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Abstrakt: Suicid har minskat i Sverige de senaste decennierna men 

ändå är suicid den vanligaste dödsorsaken bland män i 

åldersgruppen 15-44 år och bland kvinnor i samma 

åldersgrupp är det den näst vanligaste dödsorsaken. Syftet 

med studien var att få en fördjupad kunskap om de mest 

betydelsefulla riskfaktorerna för suicid. Metoden var en 

litteraturstudie. I databaserna Pubmed och PsycInfo söktes 

vetenskapliga artiklar och 19 stycken hittades som 

motsvarade syftet. Riskfaktorerna som framkommer i 

resultatet var arbetslöshet, ogift, samboförhållanden, 

alkohol och olika psykiska sjukdomar. Dessa riskfaktorer 

utmynnade i tre olika huvudkategorier: sociala 

förhållanden, alkoholens påverkan och mental ohälsa. 

Framtida forskning kan inriktas på mer kvalitativa 

undersökningar där en djupare förståelse kan införskaffas 

om individens förhållningssätt för att mer effektivt kunna 

arbeta preventivt mot suicid. 
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Abstract: Suicide has decreased in Sweden during the last decades, 

still suicide is the most common cause of death among 

men in the age group 15-44 years old and among women 

in the same age group it’s the next most common cause of 

death. The aim of the study was to examine the most 

significant risk factors concerning suicide. The method of 

this study was a literature study. In the databases Pubmed 

and PsycInfo scientific articles were searched and 19 were 

concluded and answered to the aim. The risk factors that 

occurred in the result was unemployment, unmarried, 

cohabit, alcohol and several psychological diseases. These 

risk factors lead to three main themes: social conditions, 

alcohol influence and mental illness. Future research can 

be aimed on more qualitative surveys where a deeper 

understanding could be acquired regarding the individuals 

attitudes towards a more efficient prevention.   
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Introduktion 

Suicid har tidigare ansetts som en händelse där individen svarar för konsekvenserna 

(Eriksson & Bremberg, 2007). Det skall dock anses som ett allvarligt 

folkhälsoproblem där förlust av människoliv också innebär stort lidande och 

försämrad livskvalitet hos anhöriga. Ett synsätt som fokuserar på hur olika faktorer, 

som ligger utanför individens kontroll, gemensamt kan påverka suicidantalet lämnar 

större möjligheter till prevention för suicid. Det bör därför vara en central del av 

utvecklandet mot ett socialt hållbart samhälle (Eriksson & Bremberg, 2007).  

Att individer har suicidala tankar är inget ovanligt, tvärtom är det relativt vanligt och 

tillhör en del i utvecklingsprocessen hos individen där frågor om liv och död beaktas 

(Tegern, Beskow & Eriksson, 2003). Det är när dessa tankar blir mer frekventa och 

smärtsamma som suicidbenägna individer behöver stöttning, någon som lyssnar och 

när det behövs, aktivt ingriper för att förebygga en eventuell suicid (Tegern et al., 

2003).  

Suicidtalen har minskat i Sverige de senaste decennierna men ändå är suicid den 

vanligaste dödsorsaken bland män i åldersgruppen 15-44 år och bland kvinnor i 

samma åldersgrupp är det den näst vanligaste dödsorsaken (Socialstyrelsen, 2003). 

2004 avled enligt dödsorsaksregistret 1396 individer av suicid (Socialstyrelsen, 2006). 

Det stora dödstalet gör suicid till ett folkhälsoproblem både på individ- och 

samhällsnivå (Tegern et al., 2003). 

Suicid är ingen sjukdom men begreppet har ändå störst anknytning till sjukvården 

(Socialstyrelsen, 2003). För att suicidtalet skall minska bör det aktualiseras inom fler 

områden, framför allt inom folkhälsa. Det krävs att den tabubelagda stämpeln 

upphävs, då det finns mycket fördomar kring suicid.  Det är viktigt att det finns en 

förståelse för suicid. Individer bör få en fördjupad kunskap om det förebyggande 

arbetet på grund av att det går att hindra både suicid och försök till suicid (Tegern et 

al., 2003) 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att få fördjupad kunskap om de mest betydelsefulla 

riskfaktorerna för suicid. 
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Bakgrund 

Orden självmord och suicid används synonymt, suicid kommer från det latinska ordet 

suicidum som är en sammansättning av de två orden sui som betyder själv och 

caedere som betyder upphöra (Beskow, Beskow-Palm & Ehnvall, 2005). 

Nationalencyklopedin (NE) definierar suicid som ”avsiktlig självdestruktiv handling 

som leder till döden” (NE, 2008). 

Under lång tid i svensk historia har suicid ansetts som en synd och som ett straff från 

Gud eller en handling av djävulen. Suicid och suicidförsök var även brottligt under 

flera århundraden. Straffet innebar bland annat att personen som begått suicid inte fick 

begravas på kyrkogård och i vissa fall skändades även kroppen. Vid suicidförsök 

bestraffades personen med obligatorisk kyrkoplikt. Bestraffningarna var för att skydda 

andra medlemmar i kyrkan. Successivt förändras synen på suicid och i högre 

utsträckning tilläts begravning på kyrkogård. Men den tidigare skräcken för suicid har 

i dagens samhälle övergått till tabu (Odén, Persson & Werner, 1998).  

Suicidala processen 

En suicidal process består av situationer där individen ifråga är mer eller mindre 

suicidbenägen (Beskow et al., 2005). I vissa fall kan suicidaliteten förklaras genom 

yttre faktorer, vid avsaknad av yttre faktorer är det troligen flera inre faktorer som är 

orsaken. Att inte få svar på frågor om livets mening kan leda till negativa tankar. 

