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  Abstrakt 
  Syfte: Syftet med denna avhandling var att kartlägga och identifiera eventuella riskfaktorer för självmordstankar och självmordsförsök i ett representativt befolkningssampel från västra Finland.   Metod: Materialet baseras på Enkät om psykisk hälsa i västra Finland (Western Finland Mental Health Survey 2014), utformat för Institutet för hälsa och välfärd år 2014. Materialet analyserades med χ²-test och logistisk regressionsanalys med självmordstankar under de senaste 12 månaderna som beroende variabel. Som oberoende variabler användes både sociodemografiska variabler, såsom kön, ålder, huvudsyssla, civilstånd, utbildning och modersmål, och psykosociala variabler, såsom alkoholmissbruk (AUDIT-C av Bush, Kivlahan, McDonell, Fihn & Bradley, 1998), socialt stöd (OSS-3 av Brevik & Dalgard, 1996), känsla av bemästring (Pearlins skala av Pearlin & Schooler, 1978) och upplevd psykisk belastning (GHQ-12 av Goldbergh & Hillier, 1979 och Pevalin, 2000). I enkäten frågades även efter självmordsförsök, men eftersom endast 5 respondenter rapporterade självmordsförsök genomfördes inga regressionsanalyser för denna variabel utan istället kartlades de individuella profilerna.  Resultat: I analyserna framkom såväl sociodemografiska som psykosociala riskfaktorer. I de slutliga analyserna identifierades ung ålder, arbetslöshet, svagt socialt stöd, svag känsla av bemästring och hög psykisk belastning som unika signifikanta riskfaktorer. En interaktionseffekt kunde också konstateras mellan yngre medelålders (31–45 år) och känsla av bemästring. Däremot var varken kön eller alkoholmissbruk signifikanta riskfaktorer för självmord i den slutliga modellen.   Konklusion: I denna avhandling presenteras nya resultat för självmordsforskningen och det preventiva arbetet i Finland. Utifrån kartläggningen i avhandlingen av de vanligast förekommande riskfaktorerna för självmordstankar, kunde följande steg vara att använda denna kunskap i den psykiatriska vården för att enklare kunna fånga upp de som utgör en riskgrupp.   Nyckelord: Självmord, självmordstankar, självmordsförsök, självmordsbeteende, riskfaktorer, västra Finland, sociodemografiska riskfaktorer, alkoholmissbruk, socialt stöd, känsla av bemästring, psykisk belastning   Key words: Suicide, suicidal ideation, suicide attempt, suicidal behavior, risk factors, Western Finland, sociodemographic risk factors, alcohol problems, social support, sense of mastery, psychological distress        
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1 Introduktion 
Varje år begår uppskattningsvis 800 000 individer självmord i världen, men antalet 
självmordsförsök är betydligt högre (WHO, 2018). Det innebär att självmord för tillfället är 
den näststörsta dödsorsaken bland unga i åldern 15–29 år (WHO, 2016). WHO (2018) nämner 
även självmord och självmordsförsök som ett av de största världsomspännande 
folkhälsoproblemen. De vanligaste förekommande metoderna för att begå självmord är 
hängning, användning av vapen och förgiftning med hjälp av exempelvis läkemedel (WHO, 
2018). Samtidigt är självmord ett fenomen som fördöms och anses som tabu i de flesta 
kulturer (Vijayakumar, John, Pirkis & Whiteford, 2005). Enligt Klefbom (2010) kan orsaken 
till att ämnet är tabubelagt relateras till det ansvar och den skam som både närstående och 
samhället kan känna, i och med att de ofta anklagar sig för att inte ha kunnat bidra till ett liv 
värt att leva för individen. På grund av att ämnet uppfattas som tabu har få länder infört någon 
typ av självmordsprevention, endast 38 av världens länder har en preventiv plan för 
självmord. En vidomfattande plan eller strategi för självmordsprevention saknas också, trots 
att behovet är stort i hela världen (WHO, 2018).  

Den allmänna uppfattningen är att självmord i första hand orsakas av mentala problem, och 
WHO (2018) listar framför allt depression, alkoholproblem och psykisk stress som de största 
riskfaktorerna. Trots att självmord är mer vanligt förekommande bland män, anses det vara 
fler kvinnor som gör självmordsförsök (Egidius, u.å.; Hirvikoski & Jokinen, 2011). I Finland 
uppskattas självmordsförsöken till cirka 10 000 per år, vilket är en hög siffra jämfört med 
resten av världens länder (Föreningen för Mental Hälsa i Finland, 2019). Trots att 
självmorden enligt statistiken har minskat med 40 % de senaste 15 åren, ligger Finland 
fortfarande i toppen angående antalet begångna självmord i Norden (Statistikcentralen, 2016).  

Syftet med den här avhandlingen är att kartlägga och identifiera riskfaktorer för 
självmordstankar och självmordsförsök i västra Finland. Eftersom Finland är särskilt drabbat, 
är det av stor vikt att utreda vilka faktorer som orsakar ett så starkt psykiskt illamående att den 
enda utvägen är att avsluta sitt liv. Dessutom har få studier gjorts som systematiskt undersöker 
riskfaktorer för självmord eller självmordstankar bland en större population. (Werbeloff et al., 
2015; Vijayakumar et al., 2005).  

I det inledande kapitlet ger avhandlingen en överblick över definitioner och prevalensen 
inom området. Till följande presenteras teorier kring självmordsbeteende, och sedan 
presenteras tidigare forskning om samband mellan självmord och sociodemografiska och 
psykosociala faktorer. Introduktionsdelen avslutas med avhandlingens hypoteser och 
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frågeställningar. Därefter, i metodkapitlet, beskrivs sampel och mätinstrument. I 
resultatkapitlet presenteras de statistiska analyserna, för att slutligen bindas ihop med en 
diskussion kring resultatet och metoden samt förslag till vidare forskning på området.  

 
1.1  Definitioner och prevalens 
Nedan definieras de tre huvudbegreppen kopplade till självmord som förekommer mest i 
denna avhandling. Vidare presenteras förekomsten av självmord i världen och Finland, för att 
skapa en bredare förståelse för utsträckningen av självmord och dess relevans som ämne. 
 
1.1.1 Definitioner  
Tankar om att ta sitt liv, det vill säga självmordstankar, innefattar att man planerar och 
överväger hur ens liv kan avslutas (Nock, Borges, Bromet, Cha, Kessler & Lee, 2008). 
Epidemiologin för självmordstankar har länge varit ett relativt ostuderat område, och det finns 
få vetenskapliga kartläggningar kring hur de ter sig (Hintikka, Pesonen, Saarinen, Tanskanen, 
Lehtonen & Viinamäki, 2001). Självmordstankar behöver inte innebära en konkret längtan 
efter döden, utan kan vara ett tillfälligt tillstånd på grund av en situation som känns omöjlig 
att lösa eller en sorg som känns outhärdlig (Föreningen för Mental Hälsa i Finland, 2019). 
Tankarna fokuseras kring om livet är värt att leva eller om döden är den enda vägen ut ur 
lidandet; få berättar om självmordstankarna de har. Dessa tankar kan sedan övergå i en aktiv 
planering av vilka specifika metoder individen ska använda sig av vid ett självmordsförsök. 
Slutligen kan planeringen leda till ett konkret försök att ta sitt liv (Nock et al., 2008).  

Självmordsförsök innebär att självmordet inte lyckas. Personen som utför handlingen slits 
ofta mellan viljan att leva eller dö, och ett självmordsförsök kan i den situationen fungera som 
ett rop på hjälp (Klefbom, 2010). Kliniskt sett är ett självmordsförsök en sekvens av 
beteenden som utförs av en individ på eget initiativ med syftet att döda sig själv (American 
Psychiatric Association, 2013). Självmordsförsök skiljs även kliniskt åt från icke-dödligt 
självskadebeteende, såsom att skära sig, eftersom syftet med sådant beteende sällan är att det 
ska leda till döden (Nock et al., 2008). Ett annat vanligt förekommande begrepp är suicidalt 
beteende, eller så kallat självmordsbeteende. Begreppet förekommer främst i vetenskapliga 
artiklar om ämnet självmord, och självmordsbeteende klassas även som en klinisk diagnos 
enligt DSM5 (American Psychiatric Association, 2013). Ett kriterium för självmordsbeteende 
är att individen inom de senaste två åren ska ha utfört minst ett självmordsförsök, vars 
verkliga syfte var att individen genast skulle avlida. Andra kriterier är att självmordsförsöket 
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inte orsakades av en tillfällig sinnesförvirring, självskadebeteende med syfte att lindra 
negativa känslor eller att självmordsförsöket hade politiska eller religiösa orsaker (American 
Psychiatric Association, 2013). 

Självmord, eller suicid i psykologiska och medicinska sammanhang, kan definieras som en 
avsiktlig självdestruktiv handling som leder till att individen avlider (Nock et al., 2008). De 
flesta självmord anses vara planerade och väl övervägda handlingar och beslut, men de kan 
även ske till följd av ett plötsligt riskbeteende hos den självmordsbenägne. Självmord kan ofta 
ses som en permanent lösning på ett temporärt problem (Klefbom, 2010). 
 
1.1.2 Prevalens  
Självmord kan enligt WHO (2016) klassas som ett globalt fenomen, eftersom det årsvis 
varierar mellan plats 15 och 20 angående dödsorsaker i världen sett till alla ålderskategorier. 
Bland unga i åldern 15–29 år är självmord som tidigare nämnts den näst vanligaste 
dödsorsaken globalt. Detta innebär att självmord enligt statistiken står för 1,4 % av alla 
dödsfall, varav fyra femtedelar (79 %) förekommer i låg- eller medelinkomstländer (WHO, 
2018). År 2016 avled 793 000 personer på grund av självmord, vilket uppskattningsvis 
innebär att en person begår självmord var 40 sekund (WHO, 2016). Därtill finns indikationer 
på att för varje individ som dör i självmord utförs 20 försök. Det standardiserade globala 
medeltalet för antal självmord per 100 000 invånare uppgår till 10,6 (WHO, 2018). Till de 
länder i världen som toppade självmordsstatistiken år 2016 hörde bland annat Litauen, 
Ryssland, Guyana, Sydkorea och Vitryssland. Sett till större regioner har Europa det högsta 
medeltalet på 15,4 begångna självmord per 100 000 invånare, medan Mellanöstern har det 
lägsta medeltalet med 3,9 självmord per 100 000 invånare (WHO, 2018). 

I Norden hade Finland det högsta medeltalet med 15 självmord per 100 000 invånare år 
2017, vilket är ett högt index globalt sett men hör till genomsnittet jämfört med övriga Europa 
(WHO, 2018; Statistikcentralen, 2018). Medeltalet för män var 22 och för kvinnor 8 per 100 
000 invånare i Finland år 2017 (Statistiskcentralen 2018). Emellertid finns det bara ett fåtal 
länder i Europa som har en högre självmordsstatistik än Finland i ålderskategorin 20–24 år; en 
tredjedel av dödsfallen bland unga under 25 år i Finland är självmord och dödligheten har inte 
minskat med åren inom denna kategori (Statistikcentralen, 2016, 2018). Sett till 
självmordsstatistiken för exempelvis gruppen äldre över 65 år avviker Finland däremot inte 
från resten av Europa (Statistikcentralen, 2016). Tre av fyra personer som begår självmord i 
Finland är män, trots att antalet självmord har minskat mer för män än för kvinnor. 
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Medelåldern för kvinnor som begår självmord var 49 år och för män 46 år 2017 
(Statistikcentralen, 2018). Även med tanke på levnadsstandard, ekonomi, skolsystem och grad 
av korruption har Finland ett jämförelsevis högt självmordstal. De landskap i Finland som 
hade det högsta antalet självmord 2017 var Kajanaland med medeltalet 26,9, följt av Norra 
Savolax med 20,2 och Lappland med 19,5 (Sotkanet, 2017). Det lägsta medeltalet per 100 000 
invånare hade landskapet Mellersta Österbotten med 7,3. Under de senaste årtiondena har 
antalet självmord sjunkit med kring 40 % sedan toppen kring år 1990, då över 1 500 
självmord begicks i Finland jämfört med år 2017 då 824 personer begick självmord 
(Statistikcentralen, 2018).  

I jämförelse med självmord är det svårare att föra statistik över självmordsförsök, men 
uppskattningsvis 10 000 personer försöker begå självmord varje år i Finland. Var tredje 
person upprepar självmordsförsöken, och uppskattningsvis var tionde som gör ett nytt försök 
avlider (Föreningen för Mental Hälsa i Finland, 2019).  

