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Abstract 

 

During 2010, 1446 people committed suicide in Sweden. Research shows that groups that are 

less favored in society have an increased risk of suicide. Social services often encounter 

groups of people that have a high risk of suicide, for instance welfare recipients or substance 

abusers. The purpose of this study was to shed light on how social workers talk about suicide 

and how this might affect interactions with suicidal clients. The study is based on qualitative 

interviews with five social workers in Stockholm. The results were analyzed using the theory 

of professional discretion and the perspective of existentialism. The most important results 

were that social workers do not think that they can help suicidal clients on their own, instead 

they need psychiatric help. Meeting with suicidal clients raises a lot of feelings and one way 

to cope with this is by distancing oneself from the client. The study also showed that suicide 

is a complex issue and it can be hard to find a position between the human right of autonomy 

and the will to help people. Continuity was viewed as an important factor, but due to the work 

load it can be hard to follow up these clients. 
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Inledning  

 

Självmord och självmordsförsök är ett stort samhällsproblem och folkhälsoproblem både i 

Sverige och i resten av världen (Ringskog Vagnhammar & Wasserman, 2010). 2010 dog 1446 

personer till följd av självmord i Sverige. Det är ungefär fyra personer varje dag och tre 

gånger mer än antalet döda i trafikolyckor. Antalet självmordsförsök uppskattas till tio gånger 

fler än antalet fullbordade självmord. Mörkertalet är stort eftersom alla självmordsförsök inte 

kommer till sjukvårdens kännedom (Socialstyrelsen, 2011). 

 

När människor tar livet av sig blir det både en individuell tragedi, en tragedi för de anhöriga 

och en förlust för samhället. Suicidala människor är ofta psykiskt sjuka eller deprimerade och 

de kan känna hopplöshet (Mishna, Antle & Regehr, 2002). Det kan ses som en moralisk 

skyldighet för alla människor i ett samhälle att ingripa för att förebygga självmord (a.a.). Det 

går att förebygga självmord och självmordsförsök genom att öka kunskapen om 

självmordsproblematik hos de människor som jobbar i människovårdande yrken och som 

kommer i kontakt med självmordsnära individer (Beskow, 2000a). Forskningen visar att det 

är stor brist på kunskap kring självmord idag. Att prata om självmord och självmordsförsök är 

fortfarande tabu. Det är viktigt att höja kunskapen om suicid i syfte att bryta det fortfarande 

starka suicidtabut.  I framtiden kommer detta att påverka möten med suicidala klienter 

positivt, som i sin tur leder till bättre suicidprevention (Beskow, 2010). 

 

Självmord och självmordstankar ses ofta som symtom på psykisk störning som depression 

och ångest. De människor som har självmordstankar ser ofta självmord som en utväg, en 

befrielse (Socialstyrelsen, 2009). Det är viktigt att den personen får hjälp att lösa sina 

problem. Grunden i självmordspreventionen är att kunna upprätthålla nära och levande 

kontakter med andra människor (a.a.). En åsikt som ofta återkommer är att om människor har 

bestämt sig att ta sitt liv så går det inte att hindra dem. Forskningen visar dock att självmord 

ofta går att förebygga (NASP, 2008). För att kunna ha en framgångsrik prevention mot 

självmord måste man öka kunskapen kring vilka grupper i samhället som ligger i riskzonen 

för att begå självmord och belysa attityder till dessa personer. I syfte att minska antalet 

självmord i Sverige kom Regeringen med ett uppdrag 2008 till Socialstyrelsen, Statens 

folkhälsoinstitut och Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa 

på Karolinska institutet (NASP). Uppdraget var att utarbeta ett informationsmaterial om hur 
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man kan förebygga självmordsförsök och självmord bland skolelever, att ta fram förslag på 

utbildningsinsatser avseende vård och omhändertagande av personer med 

självmordsproblematik och att ta fram åtgärder för att öka kunskapen om självmord i 

befolkningen (Regeringen, 2008). Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet lämnade ett förslag 

på nio strategier som kunde ingå i ett nationellt program för suicidprevention. En av 

strategierna var att höja kompetensen i suicidprevention för den som i sin yrkesutövning 

möter personer med självmordsproblematik (NASP, 2008). 

 

Grupper som är mindre gynnade i samhället har en ökad självmordsrisk och det är bland annat 

personer med låg inkomst och låg utbildning (Otterblad Olausson, 2006). Socialtjänsten är 

den instans som har mycket kontakt med högriskgrupper till suicid, bland annat människor 

med missbruk och försörjningsstöd. Personer som har försörjningsstöd finns i högre grad 

representerade bland de som avlidit till följd av självmord (a.a.).  En studie som undersökte 

socialtjänstpersonalens kunskap om självmordsproblematik visade att många socialarbetare 

kommer i kontakt med suicidala klienter, men socialarbetarnas erfarenheter och attityder till 

självmord finns inte dokumenterat (Feldman & Freedenthal, 2006). Detta fast socialarbetare 

är den yrkesgruppen som ofta kommer i kontakt med suicidala klienter och har stora 

möjligheter att ingripa om de upptäcker dessa klienter i tid (a.a.).  Därför är det viktigt att 

belysa hur socialsekreterare talar om suicidalitet, vilka tankar och funderingar som förmedlas 

kring suicidalitet och suicidala klienter. 

 

Syfte 
 

Syftet med undersökningen är att beskriva och analysera hur socialsekreterare inom 

ekonomiskt bistånd talar om suicidalitet och hur detta kan påverka möten med suicidala 

klienter. 

  

Frågeställningar 

 Vilka tankar och känslor förmedlar socialsekreterare kring suicidalitet? 

  Hur kan socialsekreterares tankar och känslor påverka möten med suicidala klienter? 
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Terminologi  

Suicid (självmord) är en avsiktlig, självdestruktiv handling som leder till döden 

(Nationalencyklopedin, 2012). Suicid och självmord är synonymer, men ordet suicid har 

börjat användas mer idag och ersätter ordet självmord i många olika sammanhang. Det beror 

dels på att Sverige har blivit en del av det internationella forskarsamhället, där engelskan är 

det framträdande språket och dels på att ordet självmord kan föra tankarna till mord och 

kriminella handlingar och därför föredrar många att ordet suicid ska användas istället. 

Samtidigt föreslås att uttrycket “begå självmord” ersätts av uttrycket “att ta sitt liv” (NASP, 

2008). Ordet suicid kan å andra sidan uppfattas som alltför kliniskt och avståndstagande och 

kan även ses som ett undvikande att nämna fenomenet vid sitt rätta namn. (a.a.). Vi har valt 

att i denna studie använda båda uttrycken parallellt i den löpande texten. 

 

Suicidalitet beskrivs av Beskow, Palm Beskow & Ehnvall (2005) som allt ifrån tankar på död 

och suicid, suicidförsök och fullbordad suicid.  

 

Självmordsprocessen innefattar utvecklingen från den första allvarliga självmordstanken över 

eventuella självmordsförsök till fullbordat självmord. Beteckningen betonar utvecklingen över 

tid och visar att självmorden inte bara sker, utan de har alltid en historia. (NASP, 2008) 

 

Avgränsningar 

I vår uppsats har vi för avsikt att undersöka vilka tankar och funderingar som några 

socialsekreterare på försörjningsstöd har kring suicidalitet, därför avgränsas denna studie till 

enheten för ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten. Studien avgränsas geografiskt till 

Stockholms län. 

 

Uppsatsens disposition 

Denna uppsats är indelad i åtta olika kapitel. I det första kapitlet som är inledningen beskrivs 

studiens problemområde samt studiens syfte och frågeställningar.  Begreppsdefinition och 

avgränsningar ingår också i detta kapitel.  Det andra kapitlet innehåller bakgrundsinformation 

som är betydelsefull för att få en förståelse för självmordsproblematiken. I följande kapitel tar 

vi upp tidigare forskning som anses relevant för denna studie. I teorikapitlet presenteras valda 
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teoretiska perspektiv. I metodkapitlet beskrivs tillvägagångssätt och diskussion förs kring 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Resultatet presenteras i ett eget kapitel uppdelat i 

fyra teman. I analyskapitlet presenteras fyra teman som vi väljer att lyfta fram och analysera. 

Uppsatsen avslutas med en diskussion där framkomna resultat diskuteras, värderas och tolkas. 

Diskussionskapitlet innehåller även en diskussion kring den valda metodens för- och 

nackdelar och förslag till vidare forskning.  

 

Bakgrund 
 

Historisk utveckling av synen på självmord 
 

Suicid har förmodligen existerat lika länge som mänskligheten. Synen på suicid har förändrats 

genom tiderna och mellan olika kulturer (Rosen, 1977). Genom att se på självmord även ur ett 

historiskt perspektiv kan förståelsen kring suicidalitet vidgas. I denna studie kommer endast 

en kort historisk redogörelse att göras, med fokus på Sverige och Europa. 

 

Mäkinen (1997) beskriver att självmord var mer accepterat i Norden under vikingatiden än 

under de följande århundradena. Dåtidens samhälle betraktade ära som eftersträvansvärt. Det 

ansågs bättre att begå självmord och offra sig åt Oden än att förlora en strid och dra vanära 

över släkten. När kristendomen fick en allt starkare ställning så blev självmord en lika 

allvarlig förseelse som mord. Ett liv ansågs vara Guds egendom vilket gjorde att självmordet 

sågs som moraliskt förkastligt, förutom då det handlade om martyrskap. De teologiska 

grunderna för att se på självmord som en synd kan spåras tillbaka till kyrkofadern Augustinus 

skrifter på 400-talet e.kr. Han ansåg att det var värre att ta sitt eget liv än att mörda någon 

annan, då man bara tog livet av en kropp. En självmördare fördömde sin själ till att brinna i de 

eviga lågorna. Kyrkan hade ett starkt inflytande på lagstiftningen, och första gången det 

lagstiftades mot självmord i Sverige var år 1442. Vid självmord kunde dödsbon konfiskeras 

och kroppen skändas. Kroppen fördes ut i skogen för att brännas på bål. De som tagit sitt liv 

fick inte bli begravda på kyrkogården enligt ett uttryckligt förbud som kyrkan införde år 1571. 

Om en tingsrätt beslutade att den som tagit sitt liv inte kunde anses vara vid sina sinnens fulla 

bruk så fick kroppen begravas på kyrkogården. (Mäkinen, 1997) 

 

Det utvecklades nya idéer kring suicid och under upplysningstiden började den kristna 

tolkningen att kritiseras.  Det gjordes empiriska undersökningar och en kritisk diskussion 
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fördes. Detta ledde till en mer liberal syn på suicidalitet. Under 1700 talet lades grunden till 

att även se självmordsproblematik i relation till samhället och inte enbart som en individuell 

problematik. (Rosen, 1977)   

 

Émile Durkheim (1983) ses av många som en förgrundsgestalt inom forskningen kring 

självmord. Han såg självmord som ett oberoende socialt fenomen och påvisade i sin forskning 

att självmordsfrekvensen är relaterad till hur samhället ser ut. Han menar att det handlar om 

graden av social integration och social reglering och när samhället förändras då ändras även 

självmordstalen. Han skriver vidare att den enda individuella faktor som kan vara orsak till 

självmord är psykisk sjukdom, men självmordsfrekvensen i samhället har ingen direkt 

koppling till förekomsten av psykiska sjukdomar. (Durkheim, 1983) 

 

Mäkinen (1997) beskriver hur en avkriminalisering av självmord började under 1700 talet i 

Europa. Det inleddes i Toscana 1786, Frankrike 1791 och Preussen 1796. I och med 

Napoleonkrigen spreds avkriminaliseringen till andra länder. I Sverige skedde det när 1864 

års strafflag trädde i kraft den första januari 1865. I England skedde avkriminaliseringen så 

sent som 1961. I Sverige fanns kyrkliga sanktioner kvar till 1908, men även långt efter det så 

levde seden kvar att i begravningsannonsen ange att begravningen skulle ske i stillhet, vilket 

då angav att det rörde sig om ett självmord. (Mäkinen, 1997) 

 

Självmord är ett begrepp som än i dag väcker många känslor. Beskow (1994) menar att den 

rädsla som självmordsproblematiken kan väcka, är en konsekvens av det starka tabu som 

historiskt sett utvecklades bland annat på grund av religionens ståndpunkt kring självmord 

och att det under lång tid var kriminellt. När någon tar sitt liv så kan de närstående uppleva 

både skuld, skam och dåligt samvete förutom känslor av sorg. Även om synen på självmord 

har blivit mer liberaliserad, så handlar det också om en existentiell fråga, vilket kan väcka 

många känslor. Det går att se på självmordshandlingar ur ett paternalistiskt perspektiv, då ses 

det som en plikt att hjälpa den person som har självmordstankar (Beskow, 1994). Självmord 

kan även ses som ett fritt val, att alla människor har autonomi och därmed ansvarar för sina 

handlingar (a.a.). Detta menar Beskow (1994) kan ge ett etiskt dilemma, har människan en 

självbestämmanderätt som inte kan ifrågasättas, eller har alla människor en plikt att hjälpa den 

medmänniska som har självmordstankar. Detta är en fråga som det inte finns något enkelt svar 

på, kanske är det därför som begreppet självmord knappast lämnar någon oberörd.   
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Förekomst och internationella jämförelser 
 

Självmord är en vanlig dödsorsak i Sverige idag. Senaste tillgängliga statistik från 

Socialstyrelsen visar att 2010 dog 1446 personer till följd av självmord i Sverige, ca 70 % var 

män och 30 % var kvinnor (Socialstyrelsen, 2011). Antalet självmord har minskat de senaste 

25 åren, men det gäller inte personer i åldersgruppen 15-24. Självmordsförsök bland kvinnor i 

åldern 15-24 har ökat och självmordsförsök bland män i samma åldersgrupp är oförändrat. 

Förekomsten av självmord i Sverige stämmer samman med genomsnittet i EU och är den 

vanligaste dödsorsaken för män 15-44 år och näst vanligaste dödsorsaken för kvinnor i samma 

ålder (Socialstyrelsen, 2006). De vanligaste självmordsmetoderna för kvinnor är förgiftning, 

hängning och dränkning. För män är de vanligaste självmordsmetoderna hängning, förgiftning 

och skjutning (Ringskog Vagnhammar & Wasserman, 2010).  