Likaså kan tveksamheter om den egna förmågan att hantera olika situationer men 

problem med familj eller vänner kan också leda till en känsla av hopplöshet (Tegern 

et al., 2003). Alltför stora krav från omgivningen är ytterliggare en faktor som kan 

resultera i negativa funderingar, vilka kan övergå till suicidala tankar. Processen 

sträcker sig oftast över en längre period innan en suicid eller ett suicidförsök inträffar 

men det kan även ske impulshandlingar där processen sker snabbt och spontant 

(Beskow et al., 2005).  

Epidemiologi 

Suicidtalen ökade nästan fem gånger mellan åren 1800 och 1899 i alla 

ålderskategorier (Mäkinen, 1997). Suicidtalen ökade mest hos äldre människor 

troligen på grund av att omsorgen för äldre gick från familjen till samhället. Det finns 

olika teorier om varför suicidtalen ökade i alla ålderskategorier under 1800-talet, en 
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möjlig teori är att suicid blev accepterat av samhället (Odén et al., 1998). Det 

beräknas att år 2020, om inga preventiva åtgärder genomförs, kommer ca 1,5 miljoner 

människor i världen att avlida till följd av suicid och ca 15-30 miljoner människor 

kommer att utföra försök att ta sina liv. Detta motsvarar ett dödsfall i suicid var 10-20 

sekund och ett suicidförsök nästan varje sekund (Wasserman, 2007). Sedan början av 

1980-talet går suicidtalen nedåt, för män har de sjunkit med 37 % och för kvinnor 

med 36 % men trots den tydliga nedgången så märks ingen förändring i den yngsta 

åldersgruppen 15-24 år (Wasserman, 2007). Den internationella klassifikationen för 

dödsorsaker och sjukdomar kallas ICD och den delar in suicid i två delar: säkra och 

osäkra. Säkra suicid innebär att det inte råder några tvivel om det var en genomförd 

suicid medan osäkra suicid innebär att uppsåtet bakom dödsfallet är otydligt ifall det 

varit en olycka eller en avsiktlig handling (NASP, 2007). I Sverige svarar osäkra 

suicid för cirka 20 % av alla suicidfall och vanligast förekommande bland osäkra 

suicid är drunkningar, förgiftningar och singeltrafikolyckor (Wasserman, 2007). 

Könsskillnader 

Det råder stora skillnader i suicidfrekvensen mellan män och kvinnor. Suicid är 

vanligare hos män än hos kvinnor, men samtidigt är det vanligare att fler kvinnor utför 

suicidförsök (Ringskog, 2001). Kvinnor utför tre fjärdedelar av suicidförsöken medan 

det är män som står för tre fjärdedelar av de fullbordade suiciderna (Grollman, 2000).  

Kvinnor har dubbelt så hög risk för depressiv störning i jämförelse med män 

(Carlsten, 2000). Trots detta är suicidantalet bland kvinnor märkbart lägre än hos män. 

Kvinnor i jämförelse med män ordineras dubbelt så mycket medicin som kan 

användas för att begå suicid, trots det så är antalet individer som överdoserar 

likvärdiga i båda könen (Carlsten, 2000).  

Geografiska skillnader  

De högsta suicidtalen (antal suicid per 100 000 personer) för både män och kvinnor 

finns i, Estland, Lettland, Litauen och bland de utomeuropiska länderna Sri Lanka och 

Kuba. Suicid är generellt sett vanligare bland män i samtliga länder förutom Kina 

(Wasserman, 2007). Beroende på vart i landet människor bor spelar också roll. 

Riskerna för suicid är påfallande olika om personen bor i glesbyggd eller i tätort. I 

Sverige återfinns de högsta suicidtalen bland kvinnor i storstäder, 17 döda per 

100 000 invånare, och för männen dominerar suicidtalen i glesbygden med 42 döda 
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per 100 000 invånare jämfört med kvinnor där det beräknats till 8 döda per 100 000 

invånare (Eriksson & Bremberg, 2007). 

Teoretiska perspektiv som förklarar suicid 

Ett suicidalt beteende är ett komplext fenomen och orsakerna till en suicid är inte likt 

orsakerna till en annan suicid. Olika faktorer förklarar vad som påverkar en individ 

med suicidala tankar. Det finns olika perspektiv som kan förklara olika suicid och 

suicidala beteenden (Nordström, 1995).  

Det sociologiska perspektivet förespråkar att människan vill vara integrerad i ett 

samhälle och samtidigt kontrolleras av detta samhälle. Suicidalt beteende uppstår 

enligt detta perspektiv när det inte finns en balans mellan integration och kontrollen 

från samhället. Människan vill känna en samvaro med resten av samhället på grund av 

människans sociala karaktär, men har samtidigt ett behov av att vara styrd av 

samhället som individen tillhör. Émile Durkheim grundaren av det sociologiska 

perspektivet, hade en teori om fyra olika inriktningar av suicid; egoistiska, 

altruistiska, anomiska och den fatalistiska suiciden. Den egoistiska suiciden menar 

Durkheim uppstår när en person inte är tillräckligt integrerad i samhällen. Det går att 

förvänta sig ett högre suicidtal i samhällen där individerna inte är tillräckligt 

integrerade jämfört med samhälle där individerna är mycket integrerade. Den 

altruistiska suiciden beror på att samhällets normer eller regler i vissa situationer 

kräver att personer begår suicid. I till exempel Japan och inom hinduismen finns det 

olika hederssuicid. Dessa personer styrs mer av samhällets normer och regler. Den 

anomiska suiciden uppstår när regler och normer blir diffusa i samhället. Detta kan 

uppstå när ett samhälle befinner sig i kris eller vid stora förändringar i samhället. 

