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Inre suicidnära beteenden: Tankemönster i 30 självmordsbrev 

 

Jan Möller 

 

 

Självmord sker oftast under inflytande av psykiska störningar eller 

stressreaktioner. Studien undersöker suicidalitet enligt metoden grundad 

teori, men med en inlärningspsykologisk förförståelse. I resultatet 

framkommer att suicidnära personer ofta känner otillräcklighet inför livets 

krav, men kan uppleva ökad kontroll i samband med planen på självmord. 

En drivkraft är en önskan att avsluta lidandet. Självmordsnära har ofta en 

stark men ambivalent kärlek till sina närstående. Försök att förklara 

övergår vanligtvis till en utredning av skuld där självanklagelser växlas 

med anklagelser, ofta mot de närstående. En grundad teori presenteras 

som visar hur ältande, i form av skuldutredning och praktiska 

förberedelser, kan utvecklas och eventuellt leda till självmord. Teorin 

motsägs inte av övrig forskning på området. 

 

Nyckelord: Självmord, självmordsbrev, ältande, skuldutredning.  

 

 

I n l e d n i n g 

 

Självmordsbeteende - självmordstankar, självmordsförsök och självmord - är ett omfattande 

problemområde inom folkhälsan, som omfattar ett stort antal dödsfall. Självmordsbeteende 

uttrycker starkt personligt lidande. Detta berör framför allt personen själv men även 

anhöriga, närstående, vårdpersonal och andra grupper. Den vetenskapliga kunskapen om 

självmordsbeteende har ökat i omfång och djup. Först under de senaste decennierna har 

dock samhället på ett mer övergripande sätt börjat intressera sig för hur självmord kan 

förebyggas (Beskow, Eriksson, Nikku, 1999). 

 

De flesta självmord sker under inflytande av psykiska störningar eller droger, till följd av 

stressreaktioner vid konflikter eller andra belastningar, och självmordet blir en handling i 

förtvivlan. För den suicidnära personen kan dock självmord ändå framstå som något 

rationellt. Oftast förekommer ambivalens och en önskan att leva parallellt med en vilja att 

dö, eller helt enkelt att komma bort ifrån eller ändra på tillvaron (Ottosson, 2004).  

 

I samband med självmord förekommer ofta flera olika psykiska störningar samtidigt och 

bristande verkan av psykiatriska och sociala åtgärder. Självmordet kan i dessa fall framstå 

som en inte oväntad och i någon mån logisk slutpunkt efter ett lidande som inte gått att 

varaktigt lindra. Nästan alltid förekommer känslor av nedstämdhet, förtvivlan och 

hopplöshet, som kan komma sig av mycket skiftande orsaker. En människa som rör sig i 

riktning mot självmord ger avsiktligt eller oavsiktligt meddelanden till omgivningen, så 

kallad suicidal kommunikation. Den kan dels vara direkt genom uttalade självmordstankar 

eller självmordsförsök, dels vara indirekt genom att till exempel inte söka vård trots 

oroande symtom, ta iögonfallande risker eller missbruka droger. Omgivningen håller ofta 
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dessa meddelanden ifrån sig och förstår vanligtvis först i efterhand deras innebörd 

(Grollman, 2000; Ottosson, 2004).   

 

 

S å r b a r h e t s f a k t o r e r   v i d   s u i c i d a l i t e t 

 

Vissa grupper i samhället löper större risk än andra att dö i suicid. Även olika typer av 

kognitiva och emotionella störningar ger en ökad risk. Nedan presenteras ett smärre urval. 

 

Depression 

 

Depression är den allra vanligaste psykiatriska diagnosen bland suicidnära. Ungefär hälften 

av de som dör i självmord har haft en historia av depression och omkring hälften av alla 

bipolära patienter gör suicidförsök i någon fas av störningen (Lönnqvist, 1988; Beskow, et 

al., 1999). Av alla personer med depression är det dock bara ett fåtal som tar sitt liv, vilket 

antyder att även andra faktorer har betydelse (Beskow, Beskow, Ehnvall, 2005).  

  

Missbruk 

 

Missbruksrelaterade syndrom är den näst vanligaste bakgrunden vid självmord. Alkoholism 

dominerar, med eller utan samtidigt narkotikamissbruk. Alkohol bidrar även till depression 

genom abstinens och sociala konsekvenser. Just i kombination med depression är 

alkoholmissbruk särskilt allvarligt, då alkohol minskar förmågan att kontrollera plötsliga 

impulser, exempelvis till självmord. Missbruket har ofta pågått en längre tid och 

självmordet kan ses som det sista ledet i ett mångårigt medicinskt och socialt förfall 

(Ottosson 2004). Ett exempel på hur det sociala förfallet inverkar  kan nämnas en 

undersökning av samband mellan alkoholism och suicid. Där fann man att omkring 1/3 av 

suiciddöda alkoholister hade förlorat en nära vän sex veckor eller mindre innan 

självmordet, ofta utgjorde den förlorade vännen den sista meningsfulla relationen (Murphy, 

1992). 

 

Psykiatriska diagnoser 

 

Instabil personlighetsstörning och Antisocial personlighetsstörning är också vanliga 

diagnoser i samband med självmord (Arffa, 1983). I samband med suicidalitet kan en del 

beteenden förekomma som även syns hos våldsbrottslingar. Till exempel  hög nivå av oro, 

låg grad av socialisering, impulsivitet, rebelliskt beteende och misstänksamhet (Plutchik, 

1995). Det är dock främst den impulsiva beståndsdelen som kan associeras med 

självmordshandlingar. Impulsivitet är även ett vanligt symtom hos personer med 

schizofreni, och uppskattningsvis tio procent av de som drabbats av sjukdomen tar sina liv 

(De Hert, Peuskens, 1998). 

 

Anknytningsoro 

 

I studier har man funnit samband mellan anknytningsoro och suicidförsök (Alexander och 

Anderson, 1994; Mikulincer, 1998; Adam, Sheldon-Keller & West, 1996). En brist på trygg 

relation till föräldrar i barndomen kan leda till anknytningsoro också i vuxen ålder, vilket 



 4 

bland annat medför varaktiga svårigheter att etablera relationer. Följden kan bli en, 

åtminstone upplevd, social isolering, vilket också är en ofta förekommande 

bakgrundsfaktor vid självmord (Stengel, 1964). Man har även studerat samband mellan 

upplevelse av uppväxtförhållanden och suicidförsök under livet hos en grupp människor 

med svårbehandlad depression. Resultaten pekade på att de som upplevt sig som oönskade 

av sina föräldrar under uppväxten hade en större tendens att utföra suicidförsök, än de som 

upplevt sig som önskade (Beskow et al., 2005). Utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv 

skulle suicidförsök kunna tolkas som en protest mot upplevelsen av att inte existera i någon 

annan människas sinne - en upplevelse av att vara fullständigt övergiven (Holmes, 1996).  

 

Individer med en hög nivå av anknytningsoro strävar efter närhet och känner stark ångest 

inför separation, avvisande och övergivande. De är ofta hjälpsökande men har svårt att 

uppleva att de får någon hjälp av anhöriga och behandlare. I en undersökning av 109 

inlagda vuxna psykiatriska patienter visade det sig att patienter med högre nivå av 

anknytningsoro har en förhöjd risk för suicidförsök och självskadebeteenden (Gormley, 

2010). Enligt Biringen (1994) så upplever ängsligt anknutna människor intensiv ilska, 

förbittring och harm vid tvivel om tillgänglighet till vårdgivare. De uppvisar en repetitiv 

cykel av oro och ilska, och deras starka behov och deras konflikter med omgivningen får 

ingen lösning. En sådan form av oro kan även tänkas vara en hyperaktivering av 

anknytningssystemet som tar sig uttryck av upprepade försök att få tillgång till vårdgivare. 

Dessa försök leder dock i längden till att potentiella vårdgivare istället alltmer tar avstånd. 

Den ängsligt anknutne personen känner sig hjälplös, desperat och deprimerad och kan göra 

högriskbeteenden som drogmissbruk, och suicidförsök (Alexander & Anderson, 1994).  

 

Hopplöshet 

 

Att vara medveten om att man har problem, men sakna förmåga att föreställa sig hur de ska 

kunna lösas praktiskt, kan lätt leda till en upplevelse av hopplöshet. Hopplöshet kan också i 

någon mån utgöra en förklarande länk mellan depression och självmordstankar (Minkoff, 

Bergman, Beck & Beck 1973; Rudd, Rajab & Dahm 1994). Beck (1967) har identifierat 

hopplöshet som en i det suicidala sammanhanget kritisk grundkomponent av depression. 

Hopplöshet har faktiskt visat sig vara en bättre markör för självmord än depression, i och 

med att hopplöshet även förekommer bland suicidnära som inte är deprimerade. Beck 

(1967) har också upprättat en rangskala för hopplöshet där tre aspekter undersöks: känslor 

om framtiden, förlust av motivation, förväntningar. Skalan har visat sig ha hög reliabilitet, 

särskilt vid bedömning av huruvida deprimerade patienter ligger i riskzonen för suicid.  

 

Minne och kognition 

 

Suicidnära individer tenderar att minnas händelser på ett summariskt och 

övergeneraliserande sätt. Minnessvårigheten kan ofta kopplas till en livshistoria med många 

negativa händelser. Detta sätt att fungera medför även en bristande förmåga att föreställa 

sig framtida händelser på olika specifika sätt, vilket leder till en bristande förmåga till 

problemlösning (Williams, 1996). En hämmad minnesförmåga skulle också delvis kunna 

förklara den rigiditet i tänkande som medför svårigheter att se alternativa strategier för 

problemlösning, vilket också är vanligt förekommande i samband med självmordsbeteende 

(Levenson, 1974; Patsiokas, Clum & Luscomb, 1979). Försök till problemlösande av 
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suicidnära personer präglas ofta av bristande engagemang och kortsiktighet. Praktiska 

problem kan skjutas upp tills de löses av andra, eller lämnas olösta vilket förstås gör 

tillvaron ännu svårare. Detta kan förekomma dels som en allmänt bristande förmåga hos 

personen, dels som en brist som endast uppträder tillfälligt, i samband med depression eller 

självmordsbeteende (Linehan, Camper, Chiles, Strohsahl & Shearin, 1987).  

 

Strategier för problemlösning 

 

Elliott & Frude (2001) har funnit att konsekvenser av stress tar sig olika uttryck beroende 

på vilka strategier för problemlösning som används. Dessa strategier kan delas in i två 

typer:  

1. Problemfokuserad problemlösning, där man planerar, prioriterar, försöker aktivera sig, 

söker instrumentellt socialt stöd och är inriktad på att lösa orsakerna till stressen.  

2. Känslofokuserad problemlösning, där man främst söker lindra stressen genom att söka 

emotionellt socialt stöd och positiv förstärkning, och både accepterar och förnekar problem, 

ibland på religiös grund.  

 

För att minska stress är båda metoderna ungefär lika effektiva, men för att minska en 

upplevelse av hopplöshet är den problemfokuserande strategin betydligt mer effektiv. 

Deprimerade tenderar dock att huvudsakligen använda sig av känslofokuserad 

problemlösning Elliott & Frude (2001) .  

 

 

T e o r i e r   o m   s j ä l v m o r d 

 

Suicidala handlingar kommer ofta överraskande för omgivningen. Många suicidnära 

personer lever sina liv som vanligt, samtidigt som de planerar att dö. En del kan dessutom 

visa ett ovanligt lugn strax innan de tar sitt liv och anhöriga tror att faran är över. Vanligare 

är dock att ambivalensen till självmordshandlingen kvarstår länge - ibland ända in i 

handlingsögonblicket (Beskow et al., 2005). Utifrån detta skenbara lugn inför suicidet har 

Ringel (1953) byggt en teori, det så kallade ”presuicidala syndromet”, Ringel förklarar där 

fenomenet som en process som kan indelas i tre faser: 

 

 1. Begränsning och social isolering: Individen är på väg ut ur det levande livet och in i sig 

själv, uppehåller sig vid det mörka, det smärtsamma och det hopplösa och blir alltmer 

modlös när det gäller möjligheterna i livet. Individen stagnerar, blir passiv och rådlös och 

mister möjligheter i livet på grund av upptagenheten av tankar kring självmordet. 

2. Aggressionsfasen: Individen vänder en (vanligtvis labil) aggressivitet mot sig själv eller 

andra. Hos en del övergår denna fas i en försonande och uppklarad fas där individen gjort 

ett val i riktning mot döden och där energin nu går åt till att planera inför självmord. 

3. Flykt från verkligheten: I denna fas präglas livet av dagdrömmar, fantasier och längtan 

efter att bli sörjd. Den suicidnära kan i denna fas se sig själv som älskad och betydelsefull. 

Fantasierna ger livet innehåll samtidigt som vardagen mister sin betydelse. Den medvetna 

och självdestruktiva avsikten vid suicid kan även vara vag och präglad av tvivel och 

ambivalens. Om självmordshandlingen blir fatal eller inte avgörs ofta av rena tillfälligheter. 
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Även andra suicidforskare har uppmärksammat fenomenet med det skenbara lugnet men 

teorin, i alla dess detaljer, är ännu inte helt empiriskt validerad. 

