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Sammanfattning 

Mellan 1300-1500 personer avlider varje år i Sverige till följd av självmord. Det innebär att 

betydelsefulla medmänniskor och viktiga samhällsresurser försvinner. Denna studie 

undersöker det självmordsförebyggande arbetet på nationell och lokal nivå i Sverige. Den 

kvalitativa undersökningen har skett genom textanalys av en nationell rapport med nio 

suicidpreventiva strategier. Rapporten har tagits fram på regeringens begäran. 

Semistrukturerade samtalsintervjuer har vidare ägt rum med åtta personer inom Västerås 

kommun och landstinget i Västmanland. Detta för att ta reda på hur implementeringsnivån av 

suicidprevention ser ut i empirin. Gemensamt för intervjupersonerna är att samtliga besitter 

någon form av yrkeserfarenhet i relation till suicidfrågor. Resultatet i analysen har framställts 

med hjälp av en intersektionell teoribildning. Ett intersektionellt perspektiv medvetandegör 

kön, klass, etnicitet och ålder samt skärningspunkterna dem emellan. Abstrakta 

förhållningssätt och en individualiserad neutralitet i regeringsrapporten har ställts i kontrast 

till de informella normer som framträtt under samtalsintervjuerna. Studien visar att 

suicidprevention på nationell nivå och implementeringsnivå skiljer sig åt. Slutsatsen är att 

resursfördelningar inom kommun och landsting påverkas av rådande köns-, klass-, etnicitets- 

och åldersnormer i samhället. Denna synvinkel hade inte varit möjlig att utforska genom att 

enbart granska den nationella nivåns förhållningssätt till suicidprevention. 
 

Nyckelord: suicid, självmord, suicidprevention, självmordsprevention, intersektionalitet, kön, 

klass, etnicitet, ålder, Västerås kommun, regeringens rapport om suicidprevention 
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1 Introduktion 
 

1.1 Inledning 
Varje år avlider mellan 1300-1500 människor i Sverige till följd av självmordsrelaterade 

orsaker. På samhällsnivå innebär detta att familjer, anhöriga, vänner, kollegor, företag, 

arbetsmarknad etc. mister en viktig medmänniska eller samhällsresurs. Regeringen har ett 

övergripande mål att minska antalet suicidrelaterade dödsfall i landet. Nio förebyggande 

strategier
1
 har följaktligen utformats av Socialstyrelsen och Statens Folkhälsoinstitut, i en 

rapport på uppdrag av regeringen, med avsikten att fungera som riktlinjer kring ett ökat 

uppfyllande av huvudmålet. Strategierna ifråga antogs av riksdagen år 2008 och 

uppmärksammar vad som anses vara centrala områden i arbetet med landets förhållningssätt 

till, och hantering av, suicidprevention. 

     Ämnet i den berörda regeringsrapporten är viktigt att uppmärksamma och titta närmare på 

eftersom det ligger en politisk och samhällsangelägen tyngd i att den tagits fram på 

regeringens begäran och även antagits av riksdagen. I inledningen till rapporten är det möjligt 

att uttyda en oro från regeringens sida där denna fråga ses som betydelsefull då en tidigare 

nedgång av de årliga självmordstalen runtom i landet visat ansatser till att ha avstannat – 

främst bland yngre individer – istället för att fortsätta sjunka. Det har tidigare, år 1995, tagits 

fram en rapport med ett strategiliknande innehåll i preventivt syfte men den kom aldrig att 

läggas fram till riksdagen vilket kan tyda på att suicidprevention är en fråga som tilldelats en 

alltmer ökad betydelse på senare år hos regering och riksdag.  

     En central fråga som denna uppsats avser att belysa i sammanhanget är huruvida 

regeringsdokumentet är neutralt. Är dokument inte neutralt så innebär det en parallell 

snedfördelning av resurser där det praktiska arbetet påverkas i olika riktningar. Detta genom 

att då outtalat lägga en särskild vikt vid vissa samhällsgrupper samtidigt som andra grupper 

försummas i det suicidpreventiva arbetet. Här är det vidare angeläget att skilja mellan två 

analysnivåer som neutralitet kan förstås på.      

     Den första analysnivån kommer jag i uppsatsen att hänvisa till som den nationella nivån. 

Med detta avser jag regeringsdokumentet som sådant vilket är tänkt att beröra hela Sveriges 

befolkning. Konkret betyder det att dokumentet exempelvis menas vara utarbetat inom ramen 

för alla Sveriges invånare och därmed inkludera hela befolkningen (eller alla slags grupper i 

samhället). Inledande definitioner i rapporten likt: ”generella befolkningsinriktade strategier” 

och att suicidprevention som begrepp i detta fall ska förstås i termer av: ”[...] alla relevanta 

aktiviteter som kan minska sjuklighet, dödlighet och andra konsekvenser associerade med 

suicidalt beteende.” är exempel på att det är ett neutralt förhållningssätt man vill ta fasta på 

och använda sig av i rapporten.
2
 

      Den andra analysnivån kommer jag att referera till som implementeringsnivån. Denna 

avser i vilken grad strategierna i teorin överensstämmer med det faktiska förebyggande 

arbetet i praktiken på regional nivå ute i landet. Det är också i anknytning till den 

frågeställningen min uppsats har sin utgångspunkt där Landstinget i Västmanland har kommit 

att få representera en empirisk fallstudie på lokal nivå. Inom Västmanlands län, med ca 

256 000 invånare, sker ca 13 suicid per 100 000 individer och år enligt statistik från 

Socialstyrelsen. Här handlar det om neutralitetshanteringen från myndigheter som 

Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen (vilka har bistått Regeringen med att ta fram 

                                                 
1
 FHI & SoS (2006): Förslag till nationellt program för suicidprevention – befolkningsinriktade och 

individinriktade strategier och åtgärdsförslag. Artikelnummer: 2006-107-23. 

http://ki.se/content/1/c6/08/30/64/Forslag%20till%20nationellt%20program%20for%20suicid%20prevention.pdf 

(8.1.2013.) 
2
 Ibid. s. 9. 

http://ki.se/content/1/c6/08/30/64/forslag%25252520till%25252520nationellt%25252520program%25252520for%25252520suicid%25252520prevention.pdf
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rapporten) – men också hur arbetet på institutioner inom Västerås kommun samt 

vårdavdelningar inom Lanstinget i Västmanland, som exempelvis psykiatrin, konkret hanterar 

neutralitetsfrågan lokalt. 

     För att undersöka frågan om neutralitet kommer jag att använda mig av ett intersektionellt 

perspektiv. Inom sociologin och den samhällsvetenskapliga disciplinen har teorin om 

intersektionalitet växt fram. Jag anser att begreppet är användbart i analysen av 

regeringsrapportens förhållningssätt till suicidprevention. Det är även brukbart i studiet av det 

empiriskt förebyggande arbetet i kommun och landsting. Intersektionalitet belyser olika 

former av maktrelationer i samhället som kan tydas i skärningspunkten mellan faktorer som 

kön, klass, etnicitet och ålder. Ur ett intersektionellt perspektiv problematiseras möjligheterna 

att vara neutral eftersom informella normer växer fram och präglar både den teoretiska och 

praktiska problemhanteringen. Det betyder att det förekommer outtalade antaganden som inte 

är medvetet formulerade utan mer spontana och ickeplanerade vilka sedermera påverkar det 

teoretiska och praktiska arbetet i samhället.
3
 

 

1.2 Studiens syfte 
Syftet med studien är att analysera informella normer hos ett antal intervjuade personer inom 

olika yrkesområden som arbetar med suicidpreventionsrelaterade frågor inom Västerås stad 

och landstinget i Västmanland. Informella normer på den lokala implementeringsnivån 

kommer även att ställas i kontrast till suicidprevention på nationell nivå via regeringens 

självmordsförebyggande riktlinjer. Undersökningen av omedvetna eller outtalade normer på 

implementeringsnivå studeras vidare ur ett intersektionellt perspektiv. Detta för att synliggöra 

olika skärningspunkter som inbegriper maktrelationer mellan kön (genus), klass, etnicitet och 

ålder gällande suicidpreventiva resursfördelningar. 

