tankemönster och slutligen mot självmord. 
 
En modell av självmordets livsbana (”Suicide Trajectory Model”) 
Denna modell fokuserar på den bana en självmordsbenägen person utvecklar. Det är en 
interaktiv multidimensionell modell som tillskillnad från de två tidigare modellerna även 
lägger till ett fokus på olika ”triggers” eller utlösande faktorer i individens tankar kring 
självmord. Riskfaktorer som biologiska, psykologiska, kognitiva och miljö interagerar för att 
en person skall bli självmordbenägen. Biologiska riskfaktorer innebär här genetisk 
mottaglighet för depression och att vara människa. Psykologiska riskfaktorer är depression, 
hopplöshet, låg självkänsla och svaga coopingstrategier. Relevanta kognitiva faktorer 
inkluderar kognitiv rigiditet och olika kognitiva störningar. Miljöriskfaktorer inkluderar 
negativa familjeerfarenheter och andra negativa händelse i livet, vapen och andra 
självmordsmetoder.  

”Various variations of the risk factors in conjunction with thoughts of suicide as a viable 
behavioral option and the presence of a triggering event may result in suicide.”  (Westefeld 
et al., 2000, s.449)   

Även enligt denna modell är det olika kombinationer av dessa riskfaktorer som tillsammans 
med tankar kring och om självmord som ett möjligt val samt en för individen utlösande 
”trigger” som kan leda till självmord.   
 
Den kubiska modellen (”Cubic Model”) 
Den kubiska modellen är ett försök att skapa en övergripande psykologisk modell av 
självmord. Kuben har tre basplaner, stress, smärta och störning. Stress- innebär i denna 
modell händelser som individen upplevt och som han eller hon reagerar på. Negativt eller 
positivt, men det är den negativa upplevelsen av stress som leder till självmord. Negativ stress 
kan komma i många olika former som, förnedring, avvisning, och misslyckande, men det är 
uppfattningen och upplevelserna av dessa händelser som katastrofala vilka påverkar 
självmordsbeteendet. Smärta- innebär psykologisk smärta som uppkommit ur omintetgjorda 
psykologiska behov. Denna smärta kan variera i grad från liten till stor eller outhärdlig 
psykologisk smärta. Störning- ett tillstånd av att vara upprörd, kan orsakas av en rad olika 
faktorer men den associerade kognitiva och perceptuella konstruktionen är det relevanta vid 
självmord. Anledningen till detta är att när vi människor blir upprörda påverkas våra tankar 
och vi får känslan av tunnelseende. En person som mår dåligt, och då självmord finns med i 
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dennes tankeverksamhet ser i sådana situationer självmord som den enda lösningen på den 
subjektiva erfarenheten av smärta och stress.  

”A rating of 5 on all of the would place the individual at maximal risk for suicide. A rating 
of 5-5-5 accompanied with motivation toward aggression (i.e., departure from distress) 
creates a situation of high probability for suicide.” (Westefeld et al., 2000, s.449-450) 

Individens status på varje av dessa tre komponenter bedöms enligt en skala från 1-5 där fem 
är den högsta intensiteten av press, smärta och störning. 
 
Den inre rösten (”The inner voice”) 
Firestones teori om självmord och den inre rösten är en blandning av psykodynamisk, 
kognitiv och existentiell teori. (Firestone, 1997, s.9) Enligt Firestone återfinns de inre 
dynamiska processer som leder till sådana extrema reaktioner som självmord inte endast hos 
psykiskt sjuka människor utan även hos så kallade ”normala” individer. Firestone menar att 
den interpersonella smärta som barn upplever under den föroidipala fasen följer individen 
genom livet. Under svåra omständigheter i uppväxten tenderar barn att depersonaliseras i ett 
försök att fly undan smärtsamma känslor. Barnet internaliserar de attityder och känslor som 
riktas mot dem av föräldrarna eller andra viktiga vuxna. Negativa egenskaper hos föräldrarna 
som även de internaliseras av barnet fortsätter dock vara främmande och oförenliga i barnets 
utvecklande personlighet. De negativa röster barnet får utstå från sina föräldrar leder till en 
essentiell dualism inom personligheten.  

”This ‘division of the mind’  reflects a primary split between forces that represent the self  
and those that oppose or attempt to destroy the self” (Firestone, 1997, s. 24)  

 
Den uppdelning som enligt Firestone uppstår hos barnet kan förstås som två delar inom 
individen och beskrivs som självet, “the self system”, och antisjälvet, ”the antiself system”. 
Dessa två system är båda dynamiska, de utvecklas oberoende av varandra och förändras över 
tid. Föräldrars positiva attityder, positiva värderingar och positiva livssyn är enkelt för barnet 
att assimilera i självet genom identifikation och imitation och de blir en del av barnets 
utvecklande personlighet. Detta, tillsammans med individens unika egenskaper som genetisk 
struktur och temperament bildar självet. Antisjälvet representerar de lagrade negativa fientliga 
röster vi internaliserat och kontinuerligt internaliserar. Antisjälvet kan sägas stå för 
personlighetens defensiva aspekter i form av negativa, dömande och fientliga uppfattningar 
gentemot och om sig själv. Den defensiva processen inom oss byggs främst upp av 
interpersonell smärta som förstärks och förvärras av ökat lidande i form av olika stressorer.  

”Depending on which element is ascendent in the personality at the time – self or antiself –           
an entirely different point of view will be manifested. People are very different when they 
‘feel like themselves’ than when they are dominated by the alien point of view. [...] 
Basically, they act more like the people who damaged them.” (Firestone, 1997, s. 24-27).    

Dessa internaliserade röster, anti-självet, tar vid en självmordskris över självet och dominerar 
totalt individens tankemönster. 
 