 

Självmord som en obetingad reaktion 

 

Självmordsbeteende har länge sett som ett symtom. Något som inträffar på grund av en 

bakomliggande problembild som, om den överstiger den drabbades egna psykologiska 

resurser, utmynnar i en närmast ofrånkomlig, biologiskt nedärvd, reaktion. Williams (1997) 

liknar suicid vid ett skri av smärta, som uppkommer vid upplevelsen av att ha blivit 

besegrad eller fångad utan möjlighet att fly eller bli räddad. Primärt skulle då reaktionen 

inte vara instrumentell, som en medveten handling, utan som en reflex utlöst av smärta. 

Först sekundärt skulle skriet / självmordet vara ett rop på hjälp. Självmordshandlingen 

skulle också kunna ses som ett obetingat socialt alarmsystem där den suicidnära personens 

beteenden bara är ett symtom på hela den sociala omgivningens problem (Stengel, 1962). 

Självmord kan även ses som ett obetingat hjälpsökande eller flyktbeteende, där fokus för 

den panikslagne då inte skulle vara så mycket frågan om liv eller död utan att komma loss 

ur en outhärdlig situation (Goldney, 2000). Suicidalt beteende kan också tänkas vara en 

obetingad kapitulerande reaktion, som ändrar förutsättningarna vid en outhärdlig situation, 

till exempel att i ett förhållande där misshandel förekommer få den misshandlande 

partnerns aggressivitet att vändas till ett vårdande beteende (Sloman, Price, 1987). 

 

Självmord som en flykt från jaget 

 

Baumeister (1990) har formulerat en teori att självmord är ett resultat av en flykt undan ett 

aversivt tillstånd av självmedvetande. Han tänker sig att självmordet föregås av en kedja av 

yttre händelser, beslut och handlingar. Varje länk i denna kedja kan leda till många olika 

utfall och bara i värsta fall, om händelseförloppet löper på efter teorins samtliga sex länkar, 

kan processen leda till självmord.  

 

1. En kraftig upplevelse av att nuvarande förhållanden eller resultat har fallit långt under 

individens egna krav.  

2. Denna brist attribueras till en själv, så att negativa implikationer av ens upplevda själv 

skapas.  

3. Ett aversivt tillstånd av självmedvetande uppstår och individen blir akut medveten om 

jaget som otillräckligt, inkompetent, oattraktivt eller skyldigt.  

4. Negativ affekt uppstår ur de ofördelaktiga jämförelserna mellan jaget och individens 

standard  

5. Individen försöker då fly från meningsfullt tänkande till ett relativt domnat tillstånd av 

kognitiv dekonstruktion, vilket Baumeister beskriver som ett subjektivt skifte till ett 

konkret, kortsiktigt självmedvetande, endast inriktat på handlingar och sensationer i nuet. 

Alkoholmissbruk, självskadebeteende eller sensationssökande blir då medel att blockera 

medvetandet från allt utom det aktuella nuet.  

6. Detta kognitivt dekonstruerade tillstånd medför dock en hög grad av impulsivitet och 

ansvarslöst beteende. Tillståndet kan också vara svårt att upprätthålla och livet blir till en 

kamp för att stanna i nuet och undvika långsiktig mening. När flykten inte lyckas 

fullständigt önskar individen ännu starkare medel att få de aversiva tankarna och känslorna 

att upphöra, vilket, i kombination med impulsiviteten, kan leda till suicidhandlingar. 
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Den inre dynamik som Baumeister framhåller i sin teori påminner även om den klassiska 

psykoanalytiska synen på ångest och försvar, där konflikter mellan jaget och överjaget kan 

leda till regression, som ett försvar mot den ångest som sådana intrapsykiska konflikter 

medför (Freud, 1936; Kernberg, 1974). 

 

Suicid vid separationsångest 

 

Freud (1917) tänker sig att självmord kan förekomma i samband med separationsångest, då 

individen inte bearbetar upplevelsen genom sorg utan istället känner en överväldigande 

aggression gentemot den saknade. I ambivalensen att bevara den saknade i kärleksfullt 

minne blir aggressionen dock inte möjlig att uttrycka och omvandlas istället till en inåtvänd 

aggression, med självcensur och en önskan att skada eller döda sig själv. Bowlby (2005) 

menar att separationsångest är en grundläggande benägenhet hos människan: “Hotelser om 

övergivande skapar inte bara svår ångest utan väcker också vrede, ofta stark och intensiv, 

särskilt hos äldre barn och tonåringar. Denna vrede, vars funktion är att avstyra att 

bindningsgestalten förverkligar hotet, kan lätt spåra ur.” Som exempel beskrivs ett fall där 

en yngling, efter att ha mördat sin mor, utbrast: “Jag kunde inte stå ut med att låta henne gå 

ifrån mig.”  

 

 

S u i c i d a l i t e t   s o m   e t t   f e n o m e n   i   s i g 

 

Teorierna som presenterats ovan kan sammanfattas med att självmord är en obetingad 

(medfödd eller utvecklad i tidig barndom) reaktion som utlöses av en outhärdlig social och 

känslomässig situation. Suicidalitet har dock inte enbart setts som ett resultat av en 

otillfredsställande livssituation, eller ett symtom på en psykiatrisk diagnos. Suicidalitet har 

även studerats som ett fenomen i sig självt (Beskow et al., 2005).  

 

Utvecklingen från den första allvarliga självmordstanken till slutligt suicid kan vara mycket 

snabb, men vanligen tar den lång tid, ibland flera decennier. Under korta eller längre 

perioder märks utvecklingen ibland inte alls, man kan då tala om latent suicidalitet (Beskow 

et al., 2005). I många fall inriktas behandling vid suicidalitet främst på den psykiatriska, 

sociala och psykologiska bakgrunden. I en undersökning av personer som tio år tidigare 

gjort suicidförsök hade dock de allra flesta behållit samma livsstil som de haft innan 

suicidförsöket (Weiss & Scott, 1974). Detta kan tyda på att risken för återfall är stor 

(Overholser, Miller & Norman, 1987). Det kan dock även tyda på att ett suicidalt beteende 

inte är så starkt kopplat till en otillfredsställande livssituation som man kanske skulle kunna 

tro, åtminstone inte den aktuella. I experiment med framkallad sorgsenhet visade det sig att 

personer som tidigare haft depressioner med suicidtankar eller suicidförsök i stor 

utsträckning reagerade med suicidtankar, trots att de nu var friska. I detta avseende skilde 

de sig från såväl personer som aldrig varit deprimerade som sådana som haft depressioner 

men utan suicidalitet. Inom båda dessa grupper gav den sorgsna sinnesstämningen inte 

upphov till några självmordstankar. Även lätta former av sorgsen sinnesstämning kan alltså 

ge upphov till suicidtankar hos de som tidigare haft sådana, och det även i friska intervall 

(Williams, Barnhofer, O´Connor & MacLeod 2004). 
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Graden av suicidalitet kan vara mycket varierande. Många som gjort suicidförsök har 

berättat att de måste passa på, för en stund senare kan viljan att begå självmord ha avtagit, 

så att suicidet inte längre kan genomföras. En person kan också vara suicidal i en viss miljö, 

men inte i en annan. Viljan att ta sitt liv är således inte stationär, utan förändras 

kontinuerligt och är då beroende av tid, rum, personen själv och omgivande personer 

(Beskow et al., 2005). 

 

Självmordstankar ur ett funktionellt perspektiv 

 

“Vanligen uppfattar vi självmordsbeteendet som enbart destruktivt. Då förbiser vi att det 

också kan ha konstruktiva funktioner. Inför döden radikaliseras det aktuella problemet. Till 

sist finns det bara två alternativ: att dö eller att ändra på något. Denna tvingande situation 

kan göra det möjligt att se och acceptera tidigare förbjudna lösningar” (Beskow, 2000). 

Ofta avlöper det hela också lyckligt. Detta visas bland annat av att proportionen mellan dem 

som har allvarliga självmordstankar, dem som gör suicidförsök respektive dem som dör av 

suicid grovt räknat kan skattas till 100:10:1. De flesta med allvarliga självmordstankar gör 

således varken något suicidförsök eller dör av självmord (Beskow et al., 2005). 

 

Beskow (2000) har observerat att suicidnära personer, före ett självmordsförsök, ofta upptas 

av fantasier, som önskan att gömma sig, fly, försvinna, att återförenas med en förlorad kär 

anhörig eller att bara ge efter och sjunka ner i något varmt, mjukt och skönt. Där finns 

också ofta en önskan om hämnd och att bestraffa. Beskow tänker sig att i starkt frustrerade 

situationer kan dessa fantasier framstå som den enda lösningen och möjliga att förverkliga 

bara genom en suicidal handling. Dessa observationer, menar Beskow, antyder att 

suicidhandlingar ofta begås i ett starkt regressivt tillstånd, när mycket sker omedvetet eller 

bara halvt medvetet. Grunberger (1979) menar även att beslutet att ta sitt liv kan ha 

paradoxal, lugnande effekt på en persons narcissistiska anspänning - låga grad av 

självaktning och självhat - och bidra till hennes känsla av kontroll.  

 

Fantasier om självmord kan också vara en ersättning för att ta itu med en aktuell 

livssituation på ett realistiskt sätt (Beskow et al., 2005). Ett mycket vanligt fenomen, och 

särskilt i samband med depression (Ramnerö, 2006), är att med tankar och känslor dröja 

kvar vid ett problem trots att man inte kan lösa det bara genom att tänka. Blotta tänkandet 

på problemen inger en viss känsla av kontroll över situationen, vilket tillfälligt minskar 

obehaget. Detta kan i sin tur kan inge en känsla av att om man bara försöker igen, tänker på 

det lite till, så kommer det kanske att lösa sig. Problemet förskjuts från konkreta 

problemlösningar till ett i längden ångestfyllt ältande. Det kan bli en vana som så 

småningom framstår som en nödvändighet, som till sist blir en självuppfyllande profetia 

(Beskow et al., 2005; Wadström, 2007).  

 

Ältande kring en livssituation (som inte behöver vara den enda orsaken till återkommande 

och långvarig ångest) kan i svåra fall bli så ångestfyllt och inge sådan hopplöshet att tankar 

på självmord börjar förekomma. Att tankar på självmord kan vara en effektiv, om än 

temporär, ångestlindring vittnar Nietzsche (1886) om: ”The thought of suicide is a powerful 

comfort: it helps one through many a dreadful night.” Beteenden som belönas brukar vi 

snart lära oss, oftast helt omedvetet, att göra om flera gånger (Beskow et al., 2005; Kåver, 

2006; Wadström, 2007). En sådan lindring av ångest kan även vara ögonblicklig och 
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mycket snabbt övergående men ändå fungera som en drivkraft för beteendet (Wadström, 

2002). Sett på det viset skulle självmordstankar kunna vara ett inlärt, betingat, beteende. 

 

 

S y f t e 

 

Syftet med denna uppsats är dels att påvisa suicidala beteenden tiden innan ett självmord. 

Dels att, med grund i dessa beteenden, utifrån ett inlärningspsykologiskt perspektiv och 

övrig forskning på området, forma en teori som kan förklara åtminstone en del av 

självmordsprocessen. 

 

Frågeställningar: 

Vilka återkommande medvetna och omedvetna tankemönster och beteenden kan man 

finna i brev till efterlevande, skrivna av personer som tagit sitt liv?  

 

På vilket sätt kan dessa tankemönster och beteenden, utifrån ett inlärningsteoretiskt 

synsätt, ingå i en process som leder en person till självmord?  

 

 

M e t o d 

 

För ökad läsbarhet benämns i fortsättningen den suicidnära även som “författaren” och 

“brevskrivaren”.  

 

Material 

 

De analyserade breven hämtades från Udo Grashoffs bok ”Nu måste jag sluta” (2006). 

Denna bok valdes som den mest lättillgängliga källan till en stor samling självmordsbrev. I 

boken finns brev från sammanlagt 51 personer återgivna, de flesta skrivna mellan 1959 – 

1989. Breven är ursprungligen tyska, översatta till svenska. Eventuella stavfel i originalen 

rättades i och med översättningen. Elva av de undersökta brevskrivarna är kvinnor, Arton är 

män och en författares könstillhörighet är okänd. Åldern hos brevskrivarna i denna 

undersöknings material varierade mellan 14 år till ”övre 50-årsåldern”, och angavs ibland 

inte alls. Breven i undersökningens material är dock huvudsakligen skrivna av personer i 

vuxen ålder. Då denna undersöknings syfte var att finna gemensamma beteenden hos 

suicidnära, i samtliga åldersgrupper, avgränsades undersökningen till blott detta. Flera av 

brevskrivarna har skrivit mer än ett brev och i undersökningen har alla dessa brev 

analyserats. 

 

Urvalet av vilka brev som Grashoff tog med i boken avgjordes mycket beroende på 

tillgänglighet. Breven från forna DDR är mestadels kopior och avskrifter från akter hos 

kriminalpolisen, statssäkerhetstjänstemän, folkbildningsministeriet samt medicinska 

publikationer. Breven från forna BRD är till största delen tagna ur avhandlingar i medicin, 

delvis redan publicerade i böcker och tidskrifter. Också här förelåg vissa brev som kopior, 

de flesta dock bara avskrifter. Brev från framstående personer av olika slag avstod Grashoff 

medvetet från att ta med då sådana brev oftare än andras blivit publicerade, och han inte 
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ville bidra till att ge sken av att det finns något särskilt priviligierat samhällsskikt vad gäller 

självmord (Grashoff, 2006).   