Tillgängligheten till statistik över självmord och självmordsförsök är också begränsad, 
först och främst på grund av att enbart kring 60 stater registrerar data över självmord (WHO, 
2018). En annan orsak är att självmord är ett känsligt ämne och dessutom illegalt i en del 
länder, vilket medför att självmord är den dödsorsak i världen som har störst mörkertal. 
Självmord blir dessutom ofta felklassificerade eftersom det finns en svårighet i att avgöra om 
dödsfall är ett självmord eller en olycka (Taktak, Uzun & Balcıoğlu, 2013). Många människor 
med självmordstankar kommer inte i kontakt med vården eller berättar om sina tankar för 
någon förrän de begår självmord, vilket ytterligare försvårar uppskattningen av mörkertalet 
(Johansson, 2019).  
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 Figur 1. Utvecklingen av självmord i Finland 1920–2017 (Statistikcentralen, 2018).   
1.2 Teori  
För att få en djupare psykologisk synvinkel på självmord som fenomen och dess orsaker 
presenteras ett urval av historiska teorier. Först ges en övergripande bild över vilka slags 
perspektiv olika självmordsteorier kan ha enligt forskarna, sedan redogörs det för fyra olika 
smalare teorier.  

Det har förekommit en rad olika teorier genom historien för att förklara orsakerna till att 
självmord begås, men i regel kan de delas in i biologiska, sociologiska och psykologiska 
teorier (Franklin et al., 2016). Psykologiska teorier kopplar självmord till en önskan om en 
flykt från en bristande självkännedom (Baumeister, 1990), en känsla av hopplöshet eller 
maktlöshet (Beck, Steer, Kovacs & Garrison, 1985; Williams 2001), en upplevelse av en 
betungande livssituation, en avsaknad av samhörighet eller en brist på socialt stöd (Joiner, 
2005; Van Orden, Witte, Cukrowicz, Braithwaite, Selby & Joiner, 2010; Williams, 2001). Ur 
en biologisk synvinkel framhåller en del forskare att en ökad aktivitet i HPA-axeln 
(hypotalamus-hypofysen-binjurebarken) kan vara en orsak till ett ökat självmordsbeteende 
(Mann & Currier, 2007). Till de sociala teorierna räknas exempelvis att individen innehar en 
slags reducerad kognitiv förmåga, som bland annat kan innebära en reducerad förmåga att 
lösa problem relaterat till socialt umgänge (Williams, Barnhofer, Crane & Beck, 2005).  Än så 
länge har forskare inte kunnat enas om någon specifik teori som fullständigt kan förklara 
självmordstankar och självmordsbeteende, vilket enligt Franklin et al. (2016) kan bero på att 

Personer 
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varje teori framhåller olika unika riskfaktorer och samband. Det anses däremot vara generellt 
accepterat att självmord orsakas av en samverkan mellan etiologiska faktorer som vilka i sig 
har ett just psykologiskt, biologiskt eller socialt ursprung (Mann et al., 2005).  Härnäst 
presenteras ett urval av de psykologiska teorierna.  
 
1.2.1 Interpersonell teori  
Den interpersonella teorin (eng. Interpersonal-Psychological Theory of Suicidal Behavior) 
utvecklades av Joiner (2005, 2009), och grundtanken i den är att en person som begår 
självmord både måste ha en aktiv önskan om att dö och innehar förmågan att klara av att ta 
sitt liv. Genom att känslan av upplevd belastning och avsaknad av social tillhörighet kvarstår 
under en längre tid hos personen, utvecklas en aktiv önskan om att dö (Joiner, 2009). Känslan 
av upplevd belastning innebär att personen anser att hen är en börda för sina närstående eller 
till och med för hela samhället och att de skulle ha det bättre ifall personen var död. I tidigare 
studier har det även framkommit att individer som upplevde sig som en belastning, särskilt för 
sina familjer, oftare hade självmordstankar (DeCatanzaro, 1995). Med avsaknad av social 
tillhörighet menas att personen känner sig utanför och inte anser sig ingå i någon social grupp 
såsom en familj eller ett kompisgäng (Joiner, 2009). Trots att upplevelsen av belastning och 
avsaknad av tillhörighet kan leda till en önskan om att ta sitt liv, anses det enligt den 
interpersonella teorin inte vara tillräckligt för att personen ska begå självmord, utan hen måste 
även ha förmågan att klara av att utsätta sig själv för ett dödligt beteende (Joiner, 2009).  

Den som enligt teorin innehar förmågan att klara av att begå självmord anses ha en svag 
självbevarelsedrift, det vill säga nedsatt överlevnadsinstinkt. De få individer som har 
förmågan att utveckla en oräddhet för smärta, skador och död utsätter sig även för upprepade 
smärtsamma handlingar och försätter sig i farliga situationer. De handlingar som de utsätter 
sig för innebär därför ofta självskadebeteende, att de lätt råkar ut för olyckor och slagsmål 
eller innehar farliga yrken så som soldat. Med andra ord utsätter dessa individer sig medvetet 
för riskfyllda situationer som kan ha en dödlig utgång (Joiner, 2009). Joiner baserar 
ovannämnda påståenden på en annan äldre teori, opponent-process theory, vars kontenta är att 
ifall en individ upprepade gånger utsätts för ett känsloframkallande stimulus framkallar det till 
sist inte den ursprungliga känslan utan istället stärks den motsatta känslan hos individen 
(Solomon, 1980). Den teorin kan i sin tur kan förklara sambandet med att ju mer någon 
utsätter sig för smärtsamma och farliga upplevelser, desto högre blir toleransen för smärta och  
desto mindre blir rädslan för att dö (Joiner, 2009). Enligt Joiner et al. (2005) förklarar även 
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denna del av teorin varför tidigare självmordsförsök anses vara en av de största riskerna för 
självmord.  

Enligt Joiner (2009) visar den interpersonella teorin vikten av att främst inom vården 
uppmärksamma klienters grad av social tillhörighet, upplevd belastning och förmåga att ta sitt 
liv i form av exempelvis tidigare självmordsförsök för att kunna avgöra om klienten hör till 
riskgruppen för självmord. Den interpersonella teorin har enligt Joiner (2009) ett starkt 
empiriskt stöd och är en lovande teori för att kunna förklara varför individer begår självmord. 
 
1.2.2 Flykt som motiv  
En modell som ursprungligen utformats av Baumeister (1990) ligger till grund för teorin om 
att flykt fungerar som en central drivande kraft i fråga om motiv för självmord. 
Huvudpoängen med teorin är att självmord kan ses som slutpunkten av en sammanhängande 
rad av steg, där orsakssambanden mellan alla steg driver individen till att fly från en negativ 
självkännedom (O´Connor, 2010). Det första steget i Baumeisters (1990) modell är att 
individen särskilt under stressfulla livssituationer upplever att hen inte lever upp till sina egna 
förväntningar eller standarder, på grund av för höga krav eller stora motgångar i tillvaron. 
Stegvis bryts individens självkänsla ned genom att hen bland annat skyller misslyckandena på 
sig själv, får en negativ syn på sig själv och ser sig som inkompetent. Slutligen blir självmord 
accepterbart eftersom de moraliska och sociala normerna inte längre har någon inverkan på 
individen (O´Connor, 2010).  Andra faktorer, exempelvis om det finns tillgång till medel 
såsom vapen, inverkar på om självmordet förverkligas eller inte. En mängd studier som 
använt sig av både kliniska och icke-kliniska sampel stöder tanken om flykt som motiv för 
självmord (Dean, Range & Goggin, 1996; Tassava & Ruderman, 1999; Dean & Range, 1999; 
O'Connor & O'Connor, 2003; Flamenbaum & Holden, 2007).  
 
1.2.3 Cry of Pain (CoP) 
Modellen Cry of Pain (eller Entrapment) har utvecklats av forskarna MacLean (1990), Gilbert 
och Allan (1998), Gilbert (2006) och Williams med kolleger (Williams, 2001; Williams & 
Pollock, 2000; Williams, Crane, Barnhofer & Duggan, 2005) med ursprung i bland annat 
vetenskapen om djurens beteende. Williams och Pollock (2001) föreslår att 
självmordsbeteende kan definieras som en önskan om att fly från en situation som för 
personen känns outhärdlig. Enligt CoP-modellen kan självmordstankar och 
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självmordsbeteende ses som en slutprodukt av en konstant uppfattning om att en är fångad i 
en stressfull situation utan utväg eller räddning (Slade & Edelman, 2014). Individen upplever 
inget existerande samband mellan egna handlingar och utgång; oberoende av vad hen gör är 
det omöjligt att förändra sig själv, sin framtid eller omständigheterna (O'Connor, 2010). De 
enda faktorerna som kan vara till undsättning när känslan av hopplöshet blir påtaglig, är 
socialt stöd och framtidstro (Williams et al., 2001). CoP-modellen har en del likheter med 
modellen om flykt som motiv, men skillnaden är att CoP-modellen identifierar de särskilda 
förhållandena när flykten kan bli dödlig i form av självmord. Som teori har CoP-modellen fått 
stöd både empirsikt och begreppsmässigt, främst eftersom det är en okomplicerad modell men 
även för att den föreslår specifika, mätbara och väsentliga hypoteser (O'Connor, 2010).   
 
1.2.4 Den biopsykosociala modellen  
Den biopsykosociala modellen kan ses som en sammanfattning av övriga 
självmordsrelaterade teorier. Ursprungligen baserar sig den biopsykosociala modellen på 
forskaren Engels (1980) insikt om att biologiska, psykologiska och sociala faktorer samverkar 
som grund för mentala problem. Därefter har olika forskare, bland annat Kinderman (2005), 
utvecklat en modell med lite olika utformningar men med det biopsykosociala tankesättet som 
grund för att förklara självmordsbenägenhet. Modellen används ofta som förklaringsmodell av 
kliniker åt patienter för att eventuellt ge dem en förståelse för och ett orsakssamband till deras 
självmordsbeteende (Morrow, Bryan & Kanzler Appolonio, 2010). En förklaring till en form 
av modellen, som redovisas nedan i figur 2, är enligt Rudd (2006) att basriskfaktorerna och 
anlagen för självmord varierar individuellt men avgörs av statiska variabler och den egna 
bakgrunden. Vid förekomst av en miljöbetingad stressfaktor som vanligen är relaterad till en 
förlust av något, kan en akut risk för självmord utlösas. I den akuta fasen interagerar 
individens tankar, känslor, fysiologi och beteende med varandra på ett sätt som stöder tanken 
om att begå självmord. Därtill bör det påpekas att den akuta risken för självmord är dynamisk 
till sin natur, och kan skifta i intensitet och styrka under kort tid (Morrow et al., 2010).  
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  Figur 2. Den biopsykosociala modellen för självmord (Morrow et al., 2010).  
 
1.3 Samband med sociodemografiska och psykosociala variabler  
I det här kapitlet presenteras först riskfaktorer till självmord och självmordstankar indelade i 
paraplybegreppen psykiatriska sjukdomar, tidigare självmordsförsök, och särskilda 
karaktärsdrag så som genetiska och biologiska orsaker. Därefter redogörs för en systematisk 
litteratursökning om olika sociodemografiska och psykosociala variabler. På grund av att 
litteraturen om självmordstankar och självmordsförsök är begränsad, jämfört med litteraturen 
om genomförda självmord, har studier om riskfaktorer till självmord även inkluderats  

En riskfaktor kan beskrivas som en faktor som korrelerar med en annan viss faktor, och i 
självmordsforskningen närmare bestämt med longitudinella förklarande faktorer för 
självmordsbeteende (Franklin et al., 2016). Få studier har systematiskt undersökt vilka 
faktorer som är de universella avgörande riskfaktorerna för att begå självmord, istället har 
forskare främst koncentrerat sig på enstaka faktorer och undersökt huruvida personerna som 
begick självmord eller gjorde självmordsförsök har passat in på dessa (Werbeloff et al.., 



Nathalie Wingren 

10 
 

2016). I de flesta studier som har studerat riskfaktorer för självmord har forskare använt sig av 
metoden psykologisk obduktion (psychological autopsy), vilket innebär att de främst försökt 
återskapa personligheten och specifika karaktärsdrag hos dem som begått självmord, medan 
omkringliggande faktorer, såsom livssituation och social tillvaro, har studerats i lägre grad 
(Cavanagh, Carson, Sharpe & Lawrie, 2003; Werbeloff et al., 2016; Judd, Jackson, Komiti, 
Bell & Fraser, 2012).  