 

En miljon människor tar livet av sig varje år visar statistiken från världshälsoorganisationen 

(WHO, 2012). Det inträffar ett dödsfall var 40 sekund till följd av självmord i världen. Under 

de senaste 45 åren har självmord ökat med 66 % över hela världen och det anses som en av de 

vanligaste dödsorsakerna bland personer i åldern 15-24 år. I vissa länder är det den näst 

vanligaste orsaken till dödsfall i åldersgruppen 10-24 år. Självmordsförsöken är upp till tjugo 

gånger vanligare än fullbordade självmord. Psykiska sjukdomar som depression i kombination 

med alkoholanvändning är en viktig självmordsfaktor i Europa och Nordamerika (WHO, 

2012). Prognoserna visar att om man inte sätter in preventiva åtgärder så kommer år 2020 1.5 

miljoner människor att dö av självmord och 15-30 miljoner människor kommer att försöka ta 

sitt liv (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2009). De högsta självmordstalen i 

Europa när det gäller män har Litauen, Kazakstan och Ungern och när det gäller kvinnor har 

Ungern, Schweiz och Finland de högsta självmordstalen (Ringskog Vagnhammar & 

Wasserman, 2010). 

 

Stress – sårbarhetsmodellen 

 
Självmord och självmordsförsök är komplexa och det finns inte några enkla förklaringar till 

varför människor tar livet av sig. En förklaringsmodell som hjälper till att förstå suicidalitet är 

den så kallade stress - sårbarhetsmodellen. Modellen är allmänt accepterad som en teoretisk 

referensram för att förstå den suicidala utvecklingsprocessen (Wasserman et al., 2012). Den 

tar sin utgångspunkt i individens psykiska sårbarhet, som kan vara både medfödd och 
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förvärvad genom till exempel olika trauman tidigt i livet (Ringskog Vagnhammar & 

Wasserman, 2010). Om en känslig och sårbar individ samtidigt utsätts för flera svåra och 

traumatiska händelser som framkallar stress, då kan individen uppleva ångest, nedstämdhet 

och hopplöshet (Wasserman, 2000). De situationer som kan framkalla stress kan till exempel 

vara svåra kriser eller trauma, missbruk, förlust av nära och kära, mobbning, arbetslöshet, 

akut somatiskt eller psykiskt sjukdom, trakasserier på arbetsplatsen eller i skolan (a.a.). 

Känslorna av ångest, nedstämdhet och hopplöshet kan även orsaka fysiologiska reaktioner i 

kroppen (a.a.). Om det blir långvarigt kan detta sätta igång självmordsprocessen och leda till 

självmordshandlingar (a.a.). Därför är det viktigt att upptäcka dessa individer tidigt, för att 

redan under uppväxten eller senare i livet sätta in insatser för att kompensera sårbarheten och 

stärka de individer och deras kompetens (a.a.). Det gör man bland annat med stöd från familj 

och vänner, samt stöd från samhället (a.a.).  

 

Självmordsprocessen  
 

Det är viktigt att se suicidalitet som en process (Beskow et al., 2005) för att kunna förstå vad 

som leder en människa fram till att välja självmord som en utväg. Med självmordsprocess 

avses en utveckling från den första allvarliga självmordstanken över eventuella 

självmordsförsök till fullbordat självmord (NASP, 2008). Om människor som kommer i 

kontakt med suicidala individer lär sig att vara uppmärksamma på de signaler som ingår i en 

självmordsprocess så kan man kanske bryta den negativa utvecklingen och hjälpa fler 

personer som har tankar på att ta sitt liv (Ringskog Vagnhammar & Wasserman, 2010; 

Wasserman, 2001a). 

 

Självmordsprocessen kan vara mycket snabb, men oftast tar det relativt lång tid och den kan 

pågå i flera decennier innan ett självmord eller självmordsförsök inträffar (Beskow et al., 

2005). Självmordsbenägenhet kan vara akut, latent och kroniskt. Självmordstankar kan vara 

borta under längre perioder för att sedan komma tillbaka vid nya påfrestningar, kriser och vid 

psykiskt sjukdom (Beskow, 2000b). Före ett självmordsförsök kan intensiteten i 

självmordbenägenheten öka och individen får känslor av djup depression, hopplöshet, 

desperation och ökad ångest. Vid ett definitivt beslut kan oron ersättas av ett lugn, vilket kan 

vilseleda anhöriga och andra människor i närheten. Självmordsbenägenheten kan ibland även 

sjunka efter beslutet och det kan resultera i att handlingen inte blir av. Statistiken visar att 1 av 

100 personer med självmordstankar tar sitt liv, vilket betyder att de flesta självmordsprocesser 
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läks ut. Det kan antingen ske av sig själv eller genom stöd och hjälp utifrån (Beskow, 2000b). 

   

Tidigare forskning  
 

Kapitlets disposition 
 

Detta kapitel inleds med en presentation av litteratursökningen och de avgränsningar vi valt 

att göra. Vidare presenteras den forskning som vi fann relevant för denna studie. Den 

presenteras under dessa rubriker: självmord och självmordsprevention, riskgrupper och 

riskfaktorer, föreställningar om suicid, attityder och hur de påverkar möten med klienter och 

socialarbetare och kunskap kring självmord. 

 

Litteratursökning och avgränsningar  
 

Litteraturen som ansågs relevant för denna studie söktes bland svensk och internationell 

forskning. I avsnittet tidigare forskning har peer reviewed (kollegialt granskade) artiklar och 

avhandlingar använts. På Diva har vi tittat på andra uppsatser och avhandlingar rörande suicid 

för att se vilka referenser som återkommer inom forskningsområdet. I första hand valde vi att 

utgå från forskning som publicerats mellan åren 2000 och 2012, men äldre forskning som 

tycktes vara av betydelse för vår undersökning har inte uteslutits. Vi har även bestämt att 

använda oss av forskning som Jan Beskow och Danuta Wasserman har redovisat i olika 

böcker, eftersom de båda är framstående forskare inom suicidområdet. 

 

Databaser som vi har sökt i är Academic search premier, Google scholar, Libris och 

Mendeley, en databas från Karolinska institutet. På Karolinska institutet i Stockholm finns 

nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). NASP är 

statens expertenhet för suicidprevention och ett samarbetsorgan med 

Världshälsoorganisationen (WHO).  Vi har haft kontakt med några av forskarna där som har 

gett oss tips och idéer när det gäller vår undersökning. På NASP finns ett vetenskapligt 

bibliotek med artiklar från den senaste forskningen. Ett forskningsteam går igenom all 

forskning som utkommer på suicidområdet och det som de anser är av stor vikt och intresse 

på området publicerar de i sitt bibliotek. Vi valde några artiklar där och för att vara helt säkra 

på att den forskningen som vi vill använda i vår uppsats är peer reviewed har vi sökt samma 

artiklar på Academic search premier. Det är dessa artiklar som använts i studien. Även 

referenser i de artiklarna har gett oss idéer för vidare läsning. 
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Sökord som använts på svenska i olika kombinationer är bland annat: självmord, attityd, 

socialt arbete, försörjningsstöd, och sökord som använts på engelska i olika kombinationer är 

knowledge, suicid, attitude, prevention, social work, income support, socio-economic och 

attempted suicid. Sökningen gjordes enligt så kallad Boolesk logik och i sökningen användes 

trunkering, frassökning och kombinationer. 

 

Forskningsgenomgången visar att socialarbetarnas kunskap och hantering av suicidala klienter 

är ett ganska outforskat område. En svensk studie som hittades fann vi intressant och relevant 

för denna studie. Det är en intervjustudie om socialtjänstpersonalens hantering av suicidala 

klienter. Annan relevant forskning för denna studie anser vi är den forskning som handlar om 

sjukvårdspersonalens hantering av suicidala klienter. Den anser vi relevant för denna 

undersökning eftersom både socialarbetare och sjukvårdspersonal har ett människovårdande 

yrke och möter människor med självmordsproblematik.  För att uppnå syftet och besvara 

frågeställningarna till vår undersökning tycker vi att det behövs en helhetsbild på 

självmordsproblematiken.  Annan relevant forskning som vi hittat och utgått ifrån i denna 

studie berör självmord och självmordsprevention, föreställningar kring självmord, tabu, myter 

och attityder och hur dessa påverkar möten med klienten, samt forskning om riskfaktorer och 

riskgrupper. 

  

Självmord och självmordsprevention 

Självmord och självmordsförsök går att förebygga menar forskare. I det självmordspreventiva 

arbetet kan man rikta insatser till hälso- och sjukvård eller till befolkningen i allmänhet. En 

viktig faktor i självmordsprevention är att öka medvetenheten bland befolkningen om att 

självmord går att förebygga. Syftet med informationskampanjer riktade till befolkningen är att 

hitta individer och grupper som är i behov av hjälp. Det är även viktigt att personalen inom 

psykiatrin har kunskap och resurser för att kunna hjälpa suicidala människor. Om personalen 

saknar kunskap och resurser för att hjälpa suicidala individer så kan de lätt bli frustrerade och 

visa missnöje, vilket kan leda till negativ inverkan på suicidala människor. Suicidala individer 

är mycket känsliga och kan känna sig avvisade av sjukvårdspersonal, om de märker deras 

frustration. Detta kan leda till självmordstankar och självmordshandlingar. Det är viktigt att 

det finns kunniga människor som under den suicidala processen kan ge den hjälpen som 

suicidala individer behöver. Därför är det viktigt att identifiera riskgrupper, förbättra 
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diagnoser och behandling av suicidala människor, samt erbjuda bättre rehabilitering för dem 

som har försökt ta livet av sig. (Wasserman, 2001b) 

 

Avgörande faktorer för ett gott resultat vid självmordsprevention är att en kombination av 

biologiska, psykologiska och sociala insatser används (Wasserman et al., 2012). En suicidal 

person kan behöva hjälp med andra problem än de rent medicinska. Det kan exempelvis 

handla om att få ett arbete eller att få hjälp med ekonomin (Skogman, 2006). En suicidal 

person kan också behöva lära sig att söka hjälp i ett tidigare skede innan situationen känns 

övermäktig. Det är även viktigt att den suicidala personen lär sig lösa de bakomliggande 

problem som kan finnas (a.a.).  I dagens samhälle finns många människor som känner sig 

isolerade och saknar stöd i sin omgivning (Wasserman, 2001b). Sårbara människor kan känna 

existentiell kris och ha svårt att se meningen med livet, vilket kan leda till självmordstankar 

och självmordsförsök. Befolkningsinriktad självmordsprevention fokuserar på att bygga upp 

stödjande nätverk och stärka kunskap som skyddar människor i svåra situationer. Det är då 

viktigt att närma sig dessa personer och motverka deras isolering (a.a.).  

 

Studier har visat att suicidala personer inte alltid har för avsikt att dö när de gör ett 

självmordsförsök. Flera patienter som vårdats på en psykiatrisk klinik efter ett 

självmordsförsök menade att de inte visste varför de hade försökt ta livet av sig (Skogman, 

2006; Wiklander, Samuelsson & Åsberg, 2003). Wiklander et al. (2003) visade med sin 

undersökning att några av patienterna aldrig hade pratat om sina innersta känslor tidigare och 

några uppgav att de inte var medvetna om sina känslor före självmordsförsöket. Den 

vanligaste orsaken till suicidförsök som anges i Skogmans (2006) studie var att slippa ifrån en 

besvärlig livssituation och därefter angavs motivet att vilja dö. Två tredjedelar sade sig ha 

tappat kontrollen över situationen och hade inte bestämt sig i förväg för att göra ett 

suicidförsök. Drygt hälften av de intervjuade menade att självmordsförsöket var ett rop på 

hjälp (a.a.). I en undersökning som intervjuade personer som har försökt ta livet av sig genom 

att hoppa från höga broar visar att de människorna kände stor glädje efter att ha överlevt 

självmordsförsöket (Beskow et al., 2005). De upplevde att deras negativa jag hade dött med 

denna händelse och de kände en pånyttfödelse (a.a.). 

 

Självmordsprevention handlar också mycket om att förändra attityder till självmordsnära 

människor. Eftersom det kan vara svårt att förändra attityder hos vuxna människor, så riktas 

självmordsförebyggande insatser i många länder mot barn och ungdomar. Genom att öka 
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kunskapen om psykisk ohälsa och hälsofrämjande åtgärder försöker man minska rädslor och 

missuppfattningar som finns om självmord idag. Det är även betydelsefullt att tänka på hur 

man pratar och skriver om självmord. Det är viktigt att beskriva de svårigheter i livet som kan 

leda till självmordshandlingar, samt ge praktiska exempel på vilket sätt man kan ta sig ur 

detta. Att inte prata om det eller tysta ner problemet visar på att man blundar för ämnet. Detta 

leder till att fördomar och okunskap förstärks, som i sin tur leder till att suicidala människor 

inte får den hjälp som de behöver. (Wasserman, 2001b). 

 

Riskgrupper och riskfaktorer 
 

Sunnqvist (2009) visar i sin studie att riskfaktorer för suicid kan vara olycklig barndom och 

familjemotgångar, individuell och personlig sårbarhet, exponering för stressade livshändelser 

och omständigheter och även sociala, kulturella och kontextuella faktorer. När en människa 

tar sitt liv så utlöses det oftast av ett flertal faktorer som samspelar. Den största enskilda 

riskfaktorn för självmord är ett tidigare självmordsförsök (Wasserman et al., 2012). Ett antal 

andra riskfaktorer för suicid som Wasserman et al. (2012) tar upp är bland annat ärftlighet, 

olika former av psykiska störningar, missbruk, ätstörningar, stressande livshändelser samt 

olika trauman. Stressande livshändelser som långvarig sjukdom, dålig ekonomi och 

relationsfaktorer är några typiska faktorer för att en individ med förhöjd sårbarhet försöker 

eller tar livet av sig (Overholser, Braden & Dieter, 2012). Vidare visar forskningen att 

människor som har dåligt socialt stöd samt människor i sorg löper större risk att begå 

självmord (a.a.). Individer som lider av psykiska sjukdomar har förhöjd självmordsrisk. Detta 

gäller särskilt depression och bipolär sjukdom (a.a.). Psykiska sjukdomar är även en av de 

starkaste riskfaktorerna när det gäller självmord bland ungdomar (Beautrais, 2000). 

 

Även Skogman (2006) visar i sin avhandling att en gemensam riskfaktor för både män och 

kvinnor är depression. Författaren har gjort undersökningar bland de som gjort ett 

suicidförsök. Det vanligaste problemet som låg till grund för självmordsförsöket uppgavs av 

de intervjuade vara känslor av ensamhet och psykisk sjukdom. De flesta uppgav att det var 

flera bidragande orsaker som ledde till självmordsförsöket. Männen svarade i högre 

utsträckning att självmordsförsöket var relaterat till ekonomi och arbetslöshet. För kvinnorna 

handlade det mer om relationssvårigheter och känslomässiga problem. (Skogman, 2006) 
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En annan riskfaktor handlar om hur en suicidal person kan hantera en belastande livshändelse. 

Det finns olika strategier för att hantera problem, så kallade copingstrategier. En studie visade 

att de som gjort ett suicidförsök oftare använde sig av en förnekande copingstrategi 

(Sunnqvist, 2009). Genom att träna upp sin problemlösningsförmåga kan man lära sig att mer 

aktivt hantera sina problem. Studien visade även att män hade svårare än kvinnor att ta emot 

och att be om hjälp från sin omgivning (a.a.). 