 

Shneidman (1982) hävdar att för att kunna göra en meningsfull analys av självmordsbrev 

behöver man även tillgång till en detaljerad levnadsbeskrivning. I denna undersökning 

utgås dock från att ett suicidbrev och en levnadsbeskrivning är dokument av helt olika 

dignitet. En levnadsbeskrivning, även om den skulle vara omfattande och detaljerad, kan 

aldrig vara mer än andrahandsinformation, en efterkonstruktion som präglats av författarens 

önskemål om en berättelse som logiskt hänger samman. Delar av materialet som inte passar 

in utelämnas lätt. Ett brev är å andra sidan förstahandsinformation, direkt kommet ur den 

suicidales egna händer, som en frusen ögonblicksbild av en suicidnära persons sista 

känslor, tankar, stämningsläge. Vad som är möjligt att få ut av en analys är inte givet på 

förhand, men materialet är i alla fall autentiskt. Just vad gäller självmordsbrev framhåller 

också Shneidman: ”Det finns inget annat mänskligt beteende där det föreligger ett sådant 

nära samband mellan dokument och gärning.” Därför valdes att i undersökningen avstå från 

de korta levnadsbeskrivningar som fanns tillgängliga i källmaterialet.  

 

Intervjuer med människor som gjort självmordsförsök men överlevt bedömdes vara en 

mindre givande källa för denna undersöknings syfte jämfört med självmordsbrev. Dels sker 

mycket av de inre processerna vid självmord, som så mycket annat, på en omedveten nivå 

som inte är något som kan återkallas i efterhand. Endast en tredjedel av de som gjort 

självmordsförsök men överlevt håller i efterhand fast vid att de verkligen avsett att dö. En 

tredjedel uppger att de velat sova, komma bort ett tag, skrämmas eller hämnas på 

omgivningen. En tredjedel kan antingen inte formulera något motiv för sitt handlande eller 

så förnekar att de alls försökt ta sitt liv (Ottosson, 2004).    

 

Av bokens 51 brev baseras denna undersökning huvudsakligen på de första 31 personernas 

återgivna brev. Brev nr. 16 togs dock inte med i undersökningen då det inte är helt 

säkerställt att författaren dog i suicid - att brevet alltså verkligen är ett självmordsbrev. 

Antalet brev som analyserades valdes då 30 brev bedömdes utgöra tillräcklig mängd, dels 

för att uppnå teoretisk mättnad för skapandet av kategorierna, dels för att resultatet då 

kanske skulle kunna generaliseras till en population. Något övrigt urval mellan breven 

gjordes inte då syftet endast är att finna gemensamma beteenden, och ur den aspekten 

bedömdes alla självmordsbrev som likvärdiga källor. Om något av breven hade visat sig 

vara mycket kort, och endast bestått av en rad eller två, skulle detta förmodligen ha 

bedömts som alltför koncentrerat för att kunna analyseras, och valts bort. Inget av breven i 

Grashoffs bok är dock så kort. Grashoff, eller någon annan, kan här ha gjort ett urval. 

Exempel på så korta suicidbrev finns publicerade i, bland annat, Shneidman (1982). 

 

Som alltid vid kvalitativa undersökningar sker vid analysen en subjektiv tolkning, som 

medför risker för såväl reliabilitet som validitet. Bedömningarna om vilka kategorier som 

valts ut som intressanta att undersöka är i högsta grad subjektiva. Inre beteenden kan vara 

svåra att särskilja på grund av att känslor, tankar och kroppsreaktioner och även yttre 

handlingar hänger samman och påverkar varandra (Kåver, 2006). Tolkningar av 

textinnehållet har därför begränsats i möjligaste mån så att den teoribildning, som arbetet 

ytterst syftar till att skapa, ska ligga så nära det empiriska materialet som möjligt. Detta kan 

leda till att texten tolkas alltför bokstavligt, så att till exempel sarkasmer förbises. En friare 
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tolkning av materialet bedömdes å andra sidan riskera många fler diskutabla bedömningar 

av vilka beteenden det är som görs, vilket i sin tur skulle påverkat den framväxande teorins 

giltighet.  

 

Grundad teori 

 

För undersökningen används metoden Grundad teori, en metod där kvalitativa data används 

för att utveckla en teoretisk bas som sedan kan användas för fortsatt framtida forskning. 

Forskningsprocessen är cyklisk: Genom att pröva att finna betydelsebärande element i 

åtminstone någon del av datan, och därefter koda elementen i teman och indela dem i 

kategorier, skapas hypoteser. Dessa testas för att se om / hur de kan skapa förståelse för 

andra delar av datan, vilket i sin tur ger nya hypoteser som sedan återigen prövas på datan, 

och så vidare. Vid undersökning enligt Grundad teori förekommer alltid en fara för 

cirkelresonemang, Av detta skäl bör framtagna kategorier prövas i nya teoretiska urval. Till 

sist ska en övergripande teori växa fram som då också är väl grundad i materialet (Glaser & 

strauss, 1967; Guvå & Hylander, 2003). Viktigt är också att redogöra för eventuell 

förförståelse och bias.  

 

En betydande förförståelse och bias vid denna undersökning är att den görs utifrån ett 

inlärningspsykologiskt perspektiv. Den grundade teori som till sist läggs fram bygger också 

i mycket på Wadströms (2007) teori om ältande, vilken också utgör ett bra exempel på 

inlärningspsykologi. Teorin presenteras därför i korthet nedan. 

 

Wadströms teori om ältande 

 

Wadström (2007) har lagt fram en teori om att ältande utgörs av två olika typer av tankar. 

Den ena sortens tanke väcker oro, osäkerhet eller olust och fungerar som skrämmare - 

olusttanke. Den andra typen fungerar som lugnare, återförsäkrare eller tröstare - 

tröstetanke. Tröstetanken ger dock inte bara en tillfällig lindring av ångesten, dessvärre 

fungerar den också dels som en slags belöning för / förstärkning av olusttanken som just 

tänkts innan, dels som incitament / startimpuls för nästa olusttanke. En belöning fungerar 

alltså som en uppmuntran att göra om det som gjordes strax innan. Olusttanken 

”uppmuntras” att komma åter om den strax efter belönas med en behaglig tröstetanke. Till 

sist blir olusten en nödvändighet för att få uppleva en liten del av det välbefinnande som 

tröstetankarna ger. I och med att inlärningsprocessen sker helt omedvetet kan den därför 

utvecklas och eskalera utan att den ältande förstår hur eller varför. Det som framförallt 

märks är att alltmer av ens tid upptas av olustiga plågsamma tankar.  

 

Tröstetankarna är även ett sätt att fly ifrån olusttankar. Flykt, undvikanden eller andra 

säkerhetsbeteenden ger inte bara ångestlindring utan ökar också känsligheten för det som 

flys ifrån. Varje gång man flyr bekräftar man samtidigt att det obehagliga verkligen var 

farligt och nödvändigt att fly ifrån. Genom att i tröstetänkande motbevisa, undvika att tänka 

på, eller distrahera sig från olusttankar, görs olusttankarna alltmer skrämmande och 

plågsamma. Om ältandet fortskrider kan det utvecklas till en betingat beteende (omedvetet 

inlärd och aktiverad reaktion), som kan utlösas även av milt stressande situationer 

(Wadström, 2007). 
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Analys 

 

Redan innan undersökningen började skrevs memos (anteckningar om tankar kring ämnet). 

Samtliga 51 självmordsbrev i Grasshoffs bok lästes igenom. Förutom begynnelse- och 

hälsningsfraser upptäcktes inte något gemensamt. Därpå prövades att ställa sammanlagt 42 

frågor till de tre första breven. Exempelvis: Riktas texten huvudsakligen mot nuet, det 

förflutna eller mot framtiden? Beskrivs orsakssamband, och i så fall om vad? Hur beskriver 

sig den suicidnära sig själv? Hur beskrivs andra? och så vidare. Det inlärningspsykologiska 

perspektivet fanns hela tiden i bakgrunden, men svaren på frågorna var dock alltför 

varierade för att kunna dra några slutsatser ifrån. Att analysera varje brev för sig verkade 

inte kunna ge tillfredsställande resultat. 

 

Studien inriktades istället med tonvikt på sökande efter gemensamma beteenden och de tio 

första breven i Grashoffs bok valdes ut som material. De skrevs av och skrevs ut för att bli 

mer hanterliga. Något närmare urval gjordes inte då de beteendemönster som söktes antogs 

vara gemensamma för alla suicidnära personer, och alla suicidbrev bedömdes utifrån detta 

vara likvärdiga som källor. Utifrån den bedömningen valdes också att inte längre försöka 

tolka breven var för sig. Istället tolkades citat ur breven som indikatorer på olika teman 

eller beteendemönster.  

 

Därefter kartlades beteenden i ett öppet sökande. Varje citat som bedömdes utgöra ett 

beteendetema kodades / benämndes och klipptes ut och 58 olika beteenden skiljdes ut. Tio 

olika kategorier utkristalliserades, till exempel: Har kontroll; Självmedveten; Här och nu; 

Kärleksfull; Skuldtyngd. Dessa tio kategorier kunde sedan delas in i tre övergripande 

kategorier, benämnda som ”relationsnivåer”: Överläge, Neutral samt Underläge. Dessa 

kategorier gav dock inte några direkta idéer om vidare undersökning. I de memos, som 

kontinuerligt antecknats, analyserades såväl egna som andra teoretikers tankar och 

hypoteser kunde växa fram. Ur detta väcktes nya frågor, både om materialet och om hur det 

skulle kunna analyseras. För att i någon mån åstadkomma generaliserbarhet sattes nu också 

en gräns för vad som skulle bedömas som gemensamt, och därmed intressant att undersöka 

vidare: Att beteendet måste förekomma i minst hälften av de undersökta breven. 

 

Den första fråga som behandlades var den om uttryckt vilja i breven: Vilja för egen del - i 

nuet respektive det förflutna; Vilja för andras del - i nuet respektive det förflutna. 

Besvarande citat samlades in, slogs samman till svarsteman, vilka prövades för förekomst 

enligt regeln om förekomst. Uppdelningen av svaren i fyra olika svarsteman befanns vara 

alltför detaljerad för att någon av temana skulle kunna behållas enligt regeln om förekomst. 

Vilja för andras del befanns dock kunna behållas som en samlande kategori för Vilja, då 

delsvaren för ”Vilja i nuet” och ”Vilja i det förflutna” slogs ihop. Svarstemana och deras 

kategori bedömdes vara ”mättad” när respektive fråga fått ett svar som var gemensamt för 

minst hälften av brevskrivarna.  

 

Frågorna fortsatte sedan, lika detaljerat, utifrån olika hypoteser som väckts ur de memos 

som förts. Alltefter som den ena frågan besvarades väcktes nyfikenhet på en ny: Känslor; 

Värderingar; Handlingar; Förmågor och oförmågor; Framtidsutsikter. Ibland räckte ett 

delsvar ensamt till för att ge ett tema som höll för regeln om förekomst, ibland fick två eller 

fler svarsteman slås samman inom sin respektive kategori. Samtidigt studerades, som 
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tidigare under studien, litteratur i ämnet, både sådan som var direkt kopplad till 

suicidforskning och sådan som inte var det. De svar som till sist återstod, tillsammans med 

de analyser som gjorts, och memos som förts, i början av studien, samt det 

inlärningspsykologiska perspektivet började ge analysen en viss riktning. För säkerhets 

skull prövades de olika benämningarna på kategorierna och deras respektive citat ur breven 

än en gång för vilket som var ett bra namn på kategorin och var respektive citat bäst hörde 

hemma. Inga större förändringar behövde göras. 

 

Utifrån en hypotes om skuldbearbetning respektive ältande av skuld ställdes frågan om 

skuldutredning, och fick svar. Materialet bedömdes dock ännu sakna något för att kunna 

förklara steget från ett ångestfyllt ältande, tillsammans med de andra sex svarskategorierna, 

fram till en suicidhandling. Fortsatt funderande gav till sist en, utifrån kunskaper i 

inlärningspsykologi, studiet av självmordsbreven samt litteratur i ämnet, idéen om frågan 

om mentala och praktiska förberedelser inför suicid, som också kunde besvaras.  

 

För att undvika risken för cirkelresonemang, att antaganden grundas i samma empiri som 

sedan används för att bekräfta dessa antaganden, undersöktes ytterligare 20 brev (nr. 11-15 

och 17-31) för förekomst av respektive kategorier. De åtta kategorierna befanns som helhet 

alla hålla för denna nya prövning av förekomst, även om ännu några svarsteman fick slås 

ihop inom respektive kategori ytterligare för att hålla. De framtagna kategorierna bedömdes 

vara gemensamma suicidnära beteenden och presenterades som en del av resultatet. Till sist 

kunde den grundade teorin i sin helhet formuleras. Alla åtta kategorierna, samt de tidigare 

undersökningarna, var inte lika betydelsefulla för den slutliga teorin, men de har alla hjälpt 

undersökningen framåt, och de kan också ha ett deskriptivt värde om hur många suicidnära 

personer uppfattar sin tillvaro. Antecknandet av memos fyllde också avgörande funktion. 