Den förklarande princip Firestone använder sig av i sin teori ”the inner voice” representerar 
språket hos den defensiva process Firestone anser existerar inom varje människa. Den inre 
rösten definieras som ett organiserat system av internaliserade tankar och associerade affekter 
som är negativa eller elaka mot personen själv. Negativa tankeprocesser eller röster 
uppkommer från omedvetna och medvetna komponenter som påverkar den ständigt pågående 
motiverande sidan vi människor har och orsakar mer eller mindre missanpassning. Negativa 
röster har en stark effekt på människors beteende och innebär stora restriktioner i varje 
människas liv. Negativa händelser som avvisning eller sårade känslor är inte i närheten av att 
vara så negativa som det vi säger oss själva om dem. Eftersom människan har den unika 
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förmågan att skapa sig uppfattningar och reflektera över det vi upplever är vi kapabla att 
respondera till oss själva som ett objekt. Denna dynamik är på samma gång en enorm tillgång 
men även en förbannelse. Internaliserade tankar upplevs som emotionellt laddade uttalanden 
om oss själva i en form som om någon annan person talade till oss. Dessa tankar har 
karaktären av att bli ”hörda” men de är fundamentalt annorlunda än de röster en 
hallucinerande psykotisk individ hör. Trots att dessa röster härbärgeras inne i oss människor 
begränsar de oss i våra liv. Vissa självattacker är medvetna och vi kan känna igen dessa 
självkritiska tankemönster som tar över. Andra är mer dolda, undermedvetna och onåbara, 
men gör ändå en enorm skada. (Firestone, 1997, s.2-7)  

”I refer to the system of thoughts that defines the defensive function of the personality as the 
‘voice process’  because all people are involved in an internal dialogue; that is, they are 
always talking to themselves about the ongoing events and experiences in their lifes.” 
(Firestone, 1997, s.2) 

  
Firestone menar till skillnad från många andra psykoanalytiker att människors psykologiska 
försvar i längden innebär en utmaning för våra försvarssystem. Han menar att försvaren är 
missanpassade och då de tränger djupt in i en individs livserfarenheter och upprätthålls i 
vuxen ålder blir de essensen av vår psykopatologi. Firestone menar att en individs upplevelse 
av känslor och av vad de gått igenom i livet är primärt för varje person och dennes 
välmående. En försvarsmekanism som fragmenterar eller förnekar verkligheten och berövar 
individen från hans eller hennes upplevelse är i sig destruktiv och Firestone beskriver 
skeendet som ett självmord av själen. 

“It´s a suicide of the spirit. In their retreat from life, they are tortured by existential guilt 
about a life not fully lived and become progressively more demoralized.” (Firestone, 1997, 
s. 11) 

Samtidigt är Firestone medveten om att en naturlig tendens hos oss människor är att ta tillflykt 
till vårt försvar för att minimera smärta och ångest. Ironiskt nog kan försvar upprättade i 
barndomen för att försvara sig själv från en destruktiv omgivning och smärtfulla aspekter av 
den mänskliga naturen enligt Firestone bli mer skadligt än det ursprungliga traumat. 
(Firestone, 1997, s.9-11)  
 
Firestone kritiserar psykologiska och demografiska studier och menar att den signifikanta 
dynamiken av röstattacker ofta glöms bort i dessa sammanhang. Röstattacker aktiveras både 
av ovanligt positiva eller negativa händelser eller omständigheter. Misslyckande, förluster, 
avvisning och andra negativa upplevelser tenderar att påskyndar röstattackerna och känslor av 
självhat. Det är dock viktigt att komma ihåg att en typiskt positiv händelse också kan 
stimulera rösten och skapa regressiva trender, självdestruktivt beteende och i extrema fall 
självmord.  Forskare har kommit fram till att genomförda självmord korresponderar både till 
en persons positiva och negativa sociala mobilitet. (Firestone, 1997, s.80) 
 
Systemteori 
Enligt systemteoretiska teoribildningar är det störningar inom familjestrukturen, exempelvis 
rollkonflikter och kommunikationssvårigheter som främjar självmordsbeteende inom 
familjesystemet. Huruvida det är det dysfunktionella systemet som skapar självmordsbeteende 
eller om individuella faktorer leder till självmordsbeteende och skapar en dysfunktionell 
familj diskuteras bland systemteoretiker. (Berman et al., 2006,s.55-56) 

”…disturbances in the family structure – including role conflicts and blurring of role 
boundaries, dysfunctional alliances across boundaries, secretiveness and failures of 
communication, and rigidity with inability to accept change or tolerate crisis – promote 
suicidal acting out within the family system.” (Berman et al., 2006, s.55) 
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Wagner har utifrån empiriska litteraturstudier teoretiskt spekulerat kring tre potentiella 
profiler av självmordsbenägna ungdomar och deras familjer. Profilerna beskrivs som a)” the 
”child-driven” profile, b) the ”reciprocal” profile, and c) the “parent-driven” profile”. 
(Berman, Jobes & Silverman, 2006, s.56) Den första profilen, ”child-driven”, härrör sig till 
fall där föräldrarollerna fungerar omsorgsfullt och relativt stödjande och kompetent men där 
barnet flyr sin svåra psykopatologiska smärta. I den andra profilen, ”reciprocal”, besitter 
både föräldrarna och barnet en tidigare sårbarhet och barnets självmordsbeteende härrör från 
en interaktion av dessa sårbarheter samt en dysfunktionell familjeomgivning. Slutligen, 
”parent-driven profile”, kännetecknas av bristande stöd och kommunikation från föräldrarna, 
bristande problemlösningsförmåga och psykopatologi. Dessa brister kan leda barnet till ett 
självdestruktivt beteende med syfte att kommunicera vrede vilket kan framkalla skuld eller 
oro hos föräldrarna. (Berman et al., 2006, s.56)  

”Although there is evidence that poor family or parent-child comunications, loss of 
caregiver to separation or death, and psychopathology in first-degree relatives are 
correlates of adolescent suicidality, whether these family risk factors actually preceded the 
development of suicidal symptoms in adolescents has not been well established by empirical 
research”. (Berman et al., 2006, s.56) 

Forskningen inom systemteori visar att bristande kommunikation mellan föräldrar och barn, 
separation från eller förlust av föräldrar eller andra viktiga personer och psykopatologiska 
störningar inom familjen är faktorer som påverkar självmord bland ungdomar. Däremot är det 
oklart huruvida dessa olika faktorer utlöser utvecklingen av självmordsbeteende och 
forskningen saknar empiriska studier inom området. (Berman et al., 2006, s.56)  
 
