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Abstrakt  

Bakgrund: Runt om i världen dör det varje år nära 800 000 människor till följd av 

suicid, vilket gör suicid till ett globalt folkhälsoproblem. Nära en tredjedel av alla 

suicid inträffar bland unga människor. Bland ungdomar och unga vuxna är suicid 

den andra ledande dödsorsaken globalt. För att kunna minska antalet som begår 

suicid är det väsentligt att identifiera individer med förhöjd risk för suicid, vilket 

kan verkställas genom att uppmärksamma riskfaktorer som föreligger för suicid.  

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva riskfaktorer för suicid hos 

ungdomar.  

Metod: Studien var en litteraturöversikt där 13 artiklar med kvantitativ data har 

inkluderats i resultatet. Artikelsökningar har genomförts i databaserna PsycInfo 

samt Cinahl.   

Resultat: I resultatet framkom en bredd av olika riskfaktorer för suicid bland 

ungdomar. Fem kategorier kunde urskiljas och dessa var social situation, psykisk 

ohälsa, misshandel, substansbruk och sexuell minoritet. Till dessa kategorier tillkom 

subkategorier. Huvudresultatet visade att ungdomars psykiska hälsa och sociala 

situation var två av de mest framträdande riskfaktorerna för suicid bland ungdomar.   

Slutsats: I litteraturstudien framkom diverse riskfaktorer för suicid bland ungdomar. 

För att kunna arbeta suicidpreventivt är det en förutsättning att sjuksköterskan har 

kunskap om de faktorer som utgör risk för suicid, samt har ett personcentrerat 

förhållningssätt i mötet med patienten. På så vis kan suicidalitet bland ungdomar 

identifieras, bedömas och förebyggas. 

 

Nyckelord: Litteraturöversikt, personcentrerad vård, riskfaktorer, suicid, 

ungdomar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Background: Close to 800 000 people die by suicide every year worldwide, and 

that makes suicide a global public health problem. Nearly one-third of all suicides 

occurs among young people, and suicide is the second leading cause of death 

globally among adolescents and young adults. It is important to identify individuals 

with an increased risk of committing suicide in order to reduce the death number 

due to suicide, which can be done by paying attention to risk factors for suicide.  

Aim: The aim of this literature review is to describe risk factors for suicide among 

adolescents.  

Method: This study is a literature review where 13 articles have been included in 

the result. The search for articles was performed in the databases PsycInfo and 

Cinahl. 

Results: The result showed a wide range of different risk factors for suicide among 

adolescents. Five categories could be distinguished and these were social situation, 

mental illness, abuse, substance use and sexual minority. Subcategories were added 

to these categories. Mental health and social situation among adolescents turned out 

to be two of the main risk factors for suicide.  

Conclusion: Various risk factors for suicide among adolescents appeared in this 

literature review. In order to work with suicide prevention the nurse must have 

knowledge of risk factors for suicide. Furthermore, it is also important that the nurse 

has a person-centered approach to the patient. In this way, suicide among 

adolescents can be identified, assessed and prevented.  

 

Keywords: Adolescents, literature review, person-centered care, suicide, risk 

factors. 
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1. Inledning 

Författarna till denna litteraturöversikt har vid flertalet verksamhetsförlagda 

utbildningar kommit i kontakt med suicidala patienter. Patienterna var främst 

ungdomar varpå intresset väcktes kring suicidalitet och vilka faktorer som utgör risk 

för suicid hos ungdomar. Mötet med dessa patienter har upplevts komplext och 

utmanande. Författarna har känt att de inte har haft tillräckligt med kompetens för 

att kunna bemöta eller bedöma denna patientgrupp på ett professionellt sätt. Vidare 

har även författarna upplevt att kompetensen gällande suicid har varit bristfällig hos 

den hälso- och sjukvårdspersonal som mött suicidala patienter. Suicid är ett vanligt 

förekommande fenomen som genom suicidpreventiva insatser kan förebyggas. 

Suicidala patienter kan förekomma inom hälso- och sjukvårdens alla områden och 

många av de som tar sitt liv har varit i kontakt med hälso- och sjukvården innan. 

Sjuksköterskan har ett ansvar att bemöta och bedöma suicidala patienter inom 

diverse vårdsammanhang. Det är betydelsefullt att hälso- och sjukvårdspersonal har 

kunskap om vilka faktorer som utgör risk för suicid bland ungdomar för att kunna 

beakta detta i mötet med patienten, vilket ökar möjligheten att identifiera, bedöma 

och därmed förebygga suicid. Ingen ska behöva lida i den utsträckningen att enda 

utvägen är suicid.  

 

2. Bakgrund  

2.1 Förekomst av suicid bland ungdomar 

Runt om i världen dör det varje år nära 800 000 människor som ett resultat av suicid, 

vilket innebär en människa var 40:e sekund. Utöver alla fullbordade suicid 

tillkommer även många suicidförsök (World health organization [WHO], 2014). 

Nära en tredjedel av alla suicid inträffar bland unga människor och år 2016 var 

suicid den andra ledande dödsorsaken globalt bland unga vuxna i åldern 15-29 år 

(WHO, 2018). Många människor funderar någon gång på att ta sitt liv och 

uppskattningsvis är det 1000 gånger mer vanligt att människor har suicidtankar i 

jämförelse med att dö till följd av suicid. Dessutom är det 100 gånger mer vanligt 

att planera för suicid, samt 10 gånger mer vanligt med suicidförsök, i jämförelse 

med fullbordat suicid (Nyberg, 2013).  
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I Sverige inträffade totalt 1129 säkert fastställda suicid år 2016 i åldern 15 år och 

uppåt. Dessutom sker det omkring 400 dödsfall per år där suicidavsikten inte har 

kunnat fastställas, men där det funnits skäl att misstänka suicid 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). I Sverige begår omkring 150 ungdomar suicid varje 

år och dessutom tillkommer de suicid som begås av ungdomar under 15 år. Antalet 

suicid har minskat inom alla åldersgrupper under det senaste decenniet, förutom 

bland personer under 25 år (Folkhälsomyndigheten, 2018 & Socialstyrelsen, 2016).  

 

2.2 Suicidalitet  

Suicidalitet beskriver suicidalt beteende, vilket inkluderar suicidtankar, 

självskadehandlingar, suicidförsök och suicid (Statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering [SBU] 2015a; Henden, 2017). Suicidtankar är början av den 

suicidala processen, där personen börjar överväga suicid och olika metoder för detta 

alstras. Personen agerar dock inte på sina tankar och pratar sällan öppet om dessa 

(Captain, 2006). Självskadehandling är enligt SBU (2015a) en bred term som 

innefattar självskadehandlingar oavsett om det finns en suicidavsikt eller inte. SBU 

(2015a) definierar även begreppet icke suicidal självskada, vilket innebär en 

självskadehandling utan suicidavsikt. Då handlar det ofta om exempelvis skär- eller 

brännskador i huden. Henden (2017) och SBU (2015a) definierar suicidförsök som 

ett allvarligt försök till att avsluta sitt liv, men som misslyckats och ej resulterat i 

döden. Enligt Captain (2006) har personen i fråga ingen önskan om att bli räddad 

vid ett suicidförsök och är inställd på att avsluta sitt liv. Begreppet suicid innebär en 

avsiktlig, fullbordad handling som resulterar i döden. Omkring 30 procent av de som 

begår suicid antas ha genomfört ett fullbordat suicid på första försöket (Captain, 

2006). Suicid är resultatet då en person inte ser någon annan utväg från en outhärdlig 

känslomässig eller fysisk smärta (Captain, 2006; Ghio, 2011).  

 

2.3 Den suicidala processen 

Utvecklingen från den första allvarliga suicidtanken till ett fullbordat suicid avser 

den suicidala processen (Ringskog Vagnhammar & Wasserman, 2017), vars 

varaktighet kan sträcka sig över många år (Nyberg, 2013). Den suicidala processen 

inleds med suicidtankar, vilket sedan eskalerar i suicidplaner samt suicidförsök och 

mynnar slutligen ut i ett fullbordat suicid (Ringskog Vagnhammar & Wasserman). 
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Den suicidala processens intentioner växlar i styrka över tid och det är ovanligt att 

intentionen från suicidtanke till handling behåller samma intensitet (Nyberg, 2013). 

Den suicidala processen kan ligga latent över en lång tid, vilket kan förfalla som ett 

resultat av impulsiva genombrott där tiden mellan tanke och handling reduceras. Vid 

långvarig vårdkontakt där det finns kännedom om personens latenta och kroniska 

suicidrisk, är det viktigt att dess vakenhet beträffande suicidrisken inte sänks. Det är 

av stor vikt att följa patienten samt uppmärksamma impulsiva genombrott som kan 

resultera i suicid (Ringskog Vagnhammar & Wasserman, 2017).  