Samtliga beskrivningar och resonemang i hela resultatdelen, inklusive den grundade teorin, 

har till en början antecknats som memos  

 

 

R e s u l t a t 

 

Innehållet i breven består huvudsakligen av försök till förklaringar varför självmordet 

genomförs och varför den suicidnära personens situation blivit så outhärdlig. 

Förklaringarna handlar genomgående om författarens egna, och ibland även andras 

oförmågor - svaghet och otillräcklighet. Det uttrycks ofta också en förhoppning om ett 

avslutat lidande, för brevskrivaren själv och ofta även för de anhöriga, som kommer att 

infrias i och med självmordet. Någon direkt koppling till varför den outhärdliga situationen 

måste lösas genom just självmord ges sällan. I några fall uttrycks att de nu inte orkar leva 

längre. I de flesta fall är det den senaste tidens / årens problem som gjort livet outhärdligt. 

Tanken på det förestående självmordet tycks inge författarna en känsla av kontroll.  

 

I texterna förs en inre dialog och argumentation. Återförsäkringsfrågor ställs och försöks att 

besvaras. Brevskrivarna försöker gång på gång förklara sin livssituation, och i och med det, 

komma fram till en förklaring till varför de vill ta sitt liv. Det mönster av olusttankar som 

följer direkt efter varje förklaringsförsök ger anledning att förmoda att det inte bara handlar 

om en uppräkning av olika bakomliggande orsaker, utan snarare om ett ältande, för vilket 

resonerandet är ett symtom. I termer av ältande är olusttankarna i breven huvudsakligen de 
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som formuleras som påståenden eller konstateranden, av typen självanklagelser och, för 

brevskrivaren ofördelaktiga, jämförelser med andra. Som tröstetankar är det vanligast med 

tankar på revansch eller upprättelse, önsketänkande och förklaringar.  

 

Tankarna på det förflutna verkar binda upp brevskrivarnas syn på framtiden. Livet tycks 

ibland ses som ett drama med början, mitt och slut som inte kan ändras under 

föreställningens gång. Det enda alternativ som nämns, i flera av breven, är att börja om med 

livet från början igen. De efterlevande sägs ibland ha denna möjlighet - att snart hitta andra 

människor att umgås med eller bilda en ny familj med, men denna lösning är aldrig möjlig 

för författaren själv. För denne är det alltid för sent att börja om, eller så sägs det saknas 

styrka och karaktär till det.  

  

I breven kan en ofta förekommande humörväxling iakttas. Återkommande uttrycks i breven 

att de närståendes väl måste gå före allt annat. Samtidigt uttrycks ofta stark aversion och 

anklagelser mot samma närstående. Det vädjas ödmjukt och insinueras, anklagas och 

berättas i förtroende, i samma brev, till samma mottagare. Brevskrivaren pendlar mellan 

ömhet och ilska och mellan makt och maktlöshet, otillräcklighet för egen del och kärlek till 

de närstående. Som brevskrivaren förklarar sin situation verkar de närstående ibland utgöra 

ett närmast obrytbart ramverk. Beslutet att suicidera framställs som något som bestämts 

tidigare och nu inte kan annulleras. Detta kan tolkas som exempel på tunnelseende och 

kognitiv rigiditet, som är vanligt både vid suicid, och vid depression. Problemen som 

beskrivs i breven framstår ofta som något som byggts upp under lång tid, och dessa 

problem tycks vara förknippade med just de nära anhöriga som breven riktar sig till. Den 

suicidnära verkar inte längre, bokstavligt talat, kunna leva med sina närstående, men heller 

inte utan dem. Denna mycket ambivalenta relation till de närstående påminner om den som 

förekommer vid separationsångest.  

 

Avsikten med breven är i första hand en hälsning, ett meddelande, en förklaring till de 

efterlevande. I de flesta fall förefaller de även fylla en funktion av nedskriven diskussion, 

där författaren beskriver och tolkar sin situation och drar slutsatser därav. Skrivandet av 

breven skulle även kunna vara ett försök att övervinna ambivalens inför suicidhandlingen, 

genom att övertyga sig själv om att självmord är det bästa och enda möjliga alternativet.  

 

Nedan ges ett exempel på ett av suicidbreven refererade i Grashoffs bok som kan illustrera 

dessa olika sorters beteenden. 

 

”Kära Joachim! 

När du har det här brevet i händerna håller jag på att förorsaka mina föräldrar och 

[…] kanske också dig stor sorg. Jag har gjort mycket fel i mitt liv men jag lovar er 

alla som är mig kära och ligger mig varmt om hjärtat och du är med där, att det är det 

sista bekymret jag förorsakar er. Eller har du inte vetat hur mycket jag har älskat dig, 

du har nog märkt det men du klarar inte av någon kärlek mer. Aldrig hade jag trott att 

jag skulle förnedra mig som jag har gjort för dig, trots att jag genast visste att du bara 

leker med mig. 

[…] 

Och när jag nu lämnar livet som äcklar mig så, tro då inte att jag inte tänker på mitt 

kära barn, men jag har ingen styrka längre att börja om från början. Som jag känner 
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dig kommer du inte att grubbla ihjäl dig och jag vill be dig att inte heller göra det, för 

jag har redan en gång blivit bittert besviken Du visste det och hade inget medlidande 

med mig, utan gav mig ännu ett slag. Och när jag nu ger mig av jag mår redan illa så 

håller jag dig lika kär som jag gjorde den första dagen. 

    

Din Rosel. 

 

Ursäkta handstilen men jag är i ett tillstånd där det inte längre handlar om att skriva 

snyggt.” 

 

Förklaringar, som även kan tolkas som självprat, om varför självmord är den enda 

lösningen, illustreras av citaten:  

 

”/.../ det är det sista bekymret jag förorsakar er. /.../ när jag nu lämnar livet som äcklar 

mig så /.../ jag har ingen styrka längre att börja om från början.” 

 

Humörväxlingarna i brevet kan tolkas som att författaren pendlar mellan makt och 

maktlöshet. 

 

Makt: Anklagar, beskyller, förringar mottagaren:  

”/.../ du har nog märkt det men du klarar inte av någon kärlek mer.” 

Maktlöshet: Självförringande, sökande förlåtelse:  

”Jag har gjort mycket fel i mitt liv /.../” 

 

I en del av breven finns dock även bitvis inslag av en mer jämställd maktrelation. 

 

Humörväxlingarna som avlöser varandra kan till en del även tolkas som tröstetankar och 

olusttankar i ett närmast oavbrutet ältande. Till exempel följs olusttanken ”Jag har gjort 

mycket fel i mitt liv /.../” av tröstetanken ”/.../ men jag lovar er alla som är mig kära och 

ligger mig varmt om hjärtat och du är med där, att det är det sista bekymret jag förorsakar 

er.” som i sin tur följs av olusttanken ”Eller har du inte vetat hur mycket jag har älskat dig 

/.../” och tröstetanken ”/.../ du har nog märkt det men du klarar inte av någon kärlek mer.” 

och så vidare hela brevet igenom. I nästan alla tröstande försök att förstå och förklara väcks 

självförringande och otrygghetskapande olusttankar som i sin tur åtföljs av tröstande tankar, 

som i sin tur åtföljs av nya olusttankar. Ältandets växlingar mellan olust och tröst följer 

dock inte alltid växlingarna av makt och maktlöshet. Sammanlagt 30 brev undersöks för 

såväl växling av makt / maktlöshet och ältande och i 26 av breven ges uttryck för båda 

beteendena. 

 

 

Å t t a   b e t e e n d e k a t e g o r i e r 

 

För att få en översiktlig bild av hur de suicidnära upplever sin tillvaro undersöks brevens 

innehåll ur olika perspektiv och delas in kategorier. Beroende på perspektiv kan ibland 

samma citat utgöra exempel för mer än en kategori. Uppdelningen i olika kategorier är 

närmast ett försök att skildra en helhet genom att beskriva den från olika synvinklar. I 
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citaten nedan anges ibland förklarande ord inom kursiverad parentes för att öka förståelsen 

av det enskilda citatet. 

 

Vilja 

 

I 25 av 30 brev uttrycks en vilja till omtanke om närstående. Brevskrivaren vill att de ska 

måna om varandra. Den eller de efterlevande som brevet riktas till ska bry sig om och ta 

hand om de som får det svårt när författaren är borta.  

 

”Men lyft pengarna (för livförsäkringen) , åtminstone för våra barns skull. När jag 

inte kan göra så mycket mer för dem, så åtminstone ekonomiskt, när de blir äldre. Allt 

annat har jag ju redan sagt dig. Tänk på att hastighetsmätaren i bilen tillhör Hans-

Jurgen. Den andra (den nya) ligger på hyllan i garaget.” 

 

”Jag ber er, ta hand om min far och min familj. Jag lämnar över allt arbete i och på 

huset till er. Hjälp! Hjälp! Ta er an det, betrakta det som ert arbete. Nu ska ni också 

leva väl, lev för alltid väl, jag lämnar er. Särskilt herr P. ber jag om att stötta min far, 

mina små systrar, mor och min ende bror.” 

 

Känslor 

 

När beslutet om självmord tagits uttrycks i 20 av 30 brev känslor av otillräcklighet. 

Författaren klagar över att vara oförstådd, uppleva en frånvaro av mening i livet, rädsla och 

självanklagelser och skam över att vara svag, ångestfylld och rädd. I 19 av 30 brev uttrycks 

en stark men samtidigt ambivalent kärlek till de närstående. Författaren bryr sig mycket om 

sina nära, önskar dem allt väl, förklarar dem sin kärlek, ber om förlåtelse och beklagar att 

ha varit till besvär. 

 

“Idag märkte jag att jag inte kan ta ett steg mer framåt, att ingenting ger mig glädje 

mer. /.../ Jag är totalt likgiltig - i flera veckor har jag ofta gråtit över det när jag var 

ensam - vilken plåga det var, kan ingen föreställa sig.” 

 

“Var snäll och förlåt mig för det jag gör, men jag älskar dig så mycket att jag inte 

längre kan vara utan dig. Jag önskar dig all lycka i livet, när jag inte är i vägen för dig 

längre blir du kanske förnuftigare och håller fingrarna borta från dina gifta män.”  

 

Suicidnära personer ger överlag uttryck för ett mycket aktivt känsloliv. Ser man bara till 

mängden uttryckta känslor i breven så tas ofta nästan hälften av texten upp av, i nuet, 

varma, positiva känslor för närstående. Även vad författaren tidigare säger sig ha känt för 

sina nära är övervägande positivt. Texternas övriga hälft upptas vanligen av författarens 

negativa känslor om sig själv.  
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Värderingar 

 

I 24 av 30 brev ges uttryck för att familjens väl går före allt annat.  

 

“/.../ Det gör mig bara ont om mina föräldrar. De har inte förtjänat att deras dotter går 

en sådan väg. Jag tycker mycket om mina föräldrar. Kanske är det möjligt att de inte 

behöver veta något. Kanske kunde man säga till dem att jag hade omkommit i en 

bilolycka eller så. Jag vill absolut inte att de får veta att jag begått självmord. Det 

skulle min mor inte klara, för hon har så svaga nerver.” 

 

Överlag antyder de flesta författarna att svaghet i alla former är föraktligt, oavsett om det är 

de själva, närstående eller utomstående som gör sig skyldiga till det. Omkring hälften av 

brevskrivarna uttrycker vikten av att vara stark och duglig. Man ska kämpa, ta sig samman, 

ta kontroll över sina känslor. Man ska ha karaktär, vara modig. Har man själv gjort fel 

förtjänar man inget medlidande. Man får inte ligga andra till last.  

 

”Och för att inte ruinera dig (eftersom jag älskar dig) gör jag slut på mig.”  

 

”Du var allt jag hade, men vad ska du med en odugling och en trasa till som jag.”  

 

”Jag vet att du är så stark att du kan gå din väg också utan mig. Jag var felkonstruerad 

för denna världen. Särskilt under det sista halvåret var jag en hemsk börda för dig.” 

 

Handlingar 

 

I 18 av 30 brev uttrycks författarens egna handlingar. Den suicidnära beskriver sina egna 

handlingar i som nödvändiga, oundvikliga, och utan egen förskyllan.    

 

”Men nu ser du ju själv, vad du ställt till med.” 

 

”Jag går nu före. Någon gång i framtiden kommer ni också ... Så, nu är det dags, lev 

väl.” 

 

”Det är säkert fel väg, den jag nu tar, men någon annan väg vet jag inte.” 

 

Förmågor och oförmågor 

 

I 16 av 30 brev uttrycks att författarens förmåga handlar om självkontroll. Man klarar, trots 

allt självnedvärderande som också uttrycks i breven, att kämpa och stå ut, ta ansvar, bry sig 

om andra, vara anspråkslös, klarar av att begå självmord. Den stundande suicidhandlingen 

ger kraft och målmedvetenhet, och kanske till och med en slags tillkämpad livsglädje, som 

annars saknas inför det vanliga livets krav.  
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”Det var en härlig dag. Tro mig, jag kunde bara njuta av den för jag visste att allt 

snart skulle komma till ett slut. Annars vore det outhärdligt ... Utan denna visshet om 

ett snart slut kan jag inte vara glad och vet aldrig, när jag faller i gråt.” 