Eftersom resultaten av forskningen inom området inte varit entydiga om vilka riskfaktorer 
som är de vanligaste för självmordstankar, självmordsförsök och självmord, har de flesta 
tidigare studier presenterat en rad olika faktorer som kan indikera att en person överväger 
självmord. I studierna av Cavanagh et al. (2003), Judd et al. (2012) och Taktak et al. (2013) 
var de oftast förekommande riskfaktorerna arbetslöshet, ensamhet, tidigare självmordsförsök, 
fysisk sjukdom samt alkohol- och drogmissbruk. Werbeloff et al. (2015) kunde i sin studie 
också konstatera tidigare självmordsförsök som en tydlig riskfaktor, men även faktorerna 
manligt kön, svår depression och anstaltsvård för psykiatrisk sjukdom var framträdande i 
samma studie. Ur ett världsomspännande perspektiv har WHO (2018) kartlagt de vanligaste 
riskfaktorerna för självmord, vilka var depression, finansiella problem, kronisk sjukdom, 
relationsuppbrott och alkoholproblematik, av vilka den sistnämnda riskfaktorn var vanligare i 
höginkomstländer. I låginkomstländer såg riskfaktorerna till viss del annorlunda ut, eftersom 
de i högre grad bestod av olika typer av katastrofer, krig, våld, utnyttjande och total isolering 
(WHO, 2018). I Finland har Föreningen för Mental Hälsa i Finland (2019) lyft fram främst 
alkoholmissbruk, fattigdom, marginalisering, arbetslöshet och psykisk ohälsa i form 
depression och för höga prestationskrav som de vanligaste orsakerna som kan leda till 
självmord.  

I flera tidigare studier anses diagnostiserade psykiatriska sjukdomar vara den ledande 
riskfaktorn för självmordsbeteende och självmord, och dessa används även som ett 
hjälpmedel för att kunna förutspå eventuella självmordsförsök i det preventiva arbetet (Taktak 
et al., 2013; Judd et al., 2012; Bertolote & Fleischmann, 2002; Qin, Agerbo & Mortensen, 
2003). I en studie utförd av Taktak et al. (2013) avled alla i samplet med en psykiatrisk 
diagnos av sitt första självmordsförsök. Enligt Lönnqvist (2011) var självmordsbeteende nära 
kopplat till psykiatriska sjukdomar, och i hans studie innebar de flesta psykiatriska diagnoser 
en ökad risk för självmordstankar, självmordsförsök och självmord. I samma studie hade 90 
% av samplet som gjort självmordsförsök eller begått självmord en diagnostiserad psykiatrisk 
sjukdom, där de vanligaste förekommande var affektiva störningar, psykoser och 
personlighetsstörningar samt diagnoser kopplade till substansmissbruk (Lönnqvist, 2011). 



Nathalie Wingren 

11 
 

Ytterligare en studie visade att 61 % av samplet som hade begått självmord hade en 
livsomfattande diagnostiserad psykiatrisk sjukdom (Werbeloff et al., 2016). Lönnqvist (2011) 
poängterade dock att en psykiatrisk sjukdom kan vara en nödvändig, men inte en uteslutande 
riskfaktor för självmord. Bland de som begick självmord i studien av Werbeloff et al. (2016) 
hade en större andel fått psykiatrisk institutionsvård. I studien av Taktak et al. (2013) hade 84 
% av de som begick självmord inte sökt hjälp för sina psykiatriska störningar. Fysisk sjukdom 
eller funktionsnedsättningar har också förefallit som relativt vanliga riskfaktorer i flera olika 
studier (Taktak et al., 2013). 

Tidigare självmordsförsök har konstaterats vara en stark indikator på och en riskfaktor för 
ytterligare självmordsförsök och självmord vilket har kunnat konstateras i flera olika studier 
(Khang, Kim & Cho, 2010; Spirito & Esposito-Smythers, 2006; Suominen, Isometsä, Suokas, 
Haukka, Achta & Lönnqvist, 2004; Kuo, Tsai, Lo, Wang & Chen, 2005). Enligt Vijayakumar 
et al. (2005) kan tidigare självmordsförsök klassas som en universell riskfaktor. Särskilt hos 
personer med en depression eller annan upplevd psykisk belastning var tidigare 
självmordsförsök en betydande riskfaktor (Taktak et al., 2013). I studien av Taktak et al. 
(2013) hade närmare 40 % uttryckt självmordstankar innan de begick självmord. Även 
självmordsbeteende har konstaterats vara en av de starkaste riskfaktorerna för att förutse 
självmord (Owens, Horrocks & House, 2002). I samplet som ingick i studien av Werbeloff et 
al. (2016) hade enbart 14 % gjort självmordsförsök innan de begick självmord, samma 
procent gällde för självmordstankar.  

Det har framkommit att de som begått självmord i högre grad haft släktingar som också 
begått självmord och att eventuella mentala sjukdomar hos dessa individer haft genetiskt 
ursprung (Hawton, 2000; Ka, Eric, Ada & Paul, 2009). I studien av Taktak et al. (2013) hade 
enbart ett fåtal av de som begått självmord släktingar som begått självmord, men forskarna 
ansåg att dessa släktingar kan ha fungerat som rollmodeller. I samma studie hade 11 % 
familjemedlemmar som begått självmord, vilket är en låg procent. Hälften av alla i samma 
studie beskrevs av sina anhöriga som tysta, lugna och samarbetsvilliga individer. Tidigare har 
även genetiska faktorer såsom kortväxthet och lågt IQ setts som riskfaktorer för självmord 
(Magnusson, Gunnell, Tynelius, Davey, Smith & Rasmussen, 2005; Gunnell, Magnusson & 
Rasmussen, 2005). En dysfunktionell utsöndring av serotonin anses vara en av de bäst 
dokumenterade neurobiologiska riskfaktorerna för självmordsförsök och självmord (Van 
Heeringen, 2001). Enligt Vijayakumar et al. (2005) finns det lite bevis på att genetiska, 
neurobiologiska och personlighetsbaserade riskfaktorer kan kopplas till självmord, samt att 
det finns en svag teoretisk grund för att de skulle inverka.  



Nathalie Wingren 

12 
 

Med sociodemografiska variabler avses de faktorer som förklarar samplets fördelning och 
sammansättning. De sociodemografiska variablerna som jämförs med självmordstankar och 
självmordsförsök i denna avhandling är kön, ålder, huvudsyssla eller utbildning, civilstånd 
och minoritet. Nedan presenteras vilka samband tidigare forskning har funnit mellan de olika 
sociodemografiska variablerna och självmord. Eftersom få studier har undersökt 
sociodemografiska variabler relaterade till specifikt självmordstankar och självmordsförsök, 
presenteras främst tidigare forskning med inriktning på självmord. De studier om 
självmordsförsök och självmordstankar som har undersökt sambandet med någon av denna 
avhandlings variabler har prioriterats och inkluderats. Enligt Andrés, Collings och Qin (2009) 
har få studier utvärderat vilken betydelse sociodemografiska variabler kan utgöra vid risk för 
självmord. 

Med psykosociala variabler menas mätbara variabler av psykologisk karaktär hos 
individer, vilka kan beskrivas som egenskaper eller tillstånd orsakade av samverkan mellan 
faktorer av psykologisk och social bakgrund (Egidius, u.å.). De psykosociala variablerna som 
jämförs med självmordstankar och självmordsförsök i denna avhandling är alkoholmissbruk, 
socialt stöd, känsla av bemästring och upplevd psykisk belastning. Eftersom några av 
begreppen är smala har även forskning kring andra närliggande fenomen inkluderats, detta för 
att lättare kunna granska samband mellan de olika psykosociala egenskaperna och 
självmordsbeteende. Likadant som med de sociodemografiska variablerna har tidigare studier 
som jämför dessa variabler med självmord tagits med, eftersom forskningen kring specifikt 
självmordstankar och självmordsförsök är begränsad.  
 
1.3.1 Tidigare forskning kring sociodemografiska variabler 
Sambandet mellan kön och självmord är något som flitigt har undersökts i 
självmordsrelaterade studier, främst med syftet att förklara varför män är mer 
självmordsbenägna än kvinnor (Taktak et al., 2013). Manligt kön anses även vara en av de 
vanligaste förklarande variablerna till självmord, och betraktas som en identifierad riskfaktor 
för självmordstankar baserat på den forskning som gjorts på området (Taktak et al., 2013; 
Vijayakumar et al., 2005). I västvärlden dör män tre gånger oftare i självmord än kvinnor, 
däremot rapporteras det om att fler kvinnor utför självmordsförsök (Taktak et al., 2013; 
Kaplan & Saddock, 2003; Hirvikoski et al., 2011; Vijayakumar et al., 2005). I de flesta studier 
kan därmed den så kallade "Gender paradox" tillämpas, vilket innebär att självmordstankar 
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och självmordsbeteende förefaller högre hos kvinnor medan dödligheten i självmord är högre 
hos män (Cannetto & Sakinofsky, 1998).  

 I en systematik dataundersökning utförd av Nock et al. (2008) innehållande nationell data 
från en tioårig period, 1997–2007, kunde forskarna konstatera att självmord är mer 
förekommande bland män medan icke dödligt självmordsbeteende förekommer mer hos 
kvinnor. Taktak et al. (2013) gjorde en studie där skillnaden undersöktes mellan män och 
kvinnor beträffande självmordsfrekvens och riskfaktorer i ett sampel av personer som begått 
självmord. Samma forskare fann att större delen av självmordsoffren var män, och att deras 
metoder var mer våldsamma och därmed dödligare än kvinnornas. I studien avled männen i 
något av de tre första självmordsförsöken medan det för kvinnor uppgick till sex försök, 
kvinnorna fortsatte även efter sex misslyckade försök vilket inte förekom hos männen. 
Männen har även på ett allmänt plan konstaterats avlida oftare i det första självmordsförsöket 
än kvinnor (Taktak et al. 2013).  Enligt Taktak et al. (2013) var kärleksaffärer och finansiella 
problem en större riskfaktor bland de manliga självmordsoffren, medan ensamhet och 
familjeproblem hade större effekt bland kvinnorna. Hintikka et al. (2001) utförde en studie på 
en finsk population där de fann att självmordstankarna var högre hos män än hos kvinnor (9,2 
% respektive 3,1 %). En större del av männen (69 %) hade kvar sina självmordstankar ännu 
efter 12 månader trots att hälften av båda könsgrupperna hade sökt vård för psykisk stress 
under dessa 12 månader (Hintikka et al., 2001). Även Werbeloff et al. (2015) fick i sin studie 
fram en signifikant skillnad där majoriteten som dog i självmord var män, den enda kvinnan i 
deras studie som begick självmord var också den enda som hade uppgett självmordstankar 
och självmordförsök på förhand. I samma studie framkom en statistisk signifikans på att 
självmordstankar förekommer betydligt oftare hos kvinnor, men självmordsförsöken hade inte 
en lika tydlig skillnad.  

I fråga om ålder är den vanligaste uppfattningen att ung ålder är en betydande riskfaktor 
för självmord, däremot har tidigare forskning på området fått olika resultat. Exempelvis i 
studien av Taktak et al. (2013) var 55 % av samplet som hade begått självmord i åldern 15–34 
år, medan i studien av Werbeloff et al. (2016) var medelåldern för självmord 48,4 år. Båda de 
nämnda studierna använde befolkningsrepresentativa sampel. I en selektiv översikt av 
riskfaktorer konstaterade Vijayakumar et al. (2005) i sin tur att en universal riskfaktor för 
självmord är antingen en mycket ung eller en mycket hög ålder.  

I flera studier har forskare funnit starka signifikanta samband mellan 
självmordsbeteende och arbetslöshet, ekonomiska svårigheter, låg inkomst och låg utbildning 
(Hintikka et al., 2001; Taktak et al., 2013; Ekici, 1999; Koskinen, Pukkila, Hakko, Tjihonen, 
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Väisänen, Särkioia & Räsänen, 2002). Låg socioekonomisk status har även klassats som en 
universal riskfaktor för självmord, särskilt händelser som att mista sitt jobb eller genomgå en 
konkurs har visat sig öka självmordsrisken (Vijayakumar et al., 2005; Andres et al., 2010; 
Qin, Agerbo & Mortensen, 2003; Strand och Kunst, 2006). Forskare har även funnit samband 
mellan typ av utbildning eller arbete och risken för självmord, så att individer med jobb med 
lägre betalt eller med jobb som anses minde prestigefyllda har uppvisat högre 
självmordsbenägenhet än de med mer prestigefyllda arbeten eller högre löner. Däremot håller 
trenden inte i sig för alla arbetsgrupper, till exempel bland läkare är självmordsrisken högre, 
vilket kan bero på arbetsrelaterade faktorer så som hög stress och lättare tillgång till 
receptbelagda mediciner (Vijayakumar et al., 2005; Boxer, Burnett & Swanson, 1995; 
Phillips, Yang, Zhang, Whang, Ji & Zhou, 2002). Enligt Vijayakumar et al. (2005) fungerar 
arbetslöshet som en riskfaktor speciellt i utvecklade länder där invånarna förväntas ha ett 
jobb. I en annan studie fann forskarna däremot ingen signifikant skillnad på graden av 
utbildning mellan de som begick och inte begick självmord (Werbeloff et al., 2015). Andrés et 
al. (2009) konstaterade utgående från sitt sampel att studerande på heltid och pensionärer 
löpte en större risk för självmord. En del forskare har även noterat interaktionseffekter mellan 
kön och socioekonomisk status ifråga om självmordsbeteende. I studien av Andrés et al. 
(2009) var  låg inkomst, lågstatusjobb och arbetslöshet riskfaktorer särskilt för män. Taktak et 
al. (2013) fann i sin tur att självmordsrisken var högre för kvinnor om de var arbetslösa, 
medan för män om de hade ett dåligt betalt jobb. I samma studie var det män med en 
anställning som befann sig i den största riskgruppen för självmord (Taktak et al., 2013). 
Koskinen et al. (2002) och Judd et al. (2012) fann båda i sina studier att främst män som 
jobbar i miljöer där det förekommer konfliktfyllda och komplicerade relationer med 
kollegorna löper en högre risk för att begå självmord.  