 

1.3 Presentation av regeringens suicidpreventiva rapport 
Rapporten ”Förslag till nationellt program för suicidprevention – befolkningsinriktade och 

individinriktade strategier och åtgärdsförslag” togs fram av Socialstyrelsen och Statens 

Folkhälsoinstitut på regeringens begäran år 2006. Rapporten antogs två år senare av 

riksdagen. Det centrala i dokumentet är nio stycken självmordsförebyggande strategier (FHI 

& SoS 2006:18–26). Jag kommer här att överskådligt presentera det innehåll, med betoning 

på strategierna, som behandlas i rapporten. 

     Strategi 1 går under namnet ”Insatser som främjar goda livschanser för mindre gynnade 

grupper” och behandlar vikten av att minska socioekonomiska skillnader i samhället eftersom 

det statistiskt har kunnat påvisas ett samband mellan suicid och faktorer som låg utbildning 

och inkomst. Ur ett självmordsförebyggande perspektiv ses det därför som betydelsefullt att 

bedriva en allomfattande politik som understödjer små sociala skillnader i samhället. Viktiga 

plattformar som menas kan bidra till att öka möjligheterna för mindre gynnade grupper att 

skaffa sig högre kompetens som ska prägla individerna livet ut är via förskolan och skolans 

miljöer. 

     Strategi 2 tar upp problematiken med en hög alkoholkonsumering. I dokumentet berörs att 

en ökad alkoholanvändning är förenat med en ökad suicidrisk. I ett preventivt 

uppföljningssyfte omnämns att det är angeläget att titta på det sammanlagda intaget av 

alkohol bland den vuxna befolkningen där ett potentiellt varningstecken skulle vara om 

konsumtionen ökar. 

     Strategi 3 fokuserar på att sätta in resurser som förebygger självmordsrelaterade medel och 

metoder. Med medel och metoder menas i det här fallet olika hjälpmedel som suicidala 

                                                 
3
 För en vidare sociologisk fördjupning om normer och normbegreppet hänvisar jag den intresserade till Matthias 

Baiers och Måns Svenssons bok: Om normer (2009). 
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individer har tillgång till som vidare möjliggör ett självmord. Det kan handla om tillgången 

till alltifrån alkohol och sömntabletter till skjutvapen och platser med höga höjder. 

Förebyggande strategier som lyfts fram i rapporten kan exempelvis innebära att läkare skriver 

ut medicin i mindre förpackningsdoser, att högre räcken sätts upp vid broar och ökade 

kontroller för att äga ett skjutvapen. Inom sjukvården kan det innebära att i ännu högre 

utsträckning försvåra för suicidala patienter att kunna använda sig av exempelvis 

duschslangar, speglar etc. 

     Strategi 4 hanterar såkallade psykologiska misstag. En närmare förklaring till vad som 

menas med detta i rapporten lyfts fram på följande sätt: ”En suicidhandling kan ses som ett 

psykologiskt misstag eftersom de flesta som överlever ett suicidförsök några år senare vill 

fortsätta leva.” (FHI & SoS 2006:21). I detta fall kan preventiva insatser handla om 

bemötandet av en person med depression genom att vara lyhörd för suicidala signaler – både 

som läkare eller medmänniska. Det kan även innebära att inom sjukvården och psykiatrin bli 

effektivare på att lära ut hur personer med självmordstankar bättre kan hantera dessa utan att 

gå så långt som att ta sitt liv. 

     Strategi 5 handlar om att förebygga självmord med hjälp av olika medicinska, 

psykologiska och psykosociala åtgärder. I detta strategiavsnitt lyfter man inledningsvis fram 

att: ”90 procent av alla som suiciderar lider av en psykisk störning. Av de personer med 

depressionsdiagnos som suiciderar är 80 procent obehandlade vid tidpunkten för dödsfallet.” 

(FHI & SoS 2006:22). Preventiva metoder handlar här om att bli effektivare på att i tid sätta 

in antidepressiv medicin till patienter som är i behov av det. Andra former av stöd är att 

erbjuda patienterna olika terapiformer som psykoterapi, beteendeterapi, kognitiv terapi etc. 

Konkret handlar det om att bli bättre på att upptäcka och fram till personer som lider av 

depression och erbjuda dem det stöd som vården kan erbjuda. Det understryks också i 

rapporten att det är betydelsefullt hos patientgrupper med en dubbelproblematik (likt 

depression och alkoholmissbruk) att behandla båda tillstånden parallellt. 

     Strategi 6 innebär att i högre utsträckning kunna nå ut med suicidpreventiv kunskap till 

olika myndigheter, organisationer och andra nätverk i landet. Den kunskap som tas fram, av 

bl.a. Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, ska fortsätta spridas via forum som 

konferensmiljöer och Internet samt via utgivna rapporter. 

     Strategi 7 berör ett snarlikt område som den föregående strategin tar upp. Den bygger 

vidare på att personal på lokal nivå som arbetar i direkt anslutning till suicidala individer 

(exempelvis inom vården) ska få möjlighet att höja sin yrkeskompetens i 

självmordsförebyggande frågor. Detta föreslås i rapporten konkret ske via 

tvådagarsutbildningar i suicidprevention. 

     Strategi 8 uppmärksammar lagen om Lex Maria. Lagen går ut på att personal inom hälso- 

och sjukvård är skyldiga att anmäla omständigheter hos patienter som antingen bidragit till, 

eller varit nära att orsaka, allvarlig skada i samband med vård. 2006 kom lagen även att börja 

gälla personer som tagit sitt liv vid tiden för dödsfallet (och upp till fyra veckor tillbaka) och 

samtidigt haft någon form av kontakt med sjukvården. Dessa dödsfall ska anmälas till 

Socialstyrelsen för registrering och vidare uppföljning. Enligt rapporten är det förebyggande 

syftet med denna åtgärd att: ”[...] Socialstyrelsen får kännedom om händelsen och vid behov 

kan begära en fördjupad internutredning och krav på åtgärder, dels att händelsen registreras i 

en separat databas. [...] Varje utrett suicid där man kunnat identifiera brister som kan åtgärdas, 

om än till synes aldrig så betydelselösa, kan bidra till att förebygga ytterligare suicid.” (FHI & 

SoS 2006:25). När uppföljningsarbetet för varje inrapporterat suicidfall är färdigställt skickas 

det tillbaka, i form av en rapport, till hälso- och sjukvården. 

     Strategi 9 behandlar att ge ekonomiskt stöd, från statens sida, till frivilligorganisationer i 

suicidpreventionsfrågor. I rapporten är SPEC (Riksförbundet för suicidprevention och 

efterlevandes stöd) den enda frivilligorganisation som omnämns. SPEC sägs bland annat 
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verka för att hjälpa anhöriga till personer som suiciderat samt att tvätta bort tabustämpeln som 

är vanligt förknippad med dessa frågor genom att istället öka kunskapen i samhället. 