 

”Efter att jag har hotat att ta livet av mig flera gånger, har du förmodligen aldrig trott 

att jag skulle göra det. Nu ser du att jag verkligen gör det.” 

 

I 25 av 30 brev uttrycks egna oförmågor, som handlar om att vara svag och otillräcklig 

inför livets krav. Man står inte ut, kan inte glädjas, kan inte komma vidare, är likgiltig, vet 

inte vad man ska göra, vågar inte, är rädd, ensam och har ingen som kan hjälpa.  

 

”Det är naturligtvis mitt fel att jag har klappat igenom, men det finns ingen väg 

tillbaka för mig, det som har hänt går inte att spola tillbaka.”  

 

”Jag är svag och skulle inte klara av att börja om från början med livet alldeles ensam. 

Jag har inga förutsättningar utan bara skulder, ingen avslutad utbildning.”  

 

Dessutom uttrycks ibland en upplevelse av oåterkallelighet, att inte klara av att vända 

förloppet, där författarna inte längre kan göra något annat än att fullfölja sin en gång 

påbörjade självmordsplan. 

 

”Kan trots allt inte annat. Jag älskar R. Men det är för sent.”  

 

”Jag kan inte leva så här längre. Jag är helt slut och kommer aldrig att återhämta mig. 

Döden är enda utvägen.” 

 

Framtidsutsikter 

 

I 16 av 30 brev beskrivs en framtid, både för den suicidnära själv och de efterlevande, med 

ett slut på lidande. Framtidsutsikterna för brevskrivarens egen del handlar om att uppnå 

befrielse, få lugn och ro och glädje, uppleva en stilla lycka, att få det tryggt och ordnat, 

komma bort ifrån och få ett slut på alla bekymmer och sorger.  

 

”Om jag bara visste varför, när allt sedan blir skönt och enkelt. Sova, sova i evighet. 

Död. - Så det låter. Det måste vara härligt. 

 

 ”Jag längtar efter slutet, slutet på alla kval. Ett skönt slut.”  

 

Framtidsutsikterna för de efterlevande närstående innebär oftast att de kommer att slippa 

existensen av brevskrivaren, som ser sig ligga omgivningen till last. Att de efterlevande 

också ska lära sig något av det skedda, och / eller börja ett nytt liv, nämns i några av 

breven.  

 

”Det var naturligtvis en olycka bland många som jag drog över er. För att undvika att 

det efter min hemkomst blir nya olyckor återvänder jag helt enkelt inte. I ett 
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samhälleligt perspektiv lönar det sig inte heller för mig att leva vidare. jag passar inte 

in i det mänskliga samhällets trånga ramar. Jag är bara alltför annorlunda.” 

 

”Nu behöver du inte längre föra ett sådant där halvhjärtat äktenskapligt liv tills de är 

stora och barnen förstår att de måste klara sig utan far. Men tänk på att inte ligga med 

din framtida fru om hon inte vill det och var en ordentlig far som under december 

månad till nu.” 

 

Den suicidnära uttrycker sig om framtiden utan större sorg eller ånger, huvudsakligen med 

självbehärskning eller som ett lakoniskt konstaterande. Framtiden med det förestående 

självmordet tycks framstå, om inte alltid ljus, så åtminstone klar och under kontroll. 

 

Förklaringar / skuldutredning 

 

Författaren försöker nästan alltid förmedla en förklaring till eller formulera en ursäkt för sitt 

handlande. Alla de ovannämnda beteendena kan ses som exempel på författarens försök att 

beskriva sin situation och varför den ska lösas med just självmord. Beskrivandet och 

förklarandet i breven skrivs oftast i en rannsakande stil där den suicidnära gör ett sista 

försök att komma till klarhet med sin situation. I 27 av breven försöks det redas ut vems 

skulden är till den nuvarande situationen där självmord kvarstår som den enda lösningen. 

Både anklagelser mot omgivningen och självanklagelser förekommer ymnigt. Författarna 

förefaller ofta vara skuldtyngda både av tidigare handlande och av sitt nuvarande beslut att 

suicidera, men är också ofta arga och besvikna på omgivningen. 

 

“Jag hoppas bara att du har så mycket samvete att du kan erkänna att du bär skuld till 

mitt handlande.” 

 

”Men nu måste jag tyvärr säga dig, att du också har del i skulden till min död.” 

 

”Ingen ska beklaga mig, för egentligen har jag själv skuld till hela problemet.”  

 

I längre brev är det vanligt att anklagelser och självanklagelser växlar och avlöser varandra. 

Då och då avbryts skuldutredandet av framtidsutsikter där den suicidnära fantiserar om hur 

lidandet snart ska få ett slut. 

 

Förberedelser 

 

I breven uttrycks ibland hur brevskrivaren förberett självmordet, i tanke och handling, 

vilket visar att en självmordsplan gjorts upp, utvecklats och förberetts, såväl emotionellt 

som praktiskt, en tid innan självmordsbrevet nedtecknas. 

 

Önskemål, vilket bland mycket annat också skulle kunna tolkas som att författaren tänkt 

igenom framtiden, och på så vis förberett sig emotionellt inför självmordet, förekommer i 

23 av de 30 undersökta breven. 

 

”Betala först alla skulder och skaffa sedan en ny familj, börja ett nytt liv. Av sina fel 

kan man lära sig, du kommer snart att glömma barnen och mig.” 
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”Ordna ditt liv och barnens så att du blir lycklig och får dina önskningar uppfyllda. 

Kanske kan den nye mannen ge dig allt som jag tyvärr inte kunde.” 

 

I 13 av de 30 undersökta breven uttrycks emotionella och praktiska förberedelser. 

 

“Jag bråkar inte längre med ödet, jag är själv skyldig till alltihop - men jag måste 

finna frid och därför ber jag dig: förlåt mig min skuld, som jag har förlåtit alla mina 

vedersakare”  

 

”När ni ser vilket datum det här har, kommer ni säkert att förskräckt undra hur länge 

vi har funderat på att göra det här. Ja det stämmer, men det blev bara så att våra 

planer gick i stöpet några gånger och måste göras om. För när vi gjorde det skulle 

döden vara garanterad.”  

 

”Styrkan har jag, för jag har brottats med mig själv och vidtagit alla organisatoriska 

åtgärder.” 

 

I 12 av de 30 undersökta breven framträder tecken på ambivalens, eller rent av förvirring, 

inför projektet att suicidera. Sex av dessa 12 ambivalenta verkar tveka, eller har åtminstone 

tidigare tvekat angående själva beslutet om självmord. 

 

”Efter att jag hotat att ta livet av mig flera gånger, har du förmodligen aldrig trott att 

jag skulle göra det.” 

 

”Det är säkert fel väg jag nu tar, men någon annan väg vet jag inte.” 

 

De andra sex är ambivalenta angående varför de suiciderar. Det tar sig oftast uttryck i att 

flera olika anledningar anges, lite som ett försök att reda ut av vilken anledning som kan 

motivera / förklara / rättfärdiga självmordet. 

 

Citat ur brev nr. 1 

”Jag vet att ingen människa kan förstå mig. /.../ Idag märkte jag att jag inte kan ta ett 

steg mer framåt, att ingenting ger mig glädje mer. Därför gör jag det. Jag står inte ut 

längre. /.../ Så har livet blivit utan innehåll. /.../ Jag tror jag helt enkelt blev 

överbelastad /.../ Så blev jag otillfredsställd. Jag är totalt likgiltig /.../.”  

 

Citat ur brev nr. 13 

”För att du ska bli lycklig har jag tagit livet av mig /.../ Du har inte heller förstått att 

göra en man av mig /.../ Jag måste göra det för du hade ingen förståelse för mig och 

bara väntade på att jag skulle göra något dumt. Jag har gjort det för dig, så att du får 

ett bättre liv.” 

 

Av dessa 12 ambivalenta brevskrivare är det endast två som samtidigt uttrycker att de 

förberett självmordet en längre tid.  
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S a m m a n f a t t n i n g   a v   k a t e g o r i e r n a 

 

I breven kan kraftiga humörväxlingar, benämnda relationsnivåer, iakttas. Ältande är också 

vanligt förekommande, men olust- och tröstetankar avlöser varandra utan samband med 

växlandet av relationsnivåer.  

 

Sammanlagt åtta kategorier av inre beteenden visar sig återkomma i mer än hälften av 

breven: Vilja: Omtanke om andra. Känslor: Otillräcklighet för egen del, stark men 

samtidigt ambivalent kärlek till andra. Värderingar: De närståendes väl går före allt annat, 

även viktigt att vara stark och duglig. Handlingar: Åtgärdar situationen. Förmågor och 

oförmågor: Upplever kontroll, respektive: räcker inte till inför livets krav. Framtidsutsikter: 

Ett slut på lidandet. Förklaringar / skuldutredning: Försök att förklara övergår i en 

skuldutredning där anklagelser och självanklagelser växlar. Förberedelser: Självmordet är 

något som förberetts i både tanke och handling en tid innan.  

 

I ungefär hälften av fallen uttrycks ambivalens såväl ifråga om varför suicidera, och om 

suicidet verkligen ska genomföras. Dessa ambivalenta uttrycker sällan att de gjort 

förberedelser och kan tänkas vara mer impulsiva än de övriga.         

 

 

D e n   g r u n d a d e   t e o r i n 

 

Utifrån en inlärningspsykologisk tolkning av materialet skulle åtminstone en del av 

självmordsprocessen kunna liknas vid hur ett tvångsbeteende utvecklas, vidmakthålls och 

förvärras. I breven framkommer att den suicidnära personens tillvaro är fylld av problem 

och lidande som i de flesta fall uthärdats och förvärrats under en längre tid. Under sådana 

omständigheter är det inte konstigt att undvikande- och flyktbeteenden, som kortsiktigt kan 

lindra ångest, utvecklas. Ett sådant beteende skulle kunna vara att utveckla ett ”suicidalt 

ältande”: Mentala och praktiska förberedelser inför suicid, förstärkta av betingad växling 

mellan ångest och tröst för stunden.  

 

Nedan visas en inlärningspsykologisk modell för negativ förstärkning av beteenden, d.v.s. 

hur görandet av flyktbeteenden som leder till att man slipper något obehagligt ökar 

sannolikheten för att flyktbeteenden görs fler gånger.  

           

0. En bakomliggande ångest, av ältande av otillfredsställande livssituation, eller av annan 

orsak. 

 

1. Fantiserar om självmord, gör förberedelser inför självmord. 

 

2. Tillfälligt försvinner ångesten. Man distraheras från vardagsproblemen. Eventuellt 

minskas för stunden en olustig ambivalens, kanske dämpas temporärt en skrämmande 

impulsivitet.   

 

3. Fantiserar mer om självmord, gör fler förberedelser inför självmord. 
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Processen fungerar även i en modell för positiv förstärkning av beteenden, d.v.s. hur 

görandet av flyktbeteenden som leder till att man får uppleva något positivt ökar 

sannolikheten för att flyktbeteenden görs fler gånger. 

            

0. En bakomliggande ångest, av ältande av otillfredsställande livssituation, eller av annan 

orsak. 

 

1. Fantiserar om självmord, gör förberedelser inför självmord. 

 

2. Tillfälligt kan kontroll kännas över livssituationen och framtiden, livet kan kanske 

hanteras lättare, kanske kan man bry sig om närstående på ett sätt man tidigare inte haft 

kraft till.   

 

3. Fantiserar mer om självmord, gör fler förberedelser inför självmord. 

 

 

Som synes saknas inslag av ”vilja” eller ”önskan” i modellerna. Det beror på att processen 

är omedveten. Den drabbade gör i exemplen ovan, i stunden, inte längre vad den vill eller 

önskar. Den bara gör, utan att ens vara särskilt medveten om beteendet, eller vad det i 

längden leder till. Även om man, liksom Nietzsche (1886) skulle vara medveten om vad 

man gör, så kan det ändå vara mycket svårt att upphöra med beteendet. Ångest och olust 

kommer snart tillbaka och man reagerar automatiskt med att göra det som tidigare gett 

snabb lindring och hållit ångesten borta. Även om de negativa och positiva förstärkarnas 

(nr. 2) verkan är högst tillfällig, så kan beteendemönstret fortsätta att upprepas under 

mycket lång tid - i åratal, och kan även finnas kvar latent under långa tider (Williams et al., 

2004; Beskow et al., 2005).  

 

Nedan förklaras hur denna process skulle kunna utvecklas, dess olika förstärkande 

beståndsdelar (utifrån vad som kunnat återfinnas i självmordsbreven) och hur dessa skulle 

kunna leda till en självmordshandling. 

 

Framtidsutsikter 

 

Framtiden, efter att det planerade självmordet ägt rum, tycks för den suicidnära personen 

framstå som, om inte alltid ljus, så åtminstone klar och under kontroll. Ofta uttrycks den 

tänkta framtiden som ett lakoniskt konstaterande. Detta stämmer även in på det mer 

adaptiva beteende som kommer till uttryck i samband med Ringels (1953 teori om ett 

presuicidalt syndrom. Den suicidnära personen får plötsligt lättare att hantera livet när 

beslutet om självmord är fattat och vägen dit är förberedd. Den suicidnära kan lyfta blicken 

från sina egna problem och börja bry sig om sina närståendes välfärd. Engagemanget i de 

efterlevandes framtid kan dock även tolkas som en flykt undan ångest över brevskrivarens 

egen situation.  