Individer i samhället har då svårt att hitta värderingar och känner sig inte tillräckligt 

integrerade i samhället. Den fatalistiska suiciden uppstår när ett samhälle har en 

överdriven kontroll över personerna i samhället till exempel vid slaveri. (Eskin, 1995)  

Det biologiska perspektivets förklaring på suicid innebär att suicidalt beteende beror 

på gener som går i arv eller att det finns biokemiska avvikelser hos suicidala personer 

(Eskin, 1995). Att suicid ligger i släkten har människan trott i mer än 2000 år och det 

var ett vanligt förekommande antagande i litteratur på 1800- och 1900-talet. Studier 

bekräftar att det även troligen finns ett genetiskt inflytande men att det kan finnas 
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andra faktorer som påverkar. Forskning som bekräftar detta perspektiv är gjord på 

bortadopterade enäggstvillingar och visar att en enäggstvilling ofta begår suicid om 

den andra enäggstvillingen har gjort det. Serotonin, en signalsubstans, är på många 

sätt inblandad i kroppen och är bland annat grundorsaken till depression, suicid, 

sömnstörning och aggression vid låg halt av signalsubstansen (Jamison, 2005). 

Ett annat perspektiv är stressteorin som blandar biologisk sårbarhet med psykosocial 

upplevd stress för uppkomst av ett suicidalt beteende. Det är viktigt att ta hänsyn till 

båda aspekterna för förståelsen av ett suicidalt beteende. Biologisk sårbarhet kan bero 

på skador eller infektioner i centrala nervsystemet, komplikationer vid födseln eller 

påverkan av kemiska substanser (till exempel droger och alkohol). Sårbarheten är inte 

konstant, den ökar med ålder och kan både sjunka eller öka beroende på de olika 

stressfaktorerna. Psykosocial upplevd stress kan vara en kaotisk relation till föräldrar, 

att inte kunna hantera situationer i sitt liv, arbetslöshet och ett icke fungerande socialt 

nätverk (Magne Ingvar, 1999). 

Folkhälsoarbete 

På internationell nivå har bland annat World Health Organization (WHO) tagit 

initiativ att förebygga suicid genom att ta fram dokument och strategier för hur olika 

arbetsgrupper ska arbeta (WHO, 2009). Även på nationell nivå finns det olika sätt att 

arbeta förebyggande. För personer som har tankar på suicid finns det ett flertal 

hjälplinjer de kan ringa exempelvis nationella hjälplinje eller BRIS (Karolinska 

Institutet, 2009).  Likaså har Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet tagit fram olika 

strategier på hur Sverige kan förebygga suicid (Eriksson & Bremberg, 2007). På 

kommunalnivå gå det att förebygga suicid genom att barn och ungdomar lär sig 

problemlösningar, ökad social- och emotionella förmågor. Detta leder till 

förebyggande av depression och troligtvis suicid. Mobbing har samband med 

depression och suicid och behövs därmed också förebyggas. Då fysisk aktivitet kan 

förebygga suicid bör det finnas lämpliga miljöer där detta kan utövas inom kommuner 

(Folkhälsoinstitutet, 2009).  

Det finns flera olika sätt att jobba förebyggande. Ett av sätten är primär prevention, 

där inriktas preventionen mot att försöka förhindra ohälsa. Detta kan göras antingen 

mot en riskpopulation ex genom information till gruppen eller i riktning mot en hel 
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population ex genom information om hur individer kan förebygga hjärt- och 

kärlsjukdomar (Naidoo & Wills, 2000). 

Metod 

Utifrån sökstrategin utvecklades sökningar från att vara omfattande till att bli mer 

precisa för att få en inblick i de viktigaste riskfaktorerna för suicid. 

Sökmatris 

Datum Databas Sökord Avgränsningar Träffar Antal 

valda 

artiklar 

17-11-

08 

Pubmed Suicide and 

risk factors  

1998 

Meshtermer 

2532 0 

 PsycInfo Suicide and 

risk factors  

1998 

Meshtermer 

1044 0 

19-11-

08 

PubMed Suicide and 

risk factors and 

scandinavia 

1998 186 

 

1 

 PubMed Suicide and 

suicidal 

behavior and 

alcohol 

1998 537 1 

 PubMed Suicide and 

alcohol and 

prevention 

1998 441 2 

 PubMed Suicide and 

alcohol and 

mortality 

1998 392 1 

 PubMed Suicide and 

socioeconomic 

factors and 

scandinavia 

1998 86 1 

20-11-

08 

PubMed Socioeconomic 

factors 

Mesh: suicide 

and cohort 

studies 

285 3 
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 PubMed Suicidal 

behavior and 

alcoholism 

1998 

 

 

210 1 

 PubMed Suicide and 

alcohol 

Mesh “suicide” 

Mesh “alcohol 

drinking”  

1998 

182 1 

 

 

PsycInfo Suicide and 

Mental 

disorder and 

Risk factor 

Publicerade 

mellan 1998-

2009 

87 4 

 Pubmed Suicide and 

Mental 

disorder and 

Risk factor 

Abstrakt 

Publicerade 

senaste året 

Sök i titel och 

abstrakt 

engelska text 

122 2 

Sökstrategi 

Databaser som använts är Pubmed och PsycInfo, dessa är tillräckliga för att erhålla 

goda resultat för uppsatsens genomförande. Sökningen gjordes vid tre tillfällen men 

flera dagar användes för att selektivt välja ut relevanta artiklar genom att noggrant 

bearbeta titlar, abstrakt och resultatet. Sökningen anpassades till syftet för att få fram 

relevanta artiklar där specifika ord valdes ut. Vid första sökningen lästes en mängd 

artiklars abstrakt och där igenom kunde de tre mest förekommande riskfaktorerna 

urskiljas. Dessa var socioekonomiska faktorer, alkohol och mental ohälsa. För att 

finna de mest adekvata artiklarna inom dessa områden utfördes nya specifika 

sökningar. Senare lästes abstrakt och resultat igenom på de artiklar som passade in på 

syftet och skrevs ut för vidare bearbetning och analys.  

Inklusionskriterier 

Artiklar har använt vars innehåll har svarat mot studiens syfte. Artiklarna var 

granskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter från år 1998 fram till år 2008. 