Civilstånd anses även som en avgörande riskfaktor i flera studier, framför allt att vara 
ensam det vill säga ogift, frånskild, änka eller änkling (Andres et al., 2010; Johansson, 
Sundquist, Johansson, Qvist & Bergman, 1997; Qin et al., 2003). Enligt Vijayakumar et al. 
(2005) och Davis och Schrueder (1990) var singelskap en av de mest observerade 
riskfaktorerna för självmord, både i termer av att aldrig ha haft ett förhållande och att ha haft 
ett förhållande som upphört av olika orsaker. I en finländsk studie framkom att 
självmordstankar var dubbelt vanligare hos de som levde ensam än de som inte gjorde det 
(Hintikka et al., 2001). Enligt Taktak et al. (2013) begick singlar, änkor eller änklingar och 
frånskilda självmord i betydligt högre grad än gifta, vilket samtidigt innebär att äktenskap kan 
ses som en skyddsfaktor för självmord. I samma studie fann forskarna att problem inom 
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familjen eller med sin partner var några av de ledande orsakerna till självmord (Taktak et al., 
2013). Werbeloff et al. (2015) fick däremot inte fram en signifikant skillnad mellan civilstånd 
och självmordsbenägenhet.  

Få studier har undersökt sambandet mellan minoriteter och självmord, men ett par studier 
har kunnat identifiera etnicitet som en riskfaktor för självmord (Andres et al., 2010; Johansson 
et al., 1997). Personer som känner sig marginaliserade och diskriminerade eller utanför 
samhället på något vis anses ligga i riskgruppen för självmordsförsök, exempelvis flyktingar 
och hbtq-personer (WHO, 2018).  I studien av Werbeloff et al. (2015) fann forskarna däremot 
inget samband mellan etnicitet och självmord. 
 
1.3.2 Alkoholmissbruk  
Alkoholmissbruk innebär en skadlig konsumtion av alkohol, och inkluderar allt från ett starkt 
beroende till vilka attityder man har till alkoholen (Reini et al., 2014). I Finland klassas 
alkoholmissbruk som en folksjukdom och är en av de största dödsorsakerna i landet. 
Alkoholen används ofta i syftet att dämpa annan psykisk ohälsa (Statistikcentralen, 2011). 
Droganvändning har inte inkluderats trots att det ofta kan sammanfalla med alkoholmissbruk.  

I studien av Werbeloff et al. (2015) fann forskarna att 36,5 % av de som begått självmord 
hade rapporterat livstidsanvändning av alkohol. Taktak et al. (2013) som studerat 
bakgrundsfaktorerna i ett sampel där individerna begått självmord kunde konstatera att 21 % 
varit beroende av alkohol.  Även Hintikka et al. (2001) påvisade i sin studie bland finländare 
att en betydande del av de som hade självmordstankar även missbrukade alkohol. Flertalet 
äldre studier har funnit att missbruk av alkohol ökar risken för både självmordstankar och 
självmord, särskilt hos män som använt sig av alkohol anses risken att begå självmord vara tre 
gånger högre än för kvinnor som använt sig av alkohol (Ekici, 1999; Vilhjalmsson, 1998). 
Även Vijayakumar et al. (2005) lyfter fram alkoholmissbruk som en riskfaktor för självmord 
bland män, och särskilt bland äldre män. 
 
1.3.3 Upplevt socialt stöd  
Till upplevt socialt stöd kan begrepp såsom svag tillhörighet och socialt utanförskap knytas. 
Med upplevt svagt socialt stöd eller en svag känsla av social tillhörighet menas den egna 
upplevelsen av att vara utstött av andra i ens omgivning och att man inte är integrerad i varken 
familj, vänkrets eller andra grupper som värderas högt (Joiner, 2009). Enligt Boardman, 
Grimbaldeston, Handley, Jones och Willmott (1999) är avsaknaden av upplevt socialt stöd en 
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klar riskfaktor för självmordsbeteende. Sambandet mellan svagt socialt stöd och 
självmordsbenägenhet förekommer i de flesta typer av populationer, innefattande allt från 
tonåringar till äldre samt psykiatriska patienter (Joiner, 2009). Kopplat till socialt stöd 
minskar självmorden generellt vid tidpunkter då människor firar tillsammans, till exempel vid 
olika högtider. Även vid tidpunkter för tragedier, exempelvis terrorattacker som 9/11, och vid 
nödlägen minskar antalet självmord eftersom människor samlas för att sörja och visa 
medlidande (Joiner et al., 2006).  
 
1.3.4 Känsla av bemästring  
Känsla av bemästring kan definieras som en psykologisk resurs i stressfulla livssituationer. 
Begreppet kan betraktas både som ett mätinstrument för positiv psykisk hälsa och som en 
skyddsmekanism mot psykisk ohälsa (Pearlin, Lieberman, Menaghan & Mullan, 1981). Få 
tidigare studier har dock undersökt kopplingen mellan självmord och känsla av bemästring, 
och i de studier där variabeln har tagits med har den varit en bland flera undersökta 
riskfaktorer.  Forskarna har också gjort skillnad på så kallad yttre och inre känsla av 
bemästring. Den yttre känslan av bemästring fokuserar på känslan av att misslyckanden beror 
på omgivningen, medan den inre känslan av bemästring betyder att personen tror att utgången 
av något beror på och styrs av en själv och den egna attityden samt förberedelse inför något 
(González-Forteza, Juárez-López, Jiménez, Montejo-León, Rodríguez-Santisbón & Wagner, 
2017). 

I en studie utförd på ett stort sampel bestående av studenter där psykosociala faktorer 
relaterat till självmordsbeteende undersöktes, kunde forskarna konstatera att en svag känsla av 
yttre bemästring sammanföll med hög risk för självmordsbeteende. De med högre känsla av 
inre bemästring befann sig mer sällan i högriskgrupperna, vilket visar på att en stark känsla av 
bemästring fungerar som en skyddsfaktor för självmordsbeteende (González-Forteza et al., 
2017). I en äldre studie av Vilhjalmsson, Kristjansdottir och Sveinbjarnardottir (1998) fann 
forskarna ett samband mellan svag känsla av bemästring och självmordstankar. En svag 
känsla av bemästring var avgörande och en av orsakerna till självmordstankar, särskilt när 
individen utsattes för stora livsförändrande händelser. Huruvida svag känsla av bemästring är 
en riskfaktor för självmordstankar och självmord sammanfaller också med övriga faktorer 
som exempelvis svag självkänsla (Vilhjalmsson et al., 1998). 
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1.3.5 Upplevd psykisk belastning  
I upplevd psykisk belastning mäts den psykiska hälsan och psykologiska symtom i individens 
nuvarande livssituation. Upplevd psykisk belastning fokuserar på själva upplevelsen av att 
något belastar en, snarare än vad som orsakar belastningen. Hit kan även internaliserande 
problematik såsom psykisk stress, ångest och depression räknas trots att de även kan ses som 
separata tillstånd (Pevalin, 2000).  

Enligt WHO (2018) blir självmord utgången, och ofta en impulsiv sådan, när människans 
psykiska press blir för påtaglig. Olika former av upplevd psykisk belastning såsom 
depression, ångest, känsla av hopplöshet och lidande var signifikant med självmordstankar i 
en äldre studie (Vilhjalmsson et al., 1998). Stressfulla livssituationer och sociala förändringar 
i samhället kan också ses som en universal riskfaktor, särskilt i i-länder (Vijayakumar et al., 
2005).  

I en studie utförd på en finsk population hittades ett starkt samband mellan graden av 
depression och självmordstankar, ju svårare depression desto oftare förekom självmordstankar 
(Hintikka et al., 2001). I samma studie framkom också att 33 % av de som lidit av både 
depression och självmordstankar fortfarande hade kvar självmordstankarna trots att de 
tillfrisknat från depressionen. Hela 60,9 % av de som begick självmord i studien gjord av 
Werbeloff et al. (2015) led av en svår depression som hade pågått under en stor del av deras 
liv. Enligt en studie gjord av Joo, Hwang och Gallo (2016) innefattande personer med 
självmordstankar men som inte var diagnostiserade med depression, uppvisade de en hög 
psykisk belastning enligt GHQ-skalan som är mätinstrumentet för upplevd psykisk belastning. 
Enligt samma forskare uppfyllde en stor del av de med självmordstankar inte kriterierna för 
depression. En äldre studie visade att enbart 34 % av en grupp patienter med självmordstankar 
led av depression (Cooper-Patrick, Crum & Ford, 1994). I ytterligare en studie framkom det 
att enbart 7 % av personer i medelåldern som hade självmordstankar uppvisade depression 
(Raue, Brown, Meyers, Schulberg & Bruce, 2006).  
 
1.3.6 Kumulativ riskbedömning  
Det som kan konstateras med basis på den tidigare forskningen inom området är att flera 
riskfaktorer, oftast i kombination med varandra, föreligger självmord. Det förekommer även 
en komorbiditet mellan självmordsbeteende och mental ohälsa, eftersom dessa fenomen kan 
grunda sig i samma omständigheter trots att själva huvudeffekten kan vara svår att peka ut. 
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Självmord har av forskare beskrivits som ett mångfacetterat och svårlöst fenomen (Taktak et 
al., 2013).  

Ett exempel på när många olika riskfaktorer går samman och blir en överhängande risk för 
självmordsförsök och självmord är stressfulla livssituationer, eller på engelska så kallade 
Stressful Life Events, som i en litteraturöversikt av Vijayakumar et al. (2005) beskrivs som en 
proximal och universal riskfaktor. Till stressfulla livshändelser hör till exempel att förlora 
någon, ha konflikter med eller bli avvisad i en nära relation, vara arbetslös, ha ekonomiska 
problem, hamna i fängelse eller ha problem med lagen, bli vräkt och bli diagnostiserad med 
en obotlig sjukdom. Enligt översikten av Vijayakumar et al. (2005) kan nyligen skedda 
stressfulla livssituationer vara den framkallande orsaken, det vill säga det som får bägaren att 
rinna över, till självmord En stressfull livssituation kan även vara grunden till att övriga 
riskfaktorer hopar sig och leder till självmord, exempelvis i studier i Indien och Taiwan var 
äktenskaps- och familjeproblem denna grundorsak hos kvinnor (Vijayakumar & Rajkumar, 
1999; Cheng et al., 2000). I studier i asiatiska länder lyfts det även fram att modernisering av 
samhällen lett till kulturella spänningar, socioekonomiska stressorer och nedbrytning av det 
traditionella familjesystemet, som i sin tur har lett till ökat självmordsbeteende (Chan, Hung 
& Yip, 2001; De Leo, 2003). Ett annat exempel på samsjuklighet är att följderna av ett 
kroniskt alkoholmissbruk ofta resulterar i att ens sociala färdigheter minskar samtidigt som 
familjerelationer förstörs, vilket i sin tur kan leda till oförmögenhet att arbeta och försörja sig. 
Den slutliga följden blir därmed att självmordstankarna ökar (Taktak et al., 2013; Conwell et 
al., 1996). 

Werbeloff et al. (2015) konstaterar att majoriteten av de som begick självmord i deras 
longitudinella undersökning var relativt högfunktionerande i utgångsläget, men personerna 
hade drabbats av olika typer av plötsliga förändringar i deras livssituation. Resultatet i studien 
av Werbeloff et al. (2015) visade därför på att faktorer som orsakar självmord är närbelägna 
till akuta eller kroniska negativa livsomställningar. Även i studien av Vilhjalmsson et al. 
(1998) inverkar bland annat människans resurser och bemästringsstrategier på hur man klarar 
sig ur svåra och plötsliga händelser såsom ekonomiska problem och fysiska eller psykiska 
sjukdomar. Ifall de negativa känslorna såsom hopplöshet och brist på framtidstro kvarstår en 
längre tid efter händelserna, blir människan slutligen överväldigad och ser ingen annan utväg 
ur det negativa än självmord (Vilhjalmsson et al., 1998).  
 