 

2.4 Riskbedömning för suicid 

Det är grundläggande att identifiera patienter med förhöjd risk för suicid för att ha 

möjlighet att minska antalet dödsfall till följd av suicid. Suicidalitet är komplext och 

svårt att förutse vilket gör att personal inom hälso- och sjukvården är betydelsefull 

för suicidpreventiva insatser. Såväl SBU (2015a) som Mospan, Hess, Blackwelder, 

Grover och Dula (2017) påpekar att primärvården och medicinsk specialistvård 

spelar en betydande roll i att upptäcka patienter med suicidrisk. Majoriteten av dem 

som begår suicid har varit i kontakt med primärvård eller annan sjukvård under 

samma år som de tar sitt liv (Graham, Rudd och Bryan, 2011; Leavey et al., 2017) 

och ungefär hälften av dem som fullbordat suicid har inom de senaste fyra veckorna 

haft kontakt med sjukvården (Ahmedani et al., 2014; Mospan et al., 2017). Att 

identifiera suicidala patienter inom primärvård kan vara en av de mest väsentliga 

faktorerna för att minska förekomsten av suicid (Graham et. al 2011). Horowitz et 

al. (2013) menar att suicid även förekommer inom somatiskt slutenvård och inte 

enbart på psykiatriska avdelningar. Brist på korrekt bedömning av suicidrisk har 

rapporterats som en av de ledande orsakerna till att suicid inträffar i slutenvård och 

det är avgörande med en tidig upptäckt av patienter med risk för suicid (Horowitz 

et al. 2013). För att underlätta samt förbättra bedömning av risk för suicidala 

handlingar finns flertalet intervjuinstrument och bedömningsskalor att tillgå, men 

systematiska översikter påvisar att ingen av dessa är tillräckligt tillförlitliga för att 

bedöma suicidrisk (SBU, 2015). Bedömningsinstrumenten bör därför främst 

användas som ett komplement till hälso- och sjukvårdspersonalens kliniska 

bedömning, inte ersätta den. Den primära principen för att utföra en klinisk 
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riskbedömning för suicid, är att etablera ett partnerskap med patienten (Patterson, 

2016). 

 

Även om noggranna bedömningar för suicidrisk genomförs kan akuta risker 

förändras hastigt, vilket medför att det finns ett behov av upprepade 

riskbedömningar. Patientens eventuella tankar, planer, förberedelser samt försök ska 

detaljerat efterfrågas. Detta signalerar om att vårdgivaren inte nöjer sig med 

undvikande svar utan är intresserad och behärskar patientens berättelse. 

Riskbedömningen bör utgå från en helhetsbild för att göra det möjligt att identifiera 

patienter med risk för suicid (Nyberg, 2013).  

 

2.5 Suicidalitet bland ungdomar 

Ungdomar befinner sig i ett utvecklingsstadium vilket kan upplevas som stressande 

och utgör en utmaning gällande hantering av copingstrategier. Självskadebeteende 

föreligger i störst utsträckning under människans tonår vilket kan vara ett försök till 

att skapa eller lindra ett känslomässigt tillstånd, eller för att uppmärksamma 

omgivningen i ett rop på hjälp. De förändringar och konflikter som är normativa hos 

ungdomar kan resultera i att de nyttjar suicidala beteenden för att ha möjlighet att 

hantera sina problem (Carvalho et al., 2015). Ungdomar söker sällan professionell 

hjälp för suicidtankar, vilket medför att tankarna ostört kan utvecklas till handlingar 

och resultera i ett fullbordat suicid. Suicidprocessen tenderar att vara kortare hos 

ungdomar i jämförelse med vuxna, vilket kan förklaras med att stämningsläget hos 

ungdomar snabbt kan förändras. Detta kan i sin tur vilseleda omgivningen och göra 

det mer problematiskt att upptäcka om det föreligger en eventuell suicidrisk 

(Folkhälsomyndigheten & Socialstyrelsen, 2016).  

 

2.6 Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård är ett förhållningssätt som innebär att se patienten som en 

person där behov, resurser och förutsättningar beaktas. Personcentrerad vård tar 

hänsyn till vem personen är, patientens historia, familj och närstående, individuella 

styrkor och svagheter samt vilket sammanhang patienten befinner sig i. 

Utgångspunkten i personcentrerad vård är patientberättelsen där patientens egna 

erfarenheter, åsikter, värderingar och uppfattning utifrån personens livssituation 
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samt aktuella sjukdomstillstånd inkluderas. Det är betydelsefullt att se patienten som 

en person och inte endast förknippa denne med sin sjukdom. Utifrån 

patientberättelsen bildas ett partnerskap mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och 

patienten, vilket är avgörande för att uppnå gemensamt överenskomna mål (Ekman 

et al., 2011). Att bilda ett partnerskap handlar om en ömsesidig respekt för varandras 

kunskap och erfarenhet. Att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt har 

visat sig ha positiv påverkan för både personal och patienter i form av förbättrade 

vårdprocesser, hälsoutfall, patientsäkerhet och tillfredsställelse hos patienter 

(Ekman et al., 2011; Ekman, Norberg & Swedberg, 2014; Olsson, Ung, Swedberg 

& Ekman, 2013).  

 

2.7 Sjuksköterskans roll i mötet med suicidala patienter  

Enligt Patterson (2016) kan sjuksköterskan komma i kontakt med suicidala patienter 

inom hälso- och sjukvårdens alla områden. Detta följs av att sjuksköterskan har en 

betydelsefull roll i att upptäcka, bedöma samt förebygga suicid. Genom ett 

personcentrerat förhållningssätt har sjuksköterskan möjlighet att etablera ett 

partnerskap med patienten, vilket bör grundas på förtroende, respekt samt empati 

(Patterson, 2016). I mötet med en suicidal patient är det väsentligt att sjuksköterskan 

möter patienten med öppenhet, acceptans samt lyssnar och diskuterar engagerat med 

patienten, vilket följs av att känslor som skam, skuld och stigma minimeras 

(Patterson, 2016). Det är grundläggande att sjuksköterskan är lyhörd inför patientens 

berättelse då detta kan resultera i att en gemensam förståelse för situationen 

förankras. Dessutom kan en trygg grund då skapas för att planera och diskutera 

patientens vård och behandling (Ekman et al., 2011).  

 

Människor delger ofta information till den som tycks ha förmågan att förstå, vilket 

innebär att det är ett förtroende att bli mottagare vid suicidal kommunikation 

(Nyberg, 2013). Det är av betydelse att sjuksköterskan möjliggör att tankar och 

känslor få ta uttryck genom att förmedla en varm och positiv upplevelse samt 

inspirera till hopp. Om det finns en trygg, öppen och stödjande miljö kan patienten 

lättare uttrycka sitt lidande verbalt. Empatisk förståelse samt en upplevelse av att bli 

prioriterad kan uppmuntra patienten att prata om sig själv (Ghio, 2011).  
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2.8 Nollvision för suicid 

År 2008 introducerades en nollvision för dödsfall som resultat av suicid. I 

regeringens proposition (2008) beskrivs att “Ingen bör hamna i en sådan utsatt 

situation att den enda utvägen upplevs vara självmord. Regeringen har som vision 

att ingen ska behöva ta sitt liv” (s. 107). Nollvisionen är ett inriktningsmål, en 

gemensam nationell vision i Sverige. Samhällets system för suicidpreventiva 

insatser måste ständigt förbättras för att öka möjligheten att förebygga suicid. Det 

suicidpreventiva arbetet bör inte enbart utgå från ett individperspektiv, utan bör 

kompletteras av ett systemperspektiv där hänsyn tas till faktorer i människans 

sociala och fysiska miljö (Regeringens proposition, 2008).  

 

2.9 Problemformulering  

Suicid är den andra ledande dödsorsaken globalt bland unga vuxna i åldern 15-29 

år. Under det senaste decenniet har antalet suicid minskat inom alla åldersgrupper i 

Sverige, förutom bland personer under 25 år. Majoriteten av de som begått suicid 

har varit i någon form av kontakt med hälso- och sjukvården under samma år som 

de tar sitt liv, vilket innebär att suicidala individer i många avseenden inte 

identifieras av hälso- och sjukvården. För att minska antalet ungdomar som begår 

suicid är det betydelsefullt att hälso- och sjukvårdspersonal har kompetens att 

upptäcka och identifiera suicidala individer. Detta kan verkställas genom att stärka 

kunskapen hos hälso- och sjukvårdspersonal avseende riskfaktorer som föreligger 

för suicidalitet hos ungdomar. 