Artiklarna som valdes ut var skrivna med engelsk text. 
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Exklusionskriterier 

De artiklar som valdes bort uppfyllde inte syftet eller så var artiklarna inaktuella på 

grund av att de var utförda innan år 1998. Artiklar som inte var skrivna med engelsk 

text valdes bort. Artiklar som var reviews och andra sekundärkällor valdes selektivt 

bort. 

Databearbetning 

Artiklarna som kom fram via sökningarna lästes igenom och granskades noggrant. 

Artiklarna sammanfattades till kortare stycken för att möjliggöra ett bra arbete. Vid 

läsning av studiernas resultat noterades vissa ord som representerade vad som stod i 

texten och som svarade mot syftet som sedan placerades in i olika kategorier (se 

bilaga 1). Genom detta sätt skapades olika huvudkategorier samt underkategorier. 

Etiska aspekter 

Artiklarna som använts var registerstudier och hade informanternas godkännande, en 

del var även granskade av en etisk kommitté. Artiklar som använts har varit 

kvantitativt genomförda.  

Resultat 

Efter att ha studerat och analyserat de vetenskapliga artiklarna så utmynnades tre 

huvudkategorier för de mest betydelsefulla suicidriskerna. Dessa kategorier var 

”sociala förhållanden”, ”alkoholens påverkan” samt ”mental ohälsa” och inom dessa 

formades olika underkategorier. 

Sociala förhållanden 

Arbetssituation och suicid 

I en longitudinell studie där forskare undersökte samband mellan suicid och 

socioekonomisk status, arbetslöshet samt kronisk sjukdom fann forskarna att dessa 

faktorer hade starkt samband med suicid (Lewis & Sloggett, 1998). I en annan studie 

där forskarna syftade till att identifiera riskfaktorer för suicid och om det skiljde sig 

mellan kön fann de ett liknande samband mellan faktorerna socioekonomisk status, 

arbetslöshet och kronisk sjukdom (Qin, Mortensen & Agerbo, 2000). Forskarna fann 
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att ju längre individen i fråga hade varit arbetslös desto större risk för högre 

suicidantal. Blakely, Collings och Atkinson (2003) fann att bland arbetslösa män som 

var mellan 25-44 år och arbetslösa kvinnor som var 45-66 år uppskattades risken för 

suicid vara två till tre gånger så hög i jämförelse med icke arbetslösa individer. Dock 

menar forskarna (Qin et al., 2000) att det skiljde mellan kön, det var starkare samband 

mellan arbetslöshet och suicid bland män än bland kvinnor. Ytterliggare fynd som 

gjordes var att förtidspensionärer hade ökad risk för suicid.   

Demografiska faktorer och suicid 

Qin et al. (2000) påvisade att faktorer som civilstånd och boende i en storstad 

påverkade risken för suicid. De fann att män som var bosatta i en större stad hade 

mindre risk för suicid än kvinnor. Vidare fann forskarna i en senare studie att 

individer som var ogifta eller samboende har högre risk för suicid i jämförelse med 

gifta par (Qin, Agerbo & Mortensen, 2003). De påvisade även att om det har 

förekommit suicid inom familjen så är risken påtagligt högre för ytterliggare suicid 

hos andra familjemedlemmar. Renaud, Berlin, McGirr, Tousigant och Turecki (2008) 

studie styrker resultaten att det föreligger en förhöjd risk för suicid hos barn och 

ungdomar om deras släktingar begått suicid. Ytterliggare en studie styrker resultatet 

där undersökningsgruppen var nio till fyrtiofem år gamla (Qin, Agerbo & Mortensen, 

2002). I en studie undersöktes det huruvida suicid hos yngre individer var relaterat till 

socioekonomiska faktorer. De fann en ökad risk för suicid hos unga individer vars 

föräldrar tidigare hade erfarenhet av suicid, mental ohälsa, var ensamstående eller att 

de mottagit bidrag från staten för att kunna bibehålla sitt levnadssätt. Detta stöder 

delvis forskarna i deras senare studie (Qin, Agerbo & Mortensen, 2003) där de påvisar 

att låg inkomst kan påverka suicidantalet. Inom dessa variabler förekommer det 

könsskillnader (Agerbo, Nordentoft & Mortensen, 2002), forskarna påpekar att 

kvinnor löper en större risk för suicid än män. Faktorer som hade att göra med 

ekonomiska orsaker hade också starka samband till suicid, till exempel om individen 

inte ägde sitt boende eller inte hade tillgång till bil (Qin et al., 2000). Detta stärker 

också Lewis och Sloggett (1998) i deras undersökning. 
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Alkoholens påverkan 

Alkohol och suicid 

Studier visade att alkohol var en riskfaktor för suicid (Renaud et al., 2008: Waern et 

al., 2002). I en studie gjord av Bilban och Skibin (2005) visade resultatet att den mest 

sårbara gruppen för alkoholrelaterade suicid var män i åldrarna 33-54 som 

återkommande nyttjade alkohol eller var alkoholister. Relationen mellan alkohol och 

suicid har visat sig se ut på andra sätt i andra studier. I en studie fann de en starkare 

relation mellan alkohol och suicid bland kvinnor jämfört med män (Mann, Zalcman, 

Rush, Smart & Rhodes, 2008). Detta styrks med resultatet i en studie av Ramstedt 

(2001) där påvisades en starkare relation mellan alkoholkonsumtion och suicid i 

centraleuropeiska länder bland kvinnor. I en studie gjord av Mann et al. (2008) i 

Kanada påvisades att alkohol är en bidragande faktor till suicid och att ett 

medlemskap i Anonyma Alkoholister (AA) kan minska risken. Vidare beskrivs hur 

resultatet i studien ger stöd åt att alkoholprogram och politik kring alkohol kan spela 

en viktig roll huruvida dödligheten i suicid kan minskas. Lagar och riktlinjer kan 

således styra användandet av alkohol och på så sätt påverka förekomsten av suicid, 

samhället lämnas därmed med ett stort ansvar i det preventiva arbetet (Mann et al., 

2008). 