Nathalie Wingren 

19 
 

 
1.4 Syfte och frågeställning  
Syftet med denna avhandling är att undersöka riskfaktorer för självmordstankar och 
självmordsförsök hos människor i västra Finland, främst för att kunna kartlägga vilka 
specifika faktorer som förekommer oftare hos individer med självmordstankar och vilka 
särskilda grupper som befinner sig i högriskzonen för självmordsbenägenhet. Avhandlingen 
baserar sig på datamaterialet från undersökningen Enkät om psykisk hälsa i västra Finland 
från 2014, som utförts av Institutet för hälsa och välfärd i Finland (THL) i samarbete med 
Åbo Akademi och andra aktörer. 

Utifrån tidigare forskning kring riskfaktorer för självmord ställdes följande hypoteser upp 
för de variabler som används i den här studien. Hypoteserna formulerades utifrån resultat av 
tidigare studier som varit mer eller mindre entydiga.  
 1. Att vara ung eller att tillhöra kategorin äldre medelålder förväntas vara en riskfaktor 

för självmordstankar och självmordsförsök (Vijayakumar et al., 2005; Taktak et al. 
2013)  

2. Låg utbildning, arbetslöshet och ekonomiska svårigheter antas öka självmordstankar 
och självmordsförsök (Hintikka et al., 2001; Koskinen et al., 2002; Taktak et al., 2013; 
Ekici, 1999; Vijayakumar et al., 2005; Andres et al., 2010; Qin et al., 2003; Strand et 
al., 2006). 

3. Typ av civilstånd, och särskilt att vara singel, förväntas vara en betydande riskfaktor 
för självmordstankar och självmordsförsök. Att vara gift borde därmed fungera som en 
skyddsfaktor (Andres et al., 2010; Johansson et al., 1997; Qin et al., 2003; Hintikka et 
al., 2001; Taktak et al., 2013).  

4. Ett högt intag av alkohol sammanfaller med självmordstankar och självmordsförsök 
(Ekici, 1999; Werbeloff et al., 2015; Hintikka et al., 2001; Taktak et al., 2013).  

5. Upplevt svagt socialt stöd och utanförskap är förmodligen en betydande riskfaktor för 
självmordstankar och självmordsförsök (Joiner, 2009; Boardman et al., 1999; Joiner et 
al., 2006..) 

6. En svag känsla av bemästring antas vara en särskilt stark riskfaktor för 
självmordstankar (Vilhjalmsson et al., 1998; González-Forteza et al., 2017).  

7. Upplevd psykisk belastning, oberoende av vilka slags tillstånd belastningen innefattar, 
ökar troligen  risken för självmordstankar (Vilhjalmsson et al., 1998; Vijayakumar et 
al., 2005; Joo et al., 2016; WHO, 2018).  
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Utöver hypoteserna ställdes även följande öppna frågeställningar i de fall där tidigare forskning inte gett en entydig bild eller där denna avhandling kommer med nya infallsvinklar:  
 Finns det tydliga könsskillnader gällande typen av självmordsbeteende hos män och 

kvinnor, vilken kategori uppvisar mer självmordstankar gentemot självmordsförsök? 
 Förekommer det interaktionseffekter, det vill säga är en viss kombination av 

riskfaktorer särskilt avgörande för att självmordstankar har uppstått? Finns det 
dessutom ett mervärde i att känna till individens psykosociala situation utöver de 
sociodemografiska faktorerna, och kvarstår betydelsen av de sociodemografiska 
faktorerna vid inkludering av de psykosociala? 

 Har de respondenter som uppgett att de har gjort självmordsförsök en entydig profil?  
 2  Metod  
I metoden presenteras först avhandlingens sampel, för att sedan övergå till en genomgång av 
metodens instrument för de olika variablerna. Till sist beskrivs vilka statistiska analyser som 
använts i avhandlingen och etiska överväganden diskuteras.  
 
2.1 Sampel 
Materialet ˮEnkät om psykisk hälsa i västra Finland”, som denna avhandling baserar sig på, 
utarbetades 2014 av Institutet för hälsa och välfärd (THL) i samarbete med Åbo Akademi. 
Enkäten har skickats ut fyra gånger med tre års mellanrum: 2005, 2008, 2011 och 2014. 
Samplet i studien tillhör Södra Österbottens, Vasa, Mellersta Österbottens och Egentliga 
Finlands sjukvårdsdistrikt. Samplet från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt var ett stickprov. 
Ett frågeformulär skickades ut per post till 10 000 finländare i åldern 15–80 år, som var 
slumpmässigt utvalda ur befolkningsregistret i de fyra ovannämnda sjukvårdsdistrikten.   

Svarsprocenten i enkäten uppgick till 36,7 %, vilket innebar 3 640 svar. Svarsprocenten var 
högst i Vasa sjukvårdsdistrikt med 40,6 %, medan den var lägst i Södra Österbottens 
sjukvårdsdistrikt med 31,7 %. Den totala svarsprocenten för enkäten som skickades ut 2014 
var den lägsta jämfört med de tre tidigare enkäterna. Svarsdeltagandet var märkbart högre 
bland kvinnor (43,3 %) än bland män (31,4 %). Åldersfördelningen fördelade sig på så sätt att 
i ålderskategorin 15–20 år var svarsprocenten 28,5 %, i kategorin 21–30 år 25,1 %, i kategorin 
31–40 år 28,5 %, i kategorin 41–50 år 32,8 %, i kategorin 51–60 år 41,3 %, i kategorin 61–70 
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år 50,9 % och slutligen i kategorin 71–80 år 54,2 %. Svarsprocenten för respondenterna var 
följaktligen högst i den äldsta kategorin och lägst i gruppen 21–30 år. 

Av respondenterna var  58,2 % kvinnor det vill säga 2 117 personer, och 41,8 % män det 
vill säga 1 523 personer (Se tabell 1 för fördelningen). Av respondenterna hade 79,5 % (2 894 
personer) finska som modersmål, 19 % (691 personer) svenska som modersmål och 1,5 % (55 
personer) ett annat modersmål.  

Innan enkäten skickades ut till respondenterna skickades information om undersökningen 
ut på svenska och finska i form av ett postkort i mars 2014. Även adressen till THL:s 
webbplats bifogades där det fanns information om undersökningen på tre olika språk, samt en 
mejladress och ett telefonnummer som kunde användas vid behov av ytterligare information. 
Två veckor senare skickades enkäten ut till alla informerade respondenter, och enkäten 
skickades ut på det modersmål som respondenten var registrerad på. De respondenter vars 
modersmål registrerats som något annat än svenska eller finska fick enkäten på kommunens 
majoritetsspråk. Enkäten marknadsfördes i de lokala dagstidningarna och genom en 
presskonferens tillsammans med Österbottens sjukvårdsdistrikt. Den huvudsakliga delen av 
svaren returnerades i april 2014, och inom april och juni skickades även tackkort ut till dem 
som besvarat enkäten samt påminnelsekort till de som inte svarat. Påminnelsekorten 
skickades särskilt ut till de unga respondenterna, eftersom deras svarsprocent var så låg.   
 
2.2 Instrument  
Syftet med enkäten var främst att ˮutreda österbottningarnas psykiska hälsa, den psykiska 
hälsans bestämningsfaktorer, attityder till psykisk ohälsa samt användning och erfarenheter av 
mental- och missbrukarvårdenˮ (Reini et al. 2014, s. 6). Enkäten bestod totalt av 35 frågor, 
men eftersom majoriteten av frågorna utgjordes av flervalsfrågor uppgick de mätbara 
variablerna i slutändan till uppskattningsvis 150 stycken. I inledningen av formuläret skulle 
respondenterna ange ett antal olika bakgrundsfaktorer, för att sedan övergå till att besvara 
hälso- och vårdrelaterade faktorer som baserade sig på standardiserade mätinstrument. 
Enkäten finns bifogad i slutet av denna avhandling. 
 
2.2.1 Självmordstankar och självmordsförsök 
Huvudfrågorna som analyseras i den här avhandlingen är 24a och 24b, där 24a kartlade 
självmordstankar de senaste 12 månaderna och 24b självmordsförsök under de senaste 12 



Nathalie Wingren 

22 
 

månaderna. Frågorna 24a och 24b hade båda svarsalternativen ja och nej. De övriga 
standardiserade mätinstrument som beskrivs nedan är de som tagits i beaktande i denna 
avhandling. 
 
2.2.2 Sociodemografiska variabler  
De sociodemografiska variablerna som har tagits med i denna avhandling är ålder, kön, 
modersmål, civilstånd, utbildning och huvudsyssla. Därtill tillfrågades respondenterna även 
om kommun, antalet familjemedlemmar, föräldrarnas utbildning, föreningsaktivitet och 
internetanvändning i enkäten. Eftersom de sistnämnda variablerna inte ansågs vara av 
mervärde för forskningsfrågorna i denna avhandling exkluderades de redan i detta skede.  

För att förenkla mätningen av ålder fördelades samplet i fyra olika ålderskategorier istället 
för enkätens ursprungliga sju; unga (15–30 år), yngre medelålder (31–45 år), äldre medelålder 
(46–60 år) och äldre (>65 år). Svarsalternativen för kön var man och kvinna.  

Variabeln modersmål hade tre svarsalternativ vilka var svenska, finska och annat. 
Civilstånd hade sex olika svarsalternativ: gift, ogift, sambo/parförhållande, änka/änkling och 
skild. I avhandlingen slogs skild och änka/änkling ihop till en kategori eftersom de ansågs 
vara jämbördiga.  

Utbildning hade i enkäten sju olika kategorier, men förenklades i de senare analyserna till 
de tre kategorierna grundskola, andra stadiet och tredje stadiet.  

Slutligen kategoriserades variabeln huvudsyssla i kategorierna studerande, 
arbete/deltidsarbete, arbetslös/permitterad och pensionerad.  Svarsalternativen beväring eller 
civiltjänst, hemma och sköter hushåll eller familjemedlemmar slogs ihop med alternativet som 
inkluderade annat eftersom svarsprocenten för dessa två variabler var så liten.   

Se fördelningen mellan de olika variablerna i tabell 1.  
 

2.2.3 Alkoholmissbruk  
Förekomsten av alkoholproblem mättes med hjälp av verktyget AUDIT-C, som är en 
förkortad version av WHO:s AUDIT-metod (The Alcohol Use Disorders Identification Test) 
utvecklad av Bush, Kivlahan, McDonell, Fihn och Bradley (1998). Syftet med verktyget är att 
identifiera alkoholmissbruk och överkonsumtion av alkohol. Respondenterna svarade på tre 
frågor om sin alkoholkonsumtion, vilka kartlade hur ofta respondenten intar alkoholhaltiga 
drycker och i vilken mängd. Varje fråga hade fem svarsalternativ. På den första frågan, där 
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frekvensen av alkoholkonsumtionen efterfrågades, sträckte sig alternativen från ˮaldrigˮ till 

ˮ4 gånger i veckan eller oftareˮ. Med den andra frågan undersöktes antalet portioner vid 
konsumtionstillfället (1 portion = till exempel en flaska öl) och i den tredje efterfrågades hur 
ofta respondenten överskridit 6 portioner per tillfälle. Svarsalternativen på  den andra frågan 
sträckte sig från ˮ1–2 portionerˮ till ˮ10 portioner eller merˮ, och på den tredje frågan från 

ˮaldrigˮ till ˮdagligen eller nästan dagligenˮ. AUDIT-C-instrumentet hade en poängskala på 
1–4, där det första svarsalternativet gav 0 poäng och det femte alternativet gav 4 poäng. 
Maxantalet poäng var därmed 12. Studien använde sig av originalskalan, vilket innebar att 4 
poäng eller mer för män och 3 poäng eller mer för kvinnor kategoriserades som 
alkoholmissbruk.  
 
2.2.4 Socialt stöd  
För att mäta socialt stöd användes Oslo 3-Item Social Support Scale (OSS-3), som skapats av 
forskarna Brevik och Dalgard (1996). Instrumentet, som användes i enkäten för att mäta 
deltagarnas upplevda sociala stöd av anhöriga, vänner och grannar, bestod av tre olika frågor. 
I den första frågan skulle respondenten bedöma hur många personer som hen upplever att det 
går att vända sig till och lita på vid personliga problem. De fyra svarsalternativen innefattade 
ˮingenˮ till ˮfler än fem personerˮ. I  den andra frågan ombads respondenten att uppskatta i 
vilken omfattning andra visar intresse för vad hen gör, där de fem svarsalternativen sträckte 
sig från ˮstort intresseˮ till ˮinget intresseˮ. I den tredje frågan undersöktes hur lätt det är för 
respondenten att få praktisk hjälp av sina grannar. Även i denna fråga fanns det fem 
svarsalternativ att välja mellan, från ˮmycket lättˮ till ˮmycket svårtˮ. Varje fråga gav 
respondenten mellan 1 till 4 poäng, och ju högre sammanlagda poäng respondenten hade 
desto starkare socialt stöd upplevdes hen ha. Skalan uppvisade tillfredsställande reliabilitet 
(Cronbachs α = 0,60). Därefter kategoriserades svaren så att varje respondent tillhörde en av 
tre kategorier. De tre kategorierna som respondenten kunde tillhöra var svagt socialt stöd (3–9 
poäng), måttligt socialt stöd (10–12 poäng) och starkt socialt stöd (13–14 poäng).  
 