 

3. Syfte 

Denna litteraturstudie syftar till att beskriva riskfaktorer för suicid hos ungdomar. 

 

4. Definition av centrala begrepp 

Ungdomar - Personer mellan 13-18 år.  
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5. Metod 

5.1 Design 

Designen på detta examensarbete var en litteraturöversikt. En litteraturöversikt 

syftar endera till att sammanställa en beskrivande bakgrund vilket utgör skäl för att 

en empirisk studie genomförs (Forsberg & Wengström, 2015), eller också syftar den 

till att kartlägga och redogöra aktuellt kunskapsläge inom ett visst område (Forsberg 

& Wengström, 2015; Friberg, 2017). I denna litteraturöversikt hade författarna för 

avsikt att redogöra för aktuellt kunskapsläge inom det valda området.  

 

5.2 Datainsamling och urval 

Sökning av vetenskapliga artiklar genomfördes via databaserna PsycInfo och 

Cinahl. Databaserna valdes ut utifrån att dessa innehåller aktuell forskning inom 

omvårdnad. Enligt Forsberg och Wengström (2015) innehåller Cinahl främst 

omvårdnadsforskning och PsycInfo huvudsakligen forskning inom medicin och 

omvårdnad. Vid artikelsökning användes sökorden suicide, suicidality, risk factors, 

risks, adolescence och youth i olika kombinationer, se bilaga 9.1. Författarna 

använde sig av de booleska sökoperationer AND och NOT, vilket enligt Willman, 

Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) används för att öka möjligheten att finna 

relevanta artiklar till litteraturöversiktens valda område. Inklusionskriterierna var att 

artiklarna skulle vara Peer Reviewed, publicerade mellan åren 2015-2019, studierna 

skulle vara skrivna på engelska och studiernas deltagare skulle vara ungdomar 

mellan 13-18 år. Artiklar som hade litteraturöversikt som design exkluderades i båda 

databaserna. Författarna tog även hänsyn till vart studierna genomfördes och 

försökte hålla sig till studier som genomförts i länder vars samhälle liknar Sverige.  

 

Vidare genomfördes även manuella sökningar för att hitta artiklar som rörde 

problemområdet och syftet med litteraturöversikten. Forsberg och Wengström 

(2015) anger detta som ett exempel på litteratursökning och menar att detta kan 

innebära att studera en intressant artikels referenslista, för att sedan där finna andra 

relevanta artiklar som rör ämnet. De manuella sökningarna genomfördes genom att 

först studera en relevant artikels referenslista och därefter söka på de artiklar som 

verkade vara av relevans för litteraturöversiktens syfte.  
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5.3 Värdering av artiklarnas kvalitet 

Granskning av artiklarna genomfördes med hjälp av en modifierad granskningsmall 

för kvalitetsbedömning av kvantitativa artiklar av Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2016) samt Forsberg och Wengström (2008), se bilaga 9.4. Granskningsmallen för 

kvantitativa artiklar användes även för att kvalitetsbedöma en artikel med mixed 

method där enbart den kvantitativa delen sedan användes i resultatet. Artiklarna 

värderades till låg, medel eller hög kvalitet genom poängsättning. 

Granskningsmallen bestod av ett antal ja/nej frågor där varje “ja” gav ett poäng. 

Maxpoängen för kvantitativa artiklar var 29 poäng, som sedan omvandlades till 

procent. Artiklar med resultat över 80 % värderas till hög kvalitet, 60-79 % värderas 

som medel och 0-59 % värderades som låg kvalitet. Enbart artiklar med medel eller 

hög kvalitet inkluderades i denna litteraturöversikt.  

 

5.4 Tillvägagångssätt  

Under arbetets gång har författarna delat upp arbetet lika sinsemellan. Inledningsvis 

bokades en bibliotekarie för att få vägledning i sökstrategier. Sökningar av artiklar 

genomfördes både enskilt och gemensamt. Samtliga titlar i varje sökning lästes, 

varpå abstrakten lästes av de artiklar vars titel kunde relateras till den aktuella 

litteraturöversiktens syfte. Helikopterperspektivet beaktades då det enligt Friberg 

(2017) underlättar för att få ett helhetsperspektiv. Att anlägga ett 

helikopterperspektiv innebär enligt Friberg att abstraktet av valda artiklar läses för 

att få en sammanfattning av ett aktuellt område. De artiklar vars abstrakt var av 

intresse för studiens syfte valdes ut, det vill säga de som besvarade vilka faktorer 

som utgör risk för suicid. Därefter lästes de valda artiklarna igenom flertalet gånger 

för att få ett sammanhang. Artiklar av intresse för litteraturöversikten skrevs ut i 

pappersform och diskuterades samt valdes sedan ut tillsammans. Artiklarna 

sammanställdes sedan gemensamt och analys av dessa genomfördes.  

 

5.5 Analys och tolkning av data  

Analys och tolkning av data genomfördes enligt Fribergs (2017) beskrivning 

av tillvägagångssätt för analys av studier. I enlighet med Friberg valdes studierna 

som var av relevans ut och lästes igenom noggrant flera gånger för att förstå innehåll 

och sammanhang. Därefter sammanfattades studierna i cirka en sida text för att 
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underlätta analysarbetet samt för att säkerställa att viktiga delar uppfattats korrekt. 

För att få en överblick över studierna och upplägg, fördes de valda artiklarna in i en 

artikelmatris, se bilaga 9.3. Författare, syfte, metod och resultat presenteras i 

tabellen, samt var och när studierna är gjorda och kvalitet utifrån 

kvalitetsgranskning. Först identifierades det som kunde besvara examensarbetets 

syfte. Likheter och skillnader av resultatet i de olika studierna jämfördes sedan för 

att sortera materialet, vilket är ett av stegen i Fribergs (2017) analysmetod. Sedan 

kategoriserades de sorterade fynden till kategorier och subkategorier, vilka utgör 

resultatet för denna litteraturöversikt. 

 

5.6 Etiska överväganden 

Vid genomförande av en litteraturöversikt bör hänsyn till etiska ställningstaganden 

göras. Detta sker genom att de inkluderade studierna fått tillstånd av etisk kommitté 

eller genom att genomföra noggranna etiska överväganden (Forsberg och 

Wengström, 2015). I de inkluderade studierna som ej innehöll godkännande av etisk 

kommitté, genomförde författarna till denna litteraturöversikt noggranna etiska 

överväganden. Enligt Forsberg och Wengström (2015) ska inhämtning av ny 

kunskap alltid vägas mot kravet att skydda deltagarna i undersökningarna. 

Författarna sammanställde aktuell information objektivt till denna litteraturöversikt 

utan att förvränga de granskade artiklarnas innehåll, för att ha möjlighet att 

åskådliggöra en korrekt bild av litteraturöversiktens valda område. Då oklarheter 

uppstod vid översättning av litteraturöversiktens artiklar användes engelsk-svenskt 

lexikon för att säkerställa korrekt översättning.  

 

6. Resultat 

Huvudresultatet i litteraturöversikten visade att ungdomars sociala situation samt 

psykiska hälsa var två av de främsta faktorerna som hade samband med suicidalitet. 

Vid analys av de inkluderade artiklarnas resultat kunde olika kategorier samt 

subkategorier urskiljas. Dessa var social situation med subkategorierna ensamhet, 

mobbning och familjesituation, samt psykisk ohälsa med subkategorierna 

depression, självskadebeteende och tidigare suicidförsök samt kroppsuppfattning. 

Vidare urskiljdes även kategorierna misshandel, substansbruk samt sexuell 

minoritet. Resultatet i denna litteraturöversikt grundade sig på 13 artiklar med 
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kvantitativ data som visade en bredd av olika riskfaktorer för suicidalitet bland 

ungdomar. Länderna där studierna genomfördes var i USA, Frankrike, Australien, 

Sverige, Kanada, Sydkorea, Israel, Norge och Island. 

 

 

Kategori Subkategori 

 

Social situation 

Ensamhet 

Mobbning 

Familjesituation 

 

Psykisk ohälsa 

Depression 

Tidigare suicidförsök och självskadebeteende 

Kroppsuppfattning 

Misshandel  

Substansbruk  

Sexuell minoritet  

 
 

6.1 Social situation 

6.1.1 Ensamhet 

I två av studierna visade det sig att ensamhet var en riskfaktor för suicidalitet 

(Delfabbro, Malvaso, Winefield & Winefields, 2015; Levi-Belz et al. 2018). 

Exempelvis upplevde ungdomar som inte hade någon historia av suicidalitet mindre 

grad av ensamhet, än de ungdomar som hade erfarenhet av suicidalitet. Det framkom 

även att ensamhet var en faktor som påverkade om ungdomar delade med sig om 

sin suicidalitet till andra eller om de höll det för sig själv (Levi-Belz et al., 2018). 