     Avslutningsvis finns något som är av vikt att poängtera. Vad som framförallt kan utläsas i 

rapporten, vilket här överskådligt har presenterats, är ett abstrakt förhållningssätt som 

genomsyrar de nio självmordsförebyggande strategierna. Dokumentet domineras av en 

individanpassning eftersom det präglas av en formell neutralitetshållning. Rapporten utgår i 

huvudsak från ”individens”, ”personens” eller ”patientens” behov. Det är i den bemärkelsen 

inte kön, klass, etnicitet eller ålder som strategierna i första hand specificerats på. 

 

2 Tidigare forskning 
Syftet med studien är, som tidigare formulerats, att analysera informella normer i arbetet med 

suicidprevention i Västerås stad och landstinget i Västmanland på implementeringsnivå.  

Detta i relation till regeringens formella arbete med suicidprevention på nationell nivå. 

Analysen sker med hjälp av en intersektionell teoribildning. Detta menar jag bidrar till en 

ökad förståelse inom forskningen kring suicidprevention eftersom, i samband med att jag har 

bekantat mig närmare med tidigare suicidpreventionsforskning, främst kan urskilja fyra 

centrala teman vilka inte belyser ett intersektionellt perspektiv. Det som, enligt min 

uppfattning, vanligen behandlas inom suicidforskning är teman som generellt har att göra med 

1) att studera suicid på olika analysnivåer, 2) internationellt komparativ suicidforskning, 3) 

biografiorienterade studier samt, 4) att suicid inom forskningen alltmer på senare decennier 

har kommit att förstås och hanterats utifrån ett olycksfallsperspektiv (liksom trafikolyckor) 

gällande att söka finna effektiva och förebyggande lösningar. Det bör samtidigt nämnas att de 

olika centrala områdena som jag främst tycker mig kunna se inom suicidforskningen inte 

enbart ska betraktas som enskilda öar då det inte är ovanligt att de olika områdena möts och 

går in i varandra på olika sätt vilket även kommer visa sig i nedanstående fortsatt text. 

 

     Det första temat, att studera suicid genom olika förklarings- och analysnivåer, är möjlig att 

exemplifiera via tidigare forskning som har tagits fram av Danuta Wasserman. Wasserman 

(2000:134–137) börjar med att gå närmare in på något hon kallar ”individinriktad 

självmordsprevention” som i huvudsak har en psykiatrisk sjukvårdsinriktning. Hon belyser att 

den formen av förebyggande arbete rör frågor som handlar om att sätta in behandling till 

särskilda riskgruppspatienter. Gällande patienter med depression nämner Wasserman siffror 

som indikerar att tre fjärdedelar av personer som suiciderar lidit av en obehandlad depression. 

För personer som lider av schizofreni eller manodepressivitet rör det sig om att sätta in litium 

och antipsykotisk medicin vilket sägs minska suicidrisken kraftigt. Andra former av 

behandling, som inte innefattar läkemedel, kretsar kring kognitiv psykoterapi. Psykoterapi, 

inte minst i kombination med antidepressiva preparat, menar Wasserman är ett betydande 

självmordspreventivt bidrag. Som ett förebyggande uppföljningsarbete inom psykiatrin 

omnämns att förhållandevis enkla saker som att ringa eller skicka brev till patienterna efter ett 

suicidförsök är en betydelsefull bit som hjälper till att bidra till att minska risken för att 

patienten begår ett nytt självmordsförsök. Förutom behandling av riskgruppspatienter berör 

individnivån även vikten av förebyggande utbildning till allmänläkare. Det Wasserman 

(2000:137–138) valt att kalla ”befolkningsinriktad självmordsprevention” rör mer 

övergripliga samhällsfaktorer som att reducera tillgången på exempelvis farliga läkemedel 

och alkohol och att hålla särskilda telefonlinjer öppna för individer med suicidala tankar som 

är i behov av samtal. Wasserman har slutligen, via ett projekt som genomförts på olika skolor 

i Stockholmsområdet, kommit fram till att: ”[...] antalet självmordsförsök hos unga personer 

minskar signifikant till följd av genomtänkta interventionsprogram. Ungdomarnas upplevelser 

av att kunna påverka sina liv ökar om de får redskap att använda sina förmågor och lära sig att 

hantera sin känslighet.” (Wasserman 2000:138). 
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     Det andra temat, vilket jag inledningsvis kort har nämnt, innefattar internationellt 

komparativ suicidforskning. Emile Durkheim, som skrivit boken Självmordet år 1897, utgör 

ett klart exempel på detta. Författarens bidrag har kommit att bli mycket betydande både inom 

sociologin i allmänhet och suicidforskningen i synnerhet. Durkheim (1897:66–67) har bland 

annat jämfört årliga självmordstal mellan elva olika europeiska länder vid tre tidsperioder 

under 1800-talet. Sachsen befann sig i toppen med 293-334 självmord per en miljon invånare. 

Italien hade de överlägset lägsta självmordstalen med 30-38 stycken. Sverige placerade sig i 

mitten bland de elva länderna med 85-91 registrerade suicid för varje period av de totala tre. 

Durkhem har också presenterat statistiska uppgifter som visar suicidtal mellan 18 länder i 

Europa i relation till årstider. Han konstaterar att: ”[...] i 76 % av fallen kommer årstiderna i 

följande ordning: sommaren, våren, hösten, vintern.” (1897:66–67). I de allra flesta fall, med 

några få geografiska undantag, är sommarperioden (juni, juli och augusti) den tid då 

självmordsfrekvensen är som högst. Durkheim har även tittat på könsfördelningar i 

självmordsstatistik baserat på sju europeiska länder
4
 mellan åren 1831-1877. Männen 

representerade ca 75-80 % av suicidtalen och kvinnorna ca 20-25 % hos samtliga av länderna 

vilket signalerar påtagliga könsskillnader (1897: 52). En central slutledning som Durkheim 

drar lyder: ”Slutsatsen blir, att ett samhälles självmordstal endast kan förklaras sociologiskt. 

Det är det sociala och psykologiska klimatet i ett samhälle som vid ett givet tillfälle 

bestämmer självmordstalets storlek. I varje samhälle finns det alltså kollektiva krafter av 

bestämd styrka, som driver individen att begå självmord.” (1897:251). Även om Durkheim 

förvisso behandlar faktorer som bland annat inbegriper kön vill jag tydliggöra att det han gör 

är att utgå från en statistisk synvinkel i en formell mening. Författaren belyser inte de 

informella könsnormerna som framträder via outtalade antaganden vilket varit föremål för 

min undersökning. 

 

     Det tredje temat, biografiorienterade studier, framträder i form av personers egna 

berättelser, erfarenheter och tankar om självmord. Denna inriktning kan illustreras av 

Elisabeth Lindbergs insats inom tidigare suicidforskning. Lindberg har i sin 

socialpsykologiska studie sökt ta reda på: ”[...] hur en presuicidal process kan förstås i termer 

av individens interaktion med sin omgivning så som individen själv uppfattar detta samspel.” 