2.2.5 Känsla av bemästring  
Känsla av bemästring mättes med hjälp av skalan Pearlin's Sense of Mastery, som utformats 
av Pearlin och Schooler (1978). Mätinstrumentet bestod av sju påståenden som i första hand 
mätte en människas positiva psykiska hälsa och bemästringsstrategier i stressfyllda 
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situationer. Ett exempel på en fråga i instrumentet var ˮJag känner mig ofta hjälplös inför 
livets problemˮ. Påståendena hade fyra olika svarsalternativ, som var ˮhelt av samma åsiktˮ, 
ˮdelvis av samma åsiktˮ, ˮdelvis av annan åsiktˮ och ˮhelt av annan åsiktˮ. Respondenten fick 
poäng (1–4) utifrån av vilket svarsalternativ hen valde på varje fråga, där en god känsla av 
bemästring innebar minst 23 poäng av 28 möjliga.  
 
2.2.6 Psykisk belastning  
Psykisk belastning mättes i enkäten med skalan GHQ-12 (General Health Questionnaire), 
som tagits fram av Goldberg och Hillier (1979) och som utvecklats av Pevalin (2000). GHQ 
är ett självskattningsinstrument som mäter respondentens nuvarande mentala hälsa och som 
kan innehålla 12, 28, 30 eller 60 frågor. I versionen med 12 frågor fokuserades det främst på 
att kartlägga den psykiska hälsan och psykiska symtom, såsom ångest och depression, hos 
respondenten. GHQ-skalan är inte ett diagnostiseringsinstrument i sig, men med 95 % 
sannolikhet kan det med hjälp av instrumentet utläsas om en människa uppfyller kriterierna 
för en psykiatrisk diagnos. De 12 olika frågorna innefattade allt från om respondenten har 
kunnat koncentrera sig på sina uppgifter till om hen på det hela har känt sig lycklig, och de 
fyra olika svarsalternativen sträckte sig i regel från ˮmycket mer än vanligtˮ till ˮinte allsˮ. 
Svarsalternativen poängsattes från vänster till höger med 0, 0, 1 och 1. Ifall respondentens 
totala poängsumma överskred 4 poäng klassades hen lida av psykisk belastning.  
 
2.3 Statistiska analyser 
Förekomsten av självmordstankar jämfördes därefter med de sociodemografiska och 
psykosociala variablerna för att identifiera särskilda riskgrupper. De sociodemografiska 
variablerna består av grundinformationen ålder (fråga 1), kön (fråga 2), modersmål (fråga 4), 
civilstånd (fråga 5), utbildning (fråga 7) och huvudsyssla (fråga 8). De psykosociala 
variablerna som inkluderats i undersökningen i denna avhandling består av de enligt 
mätinstrumenten standardiserade frågorna som mätte känsla av bemästring (fråga 11), socialt 
stöd (fråga 12), psykisk belastning (fråga 19) och alkoholmissbruk (fråga 27).  

Den första analysen som användes för att kartlägga förekomsten av och skillnaderna 
mellan variablerna var frekvensanalys och χ²-test. För att analysera vilka faktorer som hade 
det tydligaste sambandet genomfördes stegvisa logistiska regressionsanalyser.  
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2.4 Etiska överväganden    
Data till THL:s enkätundersökning samlades in konfidentiellt, eftersom den enda 
bakgrundsinformation som respondenterna uppgav i enkäten var födelseår, kön och kommun. 
Den ifyllda enkäten kunde returneras utan avsändare i det medföljande frankerade och färdigt 
adresserade kuvertet, eller så kunde inlämningen ske anonymt via en elektronisk webbplats 
med en medföljande personlig kod. I THL:s sammanställning av svaren framkom dessutom 
inte respondenternas kommuner, utan svaren klassificerades enligt de tidigare nämnda 
sjukvårdsdistrikten. Respondenternas integritet skyddades i alla forskningsmaterial och 
publikationer. Personerna i undersökningen var slumpvis utvalda ur befolkningsregistret, och 
deras deltagande var frivilligt. Enkäten innehöll privata och känsliga frågor, men 
respondenterna hade information om undersökningens tema och var inte tvungna att svara på 
alla frågor. Detaljerad information om undersökningens forskningstema och vad ett 
deltagande i undersökningen innebar fanns på postkortet som skickades ut tillsammans med 
enkäten. Bifogat var även kontaktuppgifter ifall respondenten önskade tilläggsinformation.  

Utformningen av enkätundersökningen godkändes av THL:s etiska nämnd 
(30.1.2014/§606), och den följde alla de etiska råden för beteendevetenskaplig forskning som 
utformats av Forskningsetiska delegationen (2009).  
 
3 Resultat  
I detta kapitel presenteras resultaten av undersökningen i denna avhandling. Först redogörs för 
de deskriptiva analyserna som sammanställer förekomsten av självmordstankar, därefter 
presenterar en profilanalys av respondenterna som gjort självmordsförsök och slutligen 
presenteras regressionsanalyserna av resultaten.  
 
3.1 Deskriptiv statistik  
För att få en översikt över materialet och välja ut variabler inför de slutliga analyserna,  
genomfördes frekvensanalyser med χ²-test enligt gruppindelningar för alla oberoende 
variabler i relation till självmordstankar (se tabell 1). 
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Tabell 1 Deskriptiv statistik över den procentuella fördelningen av och andelen självmordstankar för variablerna i studien 
 Fördelning1  (%) Självmordstankar  (%)      χ2 Gruppjämförelse 
Kön     0,13 ns  Kvinna 58 %  6 %    Man 42 %  6 %    Ålder     61,73*** U, YM > ÄM, Ä 15–30 (U) 18 %  9 %    31–45 (YM) 17 %  9 %    46–60 (ÄM) 38 %  4 %    > 65 (Ä) 28 %  3 %    Huvudsyssla     91,69*** AP > S, AD, P, A Studerande (S) 10 %  8 %    Arbete/deltidsarbete (AD) 45 %  5 %    Arbetslös/permitterad (AP) 5 %  23 %    Pensionerad (P) 34 %  4 %    Annat (A) 6 %  5 %    Civilstånd     56,52*** O > G, SP, SÄ Gift (G) 57 %  4 %    Ogift (O) 16 %  11 %    Sambo/parförhållande (SP) 16 %  6 %    Skild/änka/änkling (SÄ) 12 %  8 %    Utbildning     3,29 ns  Grundskola 23 %  5 %    Andra stadiet 46 %  7 %    Tredje stadiet 31 %  6 %    Modersmål     0,24 ns  Svenska 19 %  6 %    Finska 80 %  6 %    Annat 2 %  6 %    Alkoholmissbruk     5,61 ns  Potentiellt missbruk 43 %  7 %    Inte missbruk 57 %  5 %    Socialt stöd     104,64*** SV > M, ST  Svagt (SV) 31 %  12 %    Medelmåttigt (M) 58 %  4 %    Starkt (ST) 11 %  2 %    Bemästring     144,51*** SV > ST Svag (SV) 47 %  11 %    Stark (ST) 53 %  2 %    Psykisk belastning     310,75*** H > L Hög (H) 21 %  19 %    Låg (L) 79 %  2 %    1 Fördelningen inom de oberoende variablerna anges utifrån av oviktade data, medan förekomsten av självmordstankar utgår från datamaterial som är viktat enligt distrikt, kön, ålder och språk.   *** p < 0,001 
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         Det fanns signifikanta gruppskillnader i självmordstankar för de sociodemografiska 
variablerna ålder, huvudsyssla och civilstånd samt för de psykosociala variablerna socialt 
stöd, känsla av bemästring och psykisk belastning, vilket framkommer i tabell 1. Däremot 
förekom det inga signifikanta skillnader i självmordstankar för de sociodemografiska 
variablerna kön, utbildningsnivå och modersmål och inte heller för den psykosociala 
variabeln alkoholmissbruk. Dessa variabler uteslöts därför från de fortsatta analyserna.  
 
3.1.1 Förekomst av självmordstankar  
I samplet uppgav Fem procent (181 personer) uppgav att de hade haft självmordstankar under 
de senaste 12 månaderna.  

Männen och kvinnorna i samplet hade haft självmordstankar till lika stor del, det vill säga 
6 % vardera. Det framkom inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor (χ² = 0,13, p = 
0,72), mellan olika språkgrupper (χ² = 0,24, p = 0,89) eller mellan olika utbildningsnivåer i 
samplet (χ² = 3,29, p = 0,98) 

Däremot fanns det starka signifikanta skillnader i självmordstankefrekvens mellan gifta 
och ogifta (χ² = 56,52, p < 0,001); endast 4 % av de gifta rapporterade självmordstankar i 
jämförelse med 11 % av de ogifta i detta sampel. Dessutom fanns det tydliga signifikanta 
skillnader i självmordstankefrekvens mellan olika åldersgrupper (χ² = 61,73, p < 0,001). En 
större andel tillhörande grupperna unga (9 %) och yngre medelålder (9 %) rapporterade 
självmordstankar jämfört med andelen i grupperna äldre medelålder och äldre (4 % respektive 
3 %). Starka signifikanta skillnader upptäcktes även i individernas huvudsyssla (χ² = 91,69, p 
< 0,001). Det var vanligast att de som var arbetslösa eller permitterade uppgav att de haft 
självmordstankar (23 %). Av de hel- eller deltidsarbetande hade 5 % haft självmordstankar 
och av de som var pensionärer hade enbart 4 % haft självmordstankar, vilket gör dessa två till 
de minsta grupperna. Av de studerande uppgav 8 % att de haft självmordstankar. 

Av respondenterna i samplet visade hela 43 % tecken på ett potentiellt alkoholmissbruk, 
och 57 % visade därmed inga tecken på potentiellt missbruk. Det framkom en svag signifikant 
skillnad för variabeln för potentiellt alkoholmissbruk (χ² = 5,61, p < 0,05), där en högre andel 
av de med ett potentiellt missbruk rapporterade självmordstankar (7 %) jämfört med dem utan 
potentiellt missbruk (5 %). 

För variabeln socialt stöd rapporterade 31 % av respondenterna att de upplevde svagt 
socialt stöd, 58 %  att de upplevde medelmåttigt socialt stöd och 11 % att de upplevde starkt 
socialt stöd. Det fanns en stark signifikant skillnad i fråga om socialt stöd (χ² = 104,64, p < 
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0,001). Självmordstankar var betydligt vanligare bland dem som rapporterade lågt socialt stöd 
(12 %) än hos dem som rapporterade medelmåttigt eller starkt stöd (4 % och 2 %).  

Antalet respondenter som uppgav en svag känsla av bemästring uppgick till 47 %, vilket 
innebär att 53 % uppgav en stark känsla av bemästring. Det framkom även en stark signifikant 
skillnad för känsla av bemästring (χ² = 144,51, p < 0,001). Förekomsten av självmordstankar 
var lägre (2 %) bland dem som rapporterade en stark känsla av bemästring jämfört med dem 
som upplevde sig ha en svag känsla (11 %) av bemästring.  

Psykisk belastning förekom hos 21 % av respondenterna, det vill säga 79 % upplevde inte 
psykisk belastning. Det framkom en stark signifikant skillnad i fråga om psykisk belastning 
(χ² = 310,75, p < 0,001), där självmordstankar var betydligt vanligare hos dem som 
rapporterade psykisk belastning (19 %) än hos dem som inte gjorde det (2 %). Det innebär att 
enbart 3 % av dem som upplevde psykisk belastning inte hade självmordstankar.  
 
3.1.2 Förekomst av självmordsförsök 
Av de drygt 3 000 som deltog i enkäten uppgav 5 stycken att de hade försökt begå självmord 
under de senaste 12 månaderna, vilket innebär enbart 0,1 % av samplet. Eftersom gruppen var 
för liten att göra statistiska analyser på, beskrivs respondenternas profiler i stället i tabell 2.  