Vidare presenterade Delfabbro et al. (2015) i sitt resultat att ungdomar som hade 

suicidtankar ofta upplevde att de inte hade speciellt mycket kompisar i skolan och 

de upplevde även att andra ungdomar i deras klass inte tyckte om dem.  

6.1.2 Mobbning 

Mobbning beskrevs som en annan riskfaktor för suicidalitet (Alavi et al., 2017; 

Delfabbro et al., 2015; Ford et al., 2017; Levi-Belz et al., 2018; Taliaferro & 

Muehlenkamp, 2013). Alla former av mobbning, såsom verbal-, fysisk- samt 
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nätmobbning, hade ett samband med suicidtankar (Alavi et al., 2017). I studien av 

Alavi et al., (2017) hade ungdomar som nätmobbas 11,5 gånger mer suicidtankar, 

och de som mobbats verbalt 8,4 gånger mer suicidtankar, i jämförelse med de som 

inte hade en historia av mobbning. I studien av Ford et al. (2017) hade 15,2 % 

suicidtankar i de fall då de hade en historia av mobbning, 17,3 % hade planerat för 

suicid under de senaste 12 månaderna och 6,9 % hade genomfört ett suicidförsök. 

 

Mobbning kunde även associeras med självskadehandlingar. Ungdomar som blev 

utsatta för mobbning hade en högre risk för att utföra självskadehandlingar i 

jämförelse med ungdomar som inte hade en historia av mobbning. 

Självskadehandlingar var mest förekommande hos ungdomar som blivit utsatt för 

verbal mobbning i en relation med en partner. Mobbning visade sig även ha ett 

samband med depressiva symtom samt ångest, då ungdomar som blivit utsatt för 

mobbning tenderar att ha mer depressiva symtom samt ångest i jämförelse med 

ungdomar som inte har en historia av mobbning (Ford, King, Priest & Kavanagh, 

2017). 

6.1.3 Familjesituation  

I fyra studier konstaterades att familjesituation, relation till föräldrar samt 

föräldrastöd hade ett samband med risken för suicidalitet bland ungdomar (Greger, 

Myhre, Lydersen & Jozefiak, 2015; Im et al., 2017; Levi-Belz et al., 2018; Roscoät 

et al., 2015). I studien av Roscoät et al. (2015) framkom det i resultatet att relationen 

med föräldrarna var något som påverkade risken för suicidförsök bland unga. 

Frånvaro av relation eller en problematisk relation med någon av föräldrarna var 

märkbart associerat med suicidalitet (Roscoät et al., 2015). Vid jämförelse av 

ungdomar utan suicidalitet mot ungdomar med suicidalitet, framkom det att de som 

inte hade någon historia med suicidalitet upplevde mer stöd från sina föräldrar samt 

hade en bättre relation till dessa, i jämförelse med suicidala ungdomar (Taliaferro & 

Muehlenkamp, 2013; Levi-Belz et al., 2018). Im et al. (2017) samt Taliaferro och 

Muehlenkamp (2013) kom också fram till att ungdomar som levde med enbart en 

förälder eller utan båda föräldrarna i större utsträckning hade risk för att drabbas av 

suicidtankar, i jämförelse med ungdomar som levde med båda föräldrarna. Vidare 

visade studien av Roscoät et al. (2015) att även ungdomar vars föräldrar var 

separerade hade en ökad risk för suicidalitet.  
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Det fanns även ett samband mellan suicidalitet och familjens socioekonomiska 

status (Delfabbro et al., 2015; Im et al., 2017; Roscoät et al., 2015). Ungdomar som 

kom från en familj med lägre socioekonomisk status eller där någon av föräldrarna 

var arbetslösa hade en ökad risk för suicidalitet. Det framkom även att de ungdomar 

som hade en historia med suicidalitet och kom från en familj med lägre 

socioekonomisk status, även var mer begränsade i sina val av aktiviteter på grund 

av ekonomisk begränsning (Delfabbro et al., 2015). 

 

6.2 Psykisk ohälsa 

6.2.1 Depression 

Depressiva symtom visade sig ha ett samband med suicidtankar och suicidförsök 

bland ungdomar (Gart & Kelly, 2015; Im et al., 2017; Levi-Belz et al., 2018; 

Roscoät, Legley, Guignard, Husky, & Beck, 2015; Taliaferro & Muehlenkamp, 

2013). I Roscoäts et al. (2015) studie framkom det att depressiva symtom var den 

största bidragande faktorn till suicidförsök hos både flickor och pojkar. Taliaferro 

och Muehlenkamp (2013) bekräftade i deras studie att depressiva symtom var en av 

de främsta faktorerna för suicidförsök, men i studien som undersöker riskfaktorer 

som skiljer sig mellan ungdomar med suicidalitet och ungdomar utan suicidalitet, 

lyftes även känsla av hopplöshet fram som en av de främsta riskfaktorerna för både 

suicidtankar och suicidförsök. Denna riskfaktor bekräftades bland flickor såväl som 

pojkar (Taliaferro & Muehlenkamp, 2013).  

6.2.2 Tidigare suicidförsök och självskadebeteende 

Tidigare suicidförsök framkom som en annan riskfaktor för suicidalitet i två av 

studierna (Consoli et al., 2015; Levi-Belz et al., 2018). Consoli et al. (2015) beskrev 

i sin studie att av de 107 ungdomarna som tidigare genomfört ett suicidförsök hade 

40,6 % åter fallit in i suicidala beteenden, varav 17 % av dessa hade genomfört 

ytterligare ett suicidförsök inom de första sex månaderna. Levi-Belz et al. (2018) 

beskrev i sin studie att ungdomar utan historia av suicidförsök tenderade att i mindre 

utsträckning ha suicidtankar. Hopplöshet och depression menade Consoli et al. 

(2015) var faktorer som kan resultera i att ungdomar återgår till suicidalitet, men 

även antalet suicidförsök inkluderas.  
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I två andra studier framkom att självskadebeteende var en riskfaktor för suicid 

(Beckman et al., 2018; Taliaferro & Muehlenkamp, 2013). Självskadebeteende var 

en av de främsta faktorerna i Taliaferro och Muehlenkamps (2013) studie som skilde 

de som gjort suicidförsök från de som inte hade någon form av suicidalitet. Detta 

gällde för såväl flickor som pojkar. Beckman et al. (2018) presenterar i sitt resultat 

att skärande och förgiftning var de mest förekommande metoderna för 

självskadebeteende. Vidare menade Beckman et al. (2018) att det främst var de mer 

våldsamma metoderna för självskada som ökade risken för suicid.  

6.2.3 Kroppsuppfattning 

Kroppsuppfattning visade sig vara en annan faktor som flera studier belyste som en 

risk för suicidalitet (Delfabbro et al., 2015; Roscoät et al. 2015; Taliaferro & 

Muehlenkamp, 2013). Roscoät et al. (2015) kom fram till att ju längre ifrån 

idealvikten ungdomarna uppfattade sig som, desto större var risken att ha genomfört 

ett suicidförsök. Detta gällde både de som upplevde sig själva som för smala och de 

som upplevde sig själva som för tjocka, såväl flickor som pojkar. I Delfabbros et al. 

(2015) studie var syftet att undersöka psykologiska och sociala faktorer som hade 

samband med suicidrisk. I Delfabbros et al. (2015) studieresultat var det tydligt att 

de som kände sig ohälsosamma och kände sig överviktig ökade risken för att 

genomföra ett suicidförsök. Att uppleva sig själv som överviktig fördubblade risken 

för suicidförsök (Delfabbro et al., 2015). Taliaferro och Muehlenkamp (2013) 

stärker kroppsuppfattning som en riskfaktor för suicid, men i deras resultat finns 

inget märkbart samband mellan kroppsuppfattning och suicidalitet bland pojkar, 

utan sambandet finns främst bland flickor.  

 

6.3 Misshandel 

I studien av Greger et al. (2015) var syftet att undersöka konsekvenserna av 

misshandel hos ungdomar. I studien uppgav 71 % av de 335 deltagarna att de någon 

gång blivit utsatt för någon form av misshandel, vilket omfattas av familjevåld, 

dysfunktion i hushållet, sexuellt utnyttjande eller våldtäkt (Greger et al., 2015). Att 

bli utsatt för någon form av misshandel menade Greger et al. (2015) stärker risken 

för suicidtankar eller suicidförsök. Taliaferro och Muehlenkamp (2013) bekräftar 

att misshandel och sexuellt utnyttjande var faktorer som ökade risken för 

suicidalitet. Resultatet i deras studie visade att sexuellt och fysiskt utnyttjande var 
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faktorer som var signifikant associerat med specifikt suicidförsök (Taliaferro & 

Muehlenkamp, 2013).  