Konsumtion av alkohol 

Enligt Ramstedt (2001) ökar risken för suicid speciellt i yngre grupper i nordiska och 

centraleuropeiska länder när alkohol är involverat. Detta har kunnat ses genom en 

jämförelse mellan 14 olika länder i Europa och dess dryckeskultur. De nordiska 

länderna såsom Finland, Norge och Sverige hade en genomsnittlig konsumtion av 

alkohol på sex liter per person och år, medan sydeuropeiska länder hade ett 

genomsnitt på 17 liter per person och år (Ramstedt, 2001). Författaren kunde dock 

notera att förekomsten av suicid var högst hos män i lågkonsumtionsländerna jämfört 

med länderna som hade en hög alkoholkonsumtion (Ramstedt, 2001). I samma studie 

fann författaren att suicidantalet förändrades i högre utsträckning när förändringar 

förekom i konsumtion per capita i de nordiska länderna jämfört med andra länder. I en 

prospektiv studie där en individ var alkoholiserad och tidigare hade utfört ett 

suicidförsök fann Preuss et al. (2003) vid uppföljning av studien att individen hade 
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betydligt högre risk att utföra ytterliggare ett suicidförsök. Detta i jämförelse med 

individer som var alkoholiserade men utan tidigare suicidförsök. 

Alkohol och depression 

Alkohol och depression är två företeelser som visat sig vara kopplat till 

förekommandet av suicid. Depressiva personer med alkoholism har visat sig vara mer 

troliga att genomföra suicidförsök jämfört med depressiva personer utan alkoholism 

(Sher et al., 2005). En studie som riktade sig mot barn och ungdomar kunde påvisa en 

ökad risk vid alkoholmissbruk i kombination med flera psykiska sjukdomar, 

depression var alltid en av dessa (Foley, Goldston, Costello & Angold, 2006). 

Alkohol medför olika stämningslägen hos personer, som kan förändra 

beteendemönster. En högre grad av aggression har påvisats hos individer med 

alkoholism och depression jämfört med individer som endast haft depression (Sher et 

al., 2005). En bakomliggande orsak till de faktorer som beskrivits förklaras genom att 

kroniskt alkoholintag kan leda till låg serotoninhalt. Den låga serotoninhalten kan 

skapa en risk för suicid, alkoholism och aggression (Mann, Waternaux, Haas, Malone, 

1999: Sher et al., 2005).   

Mental ohälsa 

Depression och psykiska sjukdomar 

Waern et al. (2002) påvisade att personer över 65 år med allvarlig engångsdepression 

hade ungefär nio gånger så hög risk för suicid. Personer med återkommande episoder 

av en allvarlig depression löpte ännu högre risk. Studien fann även att risken för 

suicid var förhöjd vid mindre allvarliga depressioner, dock inte lika omfattande. Chiu 

et al. (2004) bekräftar att allvarlig depression ökade risken för suicid hos äldre. Två 

studier (Foley et al., 2006: Renaud et al., 2008) påvisade en ökad risk för suicid vid 

depression gällande barn och ungdomar. Thompsons (2008) studie om depression 

påvisade ökad risk för suicidalt beteende, dessutom tyder resultatet på att ju tidigare 

depressionen uppkom i livet desto mer ökade risken. Chiu et al. (2004) och Waern et 

al. (2002) forskning fann att personer med dystymi
1
 hade högre risk för suicid.  

                                                           

1
 Dystymi = Kronisk depression, symtom ej lika intensiva som vid depression. 
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Olika studier beskrev ångest som en riskfaktor för suicid men det var enbart en 

riskfaktor när det kombinerades med andra psykiska sjukdomar (Foley et al., 2006: 

Waern et al., 2002). Renaud et al. (2008) kunde inte påvisa någon förhöjd risk vid 

ångestrelaterade sjukdomar. Enligt Foley et al. (2006) hade individer med 

störningsbeteenden (exempelvis ADHD) en ökad risk för suicid. Risken ökade 

dessutom i kombination med depression vilket även styrks av Renaud et al. (2008). 

Chiu et al. (2004) fann resultat som visade att äldre personer med schizofreni eller 

demens hade högre risk att begå suicid. Detta kunde dock inte forskarna Waern et al. 

(2002) påvisa i sin studie men de fann dock att det föreligger en tendens till att 

personer som begått suicid har demens.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att få en fördjupad kunskap om de mest betydelsefulla 

riskerna för suicid. Med tanke på att suicid var ett väldigt komplext område att 

undersöka så ansågs en litteraturstudie var mest lämplig. Detta på grund av att det 

finns stora svårigheter att utföra en etisk korrekt undersökning gällande potentiella 

suicidala individer.  

Litteraturstudier syftar till att ge en överskådlig bild över aktuell forskning inom 

området, visa betydelsen över ett problem, ge metodiska förslag samt ge ett historiskt 

perspektiv. Litteraturstudier utförs då det anses att det finns tillräckligt med forskning 

och den fungerar då på ett mycket bra sätt. Det ger ofta en hög trovärdighet när 

forskares material sammanfattas (Backman, 2007).  

För att undvika att gå miste om relevanta artiklar i litteratursökningen valdes det att 

först göra omfattande sökningar för att sedan övergå till mer precisa sökningar. Det 

resulterade i 17 artiklar som har analyserats och studerats. Studierna har utförts i 

Sverige, Danmark, USA, Nya Zeeland, Hong Kong, Slovenien och Kanada. 

En svaghet med studien är att endast två databaser har använts, vilket skulle kunna 

innebära att andra relevanta studier förbisetts. Artiklar som använts i studien anses 

dock vara tillräckligt bra och tillgodoser studiens syfte. 
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Validiteten i studien får anses vara god då det som undersökts stämmer överens med 

studiens syfte vilket framkommer av sökmatrisen (Patel & Davidson, 2003). 