 

Barn kan vara självmordsbenägna och självmordsrisken ökar med barnets ålder för att 

kulminera i tonåren (Greene, 1994). De som kommer i kontakt med barn och unga, till 

exempel socialarbetare, behöver vara medvetna om självmordsrisken bland barn och 

tonåringar för att kunna arbeta förebyggande (a.a.). Även alkoholmissbruk är en stark 

riskfaktor till suicid (Mann, Zalcman, Rush, Smart & Rhodes, 2008). Det finns flera studier 

som visar på ett samband mellan en låg socioekonomisk status och en högre 

självmordsfrekvens (Andrés, Collins & Qin, 2010; Milner, McClure & Leo, 2012; Otterblad 

Olausson, 2006). Arbetslöshet diskuteras som en viktig faktor vid självmordsökning, men 

ökningen är mer markant för män än för kvinnor (a.a.). 

 

Föreställningar om suicid, attityder och hur de påverkar möten med 

klienter 
     

     Trots att självmord och självmordsförsök anses vara ett stort samhälls- och folkhälsoproblem 

idag så pratas det inte så mycket om det. Det finns en uppfattning att man inte ska prata om 

självmord för att det kan öka på benägenheten hos människor som mår dåligt (Wasserman, 

2001b). En randomiserad undersökning bland gymnasieelever i New York visar att så inte är 

fallet och att det inte är farligt att prata om självmord (Gould et al., 2005). Det kan vara viktigt 

att prata om självmord och självmordstankar, särskilt med människor som mår dåligt, som 

visar symtom på depression och som har gjort tidigare självmordsförsök (a.a.). En annan 

uppfattning om självmord som finns bland människor idag, är att självmord inte går att 

förebygga och om en person bestämt sig för att ta sitt liv, så kan man inte förhindra det 

(NASP, 2008). Forskningen visar dock att självmord och självmordsförsök går att förebygga 

(Wasserman et al., 2012). 

 

Självmord är omgivet av känslor av skam, rädsla, skuld och oro. Att många människor 

upplever att det är svårt att prata om suicidalitet, kan även bero på att det länge varit ett 
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tabubelagt ämne (Wasserman, Mittendorfer-Rutz, Rutz & Schmidtke, 2004). En undersökning 

bland patienter som hade gjort ett självmordsförsök visade att vårdpersonalens attityder 

påverkade graden av skamkänslor hos patienterna (Wiklander et al., 2003). Alla patienter i 

studien uppgav att de hade känt en känslomässig smärta efter suicidförsöket och det första 

mötet med sjukvårdspersonalen blev emotionellt svårt (a.a.). Ett flertal av patienterna angav 

att de skämdes över sig själva, de såg sig själva som en börda och det gjorde det svårare för 

dem att ta emot hjälp (a.a.).  Faktorer som minskade skamkänslor var respekt, vänlighet, att 

bli tagen på allvar och en icke dömande attityd (a.a.). Det som ökade skamkänslorna var 

fördömanden, respektlöshet, oförstående samt en auktoritativ attityd (a.a.).  

 

En person som är självmordsbenägen reagerar ofta på negativa livshändelser med skam, 

skuld, hopplöshet och förtvivlan, samt med ilska och raseri. En suicidal person kan känna 

rädsla för beroende och närhet, vilket visar sig som att personen vill klara sig utan hjälp från 

andra. Detta kan vilseleda både närstående och professionella som kommer i kontakt med den 

självmordsbenägne. (Wasserman et al., 2012) 

 

Sorjonen (2003) har gjort en studie där alla respondenter var svenska universitetsstuderande 

som fick ta ställning till olika fiktiva fallbeskrivningar, den visade att respondenterna såg mer 

positivt på en självmordsbenägen person och hans handling om denne hade en låg 

socioekonomisk status. Författaren har sökt evolutionära och instrumentella förklaringar och 

menar att tolkningen av resultaten kan ses som att personen ligger samhällsekonomin till last, 

att personen känner sig som en börda för andra, eller att personens liv anses ha mindre värde 

för honom eller henne själv. (Sorjonen, 2003) 

 

Socialarbetare och kunskap kring självmord 
 

Forskningen visar att många socialarbetare kommer i kontakt med suicidala klienter, men 

socialarbetarnas erfarenheter och attityder till självmord finns inte dokumenterat. Detta fast 

socialarbetare är den yrkesgruppen som ofta kommer i kontakt med suicidala klienter och de 

har stor möjlighet att ingripa om de upptäcker dessa klienter i tid (Feldman & Freedenthal, 

2006). En svensk studie undersökte socialtjänstpersonalens hantering av suicidala klienter och 

den visar att personalen inte har kompetens och utbildning för att göra 

självmordsbedömningar, trots att det förekommer att personalen som jobbar på 

försörjningsstöd får hot om självmord om klienten inte får pengar (NASP, 2010). När 
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personalen på socialtjänsten upptäcker suicidala klienter hänvisar de i första hand till 

psykiatrin (NASP, 2010). 

 

Socialarbetarna upplever svårigheter i att hantera frågor om självmord och självmordsförsök 

och upplever det som att frågan tystas ner, att det blir som en outtalad överenskommelse att 

inte prata om det (NASP, 2010). Samma studie visar att självmord bland klienter som har 

varit i kontakt med socialtjänsten kan väcka oro och skuldkänslor hos socialsekreterarna. Det 

vanligaste sättet att bearbeta de jobbiga känslorna var att prata med sina kollegor och chefer 

om det som inträffat. Många socialsekreterare uttrycker en önskan om gemensamma rutiner 

när det gäller självmord bland klienter för alla områden inom socialtjänsten, eftersom 

självmord väcker starka känslor och anses som en extrem situation (a.a.). Feldman och 

Freedenthal (2006) menar att socialarbetare behöver ha kunskap om självmordsproblematik 

av flera olika anledningar. Förutom att kunna rädda liv, måste socialarbetare ha kunskap om 

självmord för att kunna bearbeta sina egna känslor i mötet med suicidala klienter. När en 

klient tar livet av sig kan det innebära ett stort trauma även för socialarbetaren. Ett annat skäl 

är att socialarbetare träffar anhöriga till suicidala klienter i sitt arbete, som kan ha känslor av 

skuld, ilska och sorg.  Med hjälp av sin kunskap om självmord kan socialarbetare möta 

anhöriga på ett bättre sätt och stödja dem i en sådan jobbig situation.  

 

Möten med suicidala klienter kan även skapa etiska dilemman för socialarbetare (Mishna et 

al., 2002). Det handlar bland annat om att bryta sekretess för att hjälpa en klient med suicidala 

tankar. Det kan bli en konflikt mellan den moraliska plikten att rädda liv och klientens rätt till 

självbestämmande. Det handlar mycket om hur man som socialarbetare ser på suicid som 

fenomen. Olika undersökningar har visat att det är stor brist på kunskap i befolkningen om 

suicidalitet. Tabun och myter kring självmord är viktiga faktorer som hindrar 

självmordsprevention. För att jobba preventivt mot självmordsproblematik räcker det inte att 

bara arbeta med att öka kunskapen om hur man kan bemöta sådana klienter och förhindra 

självmord, utan man måste även jobba med de omedvetna attityder som personalen kan ha till 

självmord (Wasserman et al., 2004). 
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Teoretiska perspektiv 

Kapitlets disposition och val av teorier 

I detta kapitel presenteras de teoretiska perspektiven som anses relevanta för denna studie och 

som vi utgår ifrån i analysen. De teoretiska perspektiven är handlingsutrymme och 

existentialism. Handlingsutrymme i socialt arbete ger oss förståelse för socialarbetarnas 

handlingsutrymme och hur de kan använda sig av det för att tillmötesgå klienternas behov. 

Det ger oss förståelse för hur socialsekreterare som jobbar på försörjningsstöd kan bemöta 

suicidala klienter, trots att deras arbetsuppgifter handlar om ekonomiskt bistånd. Det visar 

vilket utrymme socialsekreterare har för att agera som människa och inte som en representant 

för organisationen den verkar i. När man diskuterar suicidalitet så berörs de existentiella 

frågorna kring liv och död. Därför anser vi att ett existentialistiskt perspektiv kan ge oss en 

annan infallsvinkel för att få förståelse för hur socialsekreterarna talar om suicidalitet. 

 

Handlingsutrymme 

Arbetet som socialarbetare går ut på att å ena sidan stå i direkt kontakt med människor som 

behöver hjälp på olika sätt, att sätta sig in deras livssituation och tillsammans med dem hitta 

lösningar på olika problem, å andra sidan innebär arbetet som socialarbetare att vara 

representant för en organisation (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Denna position 

som socialarbetare har, att både representera organisationen och stå i direkt kontakt med 

människor som söker hjälp benämns som ”gräsrotsbyråkraten”, som är en översättning av 

begreppet ” street-level bureaucrats” (Johansson, 2007). Termen ”street-level bureaucrats" 

skapades av statsvetaren Michael Lipsky. Enligt Lipsky (1980) är gräsrotsbyråkrater de 

anställda inom offentliga organisationer som i sitt dagliga arbete har direkt kontakt med 

medborgarna och även har stor handlingsfrihet i sitt arbete. Den byråkratiska organisationen 

är hierarkiskt uppbyggd med lagar och regler högst upp och gräsrotsbyråkrater befinner sig 

längst ner i skiktet. 

 

Det som kännetecknar gräsrotsbyråkraternas arbete är deras relation till klienter, som till en 

större del bestäms av organisationen inom vilken gräsrotsbyråkraten arbetar. Det gör att 

gräsrotsbyråkrater hamnar mellan klientens krav att tillgodose dennes individuella behov, 

samtidigt som gräsrotsbyråkrater har organisationen som de verkar i och som kräver att 

klienterna inte ska behandlas som individer, för att organisationen ska kunna hantera en stor 
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mängd människor och ha möjlighet att kontrollera klienten. Eftersom organisationen 

bestämmer vilka ramar som finns och hur gräsrotsbyråkraten ska handla, måste den i sitt 

arbete först anpassa människan till organisationen eller förvandla individen till klient. I sitt 

arbete hamnar gräsrotsbyråkrater i olika situationer där det blir svårt att anpassa klientens 

behov till de formella reglerna. Då måste gräsrotsbyråkrater improvisera och göra individuella 

tillämpningar av generella regler. Det ger dem en viss frihet att lösa problemen på ett eget 

sätt. För att de ska kunna göra det så har man uppifrån i hierarkin delegerat en viss 

handlingsfrihet till gräsrotsbyråkraterna. (Johansson, 2007) 

 

Enligt Svensson et al. (2008) är gräsrotsbyråkratens uppgift att förena klienternas behov med 

organisationens uppdrag, så att båda parter uppfattar det som rätt. Socialarbetare jobbar för 

organisationer och deras arbete styrs av organisationens ramar. Mellan dessa ramar som 

organisationen sätter upp för socialarbetarens uppdrag och mellan klientens intresse finns ett 

handlingsutrymme som socialarbetare verkar i. Handlingsutrymmet och dess användning 

påverkas av många olika faktorer. Den formas delvis av organisationen och dess uppdrag, av 

rutiner, professionella tolkningar och traditioner på arbetsplatsen, samt av individuella 

faktorer hos socialarbetare och klient och interaktionen mellan dem. Socialarbetare har stor 

frihet i sitt arbete, men den påverkas och styrs av lagar, regler och traditioner. Den påverkas 

även av hur den enskilde socialarbetaren hanterar det utrymmet. Socialarbetarnas möjlighet 

att utnyttja handlingsutrymmet påverkas även av deras erfarenhet och värderingar. Hur 

handlingsutrymmet kan användas och används formas i mötet med klienten (a.a.). Johansson 

(2007) menar att handlingsutrymmet ger möjlighet för socialarbetaren att göra egna 

bedömningar i relationen till klientens krav och behov.  Det betyder att trots alla regler som 

socialarbetare kan känna sig bundna av så skapar handlingsutrymmet valmöjligheter för 

socialarbetare (Svensson et al., 2008). De kan antingen nöja sig att med det utrymmet som 

organisationen ger eller arbeta för att utvidga det. 

 

Enligt Johansson (2007) ska handlingsutrymmet inte betraktas som konstant. Det påverkas av 

de organisatoriska sammanhangen. Han lyfter fram regelbundenhet, specialiseringsgrad, tid 

per ärende, intresseorientering samt avstånd som de fem dimensioner som är särskilt viktiga 

och som påverkar variationer i relationen mellan klienten och byråkraten. Regelbundenhet ses 

som den mest grundläggande dimensionen och den drar byråkratins inre gränser med hjälp av 

regler. Den kan delas upp i två aspekter; detaljreglering - ramstyrning kontra strikt - flexibel 

tillämpning. Specialiseringsgraden handlar om hur snävt verksamhetsområdet är definierat, 
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samt vad som av organisationen bedöms vara relevant för verksamheten och utförandet av 

arbetsuppgifterna. Här kan även politiska beslut påverka till exempel genom att de 

administrativa kategorierna som definierar verksamhetsområdet förändras. Tid per ärende 

belyser att organisationen är mer inriktad mot klienter som grupp än som enskilda individer. 

Organisationens arbete bygger på masshantering och att ärenden ska behandlas snabbt. 

Intresseorientering handlar om avvägning mellan service och kontroll. Service handlar om att 

ta vara på klientens egna intressen och kontroll är något som används för att dels klargöra om 

klienten är berättigad till service och dels att se till att klienten följer lagar och anvisningar. 

Den sista dimensionen, som enligt Johansson (2007) påverkar variationen i klientrelationen är 

avstånd. Avstånd belyser det faktum att klientrelationen inte alltid äger rum ansikte mot 

ansikte. 

 

Socialarbetare förfogar över olika resurser, som klienterna vill komma åt för egna behov. 

Resurserna kan vara ekonomiska och materiella, men resurserna kan även handla om att ha tid 

för samtal, att ha speciella kunskaper och att ha rätt att exempelvis förmedla kontakter, samt 

att fatta beslut. För att kunna fördela de resurserna måste socialarbetaren ha kunskap om 

organisationen som denne verkar i, ha en förståelse om vad som händer i möten med andra 

människor, ha kunskap om vad det innebär att vara klient, samt vad det betyder att vara 

professionell och hur man kan agera inom ramen för sin yrkesroll (Svensson et al., 2008). 