 

6.4 Substansbruk 

Att bruka alkohol, narkotika och tobak var ytterligare riskfaktorer för suicidalitet 

(Delfabbro et al., 2015; Gart & Kelly, 2015; Im, Oh & Suk, 2017; Roscoät et al., 

2015; Taliaferro & Muehlenkamp, 2013). Det var två gånger mer sannolikt att 

ungdomar som brukade alkohol genomförde ett suicidförsök, i jämförelse med 

ungdomar som inte brukade alkohol (Delfabbro et al., 2015). I studien av Gart och 

Kelly (2015) som syftade till att undersöka hur alkohol, narkotika och tobak 

påverkade suicidaliteten hos ungdomar, visade det sig att risken för suicidalitet 

ökade hos de ungdomar som upplevde sig själva som deprimerade och samtidigt 

brukade alkohol, narkotika och tobak. Taliaferro & Muehlenkamp (2013) 

presenterade i sitt resultat att bruk av alkohol och narkotika främst hade samband 

med suicidtankar, än suicidförsök. Studien visar också att bruk av narkotika var mer 

vanligt bland pojkar än flickor, vilket även Roscoät et al. (2015) bekräftar. 

 

6.5 Sexuell minoritet  

Att tillhöra en sexuell minoritet framkom som en riskfaktor för suicidalitet 

(Arnarsson, Sveinbjornsdottir, Thorsteinsson & Bjarnason, 2015; Espelage, Merrin 

& Hatchel, 2016). Ungdomar som tillhörde en sexuell minoritet hade fem till sex 

gånger mer suicidtankar i jämförelse med dem som tillhörde en sexuell majoritet. 

Kvinnor som tillhörde en sexuell minoritet var sex gånger mer benägna att 

genomföra ett suicidförsök i jämförelse med kvinnor tillhörande en sexuell 

majoritet, och män som tillhörde en sexuell minoritet var 17 gånger mer benägen att 

genomföra ett suicidförsök i jämförelse med män som tillhörde en sexuell majoritet 

(Arnarsson et al., 2015). Ungdomar som tillhörde en sexuell minoritet och blivit 

utsatt för mobbning var ännu en riskfaktor för suicidalitet, och sexuella minoriteter 

blev i stor utsträckning utsatt för mobbning (Arnarsson et al., 2015; Espelage et al., 

2016). I studien av Arnarsson et al. (2015) var 36,5 % av ungdomarna som tillhörde 

en sexuell minoritet utsatt för mobbning, samtidigt som enbart 3,0 % av ungdomar 

som tillhörde en sexuell majoritet blev utsatt för mobbning. På skolor där det 
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förekom våld och brottslighet ökade suicidaliteten hos ungdomar som tillhörde en 

sexuell minoritet (Espelage et al., 2016).  

 

7. Diskussion 

7.1 Sammanfattning av huvudresultat 

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva riskfaktorer för suicid hos ungdomar. I 

resultatet urskiljdes fem huvudkategorier med tillhörande subkategorier. 

Huvudresultatet visade att ungdomars sociala situation och psykiska hälsa var 

omfattande riskfaktorer för suicidalitet. Även en rad av andra riskfaktorer framkom 

i resultatet.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Psykisk ohälsa 

I litteraturstudiens resultat framkom psykisk ohälsa som en bidragande faktor till en 

ökad risk för suicidalitet bland ungdomar (Gart & Kelly, 2015; Im et al., 2017; Levi-

Belz et al., 2018; Roscoät, Legley, Guignard, Husky, & Beck, 2015; Taliaferro & 

Muehlenkamp, 2013). Enligt Socialstyrelsen (2017) har den psykiska ohälsan bland 

ungdomar ökat drastiskt det senaste decenniet och Socialstyrelsen förtydligar att den 

psykiska ohälsan utgör en ökad risk för senare suicid och försök till suicid hos 

ungdomar. Nyberg (2013) menar att upp till 90 procent av de som begått suicid har 

varit deprimerade eller visat tecken på en begynnande depressionsutveckling. Trots 

omfattningen av psykisk ohälsa bland ungdomar, tenderar majoriteten av dem att 

inte söka hjälp för sin problematik. Det är uppskattningsvis 18 till 34 procent av alla 

ungdomar med psykisk ohälsa som söker hjälp för sina besvär (Gulliver, Griffiths 

& Christensen, 2010). I studien av Gulliver et al. (2010) var syftet att undersöka 

vilka barriärer som hindrar ungdomar från att söka hjälp för sin psykiska ohälsa, där 

stigma och skam framkom som de mest förekommande barriärerna för att söka 

hjälp. Att stigma och skam är betydelsefulla barriärer för att söka vård för psykisk 

ohälsa vittnar om att psykisk ohälsa ännu inte är normaliserat. Litteraturöversiktens 

författare tror således att fler ungdomar skulle söka vård om psykisk ohälsa 

normaliseras i större utsträckning. Om psykisk ohälsa inte diskuteras kan det tänkas 

att ungdomar följaktligen tror att deras problematik är unikt och resultera i att de 
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inte söker vård. Det är därför väsentligt att psykisk ohälsa är ett ämne som diskuteras 

kontinuerligt. Detta kan eventuellt avlägsna tabubeläggningen av psykisk ohälsa 

samt uppmärksamma att ingen är ensam i sin situation, och därigenom uppmuntra 

ungdomar att etablera en vårdkontakt vid psykisk ohälsa.  

 

Enligt Gulliver et al. (2010) var ungdomars brist på kunskap om vilken hjälp de kan 

få och var de kan vända sig till med sin psykiska ohälsa ännu en barriär för att söka 

hjälp. Detta är i linje med Idenfors (2016) studie som bland annat syftade till att 

undersöka medvetenheten och synen på professionell hjälp bland ungdomar med 

suicidalitet. I studien framkom att ungdomar saknade kunskap om var de kunde få 

hjälp och hur de kunde ta kontakt med sjukvården (Idenfors, 2016). Med hänsyn till 

litteraturen tycks kunskapen vara bristfällig avseende att hjälp finns att få för sin 

psykiska ohälsa, liksom vart hjälpen finns samt vilket form av hjälp som finns 

tillgänglig. Det kan tänkas att fler ungdomar skulle söka professionell hjälp om 

kunskapen kring den befintliga hjälpen ökade. Foldemo (2014) menar att personer 

med psykisk ohälsa många gånger söker vård för somatiska symtom, istället för sin 

psykiska ohälsa. Sjuksköterskan bör beakta det faktum att ungdomar sällan söker 

vård för just psykisk ohälsa och ta hänsyn till detta i mötet med patienter oberoende 

av bakgrunden till vårdkontakten. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan lyssnar, 

klargör samt tolkar i syfte att få förståelse för patientens psykiska hälsa (Foldemo, 

2014). Det är väsentligt att sjuksköterskan vågar fråga om patientens psykiska hälsa 

och eventuella suicidalitet. Rädslan att bemöta en suicidal individ kan förhindra att 

frågan ställs, men det är av stor vikt att sjuksköterskan har mod att fråga, samt har 

beredskap för att ha möjlighet att hantera informationen (Manister et al., 2017).  

7.2.2 Sjuksköterskans roll i mötet med suicidala ungdomar 

Majoriteten av dem som begår suicid inom alla åldersgrupper har varit i kontakt med 

primärvård eller annan sjukvård under samma år som de tar sitt liv (Graham et al., 

2011; Leavey et al., 2017). Dessutom har omkring hälften av dem som fullbordat 

suicid inom de närmsta fyra veckorna haft kontakt med hälso- och sjukvården 

(Ahmedani et al., 2014; Mospan et al., 2017). Avsikten med vårdkontakten har dock 

inte varit för behovet av hjälp med suicidalitet (Ahmedani et al., 2014; Graham et 

al., 2011; Leavey et al., 2017; Mospan et al., 2017). Utifrån detta kan det tänkas att 

de suicidala individerna inte har blivit identifierade i samband med kontakten med 
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sjukvården, eller rentav blivit identifierade men inte fått den hjälp som det funnits 

behov av. 