Reliabiliteten får också anses som god då sökmatrisen anger de sökord som använts 

vilket bör innebära att samma resultat skulle erhållas om studien görs om på nytt 

(Patel & Davidson, 2003).  

Resultatdiskussion 

Alla risker och samband som har redovisats i aktuell studies resultatdel anses höra 

ihop, stundom mer komplext än andra. I huvudkategorin ”sociala förhållanden” tas 

underkategorierna ”arbetssituation” och ”demografiska faktorer” upp. Inom 

huvudkategorin ”alkoholens påverkan” tas underkategorierna ”alkohol och suicid”, 

”konsumtion och alkohol” samt ”alkohol och depression” upp. Kategorin ”mental 

ohälsa” innefattar underkategorin ”depression och psykiska sjukdomar”.  

Arbetssituation och suicid 

Blakely et al. (2003) påvisade att det finns ett lika starkt risksamband hos män och 

kvinnor mellan arbetslöshet och suicid medan Qin et al. (2003) påvisade att det gäller 

framför allt män vilket också styrker deras tidigare studie (Qin et al., 2000). Vidare 

anser Blakely et al. (2003) att hälften av sambandet mellan arbetslöshet och suicid kan 

förklaras av en counfoundereffekt av mental ohälsa. Detta anser författarna till aktuell 

studie vara en trolig förklaring på grund av att det borde vara en mental påfrestning att 

förlora sin anställning vilket också delvis förklaras i undersökningen där forskarna 

menar att arbetslöshet kan skapa en känsla av utanförskap och att individen inte 

känner sig delaktig i samhället (Blakely et al., 2003; Lewis & Sloggett, 1998). Detta 

ligger i linje med den egoistiska inriktningen inom det sociologiska perspektivet som 

innebär att individen vill verka och vara en del av samhället (Eskin, 1995).  

Demografiska faktorer och suicid 

I resultatet framkom också att frånvaro från arbetet i form av sjukdom var en högre 

risk för män att begå suicid. Detta kan indikera på att vid fysisk sjukdom så tappar 

män lättare självförtroende och självkänsla i jämförelse med kvinnor. En trolig 

förklaring till varför arbetslöshet är en indirekt riskfaktor för suicid anser författarna 

vara att inkomsten påverkas i negativ riktning. Qin et al. (2000) förklarar det med att 
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ekonomiska stressorer som till exempel inkomst och rikedom är riskfaktorer för 

suicid. Resultatet påvisade att om kvinnor bor i en storstad så föreligger det en högre 

risk för suicid i jämförelse med att bo i glesbyggd (Qin et al., 2000). En trolig 

förklaring som forskarna föreslår är att kvinnor har en större känsla av utanförskap 

och är mer socialt isolerade. Ytterliggare eventuella förklaringar till fenomenet är att 

kvinnor påverkas mer negativt av den rådande tävlingsinriktade miljön i större städer, 

i jämförelse med män.  

I resultatet framgick det att risken för suicid ökade om en familjemedlem varit inlagd 

på sjukhus för psykisk sjukdom. Det kan rimligen bero på ärftliga gener vilket kan 

vara en orsak till suicid som det biologiska perspektivet förklarar (Eskin, 1995; 

Jamison, 2005).   

Alkohol och suicid 

Resultatet visade att alkoholism och depression påverkar suicid. Det verkar höra ihop 

med att serotoninnivån sänks vid kroniskt intag av alkohol och detta i sig gör 

människor mer känsliga för depression. Detta skulle kunna ses ur ett biologiskt 

perspektiv, som innebär att suicidbeteende kan ses utifrån gener och biokemiska 

avvikelser (Eskin, 1995). Studier har visat att låga nivåer av serotonin kan vara 

orsaken till suicid, alkoholism, sömnstörning och aggression (Jamison, 2005). Detta 

påvisar än en gång att suicidbegreppet är stort och komplext och att flera faktorer kan 

bidra till att en person tar sitt liv. Att arbeta suicidförebyggande på flera arenor är 

därmed viktigt och att både vården och folkhälsan samarbetar för att nå ut till de 

personer som kan utveckla suicidbeteende. Bilban och Skibin (2005) konstaterar att 

det är viktigt att visa vad konsekvenserna av alkoholintag kan leda till för erkänt 

sårbara grupper precis som för övriga befolkningen. Detta skulle kunna göras i högre 

utsträckning genom till exempel utbildning och reklam för att sprida kunskapen om 

alkoholens påverkan.  

Konsumtion av alkohol 

Dryckeskulturen har visat sig påverka risken för suicid. I resultatet (Ramstedt, 2001) 

kunde det urskiljas att de nordiska länderna hade låg alkoholkonsumtion i jämförelse 

med sydeuropeiska länder. Men suicidtalen är högre i de nordiska länderna och att 

dricka mycket alkohol kan då ses som en friskfaktor. Resultatet blir missvisande på 
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grund av att alkohol i det fallet blir en friskfaktor men sammantaget när alkoholintaget 

ökar i antal centiliter per gång blir suicidantalet troligtvis högre i de nordiska länderna 

och blir en riskfaktor. Resultatet visade även att suicidförekomsten påverkas i högre 

utsträckning när förändringar i alkoholkonsumtion sker i de nordiska länderna jämfört 

med andra europeiska länder. En förklaring kan ligga i hur alkohol konsumeras över 

tid. Möjligtvis kan det vara så att när det konsumeras alkohol i de nordiska länderna är 

det mer intag under färre tillfällen som gör att berusningen blir högre och som kan öka 

risker för suicid då omdömet minskas. Waern (2003) menar att vissa faktorer förklarar 

dödligheten hos personer med alkoholproblem såsom kulturella attityder till suicid, 

dryckesbeteende, huruvida individer söker hjälp och möjligheten att få vård. Alla 

dessa variabler påverkar suicidförekomsten i samhället. 