 

Allt socialt arbete är organiserat och i allt socialt arbete finns samspel mellan människor 

(Svensson et al., 2008). Författarna menar att socialarbetare går i interaktion med individer 

som befinner sig i olika livssituationer. I mötet mellan socialarbetare och klient påverkas båda 

av den emotionella energin som uppstår i möten mellan människor. Deras status i mötet 

påverkar vilka emotioner som utvecklas.  Eftersom socialarbetare möter människor som 

befinner sig i negativt laddade livssituationer kan samspelet mellan dessa lätt bli negativt 

laddat. Socialarbetare ska i sådana situationer försöka skapa positiv laddning i samspelet och 

använda sitt handlingsutrymme för att ge klienten möjligheter. Det som kännetecknar samspel 

mellan människor i människobehandlade organisationer är att det samtidigt är ett samspel 

både mellan människor och mellan staten och individen. Socialarbetare är en representant för 

en organisation, som sätter upp ramar inom vilka denne verkar i. Klienten behöver hjälp och 

måste anpassa sig till dessa ramar. På det sättet blir socialarbetaren den som styr 

interaktionen. Socialarbetaren kan inte som person styra om klienten får hjälp eller inte, men 



23 

 

genom sitt förhållningssätt i samspelet med klienten kan socialarbetaren utnyttja sitt 

handlingsutrymme och på olika sätt förmedla till klienten (Svensson et al., 2008). 

 

Existentialismen 
 

Det finns en svårighet i att definiera existentialismen. Från början är det en filosofisk riktning 

och den består i sin tur av flera inriktningar. I denna uppsats kommer endast en liten del av 

existentialismen att behandlas. Utgångspunkten kommer att vara den ateistiska 

existentialismen med Jean-Paul Sartre som föregångare. Några av de centrala begreppen 

kommer att beskrivas och försöka förklaras.   

 

Existentialismen har sin grund i ontologin, där varat är en central aspekt (Payne, 2008). Det är 

människans upplevelser av att vara människa som är viktigt. Det handlar om att människan 

hela tiden blir till, genom sitt varande och genom sitt skapande. Individen skapar själv sin 

mening med livet (Helleday & Berg Wikander, 2007). Existentialismen betonar den 

subjektiva upplevelsen hos människan (a.a.). Människan är subjekt i den mening att hon kan 

påverka sin situation, men hon är också objekt då andra subjekt kan påverka henne (Payne, 

2008). Någon objektiv sanning kan inte finnas eftersom den alltid förnims genom en subjektiv 

upplevelse. 

 

Sartre menar att varat-i-sig är att finnas till men utan att kunna förhålla sig till sig själv 

(Helleday & Berg Wikander, 2007). Varat-för-sig är människans unika förmåga att medvetet 

förhålla sig till sig själv (a.a.). En förutsättning för detta är dock den mänskliga interaktionen, 

eftersom den andre är den som hjälper oss att uppleva vår subjektivitet (Payne, 2008). Varat-

för-sig ger människan både frihet och ansvar som är viktiga utgångspunkter inom detta 

perspektiv (Helleday & Berg Wikander, 2007). Friheten ligger i att människan alltid kan välja 

hur hon förhåller sig i en viss situation, även om hon inte kan förändra situationen. Intet är det 

som ännu inte är, det är människans framtida möjligheter (a.a.). Det är också Intet 

tillsammans med friheten inför valen som skapar människans ångest. Människan har alltid ett 

val, för även när hon inte väljer så gör hon ett val (a.a.). Däri ligger också ansvaret. 

 

Existentialismen betonar solidaritet med andra och en helhetssyn på människan och på sociala 

system (Payne, 2008). Människans ansvar för sitt liv och sina handlingar är samtidigt ett 

ansvar för alla människor (a.a.). Att leva autentiskt är att vara sann mot sig själv, vilket anses 
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viktigt inom detta perspektiv. Det kräver att människan i varje situation reflekterar över sina 

val och möjligheter, eftersom människan skapar sig själv i varje ögonblick (Payne, 2008). Ett 

annat begrepp är ond tro. Det är att förneka sitt ansvar och de valmöjligheter som finns i varje 

situation (Helleday & Berg Wikander, 2007). Det menar existentialisterna är ett oreflekterat 

förhållningssätt där människan bedrar sig själv (a.a.).  

 

Människans jag blir till i interaktion med andra. Begreppet den andre står för hur man 

upplever att man blir sedd av en annan, när ett annat subjekt gör mig till objekt (Börjesson, 

2008). Inför den andres blick medvetandegörs jaget och det är däri skammen ligger, när jaget 

blir varse om hur det andra subjektet ser på mitt jag (a.a.). Detta förhållande ligger också till 

grund för en möjlig förändringsprocess, där jaget kan bli en annan (a.a.).  

 

Inom socialt arbete kan varat-i-sig lyfta fram människan som offer i en situation och varat-

för-sig lyfter fram människan som ansvarig (Helleday & Berg Wikander, 2007). Som 

socialarbetare kan man arbeta med att synliggöra dessa båda sidor och hjälpa klienten att 

reflektera över hur förändring kan skapas (a.a.). Det handlar också om att arbeta med 

klientens autencitet, så att klienten kan skapa och ta ansvar för sin mening (Payne, 2008). Det 

sociala arbetet syftar till att stärka klientens upplevelse av sitt själv (a.a.). Socialarbetaren kan 

bli den andre för klienten. Men det är viktigt att tänka på att den andres blick kan kategorisera 

klienten även om avsikten är god (Börjesson, 2008).  En god vilja kan också ge klienten en 

stereotyp beteckning (a.a.). En person som står bredvid och ser på klienten med tillförsikt, 

som kan se ett annat jag än den klienten ser kan däremot hjälpa klienten (Helleday & Berg 

Wikander, 2007). I den interaktionen börjar förändringsprocessen som kan hjälpa klienten att 

bli en annan. Som socialarbetare ser man klientens möjligheter. Eftersom människan 

kontinuerligt skapar sig själv, så är inte klientens problem givet och oföränderligt. I det här 

arbetet att hjälpa klienten att se sitt eget ansvar och möjligheten till förändring, kan känslor av 

ångest väckas (Börjesson, 2008). Då kan socialarbetaren bli den som står bredvid och 

härbärgerar klientens jobbiga känslor (a.a.).  
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Metod 
 

Kapitlets disposition 
 

Detta kapitel inleds med en presentation av den valda metoden och därefter kommer 

förförståelse. Efter det följer en presentation av studiens urval och tillvägagångssätt, samt 

databearbetning. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens validitet, reliabilitet, 

generaliserbarhet och de etiska aspekterna, som har uppmärksammats i undersökningen.   

 

Val av forskningsmetod 
 

För att beskriva och analysera hur socialsekreterare talar om suicidalitet och hur detta kan 

påverka möten med suicidala klienter så har vi i denna studie valt att utgå från en kvalitativ 

forskningsmetod. För att besvara syftet och frågeställningarna som vi hade ställt upp så 

använde vi oss av halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. Syftet med studien var att beskriva 

och analysera hur socialsekreterare talar om suicidalitet, vilka tankar, funderingar och känslor 

som förmedlas kring det. Den kvalitativa metoden ansågs mest lämplig, eftersom den används 

för att ta reda på bland annat attityder och tankar hos intervjupersonerna, och för att fånga den 

subjektiva upplevelsen (Larsson, 2005). Genom att använda den kvalitativa metoden fick vi 

en djupare inblick i intervjupersonernas livsvärld och kunde ta reda på deras tankar, 

funderingar och känslor kring suicid (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Förförståelse 
 

Uppsatsens ämne valdes utifrån författarnas nyfikenhet på självmordsproblematik. Vi fick 

veta att det är fyra människor som tar sitt liv varje dag i Sverige och då väcktes vårt intresse 

att skaffa oss mer kunskap. När vi började läsa mer om det upptäckte vi att de personer som 

kommer i kontakt med försörjningsstöd är överrepresenterade i självmordsstatistiken. Det var 

det faktum som gjorde oss nyfikna på att undersöka socialsekreterarnas tankar och känslor 

kring suicid. Under forskningsgenomgången hade vi svårt att hitta studier som handlar om 

socialsekreterares erfarenheter och kunskaper kring självmordsproblematik och deras 

eventuella möten med suicidala klienter. Endast ett fåtal studier hittades. Därför är vår 

förhoppning att vi kan bidra till den kunskapen med denna studie.  
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Urval och avgränsningar 

Till denna studie har vi intervjuat fem socialsekreterare från tre separata enheter för 

försörjningsstöd i Stockholms län. Från början ville vi avgränsa studien till att intervjua 

socialsekreterare som arbetar inom försörjningsstöd på enheter för unga vuxna (18-24 år). 

Anledningen till det var att självmord bland åldersgruppen 18-24 inte har minskat de senaste 

25 åren (Socialstyrelsen, 2006). Det har till och med ökat bland unga kvinnor och bland unga 

män har det varit konstant (a.a.). En annan anledning är att innehavare av försörjningsstöd är 

den gruppen som är överrepresenterad i självmordsstatistiken (Ringskog Vagnhammar & 

Wasserman, 2010). På grund av svårigheter med att få tag på socialsekreterare som ville ställa 

upp på intervjuer så var vi tvungna att ändra urvalet. Det resulterade i att vi genomförde 

intervjuer med de socialsekreterare från försörjningsstöd som ville ställa upp på en intervju. 

Vi intervjuade både socialsekreterare från en mottagningsenhet, en enhet för utredningar och 

en resursenhet på försörjningsstöd. Sammanlagt representerade socialsekreterarna två olika 

stadsdelar i Stockholm och en angränsande kommun.   

 

Tillvägagångssätt 
 

För att komma i kontakt med de personer som vår undersökning riktades till använde vi oss av 

ett strategiskt urval (jmf. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). Vi kontaktade 

enheter för försörjningsstöd i samtliga stadsdelar i Stockholms stad och i alla angränsande 

kommuner via mail. I detta presenterade vi oss själva och informerade om studiens syfte. 

Efter detta mail fick vi kontakt med två socialsekreterare från en av Stockholms stadsdelar 

och med två socialsekreterare från en annan kommun. Efter en tid mailade vi på nytt till alla 

som inte hade svarat på det första och påminde om vår studie. Vi frågade ännu en gång om det 

fanns någon socialsekreterare som kunde ställa upp på en intervju och berättade samtidigt att 

vi som tack bjöd alla som ville ställa upp på intervju på en trisslott. Genom andra mailet fick 

vi kontakt med ytterligare en socialsekreterare från en annan stadsdel som ville ställa upp på 

en intervju och flera andra svarade att de inte hade möjlighet att medverka. En stor del av de 

tillfrågade svarade aldrig på våra mail. När vi tog kontakt med de socialsekreterare som ville 

ställa upp på intervjuer så uppmanade vi dem att sprida det till sina kollegor i förhoppning om 

att det skulle leda fram till ytterligare intervjupersoner. Detta gav tyvärr inget resultat, så vi 

fick nöja oss med de fem intervjupersoner som vi fått kontakt med.  
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Trots att vi inte hade möjlighet att få fler intervjupersoner, så anser vi att studiens syfte kan 

uppnås. Kvale & Brinkmann (2009) menar att antalet intervjuer man bör göra beror på syftet 

man har med studien och i en kvalitativ forskningsstudie är det viktigare att noggrant 

förbereda, planera och analysera än att göra många intervjuer. Eftersom syftet med studien 

inte är att kunna generalisera resultaten, utan det är att få en djupare förståelse om hur 

intervjupersonerna kan tänka kring självmord, så tycker vi att antalet personer vi intervjuade 

räcker för att uppnå studiens syfte. 

 

Intervju och bearbetning 
 

Intervjutekniken som vi använde oss av i denna undersökning är den halvstrukturerade 

livsvärldsintervjun, vilket innebär att forskaren har några specifika teman och frågor att utgå 

ifrån och under varje tema finns öppna underfrågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Den 

metoden gav oss möjlighet att följa upp respondenternas svar och funderingar som vi inte 

hade tänkt på under planeringen av intervjuerna. Vi utformade en intervjuguide med några 

specifika frågor som vi ville få svar på och dessa skickades till intervjupersonerna några dagar 

innan intervjuerna ägde rum. Intervjuguiden användes som hjälpmedel, alla intervjuer 

genomfördes utan fast struktur. Intervjupersonerna fick till stor del styra i vilken ordning som 

temana togs upp. Under varje huvudfråga formulerade vi några underfrågor som vi vid behov 

kunde ställa under intervjusituationen. Dessa frågor skickades dock inte till 

intervjupersonerna i förväg, eftersom dessa var för vår egen skull, för att inte missa något som 

var viktigt för att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningarna. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser och under deras 

arbetstid. Intervjuerna tog mellan 38 minuter och 1 timme och 15 minuter. Tidsvariationen 

berodde på att intervjupersonerna talade olika mycket och på olika sätt. Via ett 

informationsbrev som skickades ut till intervjupersonerna i förväg så informerades de bland 

annat om att intervjuerna skulle spelas in. Två av intervjuerna spelades in med en 

mobiltelefon och tre intervjuer spelades in med en diktafon. Samtliga intervjuer 

transkriberades i sin helhet, i syfte att inte påverka innehållet i det som sagts. Alla intervjuer 

lästes flera gånger av båda författarna för att urskilja vissa teman. De teman som vi kunde 

urskilja markerades sedan med olika färger, för att kunna kategorisera och hitta likheter i 

samtliga intervjuer. Under tematiseringen hade vi en kontinuerlig diskussion kring vilka 

teman som kunde uppfattas i de olika intervjuerna. Därefter valdes fyra olika teman 
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gemensamt ut och empirin redovisades med hjälp av citat. Resultatet analyserades med 

utgångspunkt i tidigare forskning och med hjälp av den teoretiska referensramen. Därefter 

kopplades detta till studiens syfte som är att beskriva och analysera hur socialsekreterare talar 

om suicidalitet och hur detta kan påverka möten med suicidala klienter. 

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 

Validitet handlar om en metod undersöker vad den påstår sig undersöka. Eftersom val och 

formulering av intervjufrågor har stor betydelse för validiteten (Kvale & Brinkmann, 2009), 

försökte vi vara så tydliga som möjligt och formulera frågor utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar, som skulle ge oss svar om intervjupersonernas tankar och funderingar kring 

suicid. Frågorna testades på en bekant innan intervjuerna. Under transkriberingen av 

intervjuerna upptäckte vi att frågorna kunde ha formulerats på ett bättre sätt och detta tror vi 

kan ha påverkat validiteten negativt i denna undersökning. Vi märkte att det var svårt att få 

intervjupersonerna att tala i jagform. Det kanske kan bero på att intervjupersonernas 

huvudsakliga arbetsuppgifter var att handlägga ekonomiskt bistånd och suicidala klienter 

träffade de inte så ofta. De pratade mer om hur de skulle kunna göra i möten med suicidala 

klienter än om hur de verkligen gjorde.   