Respondenterna var alla i olika åldrar och av de respondenter som gjort ett 
självmordsförsök var två kvinnor och tre män, varav två av männen var frånskilda. Ingen av 
respondenterna som försökt begå självmord hade någon högre utbildning än gymnasium. Alla 
respondenter uppgav en svag känsla av bemästring, och för en stark känsla av bemästring 
krävdes 23 poäng. Detsamma gällde för socialt stöd, det vill säga alla hade ett svagt sådant; 
gränsen för svagt socialt stöd var under 9 poäng. Samtliga respondenter led även av en hög 
psykisk belastning, där poängsumman skulle överstiga 4 poäng för att psykisk belastning 
skulle förekomma. Särskilt respondent 1 och 3 upplevde en mycket hög psykisk belastning. 
För variabeln alkoholmissbruk skulle poängen vara högre än 3 för kvinnor och högre än 4 för 
män för att användningen skulle klassas som missbruk. Fyra av fem respondenter klassades ha 
alkoholproblem, den respondent vars poäng inte visade på problem var den 15-åriga kvinnan. 
Framför allt respondent 5 hade höga poäng (8) som tydde på svåra alkoholproblem.   
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Tabell 2 Respondenter som försökt begå självmord och deras profil. Poäng enligt skalorna inom parentes. 
Respondent Kön Ålder Syssla Civilstånd Utbildning Språk Alkoholmissbruk (Audit-C) Socialt stöd (OSS-3) Bemästring (Pearlins) Psykisk belastning (GHQ-12) 

1 kvinna 15 år studerande ogift grundskola finska inga (1) svagt (6) svag (10) hög (12) 
2 kvinna 19 år studerande sambo gymnasium svenska problem (4) svagt (9) svag (20) hög (5)0  
3 man 35 år heltidsarbete skild gymnasium finska problem (5) svagt (8) svag (18) hög (11) 
4 man 56 år annat skild yrkesskola finska problem (5) svagt (5) svag (17) hög (6)0 
5 man 48 år pensionär sambo grundskola finska problem (8) svagt (9) svag (18) hög (7)0 
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3.2 Regressionsanalyser  
För att undersöka den sammanlagda effekten av de oberoende variabler som uppvisade 
signifikanta gruppskillnader i frekvensanalysen (se tabell 1) genomfördes logistiska 
regressionsanalyser i tre steg (se tabell 2). Regressionsanalyserna genomfördes med 
självmordstankar som beroende variabel. Det första steget inkluderade enbart de 
sociodemografiska variablerna, som var ålder, civilstånd och sysselsättning. I det första steget 
användes endast de sociodemografiska variablerna, där det förekom signifikanta effekter i den 
deskriptiva metoden. I nästa steg inkluderades även de psykosociala variablerna, som var 
socialt stöd, känsla av bemästring och psykisk belastning. I det tredje steget testades 
interaktionseffekter mellan de sociodemografiska och psykosociala variablerna.  

Som framkommer i tabell 2 fanns det såväl signifikanta huvudeffekter som 
interaktionseffekter av både de sociodemografiska och psykosociala variablerna. I det första 
steget (M1) testades endast de sociodemografiska variablerna. Modellen som helhet hade ett 
förklaringsvärde på 93,9 % och signifikanta R2-värden (Nagelkerke = 0,11, p < 0,001; Cox & 
Snell = 0,04, p < 0,001). Alla de tre sociodemografiska variablerna visade signifikanta 
gruppskillnader. Inom ålderskategorierna var oddsen att rapportera självmordstankar högre 
för unga och yngre medelålder i jämförelse med äldre. De vars civilstånd var frånskild, 
änkling/änka eller ogift hade högre odds att rapportera självmordstankar än de som var i ett 
förhållande eller gifta. I fråga om sysselsättning var det en betydligt större andel arbetslösa 
som hade självmordstankar än de som tillhörde de övriga sysselsättningskategorierna.  
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Tabell 3 Stegvis logistisk regressionsanalys med självmordstankar som beroende variabel.  M1 (socio-demografiska) 
M2 (M1 + psykosociala) M3 (M2 + interaktioner) 

 Wald Odds ratio Wald Odds ratio Wald Odds ratio 
HUVUDEFFEKTER       Ålder 29,65 ***  29,93 ***  18,02***  Äldre  1  1  1 Äldre medelålder  2,01  1,78  1,42 Yngre medelålder  5,44  4,90  1,19 Unga  4,54  6,50  8,86 Sysselsättning 78,14 ***  28,81***  27,62***  Arbetande  1  1  1 Studerande  0,99  0,79  0,79 Pensionerad  1,86  1,49  1,44 Arbetslös  5,78  3,11  3,03 Annat  1,21  0,77  0,76 Civilstånd 26,25***  9,86*  9,26*  Gift  1  1  1 Sambo/parförhållande  1,28  0,90  0,87 Skild/änkling/änka  2,80  1,72  1,71 Ogift  2,25  1,61  1,54 Socialt stöd    16,63 ***  16,06***  Starkt socialt stöd    1  1 Medelmåttigt socialt stöd    1,57  1,56 Svagt socialt stöd    2,96  2,92 Känsla av bemästring    32,81***  1,99  Stark känsla av bemästring    1  1 Svag känsla av bemästring    3,71  3,19 Psykisk belastning    77,26***  77,28***  Ingen psykisk belastning    1  1 Hög psykisk belastning    4,74  4,82 INTERAKTIONSEFFEKTER       Ålder x bemästring     8,56*  Äldre      1 Äldre medelålder      1,27 Yngre medelålder      4,87 Unga      0,65 MODELL SAMMANFATTNING M1  M2  M3  

Omnibus test step (χ
2) 134,44***  254,91***  11,52**  

Omnibus test total (χ
2) 132,44***  387,35***  398,87***  

Hosmer & Lemeshow χ
2 4,22 ns  9,09 ns  1,90 ns  -2Log Likelihood 1400  1146  1134  Cox & Snell R2 0,04***  0,11***  0,11***  Nagelkerke R2 0,11***  0,30***  0,31***  Overall percentage correct 93,9  94,2  94,3  *** p < 0,001 ** p < 0,01 * p < 0,05        
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I det andra steget (M2) inkluderades även de psykosociala variablerna, vilket förbättrade 
modellens förklaringsvärde till 94,2 % (Nagelkerke R2 = 0,30, p < 0,001; Cox & Snell R2 = 
0,11, p < 0,001). Samtliga psykosociala variabler visade sig ha effekter på oddsen för att ha 
självmordstankar. Respondenter som rapporterade högre nivåer av psykisk belastning, en låg 
känsla av bemästring och ett svagt socialt stöd hade högre odds för att rapportera 
självmordstankar än övriga respondenter. En annan effekt som framkom var att när de 
psykosociala variablerna inkluderades minskade effekten av den sociodemografiska variabeln 
civilstånd. Det vill säga när respondenternas nivå av de psykosociala variablerna beaktades,  
spelade frånskild eller änkling/änka och ogift inte längre någon roll för oddsen för 
självmordstankar. Däremot minskade inte effekten i kategorin ålder, där unga och yngre 
medelålder fortfarande hade större sannolikhet att ha självmordstankar än äldre. Effekten 
minskade inte heller inom sysselsättningen, där arbetslösa fortfarande hade högre odds än 
arbetande att ha självmordstankar.  

I det tredje steget undersöktes eventuella interaktionseffekter. I det här skedet 
återinkluderades även variabeln kön för att undersöka huruvida effekterna av de 
sociodemografiska och de psyksociala variablerna var lika för kvinnor och män. I de 
preliminära analyserna av unika interaktionseffekter fanns det signifikanta 
interaktionseffekter mellan ålder och bemästring, mellan kön och ålder samt mellan kön och 
sysselsättning. När alla de tre interaktionseffekterna inkluderades i analysen framkom det 
emellertid att enbart interaktionseffekten mellan ålder och bemästring var signifikant, och 
därför inkluderades endast denna interaktionseffekt i den slutliga analysen.  Inkluderandet av 
denna interaktionseffekt förbättrade ytterligare modellen som helhet en aning genom att 
förklaringsvärdet steg till 94,3 % (Nagelkerke R2 = 0,31, p < 0,001; Cox & Snell R2 = 0,11, p 
< 0,001). I och med inkluderandet av interaktionseffekten minskade som väntat 
huvudeffekterna av ålder och bemästring, men inga andra effekter påverkades nämnvärt. I den 
slutliga analysen fanns det således tydliga signifikanta huvudeffekter av ålder, sysselsättning, 
psykisk belastning och socialt stöd. Därtill fanns det även en svagt signifikant huvudeffekt av 
civilstånd och en svagt signifikant interaktionseffekt mellan ålder och känsla av bemästring. 
Sammanfattningsvis hade de unga högre odds att rapportera självmordstankar än de äldre 
(odds ratio = 8,86, p < 0,001), arbetslösa högre odds än arbetande (odds ratio = 3,03, p < 
0,001), de med en hög psykisk belastning högre odds än de som inte upplevde belastning 
(odds ratio = 4,82, p < 0,001) och de med ett svagt socialt stöd högre odds än de med ett starkt 
socialt stöd (odds ratio = 2,92, p < 0,001). Den svagt signifikanta interaktionseffekten mellan 
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ålder och bemästring antydde även att effekten av bemästring var särskilt relevant för 
åldersgruppen yngre medelålder. 
 
4 Diskussion  

Nedan diskuteras och analyseras både resultaten från analyserna och metoden som användes i 
avhandlingen. Slutligen ges förslag till fortsatt forskning och vidare råd till fältet om 
självmordsforskning.  
 
4.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna avhandling var att kartlägga vilka olika riskfaktorer som har störst betydelse 
för självmordstankar och självmordsförsök. I de analyser som utfördes i avhandlingen 
framkom det en del resultat som stämmer överens med den tidigare forskningen på området, 
men även en del avvikande resultat och nya vinklingar av riskfaktorers inverkan kunde 
konstateras.  

Ett starkt signifikant samband kunde konstateras mellan att tillhöra ålderskategorin unga 
(15–30 år) och att ha självmordstankar, vilket stämmer överens med en del av den tidigare 
forskningen kring ålder och självmordstankar (Taktak et al., 2013). Det som däremot inte helt 
stämmer överens med tidigare forskning på området (Vijayakumar et al., 2005; Werbeloff et 
al., 2016) och med hypotes 1 är att kategorin äldre medelålder också skulle höra till en av de 
största riskgrupperna. Enligt resultaten i denna avhandling löper de äldre minst risk för 
självmordstankar. Det att unga har mest självmordstankar överensstämmer med att Finland 
toppar statistiken för självmord bland unga i Europa (Statistikcentralen, 2016, 2018). 
Orsakerna till att unga har mest självmordstankar kan vara hög stress och höga 
prestationskrav hos unga i samhället. Unga kan även ses som osäkrare och många har inte 
utvecklat en stark självkänsla eller identitet. 

I enlighet med hypotes 2 var självmordstankar mest förekommande bland arbetslösa 
jämfört med övriga sysselsättningsgrupper. Forskare har tidigare även varit eniga om att 
arbetslöshet, som i sin tur ofta sammanfaller med ekonomiska svårigheter, är en stark 
riskfaktor för självmord eftersom förmågan att försörja sig eller sin familj försvagas (Hintikka 
et al., 2001; Koskinen et al., 2002; Taktak et al., 2013; Ekici, 1999; Vijayakumar et al., 2005; 
Andres et al., 2010; Qin et al., 2003; Strand & Kunst, 2006). 
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Hypotes 3, där civilståndet singel antogs vara en riskfaktor för självmordstankar och 
civilståndet gift i sin tur en skyddsfaktor, kunde styrkas utgående från avhandlingens resultat. 
Även på den punkten har forskare tidigare varit enhälliga om att ensamhet är en betydande 
riskfaktor för självmordsbeteende (Andres et al., 2010; Johansson et al., 1997; Qin et al., 
2003; Hintikka et al., 2001; Taktak et al., 2013).  I den deskriptiva tabellen (tabell 1) framstod 
gruppen ogift som den med mest självmordstankar, men i regressionsanalyserna visade det sig 
att gruppen som innehöll frånskilda och änklingar eller änkor hade mest självmordstankar. 
Däremot var civilstånd inte signifikant när de psykosociala faktorerna adderades i 
regressionsanalysen, vilket kan tolkas som att det viktigaste är att ha ett nätverk i form av 
socialt stöd omkring sig, inte vilken typ av civilstånd personen i fråga har. 

Det förefaller ändå tydligt att sociodemografiska variabler har en inverkan på 
självmordstankar, framför allt vilken ålder man befinner sig i och sysselsättningsstatus visade 
sig ha en effekt på andelen självmordstankar. Denna tolkning skiljer sig från vad exempelvis 
Vilhjalmsson et al. (1998) fann i sina studier, där det inte kunde konstateras att det förekom 
ett samband mellan sociodemografisk bakgrund och självmordstankar.  

Tidigare forskning har påvisat att ett högt intag av alkohol sammanfaller med 
självmordstankar och självmordsförsök (Ekici, 1999; Werbeloff et al., 2015; Hintikka et al., 
2001; Taktak et al., 2013). Till skillnad från tidigare forskning, och således också hypotes 4, 
hittades inga signifikanta skillnader mellan alkoholmissbruk och självmordstankar. En 
tolkning av detta resultat kan vara att alkoholmissbruk inte har en så stor inverkan på själva 
självmordsbeteendet. Orsaken till att alkoholmissbruket kan ses som en riskfaktor kan vara en 
följd av andra faktorer såsom ensamhet eller arbetslöshet. Det finns emellertid även en 
möjlighet att resultaten beror på instrumentets kategorisering.  