Alkohol och depression 

En studie (Preuss et al., 2003) i resultatet visade att en person som var alkoholiserad 

och hade utfört tidigare suicidförsök var i högre risk att göra ett nytt försök jämfört 

med alkoholiserade personer utan tidigare suicidförsök. På detta sätt blir en 

organisation som Anonyma Alkoholister (AA) viktigt i det preventiva arbetet då de 

kan nå ut till personer som eventuellt kan ha en högre risk för att utföra suicid eller 

suicidförsök. 

Depression och psykiska sjukdomar 

Aktuell studie stöder att det finns flera inre faktorer, till exempel depression, 

schizofreni och dystymi, som kan leda till suicid som Tegern et al. (2003) förklarar 

kan vara en orsak till suicid. Dock fann Beautrais, Wells, McGee och Oakley Browne 

(2006) att den enskilt största risken var allvarlig depression. Inriktningen om det 

egoistiska självmordet säger att en person kan begå självmord för att individen inte 

finner sig integrerad med samhället (Eskin, 1995). Att ha en psykisk sjukdom leder 

troligtvis till ett utanförskap och mindre integration i samhället och stöder därmed 

teorin om det egoistiska självmordet. 

I resultatet (Chiu et al., 2004: Foley et al., 2006: Renaud et al., 2008: Thompson, 

2008: Waern et al., 2002) kunde det urskiljas att depression var en riskfaktor för 

suicid, studierna var genomförda i olika åldersgrupper. Detta visar en antydan till att 

det inte finns någon åldersskillnad vad gäller depression som risk för suicid. 
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Konklusion  

Av studien framhölls tre olika huvudkategorier i resultatet. Dessa var sociala 

förhållanden, alkoholens påverkan och mental ohälsa. Inom dessa kategorier har det 

framgått olika riskfaktorer som en hjälp i det preventiva arbetet mot suicid. I sociala 

förhållanden var socioekonomisk status och arbetslöshet riskfaktorer för suicid och 

arbetslösa män hade högre risk än arbetslösa kvinnor. Fler riskfaktorer var att vara 

sambo och att inte vara gift samt tidigare suicid inom familjen.  

I nordiska och centraleuropeiska länder så var risken för suicid i samband med 

alkohol förhöjd i yngre grupper.  Alkoholister med depression verkade ha högre risk 

för suicid än deprimerade utan alkoholism. En låg serotoninaktivitet kan vara en 

bakomliggande orsak till att alkoholister att begå suicid. Alkoholister med tidigare 

suicidförsök har större risk för suicid än alkoholister utan suicidförsök.  

Inom kategorin mental ohälsa var depression den sjukdom som framkom mest 

frekvent som riskfaktor. Allvarlig depression och ju tidigare depressionen uppstår var 

faktorer som ökade suicidrisken. Ångest var en riskfaktor i kombination med andra 

psykiska sjukdomar, även störningsbeteende och schizofreni och demens hos äldre var 

riskfaktorer för suicid. 

Implikation 

Det verkar finnas mycket forskning kring riskfaktorer för suicid idag. Det är vikigt att 

denna forskning fortsätter och att nya metoder för att hitta riskfaktorer utvecklas. I 

och med att samhället hela tiden förändras kommer troligtvis även riskfaktorerna för 

suicid att förändras. Många av artiklarna som hittades verkade vara genomförda i hög- 

eller mellaninkomstländer. Det är viktigt att undersöka riskfaktorerna för suicid även i 

låginkomstländer. I och med att det ekonomiska läget idag leder till mer arbetslöshet 

kan denna riskgrupp vara extra viktig att försöka förebygga suicid för. Det skulle vara 

en fördel att utföra en kvalitativ undersökning där kunskap om fördomar och risker 

kring suicid skulle kunna utrönas och större förståelse fås.   

Det är positivt om begreppet suicid aktualiseras mer och på ett bättre vis. Genom att 

befolkningen får mer kunskap och information om suicid skapas en större förståelse 
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för suicidala människor. En möjlig riktning för att främja suicid- och suicidförsök 

vore att rikta engagemang åt barn och ungdomar genom att bedriva föreläsningar samt 

seminarium på skolor och på så vis skapa en diskussion om ämnet. Detta skulle med 

viss möjlighet minska eller förhindra uppkomsten av suicid vilket troligtvis leder till 

att begreppet bli mindre tabubelagt vilket vore positivt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Referenser  

Agerbo, E., Nordentoft, M., & Mortsensen, P. B. (2002). Familial, psychiatric, and 

socioeconomic risk factors for suicide in young people: nested case-control study. 

British Medical Journal, 325, 74-82.  

Backman, J. (2007). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

Beautrais, A. L., Wells, J. E., McGee, M. A., & Oakley-Browne, M. A. (2006). Suicidal 

behaviour in Te Rau Hinengaro: The New Zealand Mental Health Survey. Australian 

and New Zealand Journal of Psychiatry, 40, 896-904. 

Beskow, J., Beskow-Palm, A., Ehnvall, A. (2005). Suicidalitetens språk. Lund: 

Studentlitteratur.  

Bilban, M., & Skibin, L. (2005). Presence of alcohol in suicide victims. Forensic Science 

International, 17, 9-12. 

Blakely, A. T., Collings, S. C. D., & Atkinson, J. (2003). Unemployment and suicide. 

Evidence for a causal association? Journal of Epidemiology and Community Health, 

57, 594-600. 

Carlsten, A. (2000). Suicide and drugs. Parajett: Landskrona. 

Chiu, H. F. K., Yip, P. S. F., Chi, I., Chan, S., Tsoh, J., Kwan, C. W., Li, S. F., Conwell Y., & 

Caine, E. (2004). Elderly suicide in Hong Kong: a case-controlled psychological 

autopsy study. Acta Psychiatrica Scandinavia, 109, 299-305. 