(1998:17). Lindberg menar att en individ på det ena eller andra sättet ständigt ingår i någon 

form av socialt samspel med andra även om ett självmord samtidigt gärna tenderar att 

betraktas som en form av ensam eller enskild process i ett samspel med sig själv. Det är 

således en självmordsbenägen individs personliga syn och tankemönster kring suicid 

Lindbergs forskning baserats på. Detta i förhållande till samhället och det sociala nätverket 

runtomkring ur dennes inifrånperspektiv. Till sin hjälp har Lindberg använt sig av ett 

empiriskt material som till huvudsaklig del har kommit att bestå av två kvinnors personliga 

tankar och berättelser kring döden ur olika infallsvinklar. Den första berör en ung kvinnas 

brev och dagböcker som senare avled till följd av suicid år 1980. Den andra berör brev och 

dagboksanteckningar skrivna av en äldre kvinna som avled i cancer vid 63 års ålder år 1976. 

Avsikten med att använda sig av kvinnornas olika berättelser har varit att ställa dessa i 

kontrast till varandra i fråga om synen på döden och viljan samt oviljan av att leva (Lindberg 

1998:50–54). Jag kommer inte att gå in i detalj på vad Lindberg kom fram till i sin studie av 

det empiriska materialet mer än att hon utifrån analysen av detta tagit fram en 

socialpsykologiskt präglad modell där frågor som inbegriper upplevelser av att inte vara som 

man förväntas vara inom den sociala kontext man tillhör i kontrast till känslan av hur man 

själv anser sig bör vara. Dessa två känsloupplevelser kan krocka med varandra för att 

                                                 
4
 Österrike, Preussen, Italien, Sachsen, Frankrike, Danmark och England (könsfördelningar i självmordstal). 
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resultera i tankegångar som rör vanmakt, frågan om (o)vilja att leva etc. och blir, i Lindbergs 

fall, inte minst relevant att studera i relation till hur man som individ upplever att man 

positionerar sig i den sociala miljö man ingår i (1998:222–237). Det Lindberg bidrar till inom 

suicidforskningen med sin studie är en ökad förståelse för suicid ur ett inifrånperspektiv med 

kvalitativa data i form av dagböcker och brev. Det är individens perspektiv och tankebanor 

Lindberg vill komma åt. 

 

     Det fjärde temat, som berör ett olycksfallsperspektiv inom suicidfrågor och 

suicidprevention inom tidigare forskning, exemplifieras bl.a. av Beskow m.fl. (2005:67–68). 

Författarna har kommit att ställa självmord (vilket omnämns som ”psykiska olycksfall”) mot 

exempelvis trafikolyckor (”fysiska olycksfall”). Skillnader råder gällande den allmänna 

uppfattningen mellan psykiska och fysiska olycksfall. Inte minst i synen på att ett självmord 

kan anses vara något en individ aktivt ”väljer” att göra medan en bilolycka inte betraktas som 

en avsiktlig handling i samma grad. Beskow m.fl. har emellertid kommit fram till att även om 

det är olika komponenter som skiljer det psykiska respektive fysiska olycksfallet åt så är 

självmord ändå möjligt att förebygga utifrån ett liknande upplägg som i arbetet med att 

förhindra trafikolyckor. Detta förklaras närmare på följande sätt: ”Trafikolycksfall analyseras 

vanligen i termer av vägen, föraren och bilen. Dessa tre faktorer samverkar [...]. På 

motsvarande sätt kan man betrakta en suicidal handling som resultatet av olika krafter i det 

psykosociala fält som vi kallar en suicidal situation.” (Beskow m.fl. 2005:68). I betraktelse av 

begreppet, ”suicidal situation”, har författarna vidare tagit fram en modell bestående av tre 

centrala faktorer. Dessa menas ha en avgörande betydelse i frågan om graden av 

självmordsrisk. De tre faktorerna består av individen, dennes omgivning samt tillgången till 

suicidmedel (likt tabletter, vapen, broar, fordon etc.). Olika grader av de tre aspekterna har 

visat sig tillämpbar att använda i att bedöma suicidrisknivån enligt forskarna.  

      

     Sammanfattningsvis har här lyfts fram fyra olika teman som jag menar är dominerande 

inom den tidigare suicidforskningen. Studiet av suicid på olika analysnivåer, internationellt 

komparativ suicidforskning, biografiorienterade studier samt att suicid kan förstås inom ett 

olycksfallsperspektiv. Vad som även har visat sig, vilket jag vill återanknyta till, är en 

avsaknad av tidigare forskning med en särskild inriktning på ett intersektionellt perspektiv. 

Det jag, med min studie, hoppas kunna bidra till inom suicidpreventionsforskningen är en 

utvidgad förståelse inom området. Detta genom att undersöka outtalade normers betydelse 

inom suicidfrågor rörande intersektionella faktorer som klass, kön, ålder och etnicitet – både 

på nationell nivå (d.v.s. regeringens hållning) och lokal nivå (kommun/landsting). 

 

3 Teoretisk och begreppslig referensram 
Syftet med uppsatsen är analysera informella normer i arbetet med suicidprevention i Västerås 

stad och landstinget i Västmanland på implementeringsnivå.  Detta i kontrast till regeringens 

formella arbete med suicidprevention på nationell nivå. I analysen har jag valt att använda 

mig av en intersektionell teoribildning. Mot denna bakgrund kommer jag här att gå närmare in 

på vad intersektionalitet innebär som teori och hur det vidare är användbart i studiet av 

faktorer som inbegriper kön, klass, etnicitet och ålder. 

     Intersektionalitet som teori och brukbart begrepp kom till av Kimberlé Crenshaw under 

1980-talet. Det har kommit att användas främst inom sociologin och har sin utgångspunkt 

inom bland annat feminismen och postkolonialismen. Begreppet intersektionalitet synliggör 

skillnader och skärningspunkter mellan faktorer som kön, klass, etnicitet och ålder med syfte 

att nå en ökad förståelse kring frågor som inbegriper maktrelationer och individers/gruppers 
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olika sociala samhällspositioner.
5
 Författarna Paulina de los Reyes och Diana Mulinari, som 

framhäver ett intersektionellt perspektiv, lyfter fram att begreppet: ”[...] ställer frågor om hur 

makt och ojämlikhet vävs in i uppfattningen om vithet, manlighet, könstillhörighet, 

heterosexualitet, klasstillhörighet m.m. genom ett ständigt (åter)skapande av nya markörer 

som gör skillnaden mellan ”vi” och ”dem” till sociala koder.” (2007:9–10). Ojämlikhet och 

sociala skillnader i samhället är således möjliga att, med hjälp av denna teoribildning, 

medvetandegöra utifrån olika former av maktrelationer. För att konkret illustrera detta är 

maktrelationer möjliga att betrakta utifrån skärningspunkter där exempelvis den ”vita 

medelålders medelklassmannen” ställs i relation till den ”mörkhyade unga 

arbetarklasskvinnan”. Det finns följaktligen olika samhällsförväntningar och informella 

normer som präglas av det sociala könet/genus individer anses tillhöra, hur gammal en person 

är, vilken etnisk bakgrund man härstammar ifrån etc. Det är denna form av medvetet 

perspektiv av olika maktrelaterade korsningar (utifrån klass, kön, etnicitet och ålder) som 

vidare genomsyrar min analys i resultat- och diskussionsavsnitten i studien. 