 

Kvale och Brinkmann (2009) benämner validitet som hantverksskicklighet och menar att 

forskarens trovärdighet och skicklighet har stor betydelse för validiteten. I denna studie 

försökte vi att under hela forskningsprocessen ha ständig kontroll över det som skulle 

utforskas och vi har försökt att vara kritiska mot vårt arbetssätt, ifrågasätta och teoretiskt tolka 

resultat. En fördel i den här undersökningen är att vi var två personer som genomförde 

undersökningen tillsammans och genom att diskutera och analysera allt vi gjorde tillsammans 

så tror vi att vi har kunnat förbättra validiteten. 

 

Reliabilitet handlar om hur pålitlig en undersökning är och om studiens resultat kan återges 

vid andra tidpunkter och av andra forskare.  I en kvalitativ undersökning är det intervjuaren 

som är mätinstrumentet (Kvale & Brinkmann, 2009) och därför anser vi att det kan bli svårt 

att göra om denna undersökning och få samma resultat. Vi har genomfört undersökningen på 

vårt sätt och det är ganska sannolikt att andra personer skulle göra på ett annat sätt. Även om 

undersökningen skulle upprepas med samma intervjupersoner så skulle svaren kanske inte bli 

likadana. Deras svar handlar om deras erfarenheter, om vad de känner och hur de tänker kring 
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suicidalitet. Dessa skulle kunna förändras med tiden. Reliabilitet i denna undersökning kan 

även ha påverkats av att vi är två författare och att vi utförde intervjuerna på olika sätt. 

 

Denna studie baseras på fem intervjuer med personal inom socialtjänsten. Det anses vara ett 

ganska litet urval och det kan bli svårt att generalisera resultatet (Larsson, 2005). Syftet med 

denna undersökning var att få en uppfattning om hur intervjupersonerna tänker kring 

självmord. Genom att använda oss av analytisk generalisering så är vår förhoppning att 

slutsatserna från denna studie ska kunna tillämpas på liknande omständigheter (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Detta togs i beaktande vid beskrivningen av intervjuprocessen och i 

analysen av studiens resultat. Resultatet problematiserades och analyserades i relation till 

tidigare forskning och de valda teoretiska perspektiven. 

 

Etiska överväganden 
 

I en kvalitativ forskningsundersökning tar undersökaren del av privat och i många fall känslig 

information. Då är det viktigt att ta hänsyn till och hantera de etiska frågor som är kopplade 

till det (Larsson, 2005). Självmord och självmordsproblematik är ett ämne som kan uppfattas 

som känsligt och det kan vara svårt för intervjupersoner att prata om det. Kvale och 

Brinkmann (2009) tar upp informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser för 

intervjupersonen att delta i undersökningen och forskarens roll, som de etiska riktlinjer som är 

viktiga för intervjuundersökningen och som bör uppmärksammas från början. I ett informerat 

samtycke ska intervjupersonen informeras om studiens syfte och dess upplägg. Med hjälp av 

ett informationsbrev som skickades ut i förväg, informerades våra respondenter om studiens 

syfte. I detta brev informerades de även om att materialet skulle behandlas konfidentiellt och 

att deras deltagande var frivilligt, samt att de hade möjlighet att avbryta sin medverkan när 

som helst eller att helt avstå från att svara på vissa frågor.  I detta brev gav vi även 

information om att de enda som kommer att ha tillgång till materialet är vi och eventuellt vår 

handledare. Samtliga respondenter tillförsäkrades anonymitet och informerades om att 

inspelat material skulle raderas efter att uppsatsen blivit godkänd.  Denna information 

skickades till samtliga respondenter via mail, men upprepades även vid varje intervjutillfälle. 

 

Samtliga intervjupersoner erbjöds att läsa det transkriberade materialet. Det var bara en av 

respondenterna som ville ta del av detta och de andra uttryckte en önskan om att få läsa 

uppsatsen när den blir färdig. Det bandade materialet har transkriberats och kodats. 
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Intervjupersonerna kommer att presenteras med bokstäver istället för figurerade namn, så att 

det inte ska kunna framgå vilket kön dessa personer har.  

 

Metoddiskussion 
 

I denna studie har vi valt den kvalitativa forskningsmetoden, eftersom vi anser att den är mest 

lämpad för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Vi ville få en fördjupad kunskap 

om vilka tankar och funderingar som socialsekreterare på försörjningsstöd kan ha kring 

suicidalitet. En annan tänkbar metod skulle kunna vara en undersökning i form av 

fokusgrupper. Styrkan med den metoden är att frågorna skulle ställas till hela gruppen och 

uppmuntra till diskussion. Genom att flera personer diskuterar samma frågor och både lyssnar 

på andra och kommer med sina egna erfarenheter så skulle man kunna belysa frågan ur många 

olika perspektiv. Den metoden anser vi skulle vara svår att genomföra på grund av svårigheter 

med att få tag på intervjupersoner. Det skulle även bli svårt att anpassa tid och plats för flera 

olika personer samtidigt. 

 

Resultat  
 

Kapitlets disposition 
 

Resultatet från intervjuerna med socialsekreterarna inom enheterna för försörjningsstöd 

presenteras under denna rubrik. I genomgången av insamlade data har fyra centrala teman 

funnits och resultatet kommer att presenteras efter dessa teman. Dessa fyra teman är 

känsloupplevelser, bemötande, handlingsutrymme och självständigt val. Känsloupplevelser 

berör de känslor som självmord kan väcka. Bemötande tar upp de faktorer som anses viktiga i 

möten med suicidala klienter. Handlingsutrymme berör funderingar om den egna yrkesrollen 

och sista temat självständigt val tar upp synen på självmord som människans fria val. Under 

varje tema presenteras några underteman. Vissa citat har redigerats för att ta bort 

upprepningar och när ett eller flera ord tagits bort så har detta ersatts med (...).  

 

Intervjupersoner 
 

Intervjupersonerna består av fem socialsekreterare från tre olika enheter för försörjningsstöd. 

De har arbetat på sin nuvarande arbetsplats allt ifrån sju månader till och med tre år och de är 

mellan 29 år och 53 år. För att kunna garantera anonymitet till intervjupersonerna presenteras 
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de i studiens resultat utifrån beteckningarna A, B, C, D och E. Slumpen avgjorde vilken 

beteckning dessa intervjupersoner tilldelades.  

 

Känsloupplevelser 
 

I samtliga intervjuer diskuterades vilka tankar och känslor ordet självmord väcker. Av svaren 

framgår att ordet självmord kan väcka många olika känslor, som rädsla, ilska, 

avståndstagande och sorg. 

 

Rädsla 

 

Några av intervjupersonerna berättar att självmord kan väcka rädsla. Två av 

intervjupersonerna menar att självmord är något som är skrämmande och ångestfullt för en 

själv och menar att man gärna vill glömma suicidala personer för att man inte orkar hålla vid 

medvetandet att de är så många. 

 

B: (…) man har en obearbetad dödsångest själv, därför så orkar man inte och det här att ta sitt eget 

liv det är också ett tabu liksom i vår kultur i vår religion. 

 

En annan intervjuperson menar att man inte är rädd för suicidala människor utan för de 

känslor som kan uppstå i en själv. 

 

D: (...) de hotar bara mitt psykiska välbefinnande (...). 

 

Ilska 

 

En annan känsla som suicidala klienter kan framkalla hos andra människor är ilska menar 

flera av våra intervjupersoner. En av dem menar att ilskan kan vara kopplad till det att man 

tror att suicidala människor inte tar ansvar, att de struntar i sina anhöriga och alla andra i sin 

närhet. En annan intervjuperson uttrycker det så här: 

 

D: Men det jag blir arg över det är det man utsätter sin omgivning för att där, för jag har ju själv 

erfarenheter utav någon som har tagit livet av sig och där blir jag arg, där känner jag maktlöshet, 

och det är ilska och det är hopplöshet och varför? 
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En annan intervjuperson som även hade egen erfarenhet av en bekant som hade tagit livet av 

sig berättar att man kan få blandade känslor. 

  

C: (…) jag och många andra med mig vi blev liksom arga, man blir arg, förbannad, varför sa hon 

ingenting, och sedan är det en sorg också, en jätte underbar människa liksom, som bara försvann så 

här liksom. 

 

Distans 

 

Något som kommer fram under intervjuerna är att det kan vara jobbigt att möta och hantera 

klienters känslor. Tre intervjupersoner tar upp vikten av att hålla distans till arbetet för att 

själva orka. Två av dem berättar att det är tungt att arbeta med suicidala klienter och att det är 

viktigt att det finns en gräns så man inte blir känslomässigt engagerad och kommer för nära 

suicidala klienter. De tycker att det är viktigt att hålla distans, att kunna hjälpa till, men ändå 

inte komma för nära och ta på sig de jobbiga känslorna. 

 

B: Man träffar så många människor med så mycket lidande på olika sätt, så att man måste säga att 

man skakar av sig. Skaka av sig är kanske ett fel ord, men man kan i alla fall inte, man måste, livet 

går ju ändå vidare. Man måste jobba vidare. 

 

En annan intervjuperson anser att det är viktigt att kunna använda sig själv i yrkesrollen och 

inte vara rädd för närhet för att kunna hjälpa klienten. Samtidigt framhåller personen att det 

bygger på att man som professionell har god självkännedom. 

 

C: (...) det finns en rädsla för närhet i professionella relationer i det här yrkesområdet så att säga, 

och det tycker jag är fel därför att om man är professionell då kan man använda närhet på ett 

professionellt sätt, problemet uppstår när du som professionell yrkesutövare inte har pejl på dig 

själv, om du inte har självkännedom och är medveten om att det är någonting hos den här klienten 

som drar i det här problemområdet inom mig. 

 

Bemötande 
 

Alla intervjupersoner hade erfarenhet av suicidala klienter.  I intervjuerna berättar 

intervjupersonerna hur de kan bemöta suicidala klienter och vad som kan vara viktigt i möten 

med dem. 
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Relationer 

Flera av intervjupersonerna berättar att det är viktigt att skapa en bra relation till suicidala 

klienter. En bra och trygg relation kanske kan hjälpa dem att känna trygghet och tillit till 

socialsekreterarna. Det kan ge suicidala klienter hopp om att det skulle kunna bli bättre. En 

intervjuperson uttrycker det så här: 

        

D: Man måste jobba upp en relation till en människa som mår psykiskt dåligt, så att hon ska lita på 

mig. 

 

För att kunna bygga upp en bra relation ska man visa att man bryr sig, menar en annan 

intervjuperson. 

 

B: Och det tror jag också är liksom (…) en trygghet, en relation, någon som kanske de känner att 

den bryr sig, någon som de gillar och känner sig sedda och bekräftade av.  Jag tror att det har 

effekt i alla fall. 

 

En intervjuperson menar att en personlig relation kan göra skillnad för suicidala klienter och 

inte det faktum att personen de träffar på försörjningsstöd betalar ut pengar till dem. Det 

bekräftas även av en annan intervjuperson som menar att det ekonomiska är bara en liten del 

av deras arbete. Det är alltid viktigare att fråga hur klienterna mår och att det psykiska 

välbefinnande kommer före. 

 

A: (…) det kanske är problem med ekonomin det är därför den är här (...) utan säger att 

ekonomiska biten den liksom, hälsan kommer alltid först, den ekonomiska biten den, den löser vi, 

det gör vi alltid på ett eller annat sätt (...). 

 

Ett annat sätt att hjälpa suicidala klienter kan vara att finnas där för klienten och att visa att 

man tror på dem, vilket en intervjuperson uttrycker så här: 

 

C: (...) man idiotälskar sina barn och jag tror man måste idiotälska sina klienter också. Att man 

aldrig ger upp, lite grann åt det hållet. Det innebär ju inte att de ska bli ens barn, alltså den 

skillnaden, man får ju skilja på privatliv och professionellt liv, men lite grann av samma hållning, 

att inte döma ut och så, inte ge upp hoppet om människor. 

 

 



34 

 

Kontinuitet 

Kontinuitet i möten med suicidala klienter och klienter som mår dåligt, samt en långsiktig 

planering anses vara viktiga förutsättningar för att kunna hjälpa dem på ett bra sätt. Alla 

intervjupersoner är överens om att man måste följa upp arbetet med suicidala klienter och 

kunna vara kvar, vara en fast punkt. 

 

A: (...) och det handlar om att följa upp, väldigt mycket, att inte släppa det, att försöka ha en 

kontinuerlig kontakt med den klienten som kanske nämner ordet självmord eller tankar eller pratar 

i de termerna, så det är av största allvar, absolut. 

 

Två intervjupersoner berättar att det är viktigt med ett fortsatt långvarigt arbete med suicidala 

klienter, men medger att det blir svårt för dem med tanke på hur deras arbetssituation ser ut. 

En av de intervjuade uttrycker det så här: 

 

E: Det handlar om långa processer (...) det som den behöver det fixar ju inte jag på en timme (...). 

 

Försiktighet 

 

Flera intervjupersoner berättar att det även är viktigt att vara försiktig i möten med suicidala 

klienter och klienter som mår dåligt, för att inte påverka dem negativt. Om man bemöter 

suicidala klienter på fel sätt så kanske det kan innebära att det förstärker benägenheten, menar 

en av intervjupersonerna.  Många av dessa klienter är sårbara och det måste man ha i åtanke 

när man möter dessa personer tycker flera intervjupersoner. En av de intervjuade uttrycker det 

på det här viset: 

 

B: (…) man blir väldigt känslig också, för man vet, man är rädd att man ska göra fel. Tänk om jag 

säger någonting som förstärker benägenheten (…). 

 

En annan intervjuperson beskriver hur sårbara suicidala människor kan vara. 

 

C: Jag tycker det finns som ett sårigt område hos de här människorna, ett inre område med en 

väldigt tunn sårskorpa på liksom, under där är det jävligt varigt, om du tänker det som en sådan 

bild, det jag gör då är att jag aktar mig så att jag inte petar hål på den där skorpan, det kan bli det 

som gör att det tippar över för dem och det kan ju inte jag härbärgera (…). 
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Våga prata         

I intervjuerna berättar intervjupersonerna att det ibland kan räcka med att lyssna på klienter 

och att låta dem prata om sina problem. På det sättet visar man respekt och att man bryr sig. 

De menar att det kan hjälpa många gånger. En av intervjupersonerna menar att man kan göra 

skillnad i människornas liv utan att ha en aning om det. 

 

C: (...) hur tungt det än är det som någon vill berätta (...) så att våga lyssna och bara stå där och ta 

emot och bara liksom någon som hör och som reagerar, alltså som är mänsklig i det (...). 

 

Några intervjupersoner poängterar vikten av att bekräfta suicidala klienter när de vågar prata 

om sina tankar att ta sitt eget liv. En intervjuperson berättar att det är så mycket skam och tabu 

kring suicidalitet och om man ska kunna hjälpa suicidala klienter, så måste man uppmuntra 

dem att prata och inte behöva skämmas för det. De ska förstå att de inte behöver skämmas 

eller tycka att det är något konstigt, avvikande eller skamligt med dessa tankar, menar samma 

intervjuperson. 