 

”Tänk på att hastighetsmätaren i bilen tillhör Hans-Jurgen. Den andra (den nya) ligger 

på hyllan i garaget.” 
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Denna speciella typ av framtidstro kan ha förekommit en längre tid innan självmordet, och 

ha inletts redan i samband med den första tanken på självmord. Att överhuvudtaget ha 

någon slags framtidstro, och att ha kraft att kunna bry sig om de man älskar, kan inge den 

suicidnära personen ett egenvärde som kanske tidigare saknats. Tidigare kan författaren, 

deprimerad och tyngd av problem, snarare känt sig som en påfrestning för omgivningen. En 

sådan typ av framtidstro, och i och med den kanske även en känsla av egenvärde, skulle 

kunna utgöra en betydande förstärkare i samband med tanken på självmord. 

 

Kontroll 

 

En förstärkare i samband med fantasin om självmord kan också vara den upplevelse av 

kontroll över framtiden och den närmaste sociala miljön som självmordsfantasin ger. Den 

tillvaro som berättas om i breven är fylld av problem, framför allt sociala. Brevskrivarnas 

relationer beskrivs som för dem outhärdliga och omöjliga att förändra, det vill säga helt 

bortom brevskrivarnas kontroll. En självmordshandling däremot är något som kan göras 

helt på egen hand, ingen annans godkännande behöver inhämtas. I och med det kan den 

suicidnära personen också fantisera om hur omgivningen kommer att reagera på denna (i 

sammanhanget) kraftfyllda handling, vilket ofta avspeglas i breven. Där inte bara fantiseras 

det om utan även planeras vad de närstående ska komma att göra och känna efter 

författarens bortgång. I sådana fantasier kan behovet av kontroll ytterligare tillfredställas.  

 

”Jag hade inget inflytande över början av mitt liv, men över slutet tar jag 

kommando.” 

 

Bara det att framtiden, i och med tanken på självmord, upplevs som förutsägbar kan i 

sammanhanget räcka för att fungera som en förstärkare av suicidplanen. Även om 

framtidsutsikterna för den suicidnäras egen del inte alltid är odelat positiva beskrivs de 

närståendes framtid genomgående som förhållandevis positiv. Den förmåga som 

återkommer i omkring hälften av breven är också just att författaren, i och med det 

förestående självmordet, har kontroll över sin tillvaro. Fantasin om självmord kan dock leda 

till att den suicidnära personens problem lämnas olösta. Med tiden kan problemen växa till 

en alltmer okontrollerbar börda, vilket gör tanken på självmord, med dess medföljande 

känsla av kontroll, än mer tilltalande.  

 

Ältande 

 

Förklarandet, försöken att bringa klarhet i sådant som inte är praktiskt möjligt att bringa 

klarhet i, är ett typiskt beteende vid ältande. Tanken på, fantasin och hoppet om, att få 

uppleva ett avslutat lidande efter suicid kan till sist utgöra den enda tröstetanke som 

framstår som trovärdig. Fantasin om självmord är kanske i sig självt inte helt tilltalande, en 

viss ambivalens förekommer ju nästan alltid. Ältandets växelspel kan därför uppstå även 

kring detta beslut: Ovilja att dö - skönt att få komma bort från allt, och så vidare. 

Funktionen hos en suicidplan skulle alltså inte i första hand behöva vara att bereda vägen 

till en reell självmordshandling, utan främst fungera som ett sätt att kortsiktigt lindra ångest.  

 

”Tro mig, jag kunde bara njuta av den för jag visste att allt snart skulle komma till 

slut.” 
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Självmordstankar behöver av suicidnära inte alltid upplevas som en lindring av ångest, men 

kan likväl vara det ändå. Om tankar på självmord förekommit tidigare kan de i en 

otillfredsställande livssituation plötsligt återkomma. Självmordstankarna kan då upplevas 

som enbart skrämmande. Den rädsla som tanken på självmord inger och den fysiska 

sensation som medföljer ångesten skulle då kunna fungera som något påtagligt, som upptar 

all uppmärksamhet och stänger av plågsamma tankar om livssituationen. Distraktionen som 

suicidtankarna då utgör, även om de upplevs som skrämmande, kan då ge en kort tillfällig 

lättnad från vardagsproblemen, och då fungera som en komponent i ett suicidalt ältande.     

 

Hopplöshet 

 

Efter hur hopplöshet tar sig uttryck i självmordsbrev, och utifrån ett beteendeteoretiskt 

synsätt, skulle hopplöshet kunna beskrivas som ett långt gånget ältande. Tankeinnehållet i 

ältande kan ofta bestå av att pröva idéer till lösningar endast i tanken. Att först känna efter 

om idén känns riktig, innan man prövar den i praktiken. Det som undersöks i detta 

kännande är dock endast huruvida olusttanken upphör eller återkommer i och med, den 

kanske för ett ögonblick förhoppningsfulla, tanken på lösningförslaget. I och med att 

lösningsförslag lätt fungerar som en tröstetanke så följs de snart av den återkommande 

olusttanken. Förhoppningarna grusas och idén till lösning förkastas. Även om 

lösningsförslagen är mycket förnuftiga och logiskt hållbara så kan de aldrig få en betingad 

olustkänsla att sluta återkomma, så länge lösningarna bara prövas i tanken (Wadström, 

2007). Upplevelsen av hopplöshet kan utifrån detta perspektiv tolkas som resultatet av en 

betingad pessimistisk reaktion, som aktiveras vid varje försök att förklara och förstå.  

 

Ur brev nr. 13: 

”För att du ska bli lycklig har jag tagit livet av mig /.../ Du har inte heller förstått att 

göra en man av mig /.../ Jag måste göra det för du hade ingen förståelse för mig och 

bara väntade på att jag skulle göra något dumt. Jag har gjort det för dig, så att du får 

ett bättre liv.” 

 

Skuldutredning och värderingar 

 

En skuldutredning skulle till en början kunna vara ett sätt för brevskrivaren att försöka få 

ordning på sina känslor, att för sig själv och andra klargöra vad som är berättigat att känna, 

för sig själv och andra. Fortsätter skuldutredandet en längre tid kan det lätt övergå i ett 

ältande. Anklagelser kan dels fungera som tröstetankar, i och med att den suicidnära 

personen då kan ta avstånd från egna skuldkänslor, dels som olusttankar, om det handlar 

om känslor som författaren anser egentligen vara förbjudna (till exempel anklagelser mot 

närstående). Självanklagelser kan dels fungera som olusttankar - smärtsamma uttryck för 

egen svaghet, dels som tröstetankar - ett försök att sluta fred med de närstående genom att 

själv ta på sig skuld. Vilken typ av känsla som varje enskild tanke är kopplad till är förstås 

unik för varje brevskrivare. Brevens mycket känsloladdade tonläge antyder i alla fall att den 

suicidnära personens tankar och känslor är tätt sammankopplade.  

 

”Men nu måste jag tyvärr säga dig, att du också har del i skulden till min död.” 
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Att en längre tid ha ältat en skuldutredning kan mycket väl tänkas leda till slutsatsen att det 

är en själv det är fel på, för att detta kan kännas tryggare och kan inge en starkare känsla av 

kontroll, än tanken på en bristfällig eller fientlig omgivning. Brevens skuldutredningar 

slutar också vanligtvis i självanklagelser.  

 

”Ingen ska beklaga mig, för egentligen har jag själv skuld till hela problemet.”  

 

Långvarigt utredande / ältande av skuld skulle också kunna leda till, och förklara, de i 

omkring hälften av breven uttryckta ”hårda” värderingar, om att den som är svag är utan 

värde. Den typen av värderingar skulle kunna uppkomma just därför att de fyller en 

funktion av att förvärra den egna olusttanken - ”Jag är svag”. I och med att denna 

olusttanke förvärras genom en ”hård” värderingsgrund - ”Svaghet är föraktligt” - ger detta 

möjlighet till att ännu starkare uppleva tröstetanken - ”Det är de andra som är svaga, inte 

jag”. I breven får dock oftast den självanklagande olusttanken, med dess medföljande 

ångest, sista ordet.  

 

Förberedelser 

 

För att fantasin om självmord ska kunna fungera som ångestlindrare krävs också att fantasin 

är trovärdig. För att fantasin ska behålla sin trovärdighet under en längre tid, då 

självmordshandlingen hela tiden skjuts upp, kan en med tiden alltmer konkret 

självmordsplan behöva utvecklas, och ständigt behöva fortskrida närmare en faktisk 

suicidhandling. Förberedelser kan även tänkas fungera som ett sätt att, med bibehållen 

trovärdighet för självmordsfantasin, skjuta upp det kanske obehagliga avgörande beslutet 

att ta sitt liv.  

 

Med tanke på frånvaron av ambivalens hos de som uttrycker att de förberett sig inför 

självmordet skulle man möjligen kunna generalisera att ju mer förberedelser som görs desto 

mindre ambivalens känner den suicidnära personen inför självmordet. Eftersom ambivalens 

är ett olustigt tillstånd av osäkerhet, och något man helst vill råda bot på, kan det tänkas att 

en drivkraft till att göra förberedelser inför en självmordshandling är att det minskar 

känslan av ångestfylld ambivalens.  

 

I samband med suicidhandlingar förekommer ofta impulsivitet (Ringel, 1953; Plutchnik, 

1995; Ottosson, 2004). Denna impulsivitet, i kombination med återkommande 

självmordstankar kan mycket väl upplevas som skrämmande för en visserligen suicidnära 

men ändå ambivalent person. I breven syns inte mycket av denna impulsivitet, men de 

flesta som tar sin liv skriver heller inga självmordsbrev. Att skriva ett självmordsbrev visar 

snarare på en viss grad av planering och kontroll. Att skriva ett avskedsbrev kan dock också 

räknas som en sorts mental och praktisk förberedelse. Just vid själva suicidhandlingen, efter 

att brevet skrivits, kan dock även de brevskrivande tänkas vara lika impulsiva som de icke-

brevskrivande. Detta kan inträffa just när inga fler ångestdämpande förberedelser är möjliga 

att på ett trovärdigt sätt göra, och självmordsbrevet skulle då utgöra just denna sista 

förberedelse. Förberedelser skulle på så vis kunna ”belönas” även genom dess dämpande 

inverkan på denna impulsivitet. 
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Om dessa förberedelser inför suicid pågår under lång tid - månader / år - kan 

förberedelserna, känslomässiga och praktiska, till sist vara så genomtänkta och välgjorda att 

steget till att utföra självmordshandlingen blir mycket kort.  

 

 

D i s k u s s i o n 

 

Inom metoden Grundad teori finns två kunskapsteoretiska huvudinriktningar. Den ena är 

Glasers ”post-positivistiska” verklighetssyn - att det finns en verklighet som teorin kan 

komma nära. (Glaser & Strauss, 1967). Den andra, senare utvecklade  inriktningen, står 

Strauss & Corbin (2008) för, som kan sägas ha en konstruktionistisk verklighetssyn, att en 

teori bara är ett sätt att konstruera en verklighet. De har även delade meningar om hur 

forskaren från början ska ta sig an sitt material. Enligt Glaser startar forskaren utifrån ett 

ganska brett intresse för ett forskningsområde, och inte utifrån en färdig frågeställning. 

Strauss & Corbin menar att man först bör finna den rätta forskningsfrågan. Också ifråga om 

forskningsmetodik har de skilda ståndpunkter. Glaser betonar kreativiteten i 

forskningsprocessen och menar att forskaren “äger” sin teori, och har en egen rätt att tolka 

och förklara sina data. Strauss & Corbin å sin sida har upprättat en systematisk modell för 

hur data ska tolkas utifrån en kausal villkorsmatris. Strauss & Corbin betonar vikten av 

validering av resultatet. ”Alla fenomen uppkommer bara under vissa betingelser och dessa 

betingelser bör klargöras.” Denna undersökning följer en medelväg med inslag av båda, 

närmast utifrån Guvå & Hylander (2003), men med betoning på Glasers inriktning. 

 

Analysen skedde inte helt förutsättningslöst, utan stödjer sig på bakgrundskunskaper om 

suicid och beteendeanalys. Framför allt söktes efter faktorer som kunde tänkas belöna 

tankar på självmord. Även Freud (1996) uppmärksammade i sina föreläsningar om neuroser 

”sjukdomsvinsten” och hur symtom kan bildas enbart för att undvika ångest.  

 

Att undersöka enligt grundad teori, men utifrån ett visst perspektiv kan låta motsägelsefullt 

då forskaren helst helt förutsättningslöst ska närma sig ämnet (Glaser & Strauss, 1967). Om 

detta alls är möjligt bedömdes som ytterst tveksamt. Strauss & Corbin (2008) har 

åtminstone dock lämnat detta ideal och för sina undersökningar upprättat, och valt att följa, 

en kausal villkorsmatris. Däremellan har andra forskare (Guvå & Hylander, 2003) utvecklat 

egna metoder allt efter ämnet de studerat. Att närma sig ämnet självmordsnära inre 

beteenden utifrån en inlärningsteoretisk, och empiriskt mycket validerad (Pavlov, 1906; 

Skinner, 1938) förförståelse, som studerats under flera år och ändå svårligen kunde 

ignoreras, bedömdes i sammanhanget som mycket acceptabelt.  