4.3.4 Neurobiologi och genetik  
Ett av de mest diskuterade och snabbast växande områdena inom suicidologin är empiriska 
studier med biologisk infallsvinkel. Mycket av forskningen inom området är fortfarande 
empiriskt undersökande och bygger ännu inte på teoretiska antaganden. (Berman et al. 2006, 
s.65) Dagens forskning diskuterar huruvida självmordsbeteende kan vara ärftligt. Studier av 
unga självmordsoffer har visat att benägenhet för självmordsbeteende kan vara överförbara 
inom familjen. Ärvd sårbarhet har visat sig spela en större roll i känslomässig sjukdom, som 
depression och ångest, än man för ett par årtionden sedan förstod. Neurobiologi och genetiska 
teorier måste dock kombineras med både psykologiska och sociala faktorer för att få en 
heltäckande bild av självmordsbeteende. Riskfaktorer av betydelse för självmord som nämns i 
forskningslitteraturen som ärftliga eller möjligt ärftliga är exempelvis psykiska sjukdomar 
som depression, missbruk men även aggressivt och impulsivt beteende. (Berman et al., 
2006,s.65, Baldessarini & Hennen, 2004, s.1) 

“Relevant risk factors for suicide include specific psychiatric disorders – particularly major 
depressive and bipolar disorders, and highly comorbid substance use disorders, all of 
which are heritable. Potentially heritable risk factors for suicide may also include 
particular behavioral traits, including forms of aggression of impulsivity, and perhaps 
psychic anxiety.” (Baldessarini & Hennen, 2004, s.1) 

 
Biologiskt inriktade självmordsforskare studerar alltmer ett möjligt samband mellan 
självmordsbeteende och vår genetiska uppbyggnad.  

”There is great promise in the prospect of looking for specific genetic vulnerabilities to 
suicide”  (Berman et al., 2006,s.65)     

Forskare hoppas på att genom vidare forskning nå en mer detaljerad förståelse om vilka gener 
som är inblandade i självmordsbeteende, hur dessa gener kan variera och därmed påverka 
självmordsbeteenden. Studier har visat att med rätt farmakologisk behandling av psykisk 
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sjukdom som ofta förknippas med en ökad risk för självmord kan självmordsbeteendet 
minskas.  

“...studies are now beginning to demonstrate the protective (and preventive) role of 
medications used as primary therapeutic modalities for the treatment of schizophrenia, 
bipolar affective disorder, and major depressive disorder.” (Silverman, 2000, s.546) 

 
 
 

5. Sammanfattande helhetsanalys 
 

 
I den sammanfattande helhetsanalysen har vi använt den hermeneutiska cirkeln för att om 
möjligt upptäcka hur våra olika teman var för sig och tillsammans bildar delar. Dessa delar 
bidrar i sin tur till en helhet som förhoppningsvis kan ge en ökad förståelse och fördjupad 
kunskap om självmord och självmordsbeteende. Vi har tolkat våra teman mot bakgrund av en 
socialkonstruktionistiskt färgad diskursanalys för att belysa det empiriska och teoretiska 
kontextet inom suicidologin.   
 
5.1 Empiri 
Sedan 1950-talet har självmord ökat dramatiskt bland unga mellan 15-24 år men 
självmordsfrekvensen är fortfarande, oavsett civilstatus, högst bland äldre. Övergångsperioder 
i livet, såsom perioden mellan medelåldern till att bli äldre, misstänks öka risken för 
självmord. (Nisbet, 2000, s.127) Självmordsfrekvensen är högre bland män än bland kvinnor. 
Majoriteten av forskningen visar att kvinnor oftare begår självmordsförsök medan män oftare 
fullbordar självmord. Kritik har dock riktats mot dessa siffror. Även metoderna att ta sitt liv 
skiljer sig mellan könen vilket också kan ses påverka den dödliga utgången. Mäns metoder är 
oftare våldsamma, exempelvis genom hängning eller skjutvapen medan kvinnor oftare 
använder receptbelagda medel. (Maris et al., 2000, s.145-151) 
Forskningen på homosexuellas självmordsbeteende är relativt ny och lesbiska kvinnor är 
underrepresenterade. Ickekliniska undersökningar visar att homosexuella män med en historia 
av självmordsförsök är dubbelt så vanligt än bland heterosexuella män. Bland transsexuella 
har en så hög självmordsfrekvens som upp till 50 % visats. Även denna forskning bör endast 
ses som vägledande. (Maris et al., 2000, s.159-165)  
Självdestruktivt sexuellt riskbeteende diskuteras i forskningslitteraturen ha ett möjligt 
samband med självmord. Huruvida sexuella övergrepp i barndomen gör individer utmärkande 
sårbara för självmord eller inte är oklart. Självmordsförsök är dock vanligare bland vuxna 
som i barndomen blivit utsatta för sexuella övergrepp än bland vuxna med 
självmordsbeteende som inte blivit utsatta. (Maris et al., 2000, s.151)  
 
Självmordsbeteende varierar världen över och är ett komplext ämne då många olika faktorer 
interagerar i både individuella och kulturella processer. Etnicitet och nationell karaktär har i 
forskningen visats påverka självmordsfrekvensen. Det går dock inte att dra några klara 
samband mellan nationalitetsdrag och självmordsfrekvens i landet. (Maris et al., 2000, s. 170-
182) Ekonomisk stress kan indirekt påverka självmordsrisken. Exempelvis har ekonomisk 
stress påvisats har samband med ökad alkoholkonsumtion och turbulens i nära relationer. 
Arbetslöshet är en nyckelfaktor till självmord och bland arbetslösa är självmordsfrekvensen 
dubbelt så hög, eller mer, än bland personer i arbete. Arbetslöshet påverkar den ekonomiska 
situationen vilket i sin tur påverkar individens självkänsla och ökar graden av ångest. 
Huruvida det är enbart arbetslösheten i sig som skapar denna ökade risk eller om andra 
betydelsefulla faktorer som psykiska problem i kombination med arbetslöshet kan ingen 
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forskare svara på. Konjunkturnedgångar ökar självmordsfrekvensen och risken för självmord 
varierar inom varje socioekonomisk klass. Inre stress, psykiska problem, arbetssituation m.m. 
är faktorer som oberoende av socioekonomisk tillhörighet påverkar självmordsrisken. (Stack, 
2000, s.193-220, Pritchard, 1995, s.92) 
 