     Kön som begrepp kan i vardagsuppfattningar dels innefatta det biologiska samt det sociala 

könet. Ur ett intersektionellt perspektiv läggs innebörden på det sociala könet (genus) där kön 

tolkas utifrån sociala konstruktionsuppbyggnader. Dessa konstruktioner ser olika ut i olika 

samhällen och är dynamiska. Vad som inom olika samhällskonstellationer har inneburit att 

vara ”kvinna” respektive att vara ”man” har historiskt sett varit skiftande. Dessa dynamiska 

skeenden av det sociala könet hänger samman med faktorer likt sociala förväntningar och 

rådande samhällsnormer. Historiska men relativt närliggande exempel på detta kan vara att 

kvinnor i Sverige fram till 1950–60-talet i första hand ansågs höra hemma i den privata sfären 

och ta hand om barnen innan frågor som högre utbildning, jämlikt politiskt inflytande (med 

rösträtten år 1921 som viktig milstolpe) och nyare institutionella lagar som exempelvis rörde 

rätten till abort, utformning av dagisverksamhet etc. kom att slå igenom på allvar. Exempel på 

historiska sociala förväntningar ur en ”manlig” utgångspunkt var att män, inte minst under 

1800-talet och delar av 1900-talet, förväntades bära hela ansvaret som familjeförsörjare innan 

kvinnorna i allt större utsträckning intog arbetsmarknaden (Rydström & Tjeder 2009:51–60, 

kap 5-6). Mot bakgrund av detta vill jag understryka att begreppet ”kön” i min studie ska 

förstås utifrån det sociala könet då jag studerat informella genusnormer på 

implementeringsnivå. 

     Klass är en begreppslig faktor som i huvudsak innebär inkomst i kombination med 

positionen i en arbetsorganisation. Anthony Giddens summerar övergripligt klassperspektivet 

på följande sätt: ”Klasstillhörigheten är fortfarande en viktig faktor i våra liv och har samband 

med många slags orättvisor, allt från hälsa till utbildning och lönenivå.” (2007:287). Att 

belysa klasskillnader innebär bland annat att synliggöra olika grader av förutsättningar som 

individer föds in i. Med en bakgrund ur arbetarklassen kan det exempelvis innebära en 

generellt större utmaning att lyckas knyta sociala kontaktnätverk som kan leda till ett arbete 

med högre status. 

     Etnicitet är ett begrepp som i ett intersektionellt sammanhang bör ses utifrån sociala 

skillnader och orättvisor inom vilken en etnisk grupp, eller somliga etniska grupper, har ett 

strukturellt maktövertag över andra etniska grupper i samhället (Hjerm & Peterson (red.) 

2008:47). För att tydliggöra och föra in begreppet i ett konkret empiriskt sammanhang kan det 

exempelvis innebära ett synliggörande av ojämlika arbetsmarknadsförhållanden och 

löneskillnader mellan ”etniska svenskar” och etniska minoriteter i landet. Mikael Hjerm och 

Carl-Ulrik Schierup, som bedrivit forskning inom ämnet, belyser följande: ”Chansen att ha ett 

kvalificerat jobb är avsevärt lägre för utrikes födda i länder utanför EU och ESS (i princip 

bara Island och Norge) än för inrikesfödda med samma utbildningsnivå, ålder, kön och 

                                                 
5
 Nationalencyklopedin: http://www.ne.se/intersektionalitet  
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civilstånd, exempelvis 60 % lägre för personer födda i Afrika, som har vistats minst fyra år i 

Sverige.” (Hjerm & Peterson (red.) 2008:99). 

     Ålder har en mångfacetterad innebörd. Hur ålder (och att åldras) begreppsligt lämpligen 

bör förstås beror på i vilket sammanhang det används. Lars Tornstam (2005:25) utvecklar 

begreppet vid att ett nyckelord, som han anser gå hand i hand med att förklara ålder, är 

förändringar av olika slag. Dessa förändringar menar Tornstam yttrar sig ur flera olika 

händelsekedjor: ”En kedja av förändringar handlar om vad som sker med oss i biologiskt och 

medicinskt avseende. En annan kedja av förändringar handlar om vad som sker i psykologisk 

bemärkelse, och en tredje om vad som sker med oss socialt.” (Tornstam 2005:25). Den 

biologiska åldern innebär att vi, som organismer, åldras för att slutligen upphöra att fungera 

när kroppsfunktionerna inte orkar mer. Det psykologiska perspektivet på ålder har att göra 

med intellektets utveckling och de livserfarenheter vi samlar på oss. Ålder i social bemärkelse 

innebär att vi, vid olika åldersfaser, rör oss mellan ett flertal samhällsställningar under livets 

gång. Det sociala åldrandet gestaltar vi genom att inta olika roller beroende på vad 

socialiseringsprocessen har lärt oss och hur den samhällsnorm som vi tillhör ”förväntar sig” 

att vi ska uppträda vid olika åldrar. Det kan exempelvis innebära att vi socialt förväntas varva 

ner i (arbets)tempo då pensionsåldern nås eller att en eventuell livspartner med stor 

åldersskillnad väcker uppseende. 

     Det är angeläget att avslutningsvis poängtera att genus, klass, etnicitet och det sociala 

åldrandet är föränderligt i tid och rum. Ett intersektionellt perspektiv medvetandegör olika 

socialt konstruerade statusskillnader inom ramen för dessa begrepp. 

 

4 Metod 
Som tidigare framhävts är studiens syfte att analysera informella normer i arbetet med 

suicidprevention i Västerås stad och landstinget i Västmanland på implementeringsnivå.  

Detta i relation till regeringens formella arbete med suicidprevention på nationell nivå. 

Analysen sker med utgångspunkt ur ett intersektionellt perspektiv. 

 

4.1 Kvalitativ metod 
Undersökningen utgår från ett kvalitativt metodsätt. John W. Creswell (2012:44–47) har på ett 

överskådligt sätt beskrivit hur kvalitativ metod kan utmärkas. Författaren betonar att den 

miljö som är aktuell för insamlingen av det empiriska materialet är naturlig (d.v.s. inte sker i 

en konstlad labbmiljö). Flera insamlingsmetoder kan användas i studien likt exempelvis 

genomförda intervjuer och tillgång till olika dokument. Det är intervjudeltagarnas subjektiva 

mening som är det intressanta att studera. Ett kvalitativt metodsätt kännetecknas också av en 

framväxande design som är möjlig att ändras under analysarbetets gång. Det förekommer 

även en fokusering på ett holistiskt och flerdimensionellt perspektiv snarare än ”orsak och 

verkan”. 

     Jag har använt mig av två kvalitativa data. Dels en textanalys av regeringens dokument 

(nationella nivån) och dels en analys av samtalsintervjuer (implementeringsnivån). Dessa två 

data har använts för att kunna besvara syftet med uppsatsen d.v.s. att analysera regeringens 

arbete med suicidprevention i relation till Västerås stad och Landstinget Västmanland på 

empirisk nivå ur ett intersektionellt perspektiv. 

     Jag kommer här att gå närmare in på varför jag valt att genomföra en kvalitativ studie 

(med samtalsintervjuer) samt förklara skälen till varför jag inte istället har valt att bedriva en 

kvantitativ undersökning. Om jag istället valt att bedriva en kvantitativ studie, genom att 

exempelvis skicka ut svarsenkäter till personal som arbetar med suicid och suicidprevention, 

så hade jag inte fått de utförliga och fördjupande svar som behövts för att kunna besvara syftet 

med uppsatsen. Via svarsenkäter hade jag inte lyckats få fatt i intervjupersonernas outtalade 
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antaganden och informella reflektioner som vidare har kunnat tolkas ur ett intersektionellt 

perspektiv. 