 

Validitet och reliabilitet 

 

De presenterade gemensamma beteendena kan kanske missuppfattas som att dessa är de 

enda som uttrycks i breven. Så är dock inte fallet. De flesta av de beteenden som kunde 

urskiljas i breven passade inte in i någon av de kategorier som presenterats. De är med 

andra ord unika för den enskilde författaren. Vid de första genomläsningarna av breven var 

det svårt att överhuvudtaget upptäcka några gemensamma beteenden. 
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Bedömningen av vilka citat som ska anses tillhöra vilken kategori kunde haft större 

reliabilitet om oberoende bedömare hade använts. I och med denna osäkerhet har 

undersökningens kvantitativa inslag begränsats till angivande av antal funna gemensamma 

uttryck inom respektive beteende eller kategori. Dessa kvantitativa resultat ska därför 

snarare betraktas som tendenser än som statistiskt säkerställda fakta. Även brevens validitet 

som uttryck för suicidnära personers sista tankar och känslor kan ifrågasättas. Beroende på 

relationen till den eller de som den suicidnära personen i brevet riktar sig till kan ett visst 

mått av social önskvärdhet inverka på vad författaren vill att de efterlevande ska få veta. 

Det kan mycket väl finnas andra orsaker till självmordet som brevskrivaren, av omtanke 

eller antipati, eller kanske bara av bristande förtroende, väljer att behålla för sig själv. 

Naturligtvis kan det också finnas skäl som av bristande insikt inte nämns. Denna 

undersöknings teori kan sägas vara ett tänkbart exempel på ett sådant skäl. 

 

Antaganden görs också att de inre beteendena i självmordsbreven speglar vad den 

suicidnära upplever, känner och tänker den närmaste tiden kring skrivandet av brevet. I och 

med att dysfunktionella beteenden som inte behandlats kan fortgå i åratal utan förbättring 

antas vidare att de beteenden som den suicidnära personen gör i samband med skrivandet 

av brevet har motsvarigheter i beteenden som pågått en längre tid innan själva 

suicidhandlingen. Dessa antaganden kan dock ifrågasättas, i synnerhet deras giltighet för 

samtliga undersökta brevskrivare. De tolkningar av citaten som indikatorer på ältande och 

separationsångest är subjektiv och byggs huvudsakligen på studier i ämnena och viss 

praktisk erfarenhet från utbildning och arbetslivserfarenhet som skötare inom 

vuxenpsykiatrin. Citaten kan säkert tolkas även på andra sätt. Eftersom studien enbart 

baseras på självmordsbrev är generaliserbarheten begränsad och resultatet bör tolkas 

försiktigt. Denna undersökning bör därför huvudsakligen betraktas som explorativ, och kan 

kanske utgöra inspiration till, och vara en tänkbar utsiktspunkt för, fortsatta 

beteendevetenskapliga studier av suicidalitet.  

 

Åldersskillnader 

 

Skillnader i ålder kan inverka på resultatets giltighet. Undersökningar om självmordsbrev 

bland äldre har inte givit entydiga resultat (Salib, Cowley &Healy, 2002; Leenaars, 2003) I 

en undersökning av Darbonne (1969a) delades suiciddöda personer som efterlämnat 

självmordsbrev in i olika åldersgrupper. Det visade sig att olika åldersgrupper har olika 

specifika kännetecken gällande vad och hur de uttrycker sig. Av detta drar Darbonne även 

slutsatsen att självmord inte kan sägas bero endast på ett enda syndrom utan uppstår av 

många olika individuella dysfunktioner. Vidare har Leenaars (1999) påvisat att unga vuxna 

suicidnära skiljer sig från de äldre genom att uppvisa högre nivåer av psykopatologi, lägre 

nivåer av jag-styrka och en sämre förmåga att klara av livets krav. I och med att denna 

undersöknings resultat utgörs av en sammanslagning av flera olika åldersgruppers 

beteenden är det möjligt att dess grad av giltighet varierar beroende på vilken åldersgrupp 

en undersökt enskild självmordsnära person tillhör. 

  

Könsskillnader  

 

I det första urvalet, ur brev 1-10, var sex skrivna av kvinnor och fyra skrivna av män. I det 

sammanlagda urvalet på 30 brev var utgjordes de undersökta brevskrivarna av elva kvinnor, 
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arton män och en av okänt kön. Alltså nästan två tredjedelar av författarna utgörs av män. 

Könsfördelningen bland alla som dör i suicid (i Sverige) är annars c:a tre gånger fler män 

än kvinnor (Ottosson, 2004). Det är möjligt att det förekommer skillnader i mäns respektive 

kvinnors suicidala beteenden. I åtminstone tre studier har dock inte några signifikanta 

könsskillnader bland personer som dött i suicid kunnat fastslås (Leenaars, 1988; Leenaars, 

De Wilde, Wenckstern & Kral 2001; Canetto & Lester, 2002). 

 

I breven med suicidmord är fyra av de sex breven skrivna av män, två är skrivna av 

kvinnor. Detta ger en, kanske skenbart, jämn könsfördelning. Underlaget är dock för litet 

för att dra några slutsatser om könsskillnader. Grashoffs egna urval kan möjligtvis även här 

ha påverkat.  

 

Kulturella skillnader 

 

Med undantag för ett av breven, som skrevs av en etiopisk medborgare, är samtliga brev i 

undersökningsmaterialet skrivna av tyskar. Detta kan väcka frågetecken angående 

resultatets generaliserbarhet för människor av annan nationalitet. Olika länder skiljer sig åt, 

både i antal suicid per capita och i respektive befolkningars åsikter om självmord. I en 

jämförelse av åsikter om självmord mellan slovakiska, svenska och japanska studenter 

visade det sig att slovaker, som överlag var mest emot suicid, trodde starkast på att suicid 

beror på både intrapsykiska och interpersonella orsaker. Svenskar, som var minst emot 

suicid, var inte övertygade om någon av dessa orsaker. Japaner, som låg på en mellannivå 

för / emot suicid, trodde minst på intrapsykiska orsaker och delade svenskarnas låga grad av 

tro på interpersonella orsaker. (Eisler, Wester, Yoshida & Bianchi, 1999).  

 

Dessa länder skiljer sig också åt i antal självmord per capita. En sammanställning från 

WHO, 2005-2009, visar till exempel att av 100 000 invånare begicks i Slovakien 25,7 

självmord, i Sverige 25,5 och i Japan 49,4 (WHO, 2011). Jämförs de olika nationella 

åsikterna om självmord med frekvensen av självmord kan dock konstateras att skillnader i 

allmänhetens åsikter om suicid inte tycks korrelera med suicid per capita. Om kulturella 

skillnader alls har någon påverkan på en suicidal process, eller om den är likadan oavsett 

kulturell bakgrund, är svårt att avgöra. Frågan om det föreligger någon skillnad mellan 

självmordsbrev från olika kulturer har undersökts i ett flertal studier, men något entydigt 

resultat har inte framkommit (Zonda, 1999; O´Connor & Leenaars, 2004; Girdhar, 

Leenaars, Dogra, Leenaars & Kumar, 2004; Wong, Yeung & Chang, 2009; Leenaars et al., 

2010)    

 

Självmordsbrevs generaliserbarhet 

 

Det är inte riktigt fastställt hur många som begår självmord som också efterlämnar ett brev - 

siffran varierar mellan 15 och drygt 30 procent. Shneidman (1982) hävdade då att de som 

skrev och de som inte gjorde det hade befunnits vara i stort sett lika i demografiska 

avseenden, det vill säga i fråga om ålder, ras, kön, anställning, civilstånd, hälsotillstånd, 

tidigare psykisk sjukdom, plats för självmordet och tidigare självmordsförsök. Stengel 

(1964) menar att ”Om de som skriver självmordsbrev skiljer sig i sin attityd från dem som 

inte efterlämnar något brev är omöjligt att säga. Möjligen skiljer de sig från det stora 

flertalet endast därigenom att de är goda brevskrivare." Skillnader mellan personer som 
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begått självmord, men utan att nödvändigtvis ha efterlämnat brev, har senare undersökts 

såväl i fråga om anställningsförhållanden (Aggarwal, 2008) och för skillnader mellan 

personer som gjort självmordsförsök, men överlevt, och personer som dött i suicid 

(Leenaars et al., 1992; Handelman & Lester, 2007). Inga signifikanta skillnader stod dock 

att finna.    

 

 

D i s k u s s i o n   a v   r e s u l t a t e t 

  

Stengel (1964) som studerat självmordsbrev framhåller att de förklaringar och motiv till 

suicid som uppges i breven är mycket skiftande. Det kan vara sorg över obesvarad kärlek, 

intellektuell självhävdelse, skam- och skuldkänslor i en vanhedrande situation, önskan att 

undgå fysiska eller psykiska sjukdomars plåga, en önskan att bespara ens närstående 

ytterligare ängslan, eller bara känslan av att ha rätt att bestämma sitt eget öde och sättet för 

sin död. Förutom just att undgå fysisk och psykisk sjukdom uttrycks allt ovanstående också 

i denna undersöknings resultat. Andra som skrivit om självmord och självmordsbrev 

(Shneidman 1982; Grollman, 2000; Beskow et al., 2005) ger i stort sett samma bild av 

brevens innehåll. Den grundade teori om självmord som framläggs i denna studies resultat 

är dock ännu oprövad, även om dess inlärningsteoretiska grund är empiriskt validerad sedan 

länge (Pavlov, 1906; Skinner, 1938).  

 

Depressiva uttryck 

 

Tecken på tunnelseende, vanligt vid depression, förekommer i några brevskrivares, i vad 

som i sammanhanget kan tyckas vara överdrivet konkreta önskemål, om att t ex böcker ska 

återlämnas och var nycklar finns. Ibland uttrycker sig brevskrivarna i antydningar. Det är 

möjligt att detta för brevskrivaren själv är tydligt, och den eller de närstående som brevet är 

avsett för kanske kan förstå. Uttryckssättet påminner dock mycket om den vid depression 

ofta förekommande svårigheten att återkalla mer än diffusa och generella minnen av 

händelser (Williams, 1996).  

 

I breven uttrycks många och varierande känslor vilket inte överensstämmer med den 

emotionella hämning som ibland förekommer i samband med depression (Ottosson, 2004). 

Detta behöver dock inte betyda att den suicidnära personen inte är deprimerad. Alla 

suicidnära är dock inte deprimerade och enligt teorin om det presuicidala syndromet är den 

sista fasen strax innan ett självmord präglad av dagdrömmar och ett på ytan mer normalt 

stämningsläge, där symtom på en eventuell depression inte längre märks av (Ringel, 1953). 

Det kan också tänkas att de sista förberedelser som görs tillfälligt stävjar såväl ångest över 

livssituationen som eventuellt depressiva symtom. 

 

Framtidsutsikter 

 

Vid den tid då självmordsbreven skrivs uttrycks ofta hopp om någon slags framtid, både för 

brevskrivarna själva och andra. Även i samband med avslutande välgångshälsningar, som 

nästan alla brev innehåller, visas ofta stor inlevelseförmåga / fantasi om andras framtida 

känslor. Sneidman & Farberow (1961) framhåller att suicidnäras logik ofta är bristfällig när 

det gäller hur de i självmordsbrev uttrycker beslutet att suicidera. Ofta framställer 
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författarna den förestående döden i olika omskrivningar så att självmordet framstår som 

något annat än ett slutgiltigt upphörande. Detta skulle kunna tolkas som att de föreställer sig 

egna framtida upplevelser efter självmordet. Exempel på detta kan sägas förekomma även i 

denna studies material.  

 

”Gråt inte över oss, för vi tar oss obegränsad semester från livet och är lyckliga över 

det!”  

 

Själva terminologin som används i fråga om självmord och självmordsbeteende kan vara 

problematisk. Suicidförsök där personen överlever benämns ofta som “misslyckat” och 

suicidförsök med dödlig utgång definieras som att den suicidnära “lyckades” i sin intention 

(Canetto, 1992). En självmordshandling, fatal eller inte, skulle istället kunna definieras som 

ett desperat försök att förbättra tillvaron i livet. Då skulle också syftningarna i breven på 

fortsatta upplevelser efter självmordshandlingen kunna förklaras (Lester, 1989). Då suicid 

ofta begås i ett regredierat tillstånd kan det även vara av intresse att veta att de flesta barn 

uppfattar döden som ett sömnliknande tillstånd som man, liksom Snövit i sagan, med hjälp 

kan vakna upp ifrån (Mishara, 1998).  

 

I breven undviks oftast ett direkt omnämnande av döden. Beslutet att suicidera uttrycks 

dock ofta med kraft, även om just ordet “dö” och ”död” för det mesta undviks och istället 

beskrivs indirekt i form av olika omskrivningar, eller utelämnas helt. Tonen i hur beslutet 

att begå självmord formuleras skiljer sig avsevärt från den vanligtvis mer återhållsamma 

tonen i brevens övriga innehåll. Även om ambivalens inför beslutet också kan förekomma 

så är beslutet att ta sitt liv uppenbarligen något som författaren verkligen tror sig om att 

klara av, att hålla fast vid och fullfölja / förverkliga. 