Eriksson, L., & Bremberg, S. (2007). Förslag till nationellt program för 

suicidprevention. Stockholm: Strömbergs distribution. 

Eskin M.,(1995). Suicidal behaviour in Swedish and Turkish adolescents. A cross-

cultural investigation of prevalence and psychosocial factors. Stockholm: 

Akademitryck AB. 

 



19 

 

Foley, D. L., Goldston, D. B., Costello, E. J., & Angold, A. (2006). Proximal Psychiatric 

Risk Factors for Suicidality in Youth: The Great Smoky Mountains Study. Archives of 

General Psychiatry, 63, 1017-1024. 

Grollman, E. A. (2000). Självmord. Lysekil: Slussens bokförlag 

Jamison K.R. (2005). Mörkret faller snabbt. Lund: Studentlitteratur 

Kapusta, N., Zorman, A., Etzersdorfer, E., Ponocny-Seliger, E., Jandl-Jager, E., & 

Sonneck, G. (2008). Rural-Urban differences in Austrian suicides. Social Psychiatry 

and Psychiatric Epidemiology, 43, 311-318. 

Lewis, G., & Sloggett, A. (1998). Suicide, deprivation, and unemployment: record 

linkage study. British Medical Journal, 317, 1283-1286.  

Magne Ingvar U., (1999) Persons who attempt suicide –social characteristics, social 

network and significant others. Lund: Lund universitet. 

Mann, J. J., Waternaux, C., Haas, G. L., & Malone, K. L. (1999). Toward a clinical 

model of suicidal behavior in psychiatric patients. The American Journal of 

Psychiatry, 156, 181-189. 

Mann, R. E., Zalcman, R. F., Rush, B. R., Smart, R. G., & Rhodes, A. E. (2008). Alcohol 

factors in suicide mortality rates in Manitoba. Canadian Journal of Psychiatry, 53, 

243-251. 

Mäkinen I.H. (1997). On suicide in European countries some theoretical, legal and 

historical views on suicide mortality and its concomitants (Stockholm studies in 

sociology N.S., 5) Stockholm: Stockholms universitet: Sociologiska institutionen 

Almqvist & Wiksell. 

Nationalencyklopedin. (2008). Hämtad från http://www.ne.se/ 2008-10-17 

Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidprevention och 

prevention av psykisk ohälsa (NASP) (2007). Statistik över självmord 1980-2004 och 

självmordsförsök 1987-2004 i Sverige och Stockholms län. Stockholm: Karolinska 

institutet. 



20 

 

Nordström P. (1995). Survival analytic studies of suicide risk. Stockholm: Karolinska 

Institutet.  

Odén B., Persson B. E. B., Werner Y. M. (1998). Den frivilliga döden. Samhällets 

hantering av självmord i historiskt perspekktiv. Stockholm: Cura. 

Patel, R., & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder – att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur.  

Preuss, U. W., Schuckit, M. A., Smith, T. L., Danko, G. P., Bucholz, K. K., Hesselbrock, 

M. N., Hesselbrock, V., & Kramer, J. R. (2003). Predictors and correlates of suicide 

attempts over 5 years in 1,237 alcohol-dependent men and women. The American 

Journal of Psychiatry, 160, 56-63. 

Ramstedt, M. (2001). Alcohol and suicide in 14 European countries. Addiction, 96, 

59-75. 

Renaud, J., Berlin, M. T., McGirr, A., Tousignant, M., & Turecki G. (2008) Current 

psychiatric morbidity, aggression/impulsivity, and personality dimensions in child 

and adolescent suicide: A case-control study. Journal of Affective Disorders,105, 221-

228. 

Ringskog, S. (2001). Könsparadoxen. Stockholm: Nationellt centrum för 

suicidforskning. 

Sher, L., Oquendo, M. A., Galfalvy, H. C., Grunebaum, M. F., Burke, A. K., Gil-Zalsman, 

J., & Mann, J. (2005). The relationship of aggression to suicidal behavior in depressed 

patients with a history of alcoholism. The British Journal of Psychiatry: The Journal of 

Mental Science, 188, 231-236. 

Socialstyrelsen (2003). Vård av självmordsnära patienter. Hämtad från 

http://www.socialstyrelsen.se/ 2008-10-20 

Socialstyrelsen (2006). Lägesrapport. Hämtad från http://www.socialstyrelsen.se/ 

2008-10-20 



21 

 

 

Tegern, G., Beskow, J., & Eriksson, B. E. (2003). Ungdomars tal och tankar om 

självmord. Lund: Studentlitteratur. 

Thompson A.H. (2008). Younger onset of depression is associated with greater 

suicidal intent. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 43, 538-544. 

Qin, P., Mortensen, P. B., & Agerbo, E. (2000). Gender differences in risk factors for 

suicide in Denmark. The British Journal of Psychiatry, 177, 546-550. 

Qin P., Agerbo E., Mortensen P.B. (2002) Suicide risk in relation to family history of 

completed suicide and psychiatric disorder: a nested case-control study based on 

longitudinal registers. Lancet, 360, 1126-1130. 

Qin, P., Agerbo, E., & Mortensen, P. B. (2003). Suicide risk in relation to 

socioeconomic, demografic, psychiatric and familial factors: A national register-

based study of all suicides in Denmark, 1981-1997. The American Journal of 

Psychiatry, 160, 765-772.  

Waern, M. (2003). Alcohol dependence and misuse in elderly suicides. Alcohol and 

Alcoholism, 38, 249-254. 

Waern, M., Runeson, B. S., Allebeck, P., Beskow, J., Rubenowitz, E., Skoog, I., & 

Wilhelmsson K. (2002). Mental Disorder in Elderly Suicides: A Case-Control Study. 

The American Journal of Psychiatry: 159 450-455. 

Wasserman, D. (2007). Suicidprevention. Stockholm: NASP. 

 