  

Utmaningen för hälso- och sjukvården är enligt Horowitz, Bridge, Pao, Boudreaux 

(2014) att suicidala individer inte talar öppet om eller berättar för vårdpersonalen att 

de är suicidala. Gulliver et al. (2010) menar att suicidala ungdomar inte delgav 

personlig information till sjukvårdspersonal som uppfattades som främmande, då 

där fanns en avsaknad av tillit och förtroende. Vidare menar Gulliver et al. (2010) 

att ungdomar som tillsammans med vårdpersonalen hade etablerat ett partnerskap 

var mer benägna att delge personlig information. Genom ett personcentrerat 

förhållningssätt skulle sjuksköterskan således nå denna patientgrupp genom att utgå 

från patientberättelsen för att etablera ett partnerskap (Ekman et al., 2011; Patterson, 

2016; Sjöström, 2014). Partnerskapet bör baseras på förtroende, respekt och empati 

(Patterson, 2016) och är avgörande för att uppnå gemensamma överenskomna mål. 

Patientberättelsen omfattas av såväl patientens åsikter, värderingar, önskemål som 

en uppfattning om sin livssituation och aktuellt sjukdomstillstånd (Ekman et al., 

2011). Det faktum att patienten besitter expertis och unik kunskap om sig själv och 

sin situation bör inte förbises eller försummas, då det är nödvändigt för att patienten 

ska vara delaktig i vården. Negativa faktorer kan göra att den suicidala patientens 

delaktighet försvåras, såsom bristfällig koncentration, självförtroende och 

självkänsla. Det är därför betydelsefullt att hitta olika strategier för att stimulera till 

patientens förmåga att påverka sin vård (Nyberg, 2013), och i detta kan 

sjuksköterskan ha en betydande roll.  

 

Ungdomar söker sällan professionell hjälp för sin psykiska ohälsa och suicidalitet 

(Folkhälsomyndigheten & Socialstyrelsen, 2016; Gulliver et al., 2010), och den som 

söker hjälp antas i många avseenden önska aktiva insatser för problemlösning och 

åtgärder. I grunden är det dock själva mötet många eftertraktar. I mötet finns 

utrymme för den professionella att lyssna, dela, trösta och försöka förstå (Nyberg, 

2013). Enligt Nyberg (2013) är det ett förtroende att bli mottagare vid suicidal 

kommunikation, vilket Sjöström (2014) menar kan åstadkommas genom att 

sjuksköterskan aktivt lyssnar på patientens berättelse och därmed visar att 

upplevelsen tas på allvar. Enligt Sjöström (2014) kan sjuksköterskan genom aktivt 

lyssnade signalera omtanke samt en välvilja att förstå och hjälpa. Detta kan således 
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innebära att sjuksköterskan genom närvaro och aktivt lyssnande av patientens 

berättelse kan arbeta suicidpreventivt inom diverse verksamheter i hälso- och 

sjukvården, vilket dock tycks vara långt ifrån en självklarhet. I en rapport av SBU 

(2015b) beskrivs bland annat patienters upplevelse av hjälp och bemötande i vården 

vid självskadebeteende och suicidalitet. I rapporten av SBU (2015b) framkommer 

att patienterna upplever att hälso- och sjukvårdspersonalen inte förstår dem och att 

de har ett dömande förhållningssätt. Detta går i linje med personalens attityd i en 

studie av McCann, Clark, McConnachie och Harvey (2007) som på en 

akutmottagning undersökte personalens inställning och attityd till suicidala 

patienter. I studien beskrivs det att nio av tio i hälso- och sjukvårdspersonalen hade 

hört en kollega yttra “varför lyckades han inte den här gången så att han besparade 

oss en massa besvär” om suicidala patienter som upprepade gånger genomfört ett 

suicidförsök. Trots den uppenbara negativa attityden till suicidala patienter påstod 

majoriteten i personalen att det inte påverkade vården nämnvärt (McCann et al., 

2007). Detta överensstämmer dock inte med Sjöströms (2014) antagande som menar 

sjuksköterskans attityd mot suicidala patienter följaktligen påverkar omvårdnaden. 

Om sjuksköterskan möter suicidala patienter med negativ attityd signaleras ett 

fördömande samt avståndstagande. Känslor som hopplöshet och värdelöshet hos 

patienten kan då förvärras och följas av att den suicidala processen utvecklas mot 

ett fullbordat suicid. Om sjuksköterskan istället möter suicidala patienter med 

positiv attityd uppfattas det som skyddande samt signalerar omsorg. Om 

sjuksköterskan är vänlig, visar respekt och inte är fördömande (Sjöström, 2014) 

samt möter patienten med öppenhet och acceptans (Patterson, 2016) kan känslor 

som skam, stigma och skuld reduceras (Patterson, 2016; Sjöström, 2014). 

7.2.3 Behov av utbildning avseende suicidalitet och suicidprevention  

Utbildning kan vara fördelaktigt för att öka medvetenheten hos hälso- och 

sjukvården gällande suicidalitet (Ahmedani et al., 2014; Manister, Murray, Burke, 

Finegan & McKiernan, 2017; Osteen et al., 2018). Genom ökad kunskap kan 

förmågan att identifiera suicidalitet och dess riskfaktorer förbättras. Ökad kunskap 

om suicidalitet kan även få som resultat att stigma kring psykisk ohälsa och 

suicidalitet minskar (Osteen et al., 2018). Sjukvårdspersonal som själva anser sig 

besitta kompetens att arbeta med suicidala patienter är således villiga att bedöma 

och behandla denna patientgrupp, i jämförelse med sjukvårdspersonal som inte 
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uppfattar sig besitta denna kompetens (Ahmedani et al., 2014; Graham, Rudd och 

Bryan, 2011; Osteen et al., 2018). Utbildning och ökad kunskap om suicidalitet är 

väsentligt för att sjukvården ska våga möta dessa patienter. Genom förbättrad 

kunskap kan sjukvårdspersonalens självförtroende öka vilket resulterar i att de i 

större utsträckning vågar diskutera suicidalitet med patienten. Dessutom är det av 

vikt med utbildning för att sjukvårdspersonal ska erhålla kunskap om vilka åtgärder 

som bör vidtas då patienten identifieras som suicidal (Manister et al., 2017). Det är 

även betydelsefullt att sjukvården erhåller kunskap angående skyddsfaktorer för 

suicidalitet (Osteen et al., 2018), vilket då antas av litteraturöversiktens författare 

kan öka möjlighet för att vidta relevanta, individuella åtgärder. Skyddsfaktorer 

benämns av Sjöström (2014) som socialt stöd, problemhanteringsförmåga, känsla 

av sammanhang och en uppfattning om en mening med livet. Även rädsla för 

eventuella komplikationer av ett suicidförsök samt värderingar med stark tabu mot 

suicidalitet beskrivs av Sjöström (2014) som skyddsfaktorer.  

 

Saving and empowering young lives in Europe (SEYLE) är ett projekt som syftade 

till att undersöka effekten av insatser som utformats för att främja den psykiska 

hälsan bland skolungdomar i Europa (Wasserman et al., 2015). The youth aware of 

mental health programme (YAM) var en av de främjande insatserna som visade sig 

ha en suicidpreventiv effekt. YAM syftar till att öka medvetenheten och kunskapen 

hos ungdomar gällande psykisk hälsa, samt att förbättra färdigheter som behövs för 

att möta och hantera exempelvis negativa livshändelser, stress och suicidalitet. Detta 

resulterade i en minskning med sex suicidförsök per tusen elever (SBU, 2015c; 

Wasserman et al., 2015). Resultatet av detta projekt skulle kunna hjälpa 

sjuksköterskan att arbeta suicidpreventivt i olika kontexter med hjälp av liknande 

insatser som i SEYLE projektet. För att uppmärksamma och identifiera suicidala 

ungdomar anser författarna att metoder som liknar SEYLE projektet är att föredra. 

SBU (2015c) menar att det finns flera fördelar med skolbaserade interventioner som 

prevention för psykisk ohälsa och suicidalitet. Skolbaserade interventioner riktar sig 

inte bara till ungdomar utan även till lärare. Kunskap om ämnet bör finnas i de 

miljöer där ungdomar vistas för att snabbt kunna upptäcka ohälsa hos individen. 

Ansvaret att identifiera och förebygga effekten av psykisk ohälsa ligger därmed inte 

endast i hälso- och sjukvårdens ansvar, utan såväl hos alla de verksamheter som 
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möter ungdomar (SBU, 2015c). Litteraturöversiktens författare tror att om 

riskfaktorer för suicidalitet identifieras i ung ålder kan det suicidpreventiva arbetet 

således påbörjas tidigare, vilket skulle kunna följas av att antalet som begår suicid 

reduceras. Sjuksköterskan kan arbeta suicidpreventivt genom att samverka med 

olika instanser, såsom skolhälsovården och socialtjänsten.  