Äktenskap och familj är skyddande faktorer mot självmord och självmordsfrekvensen är högst 
bland änklingar och änkor, frånskilda och singlar och lägst bland gifta utan barn och gifta med 
barn. Vad det är som skyddar i en nära relation är inte fastställt av forskningen. (Bongar et al., 
2000, s. 223-224) Ett isolerat socialt liv, konfliktfyllda relationer och negativa sociala 
relationer som uppvisar en tidigare historia av självmordsbeteende är faktorer som har setts 
öka risken för suicidalt beteende. Forskningen visar att ju mer en person utsätts för olika 
stimulus som exponerar självmord och självmordsbeteende desto troligare är det att risken för 
självmordsbeteende ökar. Stimuli kan finnas inom sociala relationer eller vara externa. (Maris 
et al., 2000, s. 240-242, 263-264) 
 
Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan vi dra slutsatsen att dessa empiriska faktorer 
som enligt forskningen har betydelse för den enskilde individens självmordsrisk kan beskrivas 
som konstruerade. En människas identitet byggs enligt socialkonstruktionismen upp kring en 
mängd olika faktorer som exempelvis ålder, klass, kön, etnicitet och sexuell läggning. Olika 
faktorer vävs samman och bildar vår identitet men var och en av dessa faktorer är ur ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv konstruerade utifrån den aktuella diskursens 
föreställningar om respektive faktor. Det är trots allt i interaktion med andra som vi 
människor utvecklas och omskapar våra identiteter. Exempelvis nämns arbetslöshet i 
forskningslitteraturen som en nyckelfaktor till självmordsbeteende. Arbete är ett exempel på 
en viktig faktor i vårt samhälle som konstrueras i den kapitalistiska diskursen där alla 
förväntas arbeta och göra rätt för sig. Arbetslöshet är något som uppbådar förväntningar både 
hos den enskilde och från samhället. Dessa föreställningar om arbetslöshet är ofta negativa, 
stigmatiserande och ger upphov till en känsla av värdelöshet hos individen. Kanske är det inte 
arbetslösheten som faktor som får individen att känna hopplöshet utan snarare de sociala 
konstruktionerna kring arbetslöshet.  (Burr, 1995, s.51-54)  
 
5.2 Teoretiska konstruktioner av självmord 
 
5.2.1 Sociologiska perspektiv 
Sociologer var bland de första att utforma teorier kring självmord och Durkheim benämns 
som en av de främsta grundarna till dagens suicidologi. (Berman et al., 2006, s.46-48) Ur ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv är detta ett belysande exempel på hur historiska och 
sociala processer präglar fenomen och skeenden inom olika diskurser. Beroende på vilka 
konstruktioner som framhålls i ett samhälle och vilka som framhåller dem påverkas hur vi ser 
på olika fenomen och vilken betydelse vi tilldelar dem. Betydelsefulla grupper med makt 
inom en diskurs styr och påverkar efterkommandes syn och värderingar kring olika fenomen, 
i detta fall självmord inom en teoretisk diskurs. (Burr, 2003, s.2-6, Larsson, 2005, s. 314-315)   
 
Durkheims sociologiska konstruktioner av självmord som ett resultat av samhällets styrka 
eller svaghet av att kontrollera individen speglas än idag i självmordsforskningen. Att 
Durkheims forskning legat till grund för den efterkommande sociologiska suicidologin visas i 
exempelvis Maris empiriskt baserade teori. Han beskriver självmord som ett resultat av 
individens livshistoria som, i kombination med sociologiska faktorer, format en sårbarhet hos 
individen. Genom Maris hypotes utvidgades den traditionellt sociologiska forskningen mot ett 
bredare fält med ett mer psykologiskt fokus. (Berman et al., 2006, s.48) Kunskap upprätthålls 
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och skapas enligt socialkonstruktionismen genom sociala processer och interaktion mellan 
människor. De konstruktioner av kunskaper vi utvecklar genom interaktion är beroende av 
vilket sammanhang vi befinner oss i. Maris forskning är formad i den sociologiska diskursen 
där Durkheims teorier haft stort inflytande på konstruktioner av självmord. Maris interaktion 
med Durkheim, via forskningen, har skapat ny kunskap och utvecklat den suicidologin mot 
nya föreställningar och förklaringsmodeller av självmord samtidigt som Maris arbete tydligt 
har sina rötter i den traditionella sociologiska diskursens konstruktioner. (Burr, 2003, s. 2-6)  
 
Socialpsykologiska perspektiv 
Sociologiska studier är i sig endimensionella och fokuserar endast på samhällets strukturella 
inverkan på individen.  De socialpsykologiska teoribildningarna är exempel på hur renodlade 
sociologiska konstruktioner utvecklats och omkonstruerats genom interaktion i en ny tid och 
en modernare diskurs. I interaktionen mellan sociologiska och psykologiska kontexter har det 
socialpsykologiska fältet vuxit fram och självmord konstrueras här som både ett socialt och 
psykologiskt fenomen. (Berman et al., 2006, s.48) Metoderna att ta sitt liv skiljer sig mellan 
män och kvinnor vilket återspeglas i Jobes socialpsykologiskt konstruerade teori där Jobes 
menar att självmordsbeteende kan ses utifrån två fundamentalt olika psykologiska sidor. Den 
typiskt kvinnliga sidan av självmordsbeteende är att kvinnor i högre grad utför 
självmordsförsök och är mer hjälpsökande medan den manliga sidan är mer benägen att 
fullborda självmordet. (Berman et al., 2006, s.48-49) Jobes teori är konstruerad utifrån tesen 
att det skulle finnas två fundamentalt olika psykologiska sidor av fenomenet självmord där 
kvinnor och män har visat sig representera varsin sida. Frågan är om denna konstruktion 
verkligen är könsbunden, biologiskt eller socialt konstruerad eller till och med ett resultat av 
forskningsmetodologi. 
 