     Min fråga har handlat om att studera informella antaganden i regeringens dokument vilket 

innebär att jag textanalytiskt har granskat regeringsrapportens innehåll. För att samtidigt 

kunna undersöka implementeringsnivån har kvalitativa intervjuer genomförts med personer 

inom Västerås kommun och Landstinget i Västmanland. Detta har gjorts för att jag även har 

varit intresserad av att studera det empiriska fältet. Jag har, inom den tidigare forskningen, 

inte kunnat påträffa material som bistår med fördjupande kunskaper kring implementering 

lokalt ute i landets kommuner och landsting med en utgångspunkt ur intersektionalitet. Av det 

skälet har samtalsintervjuer bedömts som angeläget att genomföra. 

 

4.2 Fallstudiedesign 
Den undersökningsdesign som använts i uppsatsen faller in under en såkallad fallstudie vilken 

kretsar kring Västerås kommun och Landstinget i Västmanland. På kommunal nivå har det 

inneburit personal som arbetar med folkhälsofrågor samt barn och ungdomars hälsa i skol- 

och fritids(gårds)miljöer. På landstingsnivå har det inneburit personal inom vuxenpsykiatrin 

och Akuten samt två präster och en diakon som arbetar i sjukhusmiljö även om prästerna och 

diakonen inte är direkt anställda av landstinget. 

     Det råder något skilda meningar om fallstudiens exakta innebörd då jag fördjupat mig i 

olika författares metodbaserade beskrivningar. Det finns dessutom flera typer av fallstudier 

och flera relaterade underkategorier angående hur en fallstudie kan designas. I min studie rör 

det sig som bekant om hur ett fall (kommun/landsting) förhåller sig till suicid och 

suicidprevention. Detta har vidare kommit att analyserats ur ett intersektionellt perspektiv. 

Creswell (2012:97–99) förklarar fallstudiens innebörd med att bl.a. skildra den i termer av ett 

särskilt fall som kan innefatta alltifrån en organisation till en beslutsprocess eller ett projekt. 

Författaren menar vidare att en fallstudie är bunden till fall av det verkliga livet (”real-life 

cases”) och är förenad med en särskild tid och plats. Fallet kan vara förstått kring, och 

sammankopplat till, en särskild fråga. Den kan bestå av en varierande insamling data likt 

kvalitativa intervjuer och dokument. I analysen (och i jakten på att nå fram till en form av 

slutsats som forskare) kan identifierandet av särskilda situationer, mönster eller olika teman 

vara av värde att fördjupa sig i. 

 

4.3 Strategiskt urval 
I samband med att jag har fördjupat mig inom implementeringsnivån har jag valt att utföra 

semistrukturerade samtalsintervjuer utifrån ett strategiskt urval. Den sista intervjun som 

genomfördes var även en såkallad fokusgruppintervju med två präster och en diakon som 

arbetar tillsammans (Bryman; 2009:324–325). Det jag upplevde särskilt positivt med 

fokusgruppintervjun som metod var känslan av att komma det vardagliga och avslappnade 

samtalet mycket nära samtidigt som brännpunkten vilade på det specifika ämnet självmord. 

Då jag har varit intresserad av intervjuobjekt som sitter på kunskaper och erfarenheter inom 

suicidpreventionsarbete i Västerås kommun och Landstinget i Västmanlands län faller 

intresset på något Esaiasson m.fl. kallar informantintervjuer med individer som är ”[...] 

centralt placerade källor.” (2007:291). 

     Intervjuupplägget har vidare bestått av öppna frågor med intentionen att ge de intervjuade 

ett så fritt verbalt spelrum som möjligt. Det är dessa personers subjektiva syn, upplevelser och 

erfarenheter jag har intresserat mig för. Samtidigt har intervjuguider innehållandes olika 

teman utformats [se bilaga 1] då ambitionen trots allt har varit att hålla mig inom vissa ramar 

till förmån för undersökningens syfte (Bryman 2009:301–310). Dessa teman har i huvudsak 

byggt på frågor som på det ena eller andra sättet vidrör regeringens nio suicidpreventiva 

strategier. Frågorna i intervjuguiden har i viss mån varierat beroende på intervjupersonens 
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arbetsroll inom kommunen eller landstinget. Esaiasson m.fl. (2007:298) understryker även 

värdet i att dela in intervjuguiden i ett antal teman med korta och lättbegripliga frågor som ger 

intervjuobjektet möjlighet till utförliga svar. 

 

4.3.1 Information kring intervjupersonerna 

Jag har intervjuat åtta personer vid sex olika samtalstillfällen. Intervjupersonerna är anonyma. 

Deras namn har fingerats av forskningsetiska skäl. Samtliga av dessa har fått veta att syftet 

med uppsatsen har varit att intervjua personal med olika yrkesroller i Västerås Kommun och 

landstinget i Västmanland som är involverade i frågor som rör suicidprevention och psykisk 

ohälsa. Jag har inte delgivit intervjupersonerna information om att resultatet vidare kommer 

att analyseras under teman som rör kön, klass, etnicitet och ålder samt skärningspunkterna 

dessa emellan. Anledningen till att de inte har fått kännedom om detta är pågrund av att jag 

har intresserat mig för att komma åt ett så avslappnat och informellt samtalsklimat som 

möjligt. Deras yrkesvardagliga perspektiv hade riskerat att påverkas i en riktning som de, 

medvetet eller omedvetet, hade trott att jag som intervjuare ”vill” höra. Intervjuerna hade då 

kunnat äventyras genom att präglas av formella normer eller det de kanske trott sig 

”förväntas” säga. Det hade vidare inte varit ändamålet för den empiriska analysdelen. 

 

De intervjuade är: 

 

Hans, 50-60 år – arbetar inom kommunen och har ca 30 års erfarenhet av preventivt arbete 

med barn och ungdomars hälsa (inte minst inom skolans sfär). 

 

Kristina, 50-60 år – sjuksköterska inom vuxen- och allmänpsykiatrin med ett stort antal års 

yrkeserfarenhet av suicidpreventionsarbete. 

 

Klara, 30-40 år – arbetar på Akuten där hon bl.a. möter patienter som inkommer i ett akut 

skede i samband med suicidförsök. 

 

Johan, 40-50 år – arbetar på kommunal nivå med ansvar över fritidsverksamhet och 

fritidsgårdsverksamhet. Johan har även en längre erfarenhet av arbete med ungdomar i olika 

former av svåra och utsatta situationer. 

 

Inger, 50-60 år – arbetar med frågor som främst rör folkhälsa i kommunen och har tidigare 

arbetat som rektor. 

 

Thomas, 50-60 år – präst som träffar många patienter och anhöriga i påfrestande 

livssituationer. Har även arbetat som konfirmandpräst. 

 

Gun, 50-60 år – präst som träffar många patienter och anhöriga i påfrestande livssituationer. 

Har även erfarenhet som konfirmandpräst samt arbete inom skolans värld. 

 

Anna, 50-60 år – diakon som träffar många patienter och anhöriga i påfrestande 

livssituationer. 