 

B: (…) att man kan bekräfta att man tycker att de är modiga som vågar uttrycka en sådan här 

jobbig sak för en annan människa och det kanske också är en väg ut (...).  

 

En intervjuperson menar att man inte behöver oroa sig för personer som pratar om 

självmordstankar. Det är istället de som inte säger så mycket som man ska oroa sig för och 

vara mer uppmärksam på. 

 

D: (...) en klient som bara försvinner, en människa som bara lämnar ett meddelande och som inte 

hör av sig, där finns det skäl till att gå, att göra, att prata med min chef och verkligen aktualisera 

här. 

 

Handlingsutrymme 
 

Av intervjuerna framkommer tankar och funderingar kring sin egen yrkesroll. Funderingarna 

handlar om vad man kan göra inom sin yrkesroll och vart gränsen går någonstans i möten med 

suicidala klienter. 
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Yrkesroll 

När intervjupersonerna berättar om sin yrkesroll så finns det skillnader i det som de berättar. 

Två intervjupersoner anser att deras uppgift handlar om att hjälpa till med det ekonomiska. 

Eftersom de jobbar på enheten för försörjningsstöd handlar deras arbete om att handlägga 

ansökningar om ekonomiskt bistånd och det finns inte tid att prata om annat, menar de. 

 

D: (...) på försörjningsstöd här vårdar vi inte patienter utan här handlägger jag ansökningar om 

ekonomiskt bistånd, vi samverkar med andra yrkesgrupper. Jag hjälper gärna till med kontakten 

till psykiatrin eller inom psykiatrin eller olika vårdkontakter, men klart att jag skulle vilja kunna 

göra mer. 

 

Samtidigt säger alla intervjupersoner att om de skulle möta en uttalad suicidal klient så skulle 

de hjälpa den personen, några genom att diskutera fram en lösning tillsammans med klienten 

och några genom att hjälpa till att ta kontakt med läkare eller psykiatrin. Flera av de 

intervjuade ansåg att deras arbete som socialsekreterare innebär flera olika möjligheter att 

hjälpa en suicidal klient. Det kan göras bland annat genom att låta klienten vara med och hitta 

en lösning. 

 

A: (...) säga att det finns hjälp att få, jag kan finnas vid din sida, jag kan hjälpa dig att förmedla 

kontakt och verkligen försöka bena ut problemen (...). 

 

Även om alla intervjupersoner uttalar en vilja att hjälpa suicidala klienter, menar två av dem 

att deras yrkesroll begränsar dem i det. Det är framförallt tiden som inte räcker till. En av dem 

berättar att arbetet handlar allt för mycket om det administrativa, som t.ex. att fatta beslut, 

skriva beslut, betala ut pengar och liknande. Enligt dem så finns det för lite tid för 

förändringsarbete. 

 

D: Jag blir mest, om jag tillåter mig själv att koppla på mina känslor så naturligtvis känner 

vanmakt och jag blir ledsen och jag blir trött och jag blir arg och jag blir förbannad på att det är 

trögrörlig system, som inte tillåter mera, som är jätte trögt, det är segt, det går inte att arbeta 

utanför ramarna för då har jag ingen grund för mitt arbete längre. 
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Kunskap 

Flera av de intervjuade anser att de inte har tillräckligt med kunskap att avgöra om en klient är 

suicidal eller inte. Många klienter som kommer i kontakt med försörjningsstöd mår dåligt och 

är deprimerade. Då blir det svårt att avgöra vilka klienter som har suicidala tankar. En av 

intervjupersonerna uttrycker en önskan om att kunna prata med någon annan, som har mer 

erfarenhet för att kunna jobba mer professionellt. Flera av intervjupersonerna menar att de 

hänvisar till psykiatrin eftersom de känner sig osäkra och inte själva vet hur de skulle kunna 

hjälpa till. 

 

D: Jag gissar på att psykiatrin på ett bättre sätt skulle kunna avgöra om det är ett rop på hjälp, om 

det är nu tänker jag skada mig själv för att jag behöver hjälp eller om det är nu ska jag dö. 

 

Två av intervjupersonerna anser att personer som arbetar på försörjningsstöd kan göra ganska 

mycket för att hjälpa suicidala klienter, även fast de inte har så mycket medicinsk kunskap. 

Det kan man göra genom att behålla kontakt med den personen, så att den inte känner sig 

ensam och hopplös.  Det handlar även mycket om att lära känna den personen och försöka 

stötta den menar samma intervjupersoner. 

 

B: Jag ger inte någon behandling, jag vet inte vilken typ av behandling man gör mot suicid (...), 

men vi försöker fånga upp och stötta dem. Det finns någon som bryr sig, någon som ringer någon 

som (...). 

 

En intervjuperson säger att det är viktigt att som handläggare veta hur frågor kring suicidalitet 

ska hanteras. Tidsbrist och underbemanning leder till att det pratas för lite om 

suicidalproblematiken. 

 

A: (...) det är fruktansvärt att samhället ser ut så egentligen, vad socialtjänsten får lite resurser, men 

det är väldigt viktigt att sådana här saker kommer upp så att man får det med sig. 

 

Klienter mellan stolarna 

I intervjuerna kom det fram att suicidala klienter och klienter som mår dåligt ibland kan 

hamna “mellan stolarna”. En intervjuperson berättar att det inte alltid är så lätt att samarbeta 

mellan olika professioner, som t.ex. sjukvård och socialtjänst. Samarbetet skulle behöva 

förbättras för att hjälpa klienter och undvika att skicka dem mellan olika verksamheter. 
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D: (...) klienten blir en boll som man skickar mellan sig, mellan psykiatrin eller överläkare eller 

boendestöd eller försörjningsstöd, att man bollar runt en klient. Där har vi jättetydlig liksom 

metafor för hur människor bollas bort. 

 

En annan intervjuperson är inne på samma problematik och berättar att klienter som varit i 

kontakt med t.ex. en terapeut och är inställda att prata om sina problem även på 

försörjningsstöd hamnar i en situation där de blir avledda att inte göra det, för att personalens 

arbetsuppgifter är att prata om ekonomin. 

 

E: (...) och det kan ju kännas lite kallt ibland att man, att personen sitter och gråter eller säger att 

jag mår så dåligt eller så, och så säger jag okej men det får du ta med din terapeut, nu är vi här för 

att prata om ekonomin och försöka reda ut om du har rätt till det här eller inte. 

 

Policy 

 

Samtliga intervjupersoner berättar om en avsaknad av policy och riktlinjer kring arbetet med 

suicidala klienter på deras arbetsplatser. Tre av intervjupersonerna berättar att de har 

möjlighet att prata med andra kollegor eller deras chef om de känner att ett ärende är så pass 

tungt och svårt att de inte klarar av det själva. En intervjuperson som tidigare har jobbat med 

suicidala klienter i en annan verksamhet menar att det ändå är frivilligt för kollegor att ställa 

upp. Om inte kollegorna har möjlighet och kunskap att hjälpa till, då kan man känna sig 

ensam och tvungen att stödja sig på sina egna kunskaper. 

 

D: (...) det är ju liksom, där kan jag tänka att om man inte mött suicidalitet tidigare och kommit till 

försörjningsstöd då vet jag inte hur man skulle bemöta det då. 

 

För att kunna ha en gemensam syn på hur man kan hantera och bemöta suicidala klienter, 

uttrycker en av intervjupersonerna en önskan om policydokument på arbetsplatsen. På det 

sättet kan man undvika att klienter bemöts på olika sätt. 

 

Självständigt val 

I samtliga intervjuer diskuterades självmord som människans självständiga val, samt om det 

går att förhindra en människa som funderar på att ta sitt eget liv. Intervjupersonerna hade 

delade åsikter om det. 
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Om man bestämt sig 

 

Flera av intervjupersonerna anser att om en människa har bestämt sig för att ta sitt eget liv, så 

kommer den att göra det förr eller senare. De menar att det bara är en tidsfråga och att man 

inte kan göra så mycket åt det. En av intervjupersonerna uttrycker det så här: 

 

C: Om en person bestämmer sig för att ta livet av sig så är det ingenting man kan göra, då kommer 

de att göra det. 

 

Samtidigt anser flera av intervjupersonerna att man måste försöka hjälpa dessa människor. 

 

B: (...) jag tycker att man ska försöka, det tycker jag. Och om de pratar med en om det då är det 

nog också så att de är påverkbara, tror jag, (...) även om de känns så att de verkligen bestämt sig. 

 

En av intervjupersonerna säger att människor har rätt av avsluta sitt liv när de vill, men 

hänvisar samtidigt till lagen om psykiatriskt tvångsvård (LPT) och menar att man måste 

ingripa för att förhindra en människa att ta sitt eget liv. 

 

Ett rop på hjälp 

 

Självmordsförsök är ett rop på hjälp anser flera av intervjupersonerna. En intervjuperson 

menar att självmordsförsök är suicidala klienters sätt att visa att de behöver hjälp, stöd, 

trygghet och fasta ramar. Tre av intervjupersonerna berättar att det ibland förekommer att en 

klient på försörjningsstöd hotar att ta livet av sig om den inte får pengar. Det kan vara svårt att 

avgöra om det bara är tomma hot eller om personen funderar på att ta sitt liv på riktigt. Hur 

man förhåller sig till det berättar en av intervjupersonerna så här: 

 

A: (...) även om jag anar att det bara är ett hot om att dom inte får pengar (...) är det ändå viktigt att 

jag följer upp det och bemöter det, även om jag kanske inte ringer den en gång i timmen tills den 

svarar utan, ja, det är svårt. 

 

En intervjuperson menar att det handlar om en sjukdomsprocess som leder till att klienten 

tappar hoppet och inte vill leva längre. Då handlar det inte om ett eget val utan det är en 

person som behöver hjälp. 

 



40 

 

E: Så jag tänker att det finns, som en del av välfärden, att jobba inom socialtjänsten så tänker jag 

att det är viktigt att tänka att myndigheten, att samhället har ett ansvar för de individer som går 

runt med sådana tankar. 

 

Analys 
 

Kapitlets disposition 
 

I detta kapitel kommer analysen av resultatet att redovisas med teoretisk utgångspunkt i 

handlingsutrymme och existentialism och sättas i relation till tidigare forskning. Analysen 

kommer huvudsakligen att utgå från teorin om handlingsutrymme, men för att även kunna 

belysa resultaten från ett annat perspektiv så kommer existentialismen också att användas som 

komplement. Handlingsutrymme handlar mer om de yttre förutsättningar som styr socialt 

arbete, medan det existentiella perspektivet kan bli en motvikt då det handlar om människans 

varande och tillblivande. 

 

De är sjuka 
 

Alla intervjupersoner beskrev suicidala klienter som sjuka och i behov av medicinskt vård. En 

genomgående uppfattning var att de inte hade möjlighet att hjälpa suicidala klienter inom 

ramen för sina arbetsuppgifter. De menade att det var psykiatrins uppgift och att deras arbete 

handlar om att handlägga ekonomiskt bistånd och att hjälpa människor att komma ut i arbete. 

En förutsättning som krävs för att socialarbetare ska kunna hjälpa klienter är enligt Svensson 

et al. (2008) hur socialarbetare hanterar sitt handlingsutrymme. Å ena sidan har de 

organisationen som de jobbar för och som sätter upp ramar för deras arbetsuppgifter. I våra 

intervjupersoners fall ingår arbetet med ekonomiskt bistånd i dessa ramar. Å andra sidan har 

de klienter som behöver hjälp på olika sätt. De intervjuade berättade att de inte har kontakt 

med suicidala klienter så ofta, men ur intervjuerna framgick att alla intervjuade 

socialsekreterare hade erfarenhet av suicidala klienter. Det kanske kan tyda på att de inte är 

medvetna alla gånger om att det är en suicidal person de har träffat. Tidigare forskning visar  

att personer som har försörjningsstöd i högre grad finns representerade bland de som avlidit 

till följd av självmord (Otterblad Olausson, 2006) och att socialsekreterare är den 

yrkesgruppen som ofta kommer i kontakt med suicidala klienter (Feldman & Freedenthal, 

2006). Att socialsekreterare hänvisar till psykiatrin när de möter suicidala klienter bekräftas 

av resultatet i en tidigare studie (NASP, 2010). Då psykisk sjukdom är en av de största 
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riskfaktorerna för suicid (Skogman, 2006; Wasserman et al., 2012) så är det viktigt att 

suicidala klienter kommer i kontakt med psykiatrin.  

 

Några socialsekreterare beskrev hur man kunde utnyttja sitt handlingsutrymme för att komma 

utanför ramarna och vad man kunde göra för att hjälpa suicidala klienter och klienter som mår 

dåligt, för att tillgodose deras behov, som inte var direkt kopplade till ekonomiskt bistånd. 

Genom att till exempel ordna gemensamma möten med psykiatrin och en förtroendeläkare så 

gör socialsekreterarna mer än det som ingår i deras huvudsakliga arbetsuppgifter i syfte att 

hjälpa klienten. Svensson et al. (2008) menar att trots alla lagar och regler som socialarbetare 

kan känna sig bundna av så har de ändå ganska stor frihet i sitt arbete. Den friheten påverkas 

av hur enskilda socialsekreterare hanterar det. När de utnyttjar sitt handlingsutrymme och 

förmedlar andra kontakter visar det att de har använt sig av klientkunskap (a.a.). För att kunna 

bedriva professionellt socialt arbete måste man ha klientkunskap och använda sig av det för 

att kunna ta ställning till om klienten behöver ytterligare stöd. Som företrädare för 

organisationen som de verkar i har socialsekreterarna tolkningsföreträde i relation till 

klienten. Klienten är i behov av en resurs som socialsekreterare förfogar över (a.a.). I våra 

intervjupersoners fall handlar det om att förmedla ytterligare hjälp och stöd åt den suicidala 

klienten. När man förmedlar kontakt med andra professionella i syfte att hjälpa klienten kan 

man tolka det som att klienten får en resurs i form av som Svensson et al. (2008) kallar för 

multiprofessionella team. Det är olika yrkesgrupper som möts och där var och en bidrar med 

sin kunskap i syfte att hjälpa klienten. Även forskningen visar att när flera olika professioner 

samarbetar kring suicidala klienter så ger det ett bättre resultat (Wasserman et al., 2012). 