I likhet med tidigare forskning kring socialt stöd visade avhandlingens resultat att en svag 
känsla av socialt stöd är en betydande riskfaktor för självmordstankar, vilket bekräftar hypotes 
5 (Joiner, 2009; Boardman et al., 1999; Joiner et al., 2006). I den interpersonella teorin 
utformad av Joiner (2009) nämns även socialt stöd och social tillhörighet som en av de 
främsta orsakerna till att en önskan om att ta sitt liv uppstår.  

Resultaten i studierna av Vilhjalmsson et al. (1998) och González-Forteza et al. (2017) 
tydde på att en svag känsla av bemästring är en särskild riskfaktor för specifikt 
självmordstankar, vilket även kan styrkas av avhandlingens resultat och hypotes 6 kan 
bekräftas. Effekten av känsla av bemästring som enskild faktor försvann däremot i 
interaktionseffekterna. I enlighet med tidigare forskning och den sista hypotesen, hypotes 7, 
framkommer det i resultaten att upplevd psykisk belastning ökar risken för självmordstankar 
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(Vilhjalmsson et al., 1998; Vijayakumar et al., 2005; Joo et al., 2016; WHO, 2018). I studien 
av Joo et al. (2016) anmärktes det att många med självmordstankar hade en hög psykisk 
belastning men inte kunde diagnostiseras med depression, som länge ansetts vara en av de 
främsta riskfaktorerna för självmord. Trots att depression inte mättes som en enskild variabel i 
denna avhandling,  kan det antas, i och med att en överväldigande majoritet av de som 
upplevde hög psykisk belastning uppgav självmordstankar, att det istället är en hög psykisk 
belastning som borde klassas som en särskild riskfaktor i stället för enbart depression.   
Till de öppna frågeställningarna hörde bland annat frågan om det förekommer tydliga 
könsskillnader i självmordsbeteende hos män och kvinnor, eftersom den relativt omfattande 
tidigare forskningen på området varit oenig om ifall män eller kvinnor har mer 
självmordstankar eller oftare gör självmordsförsök (Cannetto et al., 1998; Nock et al., 2008; 
Taktak et al., 2013). Varken signifikanta könsskillnader eller interaktionseffekter med kön 
och självmordstankar kunde hittas i de analyser som utfördes i denna avhandling. Den öppna 
frågeställningen kan därmed inte besvaras, utan det kan enbart konstateras att utgående från 
resultaten i avhandlingen finns det inget som påvisar att självmordstankar skulle vara 
könsbetingat, men däremot inverkar övriga sociodemografiska faktorer och främst 
psykosociala faktorer.  

En annan frågeställning löd huruvida interaktionseffekter förekom eller inte, och ifall det 
förekommer särskilda kombinationer bland variablerna som utgör riskfaktorer. Det förekom 
interaktionseffekter mellan variablerna ålder och känsla av bemästring, och 
interaktionseffekten var starkast i kombinationen gruppen yngre medelålder (31–45 år) och 
graden av känsla av bemästring. Åldersgruppen unga minskade därmed i betydelse. En 
tolkning av resultatet är att en låg känsla av bemästring är en särskilt stark riskfaktor för 
självmordstankar i yngre medelåldern. Orsakerna till detta kan vara att i den åldern är 
exempelvis karriärskapande och familjebildning ofta aktuellt, vilket kan vara förknippat med 
prestation och påfrestning. Ytterligare en tolkning av samma resultat är att det är en riskfaktor 
i sig, oberoende av känsla av bemästring, att befinna sig i den yngsta ålderskategorin, det vill 
säga under 30 år.  

Sammanfattningsvis kan typiska faktorer för en individ med eventuella självmordstankar i 
västra Finland baserat på resultaten i den här avhandlingen vara att hen befinner sig i åldern 
15–45 år, är arbetslös, har ett svagt socialt stöd och en hög psykisk belastning. Därtill är det 
sannolikt att hen lever som singel och upplever en svag känsla av bemästring. Däremot 
behöver inte en och samma individ uppfylla alla dessa kriterier för att kunna förväntas ha 
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självmordstankar eller vara självmordsbenägen, men specifikt dessa faktorer ökar 
sannolikheten.   

 
4.1.1 Riskprofiler för självmordsförsök 
Den slutliga öppna frågeställningen var om de respondenter som uppgett att de har gjort 
självmordsförsök har en entydig profil. Samplet med respondenter som hade gjort 
självmordsförsök var för litet för att definitiva slutsatser ska kunna dras men vissa faktorer 
som framkommer i tabell 2, där respondenternas profiler kartläggs, ger utrymme för tolkning. 
Det kan konstateras att bland de sociodemografiska faktorerna är spridningen större för främst 
respondenternas kön, ålder, huvudsyssla och civilstånd, och ingen enskild sociodemografisk 
riskfaktor pekar på självmordsförsök bland dessa respondenter. Ingen av respondenterna hade 
däremot en högre utbildning än gymnasium, vilket kan tolkas som att respondenterna 
möjligen inte är högavlönade. Enbart en av respondenterna som hade gjort självmordsförsök 
hade svenska som modersmål, men antalet finskspråkiga respondenter i enkäten var betydligt 
större än de svenskspråkiga. Däremot är likheterna påtagliga sett till de psykosociala 
faktorerna; samtliga fem respondenter som har försökt begå självmord har uppgett svagt 
socialt stöd, svag känsla av bemästring och hög upplevd psykisk belastning. Enbart en 
respondent uppgav sig inte ha alkoholmissbruk, och det var en 15-årig kvinna som lagligt sett 
inte borde ha tillgång till alkohol.  

Trots att inga klara slutsatser kan dras från resultaten stämmer alla resultat för de 
psykosociala faktorerna överens med vad tidigare forskning konstaterat kring psykosociala 
riskfaktorer och självmordsförsök (Ekici, 1999; Werbeloff et al., 2015; Hintikka et al., 2001; 
Taktak et al., 2013; Joiner, 2009; Boardman et al., 1999; Joiner et al., 2006; Vilhjalmsson et 
al., 1998; González-Forteza et al., 2017; Vijayakumar et al., 2005; Joo et al., 2016 ).  
 
4.2 Metoddiskussion 
En av avhandlingens styrkor var att samplet som den baserar sig på från Enkät om psykisk 
hälsa (2014) var relativt stort med 3 640 respondenter, trots att svarsprocenten enbart uppgick 
till 36,4 %. Något som stärker avhandlingens validitet är att samplet kan ses som 
befolkningsrepresentativt. En annan styrka i den undersökning som utförts i avhandlingen är 
att materialet viktades i analyserna för att bättre motsvara regionens population. I 
datamaterialet som avhandlingen baserar sig på har standardiserade och väletablerade 
mätinstrument använts för att mäta de olika psykosociala variablerna.  
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Något som kan ifrågasättas med samplet och resultaten är hur pass generaliserbart de är 
sett till övriga Finland, främst på grund av att andelen svenskspråkiga är stor i de regioner där 
enkäten genomfördes. Emellertid visade variabeln modersmål ingen signifikant skillnad i 
analysen i avhandlingen, och därmed kan inte modersmål ses som en begränsande faktor i 
generaliserbarheten av resultaten. Studien som avhandlingen baserar sig på var en 
tvärsnittsstudie, vilket innebär att det inte går att mäta om självmordstankarna ökar eller 
minskar ifall exempelvis den upplevda psykiska belastningen förändras. För att kunna studera 
riskfaktorer för självmordstankar på ett mer tillförlitligt sätt borde därför longitudinella 
studiedesigner användas, vilket även tidigare forskare på området har påpekat (Werbeloff et 
al., 2016).  

Andra faktorer som ytterligare kan begränsa undersökningar kring specifikt 
självmordsbeteende, är frågan om en respondent som mår så pass dåligt att hen har 
självmordstankar har ork att fylla i en enkät. Därmed förekommer det antagligen alltid ett 
mörkertal i undersökningar kring dylika ämnen. För att i avhandlingen kunna studera och få 
ett tillförlitligt resultat för den öppna frågeställningen om män har mer självmordstankar än 
kvinnor, borde svarsprocenten för främst unga män ha varit högre. Det begränsade också 
avhandlingens omfattning att samplet med självmordsförsök enbart innehöll 5 respondenter, 
och därmed var för litet att göra statistiska analyser på som skulle ge representativa resultat.  

I frågeformuläret användes olika poängskalor för de olika faktorerna som mättes, 
exempelvis hade känsla av bemästring en poänggräns på 23 poäng för en stark känsla av 
bemästring och en poänggräns på 22 poäng och lägre för en svag känsla av bemästring. Det 
kan därmed ifrågasättas om resultatet för samtliga psykosociala variabler som analyserades i 
avhandlingen skulle ha sett annorlunda ut om poängavgränsningarna varit andra, och hur 
tillförlitligt det nuvarande resultatet är ifall respondenten exempelvis befinner sig precis under 
gränsen för en stark känsla av bemästring men ändå klassificeras ha en svag känsla. Tidigare 
forskning (Hintikka et al., 2001) har påvisat att en annan poängavgränsning bör användas när 
AUDIT-C-instrumentet för alkohol används på en finländsk population, eftersom Finland har 
kulturrelaterade dryckesvanor som skiljer sig från andra länder. Exempelvis tenderar 
finländare att dricka stora mängder alkohol vid ett och samma tillfälle men vid färre antal 
tillfällen. Tuunanen, Aalto och Seppä (2007) har konstaterat att AUDIT-C är ett väl 
applicerbart instrument även på populationer som den finländska, men att en viss justering av 
poängavgränsningen borde göras. Exempelvis skulle 43 % av samplet haft ett 
alkoholmissbruk enligt enkätundersökningen, vilket kan anses som osannolikt.  
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4.3 Förslag på fortsatt forskning och råd till fältet 
Eftersom forskningen kring riskfaktorer för självmordstankar och självmordsförsök är 
begränsad enligt forskare (Werbeloff et al., 2015; Vijayakumar et al., 2005), finns det flera 
olika aspekter som vore av värde att studera ytterligare. Fler longitudinella studier behövs för 
att skapa en bättre bild av hur riskfaktorerna utvecklas, samt hur de påverkar 
självmordsbeteendet under en längre tid. Särskilt hos de som uppgett självmordstankar vore 
det av intresse att studera vilka faktorer som inverkar på om självmordstankar övergår till 
konkreta självmordsförsök eller inte. I framtiden bör även mer forskning göras kring olika 
psykosociala och livsrelaterade faktorer, i stället för att fokusera på studier kring exempelvis 
kön och sysselsättning där en del studier redan har gjorts. Överlag borde mer nutida forskning 
kring självmordstankar och självmordsförsök utföras, och särskilt mer forskning där 
kartläggning av riskfaktorer utförs som kan replikeras på större områden såsom hela Finland 
eller Norden. Enligt studien i denna avhandling har män och kvinnor lika mycket 
självmordstankar, men med vetskap från statistiken i Finland begår män i betydligt högre grad 
självmord. Det skulle därför vara av intresse att studera vilka specifika faktorer som skyddar 
kvinnor från att gå från tanke till handling.  

För att kunna förbättra forskningen på området behöver även självmordsdatas 
tillgänglighet och kvalitet förbättras, och en stor orsak är som nämnt känsligheten och 
illegaliteten som ännu förekommer kring ämnet (WHO, 2018). Underrapportering och 
missklassificering kunde undvikas genom att fler länder utvecklade självmordsregistreringen 
på exempelvis sjukhus. Därtill är det även av vikt att medierna rapporterar på ett ansvarsfullt 
sätt om självmord, så att tabun i samhället förhoppnings minskar.  

I flera studier har det även kunnat konstateras att största delen av de som haft 
självmordstankar, gjort självmordsförsök eller begått självmord inte har sökt psykiatrisk hjälp, 
likaså i Finland (Taktak et al., 2013; Hintikka et al., 2001 ). Däremot finns det en vetskap om 
att de flesta antyder eller direkt uttrycker sina självmordstankar innan de begår självmord 
(Taktak et al., 2013; Ekici, 1999). Därför bör både anhöriga och människor i yrkeslivet som 
kommer i kontakt med personer som uttrycker självmordstankar alltid ta dem på allvar. 
Utifrån kartläggningen i denna avhandling av de vanligast förekommande riskfaktorerna för 
självmordstankar, kunde nästa steg vara att använda denna kunskap i den psykiatriska vården 
för att enklare kunna fånga upp de som utgör en riskgrupp. Även mer specialistkunskap inom 
området samt uppföljande arbete för dem som gjort självmordsförsök kunde vara till hjälp för 
att permanent minska självmorden i Finland.  
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Bilagor  
 Bilaga 1. Frågeformuläret "Enkät om psykisk hälsa" från år 2014. 
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