 

4.3.2 Urvalsrepresentation 

Ambitionen har varit att, inom Västerås kommun och landstinget i Västmanland, nå en bredd 

med flera olika yrkeserfarenheter som berör självmord och självmordsprevention. Dessa 

frågor är många gånger nära kopplade till psykisk ohälsa. Konkret har min intention varit att 

hitta spridda kategorier av yrkespersoner för att söka komma närmare en helhet kring dessa 
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frågor i den grad det har varit möjligt. Jag har, ur en strategisk utgångspunkt, haft som 

målsättning att hitta intervjupersoner som arbetar utifrån olika samhällsperspektiv. Detta har 

exempelvis kunnat innebära att inte intervjua för många individer som idag enbart arbetar 

utifrån ett barn och ungdomsperspektiv. Vissa personer som har intervjuats arbetar i rent 

förebyggande syften – i ett tidigt skede. Det kan följaktligen innebära att tillsätta olika 

resurser till individer redan i barn- och ungdomsstadiet. Somliga jobbar med 

suicidproblematik ”här och nu”. Det arbetet sker med utgångspunkt i att rädda liv, det vill 

säga i direkt anknytning till individer som kommer in för vård och uppsikt efter ett 

suicidförsök. Andra jobbar både med förebyggande arbete i form av insatser inom psykiatrin, 

likt samtalskontakter etc., samt med uppföljningsarbeten hos individer som har försökt att ta 

sina liv. Det arbetet görs för att på ett förebyggande sätt bistå med stöd och hjälp för att 

minimera risken så att dessa patienter inte blir återkommande genom fler framtida 

suicidförsök. Jag har även, i den mån det varit möjligt, resonerat i termer av att försöka nå en 

förhållandevis god könsspridning bland intervjupersonerna. Majoriteten av de intervjuade 

befinner sig i åldersintervallen 50-60 år. Jag kan uppleva att det hade varit önskvärt med en 

mer varierad åldersspridning då jag förmodar att reflektioner som har att göra med kön, klass, 

ålder, etnicitet generellt kan skilja sig åt bland annat beroende av vilken åldersgrupp man 

tillhör. 

 

4.4 Indu-deduktion 
Uppsatsen bygger både på ett induktivt respektive deduktivt metodsätt och är möjlig att 

benämna som indu-deduktivt. Jan Hartman (2001:35) använder sig av begreppet ifråga genom 

att belysa att användandet av enbart en induktiv eller deduktiv metod i många fall kan vara 

förenat med brister. Genom att mixa båda metoderna har det, i detta fall, varit möjligt att utgå 

både från intersektionalitet som en ursprunglig teori och kvalitativa undersökningar i form av 

textanalys och semistrukturerade samtalsintervjuer. En fördjupad redogörelse av detta följer 

nedan: 

     Uppsatsen är induktiv såtillvida att jag har låtit materialet säga sin mening och visa på 

olika saker. Jag har metodiskt varit öppen för hur insamlad data så att säga ”talar”. Creswell 

(2012:24–25) förklarar det hela i termer av att det handlar om att induktivt utveckla mönster 

av mening istället för att inledningsvis starta med en specifik teori inom problemområdet. 

Creswell (2012:45) väljer även att likna det hela utifrån ett såkallat ”bottom up”-perspektiv 

där teoribildning sker som ett resultat av undersökningen jämfört med deduktion och 

kvantitativa metodsätt som istället inleds med en teori. Bryman (2009:252) använder sig av en 

enkel induktiv modellskildring vilken jag vidare tillämpar genom att väva in i beskrivningen 

av processen kring mitt arbete ur ett induktivt perspektiv: Studien har således sin startpunkt i 

det syfte som har redogjorts i introduktionsdelen. Empiriskt sett har miljön, och 

avgränsningen i det här fallet, skalats ner till att innefatta Västerås kommun och landstinget i 

Västmanland. I valet av intervjupersoner har ambitionen varit att utgå från följande 

huvudsakliga målsättningar där, 1) intervjupersonerna i någon form arbetar med 

självmordspreventionsrelaterade frågor i kommunen eller landstinget samt, 2) försöka uppnå 

en så empiriskt heltäckande bild som möjligt. Detta genom att intervjupersonerna innehar 

olika roller och yrkespositioner i samhället. De arbetar inte med exakt samma frågor inom 

området trots att den gemensamma nämnaren är suicidprevention. Först efter insamlingen av 

empirisk data har mina analystolkningar skett för att slutligen mynna ut i ett resultat med 

tillhörande slutsatser. 

     En klassisk deduktiv modell som Bryman beskriver (2009:21) baseras i huvudsak på en 

teori. I relation till teorin läggs en eller flera hypoteser fram som sedan används i samband 

med den empiriska datainsamlingen. Detta leder vidare fram till ett resultat som möjliggör att 

hypotesen antingen kan antas eller förkastas. Utifrån detta sker slutligen en tänkbar 



12 

 

omformulering av teorin. Den deduktiva metodiska tillämpningen har, i fallet med min studie, 

inneburit att uppsatsen vilar på en teoretisk utgångspunkt i form av det intersektionella 

perspektivet med en inriktning på kön, klass, etnicitet och ålder. Det är denna teoretiska 

aspekt jag vidare har använt mig av i tolkningen av analysmaterialet både på nationell nivå 

(regerings suicidpreventiva rapport) samt implementeringsnivån (samtalsintervjuer). Vad som 

i detta fall är viktigt att understryka är att jag inte har haft för avsikt att förkasta eller 

omformulera den intersektionella teorin som sådan. Den har istället kommit att utgöra ett 

användbart teoretiskt verktyg i samband med att besvara uppsatsens syfte.
6
 

 

4.5 Validitet, reliabilitet och replikerbarhet 
 

4.5.1 Intern validitet och resultatvaliditet 

Enligt Esaiasson m.fl. kan intern validitet förklaras i termer av ” [...] välgrundade (giltiga) 

slutsatser av beskrivande natur utifrån det många gånger begränsade antalet analysenheter 

man har valt att studera.” (2007:64). Intern validitet kan vidare förstås på två sätt enligt 

författarna. Man skiljer här mellan ”förklarande” och ”beskrivande” slutsatser.  Förklarande 

slutsatser handlar om att hitta orsakssamband i resultatet, vad som är orsak och verkan. 

Beskrivande slutsatser inbegriper istället att analysera graden av ett fenomen. Det som, i min 

studie, har varit relevant att granska faller inom den sistnämnda förståelsen av intern validitet 

– det vill säga beskrivande slutsatser. Det jag har gjort är att analysera graden av informella 

normer kring suicidpreventionsarbete på nationell nivå och implementeringsnivå ur ett 

intersektionellt perspektiv. I det fallet är intern validitet detsamma som resultatvaliditet. Jag 

bedömer att den interna validiteten i uppsatsen är god. Resultatet bygger på en textanalys av 

regeringens suicidpreventiva rapport och kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Graden av 

informella normer hade inte varit möjlig att studera via enkäter inom en kvantitativ design 

som metod. 

 

4.5.2 Extern validitet 

Extern validitet menar Bryman (2009:44–45) kretsar kring frågor som rör generaliserbarhet i 

samband med urval. Urvalet ska i detta fall förstås i samband med i vilken utsträckning de 

personer som valts ut i en undersökning är representativa. Det kan även inbegripa hur det 

resultat som har kommit att framträda i undersökningen hypotetiskt skulle kunna 

överensstämma med resultatet från andra intervjuobjekt. Det vill säga intervjuobjekt med 

liknande insyn, uppdrag och ansvar i andra kommuner sett till en större populationskontext 

(Esaiasson m.fl. 2007:64). Esaiasson m.fl. förklarar att det inte är ovanligt att 

samhällsvetenskapligt präglade undersökningar saknar upphov till att generellt lyckas 

beskriva ett bredare och allmänt perspektiv inom ett problemområde. Det påtalas också att: 

”[...] samhällsvetare tenderar att välja fall från den egna närmiljön [...]” (2007:176). 