 

7.3 Metoddiskussion  

En litteraturöversikt som studiedesign är enligt Friberg (2017) en sammanställning 

av forskning inom ett valt ämnesområde. Vidare menar Friberg att vid 

genomförande av en litteraturöversikt, görs en kartläggning över kunskapsläget 

inom det valda ämnet. En nackdel med att utföra en litteraturstudie är att det finns 

en risk för selektivt urval, såsom att författarna väljer ut studier som stödjer den egna 

ståndpunkten. Detta kräver ett kritiskt förhållningssätt av författarna samt att val och 

avgränsningar utförs vid urval av studier (Friberg, 2017). Vid litteratursökning 

användes databaserna Cinahl och PsycInfo. Att endast två databaser användes kan 

eventuellt ses som en svaghet då relevant litteratur från andra databaser kan ha 

missats. Men då Cinahl enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) 

är en av de största databaserna inom omvårdnad och PsycInfo är en databas som 

innehåller referenser med fokus på psykologiska aspekter inom omvårdnad, anses 

denna risk vara minimal. Enligt Willman et al. (2016) bör även manuella sökningar 

genomföras för att komplettera sökningarna i databaserna, vilket också genomfördes 

i denna studie. Att genomföra manuella sökningar anses av författarna vara en styrka 

då denna metod kan bidra till att ytterligare relevant litteratur tillhörande ämnet 

redovisas. Willman et al. (2016) menar att en manuell sökning exempelvis kan 

genomföras genom att gå igenom litteraturlistan i en relevant artikel och därigenom 

finna annan eventuell litteratur. Att ett möte med en bibliotekarie inledningsvis 

bokades anser författarna till denna litteraturöversikt är en styrka. Bibliotekarien 

kunde erbjuda ny kunskap kring söktekniker och ge vägledning i hur sökningarna 

kunde ske. I diskussion med bibliotekarien kunde även relevanta sökord formas, 

varpå möjligheten att göra adekvata sökningar stärktes.  

 

De inledande sökningarna av artiklar till studien gav ohanterligt många träffar i båda 

databaserna, vilket följaktligen resulterade i att sökningarna begränsades genom att 
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söka på artiklar som var publicerade mellan åren 2015 och 2019. Detta anser 

författarna är en styrka i metoden då resultatet utefter detta innehåller aktuell 

kunskap inom forskningsområdet. Det kan även ses som en svaghet, då intressant 

och relevant forskning som publicerats tidigare år kan ha missats. 

Litteraturöversiktens resultat speglar därför inte tidigare forskning, och det går 

således inte att utesluta om riskfaktorerna som uppkommit i resultatet är ett nytt 

fenomen eller om det är riskfaktorer som varit kända en längre period tillbaka. Ett 

annat inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara “peer reviewed” samt skrivna 

på engelska. Ingen av författarna till den aktuella studien behärskar det engelska 

språket fullständigt, vilket kan ses som en svaghet. Då oklarheter uppstod vid 

översättning av artiklarna användes engelsk-svenskt lexikon för att säkerställa att 

korrekt översättning genomförts. På så vis anses ett relevant och trovärdigt resultat 

ha tagits fram. Trots att lexikon används går det dock inte att utesluta att 

misstolkningar har förekommit eller att relevant information har förbisetts.  

 

Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån en reviderad granskningsmall av Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2016) samt Forsberg och Wengström (2008). Att en mall för 

granskning har använts kan vara en styrka då litteraturöversiktens författare arbetet 

utifrån en struktur och därmed arbetat systematiskt. I litteraturstudiens resultat 

inkluderades övervägande artiklar med kvantitativ data samt en artikel med mixed 

method där enbart den kvantitativa delen användes till denna litteraturöversikt. Detta 

kan ses som en svaghet då Forsberg och Wengström (2015) menar att trovärdigheten 

ökar om både kvantitativa och kvalitativa studier inkluderas. Vid kvalitativ 

forskning skapas förståelse för personen och dennes livssituation (Friberg, 2017), 

och det kan därför ses som en svaghet att kvalitativa artiklar inte inkluderades då 

patientens subjektiva upplevelse inte belyses. Det kan även ses som en styrka att de 

inkluderade artiklarna har en internationell spridning eftersom studiernas resultat 

visade många likheter, vilket tyder på att riskfaktorer för suicid är 

överensstämmande globalt. Litteraturöversiktens författare anser att ytterligare en 

styrka är att det är två författare bakom denna litteraturöversikt. Att vara två 

författare kan underlätta arbetsprocessen och säkerställa att korrekt information 

belyses då oklarheter har benats ut i diskussion med varandra. Trovärdigheten i 

litteraturöversikten ökar till följd av att det är två som granskat artiklar och redogjort 
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för resultatet, då möjligheten ökat för att ingen betydelsefull information förbisetts 

eller feltolkats.  

 

7.4 Etikdiskussion  

Vid urval av artiklar till litteraturstudien har etiska överväganden genomförts och 

författarna har även tagit hänsyn till om studierna hade tillstånd från etisk kommitté, 

vilket ses som en styrka. Ingen plagiering har förekommit i denna litteraturstudie då 

författarna med noggrannhet har omformulerat text. Författarna har redovisat 

referenser såväl i löpande text som i referenslista i syfte att tydliggöra källorna. 

Författarna till denna litteraturöversikt har objektivt sammanställt information utan 

att förvränga artiklarnas innehåll. För att ha möjlighet att belysa ett korrekt resultat 

av litteraturöversiktens valda område, har litteraturöversiktens författare undvikit att 

väga in den egna förförståelsen som skulle kunna försvaga litteraturöversiktens 

validitet.  

 

7.5 Klinisk betydelse för samhället 

Genom en ökad kunskap och förståelse för riskfaktorer för suicid kan ett 

suicidpreventivt arbete främjas. Resultatet i den aktuella litteraturöversikten kan 

bidra till ett ökat intresse för och ökad kunskap om, vilka riskfaktorer för suicidalitet 

som finns bland ungdomar. Sjuksköterskan möter ungdomar inom flertalet olika 

kontexter, såväl som i samhället som inom hälso- och sjukvården och har därför till 

ansvar att identifiera dessa individer. För att ha möjlighet att uppmärksamma och 

identifiera dessa individer är det således väsentligt att kunskap finns om de olika 

riskfaktorerna som föreligger för suicidalitet. Det är även väsentligt att hälso- och 

sjukvården arbetar suicidpreventivt för att antalet suicid ska reduceras. Att arbeta 

suicidpreventivt innebär följaktligen att arbeta mot nollvisionen, som tydliggör om 

en vision att ingen ska behöva ta sitt liv. Samhällets suicidpreventiva insatser måste 

ständigt förbättras i arbetet mot nollvisionen, vilket kan främjas genom att diverse 

instanser i samhället samverkar. Suicidpreventiva insatser är fördelaktigt såväl som 

för individen som för samhället. Detta går i linje med WHO (2018) som menar att 

arbeta suicidpreventivt inte enbart är av betydelse för individen samt dennes familj 

och anhöriga, utan även är gynnsamt för samhällets välfärd och ekonomi, likväl som 

för hälsovårdssystemet.  
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7.6 Konklusion  

Suicidalitet är ett komplext, globalt folkhälsoproblem med flertalet bakomliggande 

riskfaktorer. Det framkom i den föreliggande litteraturöversikten att ungdomars 

psykiska hälsa och sociala situation var två riskfaktorer för suicidalitet, vilka 

omfattades av depression, kroppsuppfattning, självskadebeteende och tidigare 

suicidförsök, mobbning, ensamhet och familjesituation. Vidare urskildes 

misshandel, substansbruk samt sexuell minoritet som riskfaktorer för suicid. 

Kunskap om diverse riskfaktorer för suicid ligger till grund för hälso- och 

sjukvårdens suicidpreventiva arbete, men med ett förtydligande om att 

riskfaktorerna är varierande och ter sig olika beroende av den unika individen. 

Således är det väsentligt att utgå från ett personcentrerat förhållningssätt i mötet med 

patienten för att ha möjlighet att upptäcka och identifiera suicidalitet. Till följd av 

att suicidala patienter kan förekomma inom hälso- och sjukvårdens alla områden, 

samt att sjuksköterskan kan stå för såväl det initiala mötet som den kontinuerliga, 

nära omvårdnaden av patienter, gör att sjuksköterskan har en betydelsefull roll i att 

identifiera, bedöma och vidare förebygga suicid.  