 

”Jag har bestämt att göra slut på mitt liv.”  

 

Denna kraft och kontroll beskrivs annars som just det som den suicidnära personen 

upplever sig mest vara i avsaknad av. Att faktiskt sluta att existera framstår som något 

underordnat. De undvikande uttryckssätten kan också tänkas vara något som utarbetats 

under en längre tid, under försök att trösta sig bort från en överväldigande ångest.    

 

Enligt Taylor (1978) görs många suicidförsök som ett spel med livet som insats. En av 

brevskrivarna i denna undersökning är ett tydligt exempel på just detta beteende:  

 

”Jag hoppar överbord idag med flytvästen på mig. 99.1 att jag inte klarar det. Skulle 

jag bli levande uppfiskad av ett annat skepp så hör jag av mig igen. /.../ När ni får det 

här brevet är jag kanske redan död eller också står lyckan mig bi och jag klarar mig.” 

 

Ett sådant spel med livet som insats kan vara ett resultat av flera olika faktorer. Dels den i 

samband med suicid vanligt förekommande impulsivitet och ambivalens. Dels som en 

tänkbar slutfas av ett suicidalt ältande, med förberedelser som pågått tills självmordsplanen 

inte längre kan göras mer grundlig och trovärdig och därför inte längre fungerar 

ångestlindrande. I det läget kan ett dylikt spel vara en sista möjlighet att kortsiktigt lindra 

ångest utan att behöva fatta ett oåterkalleligt beslut om att faktiskt dö.     
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Inåtvänd / utåtvänd aggressivitet 

 

Freuds teori om självmord menar bland annat att suicid är ett resultat av inåtvänd 

aggressivitet (Freud, 1917). Cantor (1976) och Farmer (1987) har dock funnit att 

självmordsnära personer snarast tenderade att rikta sin aggressivitet utåt. I denna 

undersöknings resultat skulle inåtvänd aggressivitet kunna ses som manifesterad i 

brevskrivarnas självanklagelser, och utåtvänd aggressivitet i brevskrivarnas anklagelser mot 

omgivningen. Enligt denna undersöknings teori skulle i så fall båda teorierna / 

observationerna om såväl inåt- som utåtvänd aggressivitet kunna rymmas. De två 

känslolägena - makt och maktlöshet - samt beteendena - anklagelser och självanklagelser - 

uttrycks ofta växelvis i breven. Detta stämmer överens med ältande, som ofta utgörs av ett 

sökande efter, och prövande av, den tröstande tanke som på kort sikt bäst kan lindra den 

återkommande betingade ångestreaktionen.  

 

Anknytningsoro 

 

Växlandet av starka känslor, som tar sig uttryck av ibland aggressiva beteenden, är något 

som även ses vid anknytningsoro. Om detta kan tolkas som att något slags ältande är 

verksamt i samband med anknytningsoro, eller vice versa, är svårt att säga. Att 

anknytningsoro, som utvecklas i tidig barndom, ofta förekommer i samband med 

suicidalitet kan dock antyda att uppkomsten till den ångest som driver ett eventuellt 

suicidalt ältande inte nödvändigtvis behöver röra ältande om en otillfredsställande 

livssituation.  

 

Inlärd hjälplöshet 

 

I breven förekommer i de suicidalas omsorg av andra även en del handfasta instruktioner 

och önskemål som de efterlevande ombeds att ta hand om, till exempel: 

 

”Allt annat har jag ju redan sagt dig. Tänk på att hastighetsmätaren i bilen tillhör 

Hans-Jurgen. Den andra (den nya) ligger på hyllan i garaget. Där finns också nyckeln 

till ladan (fastbunden i ett handtag).” 

 

Några rader längre ned i samma brev framhålls att: 

  

 ”Min känsla av att jag lämnar livet som en odugling och som ett misslyckande är 

tydlig.” 

 

Denna kombination av instruktioner till de efterlevande och självförringande återkommer i 

de flesta brev. Detta har i en undersökning av Darbonne (1969b) om självmordsbrevs 

innehåll, kopplats samman med suicidnära personers krav på närståendes emotionella stöd, 

svårigheterna att hantera förluster och förhöjt beroende av föräldrafigurer. Darbonne lägger 

med stöd av detta fram en teori om att suicidnära, kanske redan i barndomen, utvecklat ett 

behov av att bli uppassade (pampered) av sin omgivning. För att få försäkran om att vara 

önskvärd antar den suicidnära personen ett hjälpsökande beteende och lär sig också att 

manipulera sin omgivning till att ständigt hjälpa. Detta resulterar dock i svårighet att 

uppleva någon riktig individuation eller självvärde. 
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I sammanhanget kan det även vara av intresse att jämföra med forskning om suicid och 

barn. Mishara (1998) har i en studie visat att barn inte har en utvecklad självständighet 

gentemot sina föräldrar, att de ser föräldrarnas problem som sina egna och ofta själva tar på 

sig skuld för föräldrarnas problem. Suicidala barn kan också se det som att föräldrarna 

skulle må bättre om barnet inte fanns, och ser självmord som ett sätt att lösa familjens 

problem (Sabbath, 1969). Suicidala barn har ofta också en bristande verklighetsprövning, är 

impulsiva och har bristande känslomässig och social problemlösningsförmåga (Pfeffer et 

al., 1995). 

 

Något liknande tas upp av Petersson (1999) som hävdar att inlärd hjälplöshet, som en del av 

den kvinnliga könsrollen, förklarar varför ångest och depression är så mycket vanligare 

bland kvinnor. Petersson menar att kvinnor under sin uppväxt, genom socialisering, formas 

till att ge upp alla försök till att själv finna lösningar på problem. Istället inriktar de sig på 

att inhämta lösningar från andra människor, och i och med det även acceptans, som väg till 

kontakt med sin omgivning. I denna undersökning framkommer att 23 av brevskrivarna har, 

ibland långtgående, önskemål. Ungefär 2/3 av dessa är män och 1/3 utgörs av kvinnor. Då 

de undersökta brevskrivarna i denna undersökning utgörs av ungefär 2/3 män och 1/3 

kvinnor verkar, i just detta beteende, inga könsskillnader förekomma bland suiciddöda. 

 

Jämförelse med Baumeisters teori 

 

Baumeisters teori i sex steg, om självmord som en flykt från jaget, överensstämmer till viss 

del med denna undersöknings resultat. 1:a och 2:a steget, motsvaras av innehållet i de flesta 

av breven. 3:e steget, om en förhöjd självmedvetenhet är inte synlig i självmordsbreven och 

kräver med all sannolikhet en omfattande bakgrundsinformation om den suicidnära 

personen för att kunna påvisas. 4:e steget, att negativ affekt uppkommer vid jämförelsen av 

jaget med den av en själv förväntade standarden finns flera exempel på i de undersökta 

breven. Ett fåtal av författarna håller sig dock med en egen standard, som skiljer sig från 

omgivningens, och där tidigare tillkortakommanden förklaras som en naturlig konsekvens 

av oacceptabla krav.  

 

”/.../ Vi är inte skapta för det här prestationssamhället. Vi tillhör inte massan, 

jättehjorden, som alla vandrar omkring som plastmänniskor. ”Inte sticka ut ur 

mängden, håll dig på din plats!” - det är deras devis. Men inte vår! /.../” 

 

Självmordet beskrivs i dessa fall som en protest och avståndstagande mot omgivningens 

förväntningar, vilket inte överensstämmer med Baumeisters teori. De med en egen standard 

utgör dock en minoritet av författarna, vilkas brev ofta kan liknas vid politiska eller 

filosofiska manifest. Detta uttryckliga avståndstagande skulle dock kunna ses som ett 

typiskt tröstetänkande och passar väl in i denna undersöknings grundade teori. Då de med 

egen standard är så få kan dock inte dessas beteende bedömas vara gemensamt för 

suicidnära personer. 

 

5:e steget, flykten från meningsfullt tänkande till tillståndet av kognitiv dekonstruktion, för 

att slippa uppleva negativ affekt, och som får göras om, gång på gång, med allt starkare 

medel, påminner mycket om denna undersöknings teori om suicidalt ältande, som i grunden 
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också är en flykt, undan ångest. 6:e steget med en förhöjd grad av impulsivitet syns inte 

många tecken på i denna undersöknings material, men det kan möjligen förklaras med att 

skrivandet av brevet, liksom andra förberedelser, har en tillfällig dämpande inverkan på 

impulsivitet..  

 

 

T a n k a r   i n f ö r   e n   b e h a n d l i n g s s t u d i e 

 

Detta avsnitt lades till inför eventuellt test av teorin i en behandlingsstudie. Skulle detta 

göras finns då även möjlighet att falsifiera teorin. Det är också möjligt att även andra typer 

av behandlingar kan prövas utifrån teorin, eller bara utifrån delar av resultatet. 

 

Att utreda och åtgärda bakomliggande psykiatriska, sociala och psykologiska orsaker till att 

patienten alls börjat överväga självmord är av stor vikt för att finna de faktorer som 

förstärker, såväl orsakerna till den aktuella livssituationen som till själva suicidaliteten. Om 

dessa orsaker framgångsrikt kan åtgärdas kommer kanske också ett eventuellt suicidalt 

ältande tillfälligt att upphöra. Åtminstone behöver i så fall kanske inte självmordsplanens 

trovärdighet längre bekräftas genom framåtskridande förberedelser. Tyvärr är återfall 

vanliga och suicidalitet kan ofta ligga latent under långa tider (Williams et al., 2004; 

Beskow et al., 2005).  

  

Orsakerna till en bakomliggande ångest kan vara flera, och i fall med till exempel 

anknytningsoro kan det tänkas att ångesten närmast förekommer som ett trait, ett 

personlighetsdrag, eller i alla fall att det föreligger en förhöjd sårbarhet för ångest. Detta 

behöver dock inte betyda att suicidalitet hos dessa personer inte är behandlingsbar, men att 

suicidaliteten hos dessa kan behöva separeras från ångestproblematiken, och ses som ett 

fenomen i sig. Efter en behandling för suicidalitet skulle de med andra ord kanske 

fortfarande ha problem med, och sårbarhet för, ångest men inte längre behöva vara 

suicidala.  

 

Om ett suicidalt ältande inte uppmärksammas vid en behandling av en suicidnära person 

kan beteendet lätt återkomma. Förberedelserna, mentala och praktiska, kan då tas vid där de 

sist lämnades, med kanske en mycket kort väg kvar till en suicidhandling. En fullständig 

bot efter en behandling för suicidalt ältande är förmodligen svår att uppnå. En behandling 

skulle dock kunna tänkas förlänga vägen till självmord och på så vis öka chansen till att den 

suicidnära själv, vid till exempel en period av nedstämdhet eller vid återfall, kan 

uppmärksamma beteendet. Det kan då även ses som en varningssignal för att måendet 

sjunkit under en acceptabel nivå, så att hjälp kan sökas i tid. 

 

En behandling för suicidalt ältande bör, som övrig behandling mot ältande, inriktas på 

utsläckning av beteendet med hjälp av exponering med responsprevention (Wadström, 

2007). Vid ältande gäller det att sluta tänka tröstetanken, att avstå från sjukdomsvinsten, 

och istället stå ut med och acceptera tankarna på det obehagliga utan att göra eller tänka 

något för att ändra, undvika eller kontrollera dem (Wadström, 2007). Man behöver inte stå 

ut med att olustiga tankar alltid är sanna, men väl att de kan vara sanna. Rena 

missuppfattningar som inte i sig själv väcker ångest utan fungerar som bakgrund till 

ångesten bör rättas till. Om en tanke däremot är direkt ångestprovocerande bör den inte 
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rättas till, hur felaktig den än är (Wadström, 2007). Att försöka motbevisa en obehaglig 

tanke, vilket vanligtvis görs i en rent kognitiv behandling, bör undvikas då detta lätt skapar 

nya tröstetankar, med förstärkning och ett försvårat ältande som resultat (Wadström, 2007). 

Även vid en eventuell utredning om bakgrunden till olusttankarna måste försiktighet iakttas 

så att detta inte förvärrar ältandet. Att nå en känsla av förståelse, varför livet blev som det 

blev, kan även fungera som lugnande, ångestdämpande och fungera belönande för ångesten 

man nyss kände, som får tvivel och ångestfyllda olusttankar att återkomma på nytt 

(Wadström, 2002).    

 

I en behandlingsstudie av självmordsnära personer kan det handla om att, istället för en 

ändlös skuldutredning, tillåta och utstå en bearbetning av sorg. Istället för att närma sig 

suicid genom fantasier och praktiska förberedelser stå ut med ångest, oavsett ursprung, tills 

ångesten släckts ut. Då det suicidala ältandet troligtvis fungerar som en betingad reaktion 

kan många suicidförberedande handlingar och tankar göras mer eller mindre omedvetet. 

Det är därför av stor vikt att ta reda på och avsluta alla suicidförberedande beteenden. Även 

att om möjligt återställa sådant som tidigare gjorts som en del av förberedelserna. Inte i 

första hand bara för att försvåra en impulsiv suicidhandling, utan för att den ångest som 

ligger bakom viljan till suicid ska kunna upphöra. 
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