I Joiners socialpsykologiska teori för att förklara självmordsbeteende benämns bl.a. 
individens känsla av att vara ineffektiv och därigenom ha blivit någons börda som en 
förklarande nyckelfaktor till självmordsbeteende. Enligt Joiner härrör sig känslan av att vara 
någons börda från en upplevelse av att vara ineffektiv. Ur ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv skulle denna känsla av att vara en börda och att vara ineffektiv kunna ses som 
individens konstruktion kopplat till den diskurs han/hon lever i. Samhället är konstruerat 
utifrån och bygger på människors effektivitet, genom exempelvis arbete. Känslan av 
ineffektivitet, att vara någons börda och arbetslöshet som i forskningslitteraturen benämns 
som en nyckelfaktor till självmordsbeteende kan analyseras utifrån socialkonstruktionismens 
förklaring av identitetsskapande. En individs identitet skapas i interaktion med andra 
människor. Jaget skapas och omskapas fortlöpande genom människans sociala samspel. Vi 
blir produkterna av många olika konstruerade, samspelande faktorer och i ett samhälle där 
identiteten till stor del är uppbyggd kring yrkesrollen påverkas konstruktionen av individens 
identitet då han förlorar sin roll. Detta kan i sin tur kopplas nationalitetskaraktärers påverkan 
på självmord. Till exempel har arbete visat sig vara viktigare för individen i Sverige än i 
Norge vilket i forskningen har kopplats till den högre självmordsfrekvensen i Sverige. 
(Berman et al., 2006, s.50, Maris et al., 2000, s. 180, Burr, 1995, s.51-54, , Stack, 2000, s.219-
220)  
 
5.2.2 Psykologiska perspektiv 
De psykologiska perspektiven av självmord och självmordsbeteende är uppdelade i 
psykoanalytiska orienterade teorier, kognitiva perspektiv och integrerade psykologiska 
modeller.  
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Psykoanalytiskt orienterade teorier 
Psykoanalytiskt orienterade teorier utgår främst från individen själv; dennes primära 
instinkter, fientlighet mot sig själv, förnekelse, narcissism, separation och individualisering.  
Freud menar att primära instinkter som människans döds- och levnadsinstinkt påverkar 
individens självmordsbeteende. Dödsinstinkten har enligt denna tes genom överjaget kapacitet 
att driva jaget till döden vilket skulle vara en önskan att gå tillbaka till ett tillstånd av 
inaktivitet. Andra psykoanalytiska teorier kopplar narcissistiska tendenser till självmord som 
fenomen och individen skulle med självmordet försöka uppnå en fantiserad odödlighet. Enligt 
Zilboorg ses självmord som en primitiv handling med en stark undermedveten fientlighet i 
kombination med en avsaknad av förmåga att älska andra. Separation och individualisering är 
även närvarande i de psykologiska teorier som bland annat ser självmordet som en lättnad 
från smärtsamma affekter och en utväg från de separationer vi människor ständigt utsätts för. 
Döden kan även ses som överjagets ultimata verktyg för förnekelse enligt dessa teorier och 
självmordet är en handling som både bevarar och tillåter möjligheten att förverkliga det andra 
jaget och en flykt från en övermäktig upplevelse av självet. Ur ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv blir de psykologiska teorierna om självmord problematiska att bemöta eftersom de 
bortser från att människor är formade och socialiserade av sin omgivning och endast fokuserar 
på individens inre känsloliv. Enligt socialkonstruktionismen konstrueras vi människor av oss 
själva och av vår sociala omgivning. En mängd olika skapade faktorer konstruerar vår 
identitet och således härrör inte vår identitet inifrån oss själva. Det existerar därmed inte 
någon given mänsklig natur. Detta innebär att de primära instinkter de psykologiska teorierna 
beskriver i så fall enbart skulle vara konstruktioner som de facto kan vara möjliga att 
omkonstruera. (Berman et al., 2006, s.52-54, Stevens, 1998, s. 36) 
 
Vidare menar Menninger att självmord kan relateras till när vi människor vänder vår 
fientlighet mot oss själva. Meninger menar att tre önskningar är närvarande vid varje 
självmord; vår önskan att döda, önskan att bli dödad och önskan att dö. Denna teori kan ur ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv ses som en fundamental konstruktion från Menningers 
sida eftersom socialkonstruktionister uppfattar förståelsen av fenomen som subjektiv. Om det 
nu existerar en önskan om att dö, bli dödad och att döda hos självmordsbenägna individer är 
detta i sådana fall en subjektiv upplevelse som inte är möjlig att omvandla till en objektiv 
verklighet som skulle vara närvarande vid varje enskilt självmord. Annars skulle detta 
innebära att vi alla inom oss bär exakt likadant konstruerade önskningar, ”fantasier” om att 
döda, dö och bli dödade eftersom de flesta människor bär med sig någon form av konstruktion 
kring självmord. (Berman et al., 2006, s.52-53) 
 
Kognitiva perspektiv 
Även inom kognitiva teoribildningar finns flera olika konstruktioner som syftar till att 
förklara självmord och självmordsbeteende. Schneidman har konstruerat begreppet 
”psychache” för att förklara självmord. Han beskriver självmord snarare som en flykt undan 
en grym smärta än en ren dödsönskan. Detta begrepp avmystifierade delvis föreställningen av 
självmord som en ologisk handling. (Ellis, 2006, s. 370-371) Schneidmans psychache kan ses 
som ett exempel på hur ett nytt begrepp som skapas inom en diskurs även omskapar 
människors bild av verkligheten. Enligt socialkonstruktionismen påverkas språket och 
begrepp av det sociala sammanhang vi befinner oss i och genom språket formas nya 
föreställningar och värderingar av olika fenomen. (Burr, 1995, s. 6-7) 
 
Vissa teorier förklarar självmordsbeteende som ett resultat av depressionstillstånd som 
uppnått en viss grad. Inom det kognitiva området menar forskningen att hopplöshet har ett 
viktigt samband mellan depression och självmord. För att förstå varför depression leder vidare 
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till självmord hos vissa individer och hur individens känsla av depression konstrueras har 
Beck konstruerat en teoretisk modell; den kognitiva triaden. Denna modell utgår från 
individens upplevda negativa tankar om sig själv, framtiden och andra. Beck menar att den 
interaktion vi människor har mellan våra inre kognitiva system kan leda fram till depression.  
Eftersom vi människor, beroende av vår livshistoria, har olika sätt att se på vår verklighet 
konstrueras därmed varje individs verklighet olika enligt socialkonstruktionismen. Detta 
synsätt skulle kunna förklara skillnaden i självmordsfrekvensen mellan olika deprimerade 
individer. Williams beskriver att känslan av att vara fångad och individens oförmåga att i sin 
smärtfyllda situation se vägar ur sin situation är central för självmordsbeteende. (Berman et 
al., 2006, s.56-60, Ellis, 2006, s. 372-374) Jaget är ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv i 
ständig förändring och konstrueras i sin sociala kontext. Depressionstillståndet kan ses 
konstruera ”ett nytt jag” där den begränsade möjligheten att se utvägar konstruerar annorlunda 
handlingsfrihet jämfört med normalt. 
 