 

7.7 Förslag till vidare forskning 

Forskning som finns idag gällande riskfaktorer för suicid består främst av kvantitativ 

metod. Författarna till denna studie hade gärna önskat att det funnits mer forskning 

med kvalitativ metod för att få en förståelse för personer med suicidala tankar och 

planer. Exempelvis skulle vidare forskning kunna handla om hur patienter vill bli 

bemötta i hälso- och sjukvården, då det enligt rapporten av SBU (2015b) framgår 

att suicidala patienter upplever att de blir dömda, samt att de inte blir förstådda. Ett 

annat förslag till vidare forskning är att testa olika typer av interventioner kring hur 

sjuksköterskan kan arbeta med suicidprevention. I SEYLE projektet bekräftades att 

suicidpreventiva inventioner bland skolungdomar hade en viss effekt och antalet 

suicidförsök minskade. Kanske kan detta projekt inspirera andra till liknande 

metoder för att arbeta suicidpreventivt.  
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To determine whether some 

methods of self-harm in 
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Kvantitativ kohortstudie 
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befolkningsregister 
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pojkar 

 

Skärande och förgiftning var de 

vanligaste metoderna för 
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våldsamma metoder för 

självskada, i jämförelse med de 
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Mahé, V., Laurent, C., 
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2014 
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Risk and Protective 

Factors for Suicidality 

at 6-Month Follow-up 
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Inpatients Who 
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An Exploratory 

Model 
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protective factors for 
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inpatients after a suicide 
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Kvantitativ. 

 

Frågeformulär och 
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90 flickor och 17 var pojkar 
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genomfört ytterligare ett 
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hopplöshet samt en uppfattning 
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suicid. Det framkommer även att 
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genomfört ett suicidförsök är 

risken stor att personen 

genomför ytterligare ett 
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skyddsfaktorer för suicid, likväl 

som hårt arbete och prestation. 

Medel 

79 % 
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Land  
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Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Delfabbro, P., 

Malvaso, C., 

Winefield, A & 

Winefield, H 

 

2015 

 

Australien 

Socio-

demographic, 

health and 

psychological 

correlates of 

suicidality severity 

in australian 

adolescents 

To extend existing research 

that has examined the multiple 

factors affecting adolescents 

suicide risk by comparing 

models based on different 

levels. 

Kvantitativ kohortstudie 

 

Frågeformulär 

 

 

N= 2,552 

1,485 flickor  

1,041 pojkar 

Kroppsuppfattning, 

substansbruk, social situation 

och familjesituation var faktorer 

som påverkade risken för 
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Medel 

79% 

Espelage, D. L., 

Merrin G. J., & 

Hatchel, T.  

 

2016 

 

USA 

 

Peer Victimization 

and Dating 

Violence Among 

LGBTQ Youth: 

The impact of 

School Violence 

and Crime on 

Mental Health 

Outcomes 

This study examined the 

moderating role of school 

violence and peer 

victimization on the associ- 

ation between sexual 

orientation and mental health 

Kvantitativ. 

  

Frågeformulär. 

n = 11794  

 

51 % flickor 1,8 % 

transperson och 47,2 % pojkar  

 

LGBTQ-ungdomar har högre 

nivåer av ångest, suicid och blir i 

större utsträckning mobbade. 

LGBTQ-ungdomar var även i 

större utsträckning utsatta för 

våld i relationer. En skolmiljö 

som inte stödjer och accepterar 

LGBTQ-ungdomar bidrar till 

högre risk för suicid 

Hög 

82 % 

Ford, R., King, T., 

Priest, N., & 

Kavanagh, A.  

 

2017 

 

Australien 

 

Bullying and 

mental health and 

suicidal behaviour 

among 14- to 15-

years-olds in a 

representative 

sample of 

Australian children 

The study examined the 

association between bullying 

and adverse mental health 

outcomes and suicidality 

 

 

Kvantitativ longitudionell kohort 

studie. 

 

Frågeformulär och intervjuer 

 

 

n = 3537 

48,6 % flickor och 51,4 % 

pojkar 

Ungdomar som blivit utsatt för 

mobbning har högre risk för 

suicidalitet, omfattande 

självskadebeteende, suicidtankar, 

suicidplaner och suicidförsök. 

Medel 

72 % 
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Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Gart, R & Kelly, S. 

 

2015 

 

USA 

How illegal drug 

use, alcohol use, 

tobacco use and 

depressive 

symptoms affect 

adolescent suicidal 

ideation: A 

secondary analysis 

of the 2011 youth 

risk behavior 

survey. 

To explore the relationship 

among depressive symptoms, 

the use of illegal substances, 

alcohol and tobacco use and 

how these contribute to 

suicidal ideation and behavior 

in adolescents. 

Kvantitativ.  

 

En sekundäranalys av “The 2011 

youth risk behaviour survey” 

(YRBS) 

n = 15,363 

7,708 flickor och 7,655 

pojkar 

Depression och substansbruk 

visade sig påverka risken för 

suicidtankar och suicidförsök 

bland ungdomar. 

Låg 

59% 

Greger, H. K., 

Myhre, A. K., 

Lyderse, S., & 

Jozefiak, T.  

 

2015 

 

Norge 

 

 

Previous 

maltreatment and 

present mental 

health in a high-

risk adolescent 

population. 

 

The study explored the impact 

of experienced maltreatment 

on the prevalence and 

comorbidity of psychiatric 

disorders in a high-risk 

population of adolescents in 

res- idential care units. The 

study also studied the impact 

of poly-victimization. 

Mixad metod 

  

Intervjuer och frågeformulär 

 

 

n = 335  

58,5 % flickor och 41,5 % 

pojkar 

 

Ungdomar som misshandla(t)s 

har ökad risk för Aspegrens 

syndrom, beteendestörningar, 

depression, dystymi, GAD samt 

suicidförsök. 

 

Hög 

83 % 

Im, Y., Oh, W. – O., 

& Suk, M.  

 

2017 

 

Sydkorea 

Risk factors for 

suicide ideation 

among adolescents: 

Five-Year National 

Dala Analysis 

 

The study identified risk 

factors for suicide ideation 

among adolescents.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie 

 

Webbaserat frågeformulär.  

 

 

n = 370 568 studenter 51,5 % 

pojkar och 48,49 % flickor  

 

Låg socioekonomisk status, att 

inte bo tillsammans med en eller 

båda föräldrar, depression, dålig 

sömn, stress, alkohol och 

rökning beskrivs som 

riskfaktorer för suicidtankar.  

 

Medel 

79 % 
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Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Levi-Belz, Y., 

Gavish-Marom, T., 

Barzilay, S., Apter, 

A., Carli, V., Hoven, 

C., Sarchiapone, M 

& Wasserman, D 

 

2018 

 

Israel 

Psychosocial 

factors correlated 

with undisclosed 

suicide attempts so 

significant others: 

Findings from the 

adolescence 

SEYLE study 

To identify specific risk 

factors differentiating 

nondisclosing suicide 

attempters from disclosing 

suicide attempters, as well as 

from adolescents controls 

having no current incidence or 

history of suicidal behaviors. 

Kvantitativ 

 

Frågeformulär. 

 

n = 1,117 

212 flickor och 903 

pojkar 

Ensamhet visade sig påverka 

risken för suicidförsök bland 

unga. Deltagare som inte hade 

någon historia av/pågående 

suicidalitet visade sig ha mindre 

problem med ensamhet, stöd av 

föräldrar och klasskompisar.   

Medel 

79% 

Roscoät, E., Legley, 

S., Guignard, R., 

Husky, M & Beck, 

F. 

 

2015 

 

Frankrike 

Risk factors for 

suicide attempts 

and hospitalizations 

in a sample of 

39,542 french 

adolescents 

To examine factors associated 

with suicide attempts and the 

predictors of hospitalizations 

among suicide attempters. 

Kvantitativ  

 

Frågeformulär 

n = 39,542 

 

Depressiva symptom, 

kroppsuppfattning, relation med 

föräldrar, substansbruk och 

familjesituation var faktorer som 

hade påverkan på ungdomars 

risk för suicidalitet.  

Medel  

72% 

Taliaferro, L & 

Muehlenkamp, J 

 

2013 

 

USA 

Risk and protective 

factors that 

distinguish 

adolescents who 

attempt suicide 

from those who 

only consider 

suicide in the past 

year 

To identify risk and protective 

factors that distinguished 

adolescents across three 

groups: no suicidality, suicidal 

ideation only and suicide 

attempt.  

Kvantitativ 

 

Frågeformulär.  

35,339 pojkar och 35,383 

flickor 

Riskfaktorer som skiljde unga 

med suicidalitet från de utan 

suicidalitet var familjesituation, 

misshandel, depression, 

substansbruk, 

självskadebeteende, hopplöshet 

och kroppsuppfattning.  

Hög 

83% 



 

 

9.4 Granskningsmall för kvalitetsbedömning 

 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kvantitativa studier 

 
 

Fråga 
Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens 

syfte? 

  

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och 

analyserats? 

  

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    



 

 

 

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng:  

Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 