 

Intervjupersonernas beskrivning av suicidala klienter som sjuka kan tyda på att de gör en 

kategorisering av den hjälpsökande (Svensson et al., 2008). De tar ställning till att suicidala 

klienter inte ingår i den kategori som de huvudsakligen arbetar med. Detta kan även förklaras 

utifrån Johanssons (2007) resonemang kring de olika dimensioner som kan påverka 

gräsrotsbyråkraters arbetssätt. Regelbundenhet och specialisering är en av de dimensioner 

som kan påverka socialarbetare i deras arbetssätt. Ju mer regelbunden och specialiserad 

organisationen är desto mer begränsas socialarbetarnas handlingsutrymme. Byråkratiska 

organisationer är tvungna att specialisera sig, eftersom de inte kan ta hänsyn till varje 

människans individuella egenskaper och ta hand om hela människan (Johansson, 2007). I våra 

respondenters fall så handlar det om att socialsekreteraren ska ta hand om det ekonomiska och 

få ut klienterna ur bidragsberoendet. När socialsekreterare möter suicidala klienter och 
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klienter som mår dåligt så kan de bara ta hand om en del av deras problem och det är 

ekonomin i detta fall. De kan inte ta hänsyn till hela människan utan bara till delar av den. Det 

sjuka hos klienterna anses ingå i en annan kategori. Det innebär en svårighet för 

socialsekreterarna. Trots att de vill hjälpa klienterna så är de begränsade av de regler som är 

ställda från organisationen. Detta kan leda till att de kan missa suicidala klienter och 

möjligheten att hjälpa dessa. 

 

Genom att betrakta de suicidala människorna som sjuka skulle en annan tolkning kunna vara 

att socialsekreterarna inte reflekterar över vilka handlingsalternativ de har. Om man 

omedvetet kategoriserar dessa klienter, utan att först beakta människan bakom handlingen för 

att se vilka möjligheter både man själv och klienten har för att förändra situationen, då 

förnekar man det ansvar som människan alltid bär på (Helleday & Berg Wikander, 2007). När 

socialsekreteraren förmedlar stöd och hjälp på olika sätt, exempelvis bekräftar klientens 

känslor eller ordnar med möten som kan hjälpa klienten, då kan det tolkas som att det är ett 

medvetet förhållningssätt som socialsekreteraren har reflekterat över. 

 

Närhet och distans 

Många av de intervjuade beskrev hur viktigt det är att hålla distans i sitt arbete med suicidala 

klienter. Att hålla distans är något som anses viktigt för att man själv ska orka. Det kan förstås 

utifrån att i varje möte mellan klient och socialarbetare uppstår en interaktion, ett samspel i 

vilket båda parter blir påverkade och utvecklar emotioner (Svensson et al., 2008). När 

socialarbetare möter suicidala klienter som mår dåligt och befinner sig i en besvärlig 

livssituation, då finns det en risk att det uppstår en negativ laddning mellan dem. Svensson et 

al. (2008) menar att individer söker välbefinnande och strävar efter att undvika negativt 

laddade situationer. När socialsekreterare väljer att distansera sig kan man tolka det som att de 

undviker något som är svårt att hantera, i detta fall suicidala klienter.  Eftersom det i varje 

möte mellan socialarbetare och klient sker en ömsesidig interaktion och påverkan, så kan 

socialsekreterarnas val att distansera sig påverka möten med suicidala klienter negativt.  

Wasserman et al. (2012) menar att suicidala personer ofta känner en rädsla för närhet och för 

att bli beroende av någon. Dessa känslor kan förstärkas mer om suicidala klienter märker att 

socialsekreterare försöker distansera sig. Detta kan resultera i att suicidala klienter inte vågar 

tala om sina tankar, som i sin tur kan leda till att man inte har möjlighet att hjälpa dessa 

människor i tid.   
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I den professionella rollen ingår att man ska kunna använda sig själv som redskap, att både 

vid behov kunna gå nära någon för att sedan gå tillbaka och reflektera över situationen 

(Wasserman et al., 20012). Detta bekräftas även av en av våra respondenter, som menade att 

man måste kunna använda närhet på ett professionellt sätt. Man får inte vara rädd att möta 

klienter och klienters känslor och försöka leva sig in i det de säger. På det sättet kan man 

komma nära klienten och hjälpa denne. Detta menar Svensson et al. (2008) handlar om att 

“läsa av” klienten och visa empati, som även bekräftas av flera intervjupersoner som beskrev 

hur man ska vara i möten med suicidala klienter och klienter som mår dåligt. Det är viktigt att 

visa empati, att bekräfta klienten, att få dem att våga prata om sina problem. När 

socialsekreterarna bemöter klienten med empati och utifrån sin klientkunskap får de förståelse 

för klientens utsatta situation och kan utnyttja sitt handlingsutrymme för att få en positiv 

interaktion. Det är socialsekreterarna som representerar organisationen och som har 

tolkningsföreträde i relationen till klienten och det är de som styr interaktionen (a.a.). Ett 

sådant här förhållningssätt kan kanske ge en positiv effekt på suicidala klienter och få dem att 

våga prata om sina tankar.    

 

I mötet mellan socialarbetare och klient finns en pågående interaktionsprocess. 

Socialarbetaren både påverkar och blir påverkad av den suicidala klienten. Existentialismen 

menar att människans jag blir till i varje ögonblick, i en ständig samverkan med andra 

(Börjesson, 2008). Om socialsekreteraren är den andre som ser klienten men samtidigt visar 

distans, då skulle det kunna tolkas som att socialsekreteraren kategoriserar klienten som 

någon som är annorlunda (a.a.). Det leder till att klienten hamnar i underläge. Inför den andres 

blick hamnar då den suicidala klienten i en offerposition, varat-i-sig (Helleday & Berg 

Wikander, 2007). Om klienten behandlas som ett objekt så kan det leda till att klienten inte 

reflekterar över sina möjligheter och kan då inte heller påbörja en förändringsprocess. En 

annan tolkning kan vara att socialsekreteraren blir medveten om sig själv genom den andres 

blick (i detta fall den suicidala klienten) och att detta skapar rädsla, vilket då är en naturlig 

reaktion, men det kan leda till att socialsekreteraren distanserar sig. 

 

En av de intervjuade berättade om vikten av närhet för att kunna hjälpa en annan människa. 

Samma person menade också att det är viktigt att visa att man finns där, att inte ge upp. En 

tolkning av detta kan vara som Helleday & Berg Wikander (2007) beskriver, att om den 

andres blick (socialsekreterarens) är fylld med tillförsikt och ser ett annat jag än det klienten 

är medveten om, då får klienten syn på sina potentiella möjligheter via socialsekreteraren. Om 
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sedan intet, de framtida möjligheterna, ger ångest så kan socialsekreteraren stå bredvid 

klienten och härbärgera dessa känslor för att underlätta för denne. En annan tolkning kan vara 

att socialsekreteraren genom att lära känna klienten, försöker synliggöra både varat-i-sig 

(offerposition) och varat-för-sig (ansvarsposition) hos klienten (Helleday & Berg Wikander, 

2007). Genom att hjälpa klienten att få syn på och reflektera över varat-i-sig, så kan en 

förändringsprocess starta. 

 

Att flera av de intervjuade upplevde distans till suicidala klienter som något viktigt kan även 

förklaras utifrån det faktum att självmord som fenomen väcker mycket känslor hos 

omgivningen (Beskow, 2000c; Ringskog Vagnhammar & Wasserman, 2010). Våra 

respondenters utsagor bekräftar att mötet med suicidala människor väcker känslor. En av 

intervjupersonerna menade att det berodde på att i dagens samhälle så är vi inte vana att prata 

om döden. Att möta en suicidal människa kan väcka ångest hos en själv. En annan 

intervjuperson menade att man blir osäker och försiktig i möten med suicidala klienter, för att 

man inte vill säga något som förstärker benägenheten. Detta bekräftas även av tidigare 

forskning, som säger att människor inte vill prata om självmord på grund av uppfattningen att 

man kan göra det värre för suicidala människor (Wasserman, 2001b). När socialsekreterare 

tänker på det här viset tyder det på att de är påverkade av de allmänna uppfattningarna 

(Svensson et al., 2008).    

 

Svårt att ta ställning i frågan om självmord 
 

Intervjupersonernas utsagor tyder på att självmord är en fråga som är svår att ta ställning i. 

Många av dem tyckte att om en person bestämt sig för att ta livet av sig, så kan man inte göra 

så mycket åt det. Samtidigt menade de att man måste göra något för att hjälpa dessa 

människor och några av dem hänvisade samtidigt till lagen om psykiatriskt tvångsvård (LPT). 

Detta kan förklaras med att även om socialsekreterarna tror att man inte kan hjälpa suicidala 

människor, så ingår det i den professionella rollen att bortse från sina egna attityder och 

värderingar och försöka att hjälpa klienten (Svensson et al., 2008). Detta kan även förstås 

utifrån att det saknas kunskap om självmord idag och om den suicidala processen. Resultatet 

från en tidigare studie om socialarbetare och deras kunskap om suicidalitet visar att 

socialarbetare saknar kunskap om självmord, trots att många kommer i kontakt med suicidala 

klienter (NASP, 2010). En rådande uppfattning i dagens samhälle är att självmord inte går att 

förhindra och om en människa har bestämt sig kommer det att ske förr eller senare (a.a.). 
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Studien som gjordes av Skogman (2006) visade att hälften av de som gjort ett 

självmordsförsök uppgav att det var ett rop på hjälp. Detta tyder på att suicidala människor 

vill ha hjälp, de vill bli sedda av andra människor i deras närhet. Om socialsekreterare utgår 

ifrån att det inte går att förhindra en person som har bestämt sig kan detta kanske leda till att 

de inte försöker göra tillräckligt för att hjälpa suicidala klienter.   

 

Ett annat resonemang som framkom i intervjuerna var tankar om att självmord är en 

människans självständiga val. Det var även i denna fråga svårt för intervjupersonerna att ta 

ställning. Trots att de ansåg att varje människa har en självbestämmanderätt och kan 

bestämma över sitt liv, så tyckte de att man ändå måste göra något för att hjälpa dessa 

människor. Återigen hänvisade de till plikten att rädda liv. Det kan tyda på att ämnet 

självmord kan innebära ett etiskt dilemma för socialarbetare. Å ena sidan har de en moralisk 

plikt att rädda liv och å andra sidan ska de ha respekt för klientens självbestämmande (Mishna 

et al., 2002). Genom att hänvisa till plikten att rädda liv vill socialsekreterarna handla på ett 

etiskt korrekt sätt. Svensson et al. (2008) menar att de professionella alltid måste handla på ett 

tillfredsställande vis för att kunna uppnå legitimitet och erhålla allmänhetens förtroende. De 

menar även att socialarbetare utövar sitt yrke i en etisk mellanmänsklig dimension. Det ställer 

krav på att socialarbetare ska kunna handla både utifrån sina egna bedömningar och utifrån 

organisationens krav, vilket gör att socialarbetarnas roll blir komplex.    

 

Intervjupersonerna förmedlade att det är svårt att ta ställning i frågan om självmord genom att 

berätta att det är människans eget val men också genom att säga att man måste ingripa. Det 

skulle kunna förklaras med att de inte har reflekterat över sitt ställningstagande. Detta kan 

förstås utifrån det existentiella perspektivet som menar att människan kan känna en 

existentiell tomhet när hon inser att hon själv är den som skapar sin mening (Helleday & Berg 

Wikander, 2007). Genom att reflektera över att vi själva skapar våra liv, så kan vi också se 

våra möjligheter. Insikten om detta leder till ångest inför det vi inte vet något om, intet. Det 

här kan leda till ett förnekande, ond tro, när människan tränger bort de existentiella frågorna 

för att slippa reflektera över dem. Existentialismen menar att ångesten inför intet är naturlig, 

det är en del av att vara människa (a.a.). 

 

Detta perspektiv betonar människans autonomi, att vara sann mot sig själv och uppleva sanna 

känslor (Payne, 2008). Det skulle i sin tur kunna tyda på att intervjupersonerna anser att det är 

människans eget val, för att hon då är sann mot sig själv. Samtidigt kan utsagan om att man 
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måste ingripa stå för att intervjupersonerna måste vara sanna mot sig själva, de kan inte 

medvetet bara se på om en klient inte vill leva. En annan tolkning utifrån att 

intervjupersonerna säger att man måste ingripa är att människans handlingar aldrig kan 

förutsägas. Eftersom människan är fri och skapar sitt liv i varje ögonblick, så kan valen alltid 

ändras (Helleday & Berg Wikander, 2007). 

 

Kontinuitet 
 

Intervjupersonerna var överens om att kontinuitet och långsiktig planering var viktiga faktorer 

i möten med suicidala klienter. För några av våra intervjupersoner innebar det en svårighet, 

eftersom tiden inte räckte till. De ville gärna finnas kvar och följa upp arbetet med suicidala 

klienter och klienter som mår dåligt, men på grund av tidsbrist och arbetsbelastning så hade 

de inte möjlighet till det. Eftersom deras huvudsakliga uppgifter var ekonomiskt bistånd så lät 

de istället psykiatrin ta över kontakten med dessa klienter. Detta kan förstås utifrån 

Johanssons (2007) beskrivning av den byråkratiska organisationen. Han menar att den 

byråkratiska organisationen är hierarkiskt uppbyggd och specialiserad, som innebär att 

organisationen bestämmer de olika arbetsuppgifterna. Socialtjänsten är byggd utifrån en 

hierarkisk ordning och socialarbetare befinner sig längst ner i skiktet och är styrda av 

organisationens lagar och regler. 

 

Att intervjupersonerna upplever tiden som en faktor som styrde deras engagemang till 

klienterna kan förklaras med det som Johansson (2007)  tar upp i beskrivningen av de olika 

dimensioner som kan påverkar gräsrotsbyråkraternas arbetssätt. En av dimensionerna kallar 

han tid per ärende. Det betyder att de ärenden som socialarbetare arbetar med måste behandlas 

under en viss tid. Detta kan leda till tidsbrist. Detta bekräftas av en av intervjupersonerna som 

berättade att den tiden som är avsatt för ett möte med en klient handlar om ekonomiskt 

bistånd och om man ska ta upp andra saker så måste man boka en ny tid. Detta kan innebära 

en svårighet för socialsekreteraren, men även påverka klienten, särskilt om det är en suicidal 

klient som är i behov av hjälp omgående. En suicidal klient kan uppleva att den inte blir sedd 

och att dennes problem inte anses viktiga.  Wasserman (2001b) menar att suicidala människor 

är mycket känsliga och det är viktigt att bemöta dem på ett bra sätt, så de känner sig trygga 

och bekräftade. 
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Att socialsekreterare upplever brist på tid som ett problem kan även förstås utifrån Svensson 

et al. (2008) beskrivning av tempot i det sociala arbetet. Tempot i det sociala arbetet skiljer 

sig åt i olika typer av ärenden. Ibland behöver man ge hjälpen snabbt och ibland kan ett 

ärende pågå en längre tid. Det beror på hur akut situation som klienten befinner sig i är. 