5.2.3 Integrerade teoretiska modeller 
Självmord och självmordsbeteende är fenomen som uppkommer ur komplexa processer där 
många olika faktorer samspelar. Till skillnad mot renodlade teoretiska modeller lyfter 
integrerade modeller fram denna komplexitet genom att belysa fenomenet ur flera olika 
infallsvinklar. Exempelvis beskriver Blumenthals och Kupfers ”Overlap model” fem olika 
områden som i interaktion med varandra kan påverka risken för självmord. De menar att bl.a. 
den psykosociala miljön, biologisk sårbarhet, psykiska problem, impulsivt handlande och 
genetik är faktorer som alla bör beaktas vid fenomenet självmord. De modeller som utgår från 
att självmord är ett komplext fenomen där flera olika faktorer och i vissa fall utlösande 
faktorer leder till att människor försöker ta sitt liv eller begår självmord upplever vi, 
författarna, som mer heltäckande och givande. Anledningen till att vi upplever de 
integrerande modellerna som relevanta är att vi själva anser att självmord inte är ett 
endimensionellt fenomen utan kräver en multidimensionell ansats anpassad till varje individ. 
Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är de integrerade modellerna att föredra då de tar 
hänsyn till flera olika dimensioner av fenomenet. Vi upplever teorierna som mer kritiskt 
hållna till traditionell teoribildning. Nya konstruktioner och därmed ny kunskap skapas i dessa 
integrerade modeller genom interaktionen mellan flera olika sociala kunskapsfält. Samtidigt 
som dessa modeller kan betraktas som ytterligare konstruktioner av ett fenomen som i sig är 
konstruerat i de diskurser vi befinner oss i. (Westefeld et al., 2000, s.448-450, Burr, 2003, s. 
2-8)     
 
Firestones konstruktion av ”the inner voice” 
Firestones teori om självmord är en blandning av psykoanalytisk och existentiell teori. För att 
förklara destruktivt självmordsbeteende har Firestone konstruerat en modell som bygger på 
den inre rösten, the inner voice, som representerar språket i en defensiv process som finns 
inom varje människa. Enligt Firestone uppkommer negativa tankeprocesser av omedvetna och 
medvetna komponenter som påverkar hur vi upplever det vi är med om. Dessa negativa 
tankeprocesser beskrivs visa sig för individen i form av en röst som påverkar och begränsar 
oss människor i våra liv och benämns av Firestone som antisjälvet, the antiself.  Genom vår 
inre röst för vi en ”dialog” med oss själva och språket i dessa röster påverkar oss. Vid 
självmord kan de negativa rösterna helt ta över individen och totalt dominera dennes tankar 
och upplevelse av sig själv. (Firestone, 1997, s. 7-11) Språk och samtal är centrala i 
socialkonstruktionismen som menar att vi konstruerar vårt jag genom språket och förmedlar 
budskap genom det. Firestones teori om den inre röstens påverkan på den sjävmordsbenägna 
individen i form av antisjälvet har ett klart samband mellan socialkonstruktionismens tankar 
om hur vi konstruerar oss själva genom språket. (Wetherell & Maybin, 1998, s.258-270) 
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Systemteori 
Inom systemteoretiska förklaringsmodeller av självmord främjas självmordsbeteende inom 
familjesystemet av störningar inom familjestrukturen, såsom rollkonflikter och 
kommunikationssvårigheter. Forskningen visar att brister i kommunikationen mellan barn och 
föräldrar kan påverka självmord bland ungdomar. (Berman et al., 2006 s.55-56) Enligt 
socialkonstruktionismen är individer beroende av varandra för att kontinuerligt utvecklas. 
Språk och samtal är en viktig faktor för konstruktionen av vårt jag eftersom språket förmedlar 
budskap mellan människor och på så sätt möjliggör konstruktioner av olika typer av jag. Våra 
tankar och vårt språk är en produkt av den sociala diskurs vi befinner oss i och är en 
förutsättning för människans konstruktion av verkligheten. (Burr, 1995, s. 6-7, Wetherell & 
Maybin, 1998, s.258-270) I ett familjesystem där kommunikationen brister under en lång 
tidsperiod påverkas ungdomens förmåga att kontinuerligt genom en social process konstruera 
och omkonstruera sin identitet. En dysfunktionell familjeomgivning med bristande stöd och 
kommunikation från föräldrarna kan leda till att individen utvecklar självdestruktivt beteende 
med syftet att kommunicera vrede för att framkalla skuld eller oro. Att inte utvecklas 
gynnsamt inom den diskurs individen huvudsakligen befinner sig kan medföra att inre 
spänningar skapas mellan de olika del-jag vi alla, enligt socialkonstruktionismen, 
kontinuerligt konstruerar. (Berman et al., 2006, s. 54, Wetherell & Maybin, 1998, s. 258-270) 
 
5.2.3 Neurobiologiska och genetiska perspektiv 
Socialkonstruktionismen förnekar inte att det skulle finnas medfödda biologiska skillnader 
hos oss människor men anser att varje individs individuella skillnader utvecklas genom 
sociala processer i samhället. Detta har främst att göra med vår egen upplevda identitet och 
inte med neurobiologiska och genetiska uppsättningar hos individen. Ett av de mest 
diskuterade områdena inom suicidologin är empiriska studier med biologisk infallsvinkel. 
Några av de viktigaste faktorerna som diskuteras inom den empiriska forskningen inom detta 
område är bl.a. ärvd sårbarhet och genetisk uppbyggnad. (Baldessarini & Hennen, 2004, s. 1, 
Berman et al., 2006, s.65-66) Liksom socialkonstruktionismen menar forskare inom detta 
område att neurobiologiska och genetiska teorier bör kombineras med både psykologiska och 
sociologiska faktorer för att få en heltäckande bild av självmordsbeteende.  
 
5.3 Metakonstruktion 
Utifrån det material vi tagit del av är vi precis som många forskare överens om att självmord 
är ett mycket komplext fenomen som bör belysas och angripas utifrån ett multidimensionellt 
perspektiv. Samtliga teoribildningar, sociologiska psykologiska samt neurobiologiska och 
genetiska är betydelsefulla för att förstå, bemöta och behandla människor med suicidala 
beteenden och tankar. Likaså är de empiriska faktorerna som forskarna diskuterar viktiga att 
se på utifrån en helhet och inte individuellt. Dessa faktorer bör ses som möjligt bidragande till 
självdestruktivt beteende men är inte enskilda sanningar som kan förklara och förutspå varje 
individuellt självmord. Samtliga teorier och empiriska resultat har delar som författarna anser 
är relevanta för förståelse av självmord. Vad som dock krävs vid förståelsen av självmord är 
just detta att se helheten och inte enbart fokusera utifrån en teori och en empirisk faktor. 
Utifrån litteraturens problematisering verkar detta vara någonting som även forskarna har 
implicerat och dagens forskning är en kombination av samhällspåverkan, psykologiska, 
biologiska samt medicinska faktorer.  
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6. Diskussion 

 
 
6.1 Besvarande av frågeställningar  
Syftet med denna uppsats var att få ökad förståelse och fördjupa kunskapen om fenomenet 
självmord. Uppsatsens frågeställningar var:  
 
- Vilka empiriska faktorer nämns i litteraturen som möjliga för att förklara 
självmordsbeteende? 
- Vilka teoretiska perspektiv diskuteras i forskningslitteraturen angående självmord? 
 
Empiriska faktorer bildar centrala mönster till självmord och självmordsbeteende och belyser 
vad som sker och bland vilka det sker. På så sätt försöker forskningen fastställa olika 
riskgrupper och riksfaktorer. Vissa nyckelfaktorer nämns i forskningslitteraturen; 
självmordsfrekvensen är högst bland äldre, högre bland män än bland kvinnor. Etnicitet och 
nationell karaktär kan påverka självmordsfrekvensen och vidare kan ekonomiska svårigheter 
förhöja självmordsrisken och arbetslöshet är en starkt påverkande faktor. 
Konjunkturnedgångar ökar självmordsfrekvensen vilket likaså ett isolerat socialt liv och 
negativa sociala relationer gör medan äktenskap och familj är skyddande faktorer mot 
självmord. 
 
I forskningslitteraturen diskuteras en rad olika teoretiska förklaringsmodeller till varför 
människor väljer att ta sina liv. Beroende på forskarens primära teoretiska utgångspunkt 
förklaras fenomenet självmord ur olika perspektiv. Teoretiska perspektiv som nämns i den 
ledande forskningslitteraturen är sociologiska, psykologiska, integrerade samt 
neurobiologiska och genetiska teorier. Inom dessa huvudgrupper ryms ett antal olika 
teoretiska modeller som exempelvis socialpsykologisk, psykoanalytisk och kognitiv teori. 
Merparten av teorierna bygger på tidigare framlagda modeller som förfinats och utvecklats 
och i vissa fall integrerats till multidimensionella teorier. 
 
6.2 Centrala tolkningar 
Utifrån vårt resultat av den genomgångna forskningslitteraturen kan vi dra vissa slutsatser om 
fenomenet självmord och självmordsbeteende utifrån empiri och olika teoribildningar. 
Det går att utröna vissa nyckelfaktorer som kön, arbetslöshet, hopplöshet, ensamhet mm ur 
litteraturen. Vad vi anser återigen bör nämnas är det faktum att dessa variabler ej bör betraktas 
enskilt utan bör ses som en dynamisk process där många olika faktorer interagerar. Vad som 
leder fram till varför en person väljer att försöka ta sitt liv är i slutänden individuellt även om 
vissa mönster och riskfaktorer kan påvisas. Det existerar ingen universalmodell för att 
förklara och förstå självmord och självmordsbeteende. Liksom vid empiriska faktorer finns 
det flera teoretiska förklaringsmodeller. Självmord är ett fenomen som har utforskats inom en 
rad olika teoretiska fält och man kan nästan säga att det finns lika många hypoteser och 
förklaringsmodeller på fenomenet som det finns forskare inom området. Suicidologin härrör 
utifrån en renodlad sociologisk forskningsansats och därefter utvecklats. Självmord är ett 
komplext ämne vilket medför att de flesta enskilda teoribildningarna verkar ha kommit till 
insikt om att endast en teori inte är nog för att förklara fenomenet. I den aktuella forskningen 
ser vi tendenser till en mer multidimensionell ansats. Tvärprofessionellt samarbete mellan 
olika forskningsfält så som samhällsvetenskap, psykologi och medicin måste enligt författarna 
utvecklas och prioriteras för att nå ytterligare kunskap. 
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6.3 Metodkommentar och kritiska reflektioner  
Denna kunskapsöversikt är baserad på primärdokument vilket innebär att urvalet av dessa 
dokument är centralt för uppsatsens trovärdighet. Urvalet av primärdokument var därmed en 
kritisk punkt i arbetets uppbyggnad. (Ruth, 1991, s. 287, Marsh et al, 1978, s. 20) Vi bedömer 
att följande fyra punkter kan sammanfatta tyngden i våra primärdokument. 
  

• Våra primärdokument utgörs av dokument skrivna av ledande, meriterade forskare.  
• De utvalda forskarnas publikationer utgjorde flest träffar under vår sökning av 

primärdokument. 
• De forskare vi utgått ifrån återkom kontinuerligt under litteratursökningsprocessen. 
• De utvalda forskarna citeras återkommande i litteratur inom området suicidologi. 
 