Socialarbetaren ansvarar för tempot i arbetet och det är en del av deras handlingsutrymme 

(Svensson et al., 2008). När socialsekreterarna upplever tidsbrist och att arbetsbelastningen är 

för hög för att kunna följa upp arbetet med suicidala klienter kan det tyda på att de inte har 

möjlighet att styra tempot i sitt arbete med klienter. Detta kan leda till att de missar många 

suicidala klienter och minskar möjligheten att upptäcka och hjälpa dem i tid. Forskningen 

visar på att den suicidala processen kan ta lång tid, men den kan även vara mycket snabb. Om 

människor som kommer i kontakt med suicidala personer kan tolka signaler som ingår i en 

suicidalprocess, så kan de bryta och förhindra det (Wasserman, 2001a).  

 

Diskussion 
 

Kapitlets disposition 

I detta kapitel kommer vi att föra en diskussion kring de viktigaste resultaten som vi kom 

fram till i denna undersökning. Vi kommer även att reflektera över den valda metoden och 

dess för- och nackdelar, samt ge förslag på vidare forskning. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur några socialsekreterare på 

försörjningsstöd talar om suicidalitet och hur detta kan påverka möten med suicidala klienter. 

Socialsekreterare är den yrkesgrupp som ofta kommer i kontakt med riskgrupper till suicid, 

därför tyckte vi att det var viktigt att undersöka deras tankar och funderingar kring 

suicidalitet. Vi har i denna studie belyst socialsekreterarnas tankar och känslor som förmedlas 

kring suicidalitet och genom att sätta det i relation till tidigare forskning försökt visa hur detta 

skulle kunna påverka möten med suicidala klienter. Resultatet i denna studie har vi tolkat med 

hjälp av teorin om handlingsutrymme och det existentiella perspektivet. Det resultat som 

framkommit i denna studie anser vi har besvarat syftet och frågeställningarna som vi hade satt  

upp och stämmer överens på många sätt med tidigare forskning. 

Resultatet visar att socialsekreterarna anser att de inte träffar suicidala klienter så ofta i sitt 

arbete, men ändå visade det sig att alla på ett eller annat sätt har stött på suicidala klienter och 



48 

 

självmordsproblematik. Flera av intervjupersonerna som i början av intervjuerna sa att 

suicidalitet inte var något de brukade möta i arbetet, kom under intervjuns gång på flera 

tillfällen då de kommit i kontakt med suicidala klienter. Socialsekreterarna upplevde att de 

inte kunde hjälpa dessa klienter så mycket inom ramen för sina arbetsuppgifter eftersom deras 

huvudsakliga uppgifter handlar om ekonomiskt bistånd. De ansåg att de inte hade den 

kunskap som krävs och beskrev suicidala klienter som sjuka och i behov av psykiatrisk vård. 

Forskningen visar att socialarbetare i allmänhet saknar kunskap om självmordsproblematik, 

trots att de ofta kommer i kontakt med suicidala klienter (Feldman & Freedenthal, 2008). 

Wasserman (2001b) menar att brist på kunskap och resurser hos personalen inom psykiatrin 

kan leda till irritation som kan påverka suicidala individer negativt då de är känsliga för vilket 

bemötande de får. Vår studie visar att socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd kommer i 

kontakt med suicidala klienter men att de till stor del är omedvetna om vilken påverkan de 

kan ha på dessa människor. Självmord är fortfarande ett tabubelagt ämne. Forskning visar att 

det kan vara viktigt att våga prata om självmord och självmordstankar med de suicidala 

klienterna (Gould et al., 2005). Det är vanligt att de individer som gjort ett självmordsförsök 

känner skam och att de påverkas både positivt och negativt av vårdpersonalens attityder 

(Wiklander et al., 2003). Detta kan tyda på att ett liknande samband kan  

finnas då en socialsekreterare möter en suicidal klient. 

En svensk studie visade att gemensamma riktlinjer inom socialtjänsten kring suicidala klienter 

skulle underlätta socialsekreterarnas arbete (NASP, 2010). Våra intervjupersoner berättade att 

de inte har några riktlinjer och rutiner för hantering av suicidala klienter på sina arbetsplatser. 

Vi ställer oss frågande till det och undrar vad detta kan bero på. Självmord och 

självmordsförsök är ett stort samhällsproblem idag och socialtjänsten är den instans som 

träffar många människor i kris och i utsatta livssituationer. Det är dessa människor som löper 

stor risk att begå självmord. Redan 2008 uppmärksammade Regeringen 

självmordsproblematiken och gav ett uppdrag till Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitut och NASP 

att utarbeta ett informationsmaterial om hur man kan förebygga självmord. Det skulle bland 

annat riktas till de professionella som i sin yrkesutövning möter personer med 

självmordsproblematik. Nu efter fyra år är det ingen av de arbetsplatser som våra 

intervjupersoner jobbar på som har några rutiner, trots att 1500 personer tar sitt liv i Sverige 

varje år och forskningen visar att de människor som har försörjningsstöd är 

överrepresenterade i självmordsstatistiken (Otterblad Olausson, 2006). 
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Vår studie visar att personalen på försörjningsstöd skulle behöva både mer tid och mera 

resurser för att kunna hjälpa till och bemöta suicidala klienter på ett bra sätt. Det behövs även 

en förändring i attityder till socialtjänsten. Socialtjänsten måste ses som en instans som är 

viktig att lägga resurser på. De möter människor i kris och det är viktigt att kunna följa upp 

arbetet med dessa människor. Resultatet av studien visar också att socialsekreterarna ansåg att 

det behövs kontinuitet i arbetet med suicidala klienter och klienter som mår dåligt, men att de 

var begränsade och saknade tid för att kunna följa upp enskilda klienter. Vår undersökning 

visar även att socialsekreterare är begränsade i sitt handlingsutrymme i möten med suicidala 

klienter och klienter som mår dåligt. Eftersom deras huvudsakliga arbetsuppgifter handlar om 

ekonomiskt bistånd och att få dessa klienter ut i arbete har de inte så mycket tid över för andra 

frågor. Konsekvensen blir att klienter som behöver annan hjälp hamnar mellan stolarna och 

inte får den hjälp de behöver. En av intervjupersonerna upplevde svårigheter att samarbeta 

med andra professioner kring klienter som mår dåligt. Intervjupersonen upplevde att 

klienterna bollades mellan olika professioner och ingen kunde ta ansvar för hela människan, 

utan bara för de delar av individens behov som de ansvarade för. Vi tycker att det skulle 

behövas en bättre samordning mellan olika enheter på socialtjänsten. Klienter ska få hjälp 

snabbt och på plats. De ska inte behöva vänta på att få en annan tid. För att hjälpa suicidala 

klienter handlar det om att agera snabbt och ingripa för att avbryta den suicidala processen. 

Det behövs en helhetssyn och kombinerade insatser för att hjälpa dessa klienter (Wasserman 

et al., 2012).  

 

Självmord och möten med suicidala klienter väcker känslor hos intervjupersonerna. Resultatet 

av vår studie visar att socialsekreterarna upplever att det är viktigt att hålla distans till 

suicidala klienter i sitt arbete, för att de själva ska orka. Det som är jobbigt är klienters känslor 

och det är viktigt att hålla distans för att inte bli känslomässigt engagerad. En av 

intervjupersonerna berättar hur man kan använda sig själv i yrkesrollen för att kunna komma 

nära suicidala klienter och försöka hjälpa dem, men samtidigt kunna backa och reflektera över 

den uppkomna situationen. Detta visar hur komplex socialarbetarnas roll är i relation till 

klienter. I möten med klienten så blir det både möten mellan två människor och mellan 

organisationen och människan. Trots att man är begränsad med organisationens ramar och 

riktlinjer, måste man kunna vara människa också. Det är viktigt att kunna bemöta klienter som 

mår dåligt på ett sätt som gör att de kan känna sig trygga och bekräftade. Det kan man göra 

genom ett professionellt förhållningssätt, menade flera av intervjupersonerna. Visa att man 

lyssnar, att man bryr sig, försöka förstå och som en av intervjupersonerna berättade, 
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normalisera klientens problem. Klienten ska kunna tala om sina problem, utan att skämmas. 

Sådant bemötande kan göra att suicidala klienter vågar prata om sina känslor och detta kanske 

kan leda till att den suicidala processen avbryts. Forskningen visar att en suicidal person kan 

behöva hjälp med andra problem än de rent medicinska (Skogman, 2006). Det kan till 

exempel handla om att få hjälp med ekonomin eller att få ett arbete (a.a.). När en 

socialsekreterare skapar en bra relation till suicidala klienter och får dem att känna sig trygga, 

sedda och bekräftade, då blir det kanske lättare att tolka självmordssignaler och upptäcka 

sårbara människor som löper risk för att begå självmord.   

 

Det visade sig att det var svårt att ta ställning i frågan om självmord är ett eget val eller om 

man bör ingripa. Det kan upplevas som ett etiskt dilemma att hantera frågan om människans 

autonomi gentemot att ingripa för att hjälpa någon. Intervjupersonernas inställning till frågan 

ändrades lite under samtalets gång.  Det kan tyda på att det är en fråga som de själva inte har 

bearbetat. De existentiella frågorna har inte så mycket plats i dagens samhälle. Wasserman 

(2001b) menar att en existentiell kris kan leda till självmordsförsök bland sårbara individer. 

Kanske skulle det vara en fördel att ta upp existentiella frågor och fundera över 

ställningstaganden kring dessa redan under utbildningen för att som socialarbetare få 

möjlighet att själv bearbeta dessa frågor innan man möter dem hos klienterna. 

 

Reflektion över den valda metoden 
 

Vi gjorde en kvalitativ undersökning i form av enskilda intervjuer med socialsekreterare i 

syfte att få en djupare kunskap om deras tankar och funderingar kring suicidalitet. Nackdelen 

med att vi valde den kvalitativa metoden är att vi hade svårigheter med att få tag på 

intervjupersoner som kunde ställa upp på intervjuer. En anledning skulle kunna vara att det 

kanske är svårt för vissa personer att prata om självmord, eftersom det är ett känsligt ämne. 

De fem socialsekreterarna som anmälde sitt intresse kanske tycker att det här är en viktig 

fråga att prata om och de kanske har en annan inställning till självmord än andra som arbetar 

inom ekonomiskt bistånd som inte deltog i vår studie. Om vi hade använt oss av en kvantitativ 

metod i form av enkäter så är det möjligt att det hade varit lättare att få tag på 

intervjupersoner. På det sättet skulle respondenterna ha blivit mer anonyma och vi hade 

kanske kunnat få fler intervjupersoner. Eftersom vi ville ha ett djupare samtal kring ämnet och 

möjlighet att följa upp intervjupersonernas svar, för att få reda på deras tankar och 

funderingar, så anser vi att den kvalitativa metoden var mer lämplig för studiens syfte.  
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Under transkriberingen upptäckte vi att vi kanske borde ha följt upp intervjupersonernas 

berättelser med ännu fler följdfrågor för att fördjupa samtalet ännu mer. Om 

uppsatsskrivandet hade sträckt sig över en längre tid, så hade det varit bra att göra en 

pilotstudie och kontrollera frågorna på några socialsekreterare innan. Vi testade frågorna på 

en bekant, men det blir ändå inte samma sak, eftersom den personen inte har någon erfarenhet 

varken av socialt arbete eller suicidala människor. Ett annat alternativ hade varit att ringa runt 

och prata med socialsekreterare och fråga vad de anser är viktigt att prata om när det gäller 

självmord och suicidala klienter, för att få en uppfattning om vad som anses viktigt i arbetet 

med suicidala klienter. På det sättet hade vi kunnat formulera frågor utifrån dessa samtal. 

Förslag till vidare forskning 

Forskningsgenomgången visar att det inte finns så många studier som handlar om 

socialarbetarnas hantering av suicidala klienter. Denna studie väckte vårt intresse att utforska 

mer på detta område. Det skulle vara intressant att göra samma studie men med många fler 

intervjupersoner. På det sättet skulle man kunna göra olika jämförelser som till exempel 

skillnader mellan män och kvinnor som jobbar på försörjningsstöd och deras sätt att beskriva 

suicidalitet. Man skulle även kunna titta på om utsagor kring suicidalitet skiljer sig åt mellan 

yngre och äldre personer. Att belysa utifrån klientperspektivet skulle vara både intressant och 

lärorikt. Detta skulle kunna ge kunskap om vad suicidala klienter tycker är viktigt i 

bemötandet gentemot dem. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som läser socionomprogrammet på socialhögskolan i Stockholm. För 

närvarande arbetar vi med vår C-uppsats och syftet med vår studie är att belysa vilka attityder 

till suicidalitet som socialsekreterare på försörjningsstöd för unga vuxna kan ha, och hur dessa 

attityder kan påverka möten med suicidala klienter. Med begreppet suicidalitet avses allt ifrån 

tankar på död och självmord, självmordsförsök och fullbordat självmord. För att få kunskap 

om socialsekreterarnas tankar och funderingar kring självmord kommer vi att genomföra 

enskilda intervjuer. Vi kommer att ha en intervjuguide med några specifika teman och 

övergripande frågor att utgå ifrån, men vi vill ha en öppen dialog och möjlighet att följa upp 

dina svar och funderingar. 

Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och svaren kommer att behandlas 

konfidentiellt. Du kan avbryta intervjun när som helst och även låta bli att svara på frågor som 

inte känns bra. Vi kommer att spela in samtliga intervjuer och när uppsatsen är godkänd 

kommer inspelningarna att raderas. Det transkriberade materialet kommer att läsas utav oss 

och eventuellt av vår handledare. Det du berättar kommer inte att kunna kopplas till dig eller 

din arbetsplats, alla namn och arbetsplatser kommer att vara fiktiva i uppsatsen.  

Vi beräknar att intervjun kommer att ta mellan 30 och 60 minuter. Tillsammans med detta 

informationsbrev skickar vi även vår intervjuguide till intervjun. Detta för att du ska få 

möjlighet till att kunna förbereda dig inför intervjun.  

Om du har frågor angående undersökningen är du välkommen att kontakta oss. 

 

Ann-Catherine:            Elvira: 

E-post: anncatherine.martinelle@yahoo.se       elvira.sirovica@tele2.se    

mobil: 070-357 45 73                                        076-311 43 48 

 

 

 

Tack för din medverkan 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

1. Hur gammal är du? 
 

2. Vad har du för utbildning? 
 

3. Hur längre har du arbetat som socialsekreterare? 
 

4. Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 
 

5. Har ni någon policy på arbetsplatsen när det gäller möten med suicidala klienter? 
 

6. Diskuteras det och i så fall hur? 
 

7. Har du i ditt arbete träffat suicidala klienter? 
 

8. Vad hände i det mötet? 
 

9. Om du inte träffat suicidala klienter hur tror du att du skulle reagera i mötet med 
dem? 
 

10. Vad tycker du är viktigt att tänka på i ett möte med en suicidal klient? 
 

11. Hur tänker du kring det att självmord kan uppfattas som individens självständiga 
val att avsluta sitt liv? 
 

12. Tycker du att man bör ingripa och på vilket sätt? 

 

 

 

 