Primärdokumenten utgörs av både kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Vi kan utifrån 
ovan redovisade tyngd i våra primärdokument med en säkerhet utgå ifrån att materialet som 
legat till grund för denna uppsats är den ledande forskningen på området.  
 
Vidare utgör val av teman ytterligare en kritisk del av uppsatsens uppbyggnad. (Kvale, 1997, 
s. 213-220) Vi har utifrån vår litteratur valt teman som ökar förståelsen och fördjupar 
kunskapen om självmord och självmordsbeteende. Utifrån våra primärdokument drog vi 
slutsatsen att fokus rimligen borde läggas på empiri och teori för att nå den eftersökta ökade 
förståelsen och fördjupade kunskapen om självmord och självmordsbeteende. Vi valde dessa 
två områden då de i forskningslitteraturen framställs som grundläggande för kunskapen om 
självmord och självmordsbeteende. Således har vi utifrån en strävan att förstå självmord i vårt 
val av teman gjort medvetna val och bortsett från delar som behandling och prevention. 
 
En kunskapsöversikts validitet baseras bland annat på att författarna belyser texten med 
detaljrika citat som medför att läsaren kan kontrollera att det som eftersträvats att undersöka 
verkligen är det som undersöks. Rätt urval ur texterna innebär därmed, liksom val av 
primärdokument och teman, en viktig del av uppsatsen. (Kvale, 1997, s. 214-215, Ruth, 1991, 
s.287) En diskussion kring huruvida författarna förstått materialet, speglat dokumenten 
rättvist och valt rätt citat är enligt författarna nödvändigt vid en kunskapsöversikt. Det finns 
alltid en risk att litteraturen inte speglas helt rättvist. Att utgå från ledande forskning innebär 
att det är avancerad litteratur på en hög vetenskaplig nivå. Språket består av facktermer vilket 
innebär att det kräver en god kunskap om ämnet från författarnas sida för att följa med i de 
diskussioner och problematiseringar som förs i litteraturen. Vi är väl inlästa på området och 
har genom hela arbetets gång fört en dialog och diskussion sinsemellan kring litteraturen och 
de citat vi valt för att belysa texten med. Utifrån detta antar vi därför att vi speglar 
dokumenten rättvist. 
 
Den ledande forskningen på området är internationell vilket bör beaktas. Litteraturen vi utgått 
från är främst amerikansk och utgör därmed en amerikansk diskurs. Ur ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv innebär det att denna uppsats slutsatser ej kan sägas vara 
direkt överförbara till exempelvis den svenska diskursen. Enligt det socialkonstruktionistiska 
perspektivet är all kunskap lokal och den kulturella kontext man befinner sig i är en del av den 
aktuella diskursen. Olika kulturer skiljer sig från varandra och respektive diskurs är därmed 
inte direkt överförbar till andra kulturer. (Burr, 2003, s. 75-76, 264) Ur en synvinkel är den 
amerikanska diskursen olik den svenska då den representerar en annan kultur. Samtidigt kan 
inte uteslutas att den amerikanska och den skandinaviska diskursen är relativt lika varandra. 
Båda är västerländska länder med ett kapitalistiskt system med liknande samhällsuppbyggnad 
och normer. Beaktas bör att den amerikanska forskningen på området självmord är den 
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ledande och har därmed kommit långt jämfört med svensk forskning. Därmed ger den en mer 
representativ bild av fenomenet än den ”lokala” forskningen. Om syftet med denna studie 
varit att ge en representativ bild av självmord och självmordsbeteende i Sverige borde vi 
utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv utgått från den svenska forskningen. Så har inte 
varit fallet utan vi har varit ute efter att belysa fenomenen självmord och självmordsbeteende 
oavsett diskurs. Då våra primärdokument är av hög kvalitet kan vi trots allt lita på att vi fått 
giltiga svar på uppsatsens frågeställningar.  
 
Vi kan inte heller generalisera då området kring suicidologin är så pass omfattande som det är 
och vi långt ifrån har täckt all empiri och teori från ledande forskare. Vi har funnit tyngd i 
form av bland annat de ledande forskarna på området i de primärdokument vi baserat 
uppsatsen på. Vi har dock ej ringat in alla ledande forskare på området och därmed har vi inte 
uppnått någon total mättnad i form av samtlig ledande forskning om självmord och 
självmordsbeteende. Eftersom området är så pass omfattande som det är finns det ytterligare 
ledande forskare på området. Vi kan dock konstatera att vi lyckats ringa in kontextet 
självmord utifrån teori och empiri väl och det finns ingen anledning att betvivla vad dessa 
forskare har dokumenterat och skrivit ur västerländska mått mätt. 
 
6.4 Förslag till vidare forskning 
I denna studie har endast en selektiv del av suicidologin berörts. Då suicidologin är ett brett 
område där omfattande forskning har bedrivits finns många olika tänkbara infallsvinklar till 
vidare forskning. Nedan följer några förslag till vidare forskning; 
  

• En kunskapsöversikt med fokus på prevention och behandling i anslutning till denna 
studie kan vara intressant för vidare kunskapsutveckling på området. 

 
• Preventionstemat vore även spännande att belysa utifrån flera olika professionella 

perspektiv, då kanske främst i form av kvalitativa intervjustudier. Vi var från början 
mycket intresserade av att problematisera kring för vem preventiva åtgärder gällande 
självmord görs. Är det för den enskilde självmordsbenägne individen eller för 
samhällets väl? 

 
• En rad olika empiriska faktorer knutna till självmord skulle kunna studeras enskilt, 

exempelvis kön som faktor och hur det påverkar självmord och självmordsbeteende 
utifrån föränderliga könsroller.  

 
• Bemötande av personer som försökt ta sitt liv är en mycket intressant aspekt på vidare 

forskning. Genom att intervjua socialarbetare som kommer i kontakt med självmord 
på ett eller annat sätt skulle vi vilja veta hur de tänker kring självmord, vilken 
erfarenhet och kunskap de har om fenomenet, vilka känslor fenomenet väcker hos 
dem, hur de väljer att bemöta detta hos den enskilde klienten/patienten/brukaren och 
sig själva o.s.v. 
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