Författarna finner inget konstigt i ett sådant tillvägagångssätt. Det kan exempelvis finnas 

praktiska skäl i form av ekonomiska begränsningar och/eller en tidsmarginal att hålla sig 

inom. 

     Jag vill påstå att generaliserbarheten i min studie är hög genom att det strategiska urvalet 

har kommit att representera ett brett yrkesfält för suicidfrågor inom Västerås kommun och 

landstinget i Västmanland. 

 

 

                                                 
6
 Syftet: att analysera regeringens arbete med suicidprevention på nationell nivå i relation till Västerås stad och 

Landstinget i Västmanland på en lokal implementeringsnivå ur ett intersektionellt perspektiv. Detta genom att 

studera omedvetna eller outtalade normer utifrån klass, kön, ålder och etnicitet. 
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4.5.3 Reliabilitet och replikerbarhet 

Bryman framställer de metodiska begreppen reliabilitet och replikerbarhet. Replikerbarhet 

innefattar huruvida en studie är möjlig att upprepa för andra forskare. Reliabilitet förklaras av 

författaren genom att beröra ”[...] frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir 

desamma om undersökningen genomförs på nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga eller 

tillfälliga betingelser.” (Bryman 2009:43). Min bedömning är att reliabiliteten och 

replikerbarheten i studien är god av flera skäl. Anledningarna till den ståndpunkten kommer 

att förklaras närmare i detta avsnitt. 

     För det första har kvalitativa intervjuer använts för att komma nära informella normer 

inom kön, klass, etnicitet och ålder. De informella normerna, utifrån det intersektionella 

perspektivet, hade inte varit möjligt att få kunskap om via kvantitativa enkäter (vilket har 

förklarats närmare i avsnitt 4.5.1). Replikerbarheten har förefallit god via samtalsintervjuer 

som metod. 

     För det andra har mitt val av metod bidragit till det subjektiva utgångsläge hos 

intervjupersonerna som varit nödvändig i studiet av outtalade normer. Detta har följaktligen 

ökat mitt anspråk på objektivitet i analysen. 

     För det tredje är replikerbarheten hög genom det strategiska urvalet av intervjupersoner. 

Jag har valt att intervjua personer inom skiftande yrkesområden i samhället som på något sätt 

är inblandade i suicidarbete. Bedömningen är att reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten, 

är stark. Det resultat jag har fått fram med hjälp av intervjupersonerna, inom de olika 

yrkespositionerna, skulle rimligtvis framträda på ett likartat sätt om de återupprepades med 

informanter inom samma yrkesposter. 

     För det fjärde har valet av semistrukturerade intervjuer bidragit till en form av kontroll 

över samtalsagendan genom kontrollerade teman med tillhörande frågor. Samtidigt har jag, i 

samband med frågeställningarna, tagit hänsyn till personernas olika yrken och riktat vissa 

partier efter särskilda erfarenheter inom det särskilda yrkesområdet. Utgångspunkten har dock 

hela tiden varit studiet av informella normer inom kön, klass, etnicitet och ålder vilket 

samtliga intervjuguider varit utformade för. 

 

5 Resultat 
Syftet med denna uppsats är att analysera informella normer i arbetet med suicidprevention i 

Västerås stad och landstinget i Västmanland på implementeringsnivå. Detta i relation till 

regeringens formella arbete med suicidprevention på nationell nivå. Analysen sker med 

utgångspunkt ur ett intersektionellt perspektiv. Textmaterialet i resultatdelen har följaktligen 

delats in i fyra olika teman: ”kön”, ”klass”, ”etnicitet” och ”ålder”. Dessa teman har granskats 

utifrån regeringsrapporten och jämförts med de informella normer som kommit fram under 

samtalen med intervjupersonerna. 

     Även om jag för enkelhetens skull har valt att spegla de intersektionella mönstren med 

hjälp av fyra separata teman (kön, klass, etnicitet och ålder) vill jag understryka att det är 

skärningspunkterna i mötet dem emellan som är den huvudsakliga poängen när det handlar 

om den intersektionella förståelsen. Under dessa olika teman i resultatdelen blir det även 

tydligt att frågor som inbegriper kön, klass, etnicitet och ålder går in i varandra i analysen. Jag 

har likväl sett ett strukturvärde i indelningen av dessa teman. 

     Dokumentet som framtagits på regeringens begäran är i huvudsak utarbetat enligt ett 

neutralt och individanpassat förhållningssätt. Jag har, i introduktionsavsnittet 1.3: 

”Presentation av regeringens suicidpreventiva rapport”, kunnat visa att det i huvudsak är 

abstrakta termer som används på nationell nivå. Det innebär att det är ”individens”, 

”personens” eller ”patientens” behov som i första hand ska tas hänsyn till i det förebyggande 

arbetet. Jag kommer här, i analysen av materialet, visa att den individualiserade riktlinjen som 
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bedrivs på nationell nivå skiljer sig åt i förhållande till hur de preventiva insatserna i själva 

verket ser ut i praktiken. 

 

5.1 Tema 1: Kön 
Regeringens suicidpreventiva rapport är framställd utifrån en påstådd neutralitet där man 

använder sig av begrepp som i preventiva sammanhang är ”befolkningsinriktade” och 

”individinriktade” (FHI & SoS 2006:9). Jag tydliggör detta neutrala förhållningssätt genom 

att exemplifiera med detta citat ur rapporten: 

 

Krisreaktioner är definitionsmässigt individuella reaktioner, men sociala strukturer och 

processer i samhället påverkar personernas psykiska hälsa. [...] Generella 

befolkningsinriktade strategier kräver politiska beslut och ligger delvis utanför vårdens 

möjligheter att påverka. (FHI & SoS 2006:9) 

 

Att det är en nationell rapport i kombination med användningen av neutrala individ- och 

befolkningstermer signalerar det något som jag fortsättningsvis kommer att kalla 

individualiserad neutralitet. Den individualiserade neutraliteten på nationell nivå är svår att 

praktisera i empirin på implementeringsnivå. I det verkliga livet omvandlas den 

individualiserade neutraliteten till informella normer som bland annat inbegriper kön. Ett 

outtalat antagande som lyfter fram att könsmönster har betydelse i suicidpreventionsarbetet är 

något som jag väljer att kalla den informella normen om tjejer och killars olika uttryckssätt. 

Denna informella norm är möjlig att tyda i Johans citat om att killar som mår dåligt är lättare 

att upptäcka pågrund av att de märks tydligare. Detta samtidigt som tjejer inte upplevs vara 

lika enkla att nå fram till med stöd och hjälp. Såhär formulerar sig Johan:  

    

Johan: Det är lättare med killar på så sätt att dom uttrycker saker på ett annat sätt och är 

mer synliga på vad deras behov är medans tjejer är lite svårare att nå. Och framförallt i 

våra öppna mötesplatser, typ fritidsgården, där är det inte så många tjejer med en tysthet 

eller som skär sig eller så som når dom platserna. Och där tycker jag att vi har ett klart 

utvecklingsområde hur vi når dom barn och unga som har den ingången liksom till 

självskadebeteende och så som det kan vara. (18.12.2012) 

 

Ett annat outtalat antagande inom den informella normen om tjejer och killars olika 

uttryckssätt som träder fram är att killar och män har svårare att uttrycka sig verbalt i 

jämförelse med tjejer och kvinnor. Thomas resonerar kring denna fråga på följande sätt: 

 

Thomas: Vi pratar nästan bara om tjejer men jag har söner själv; killar har det inte heller 

så enkelt om man inte hänger med. Och det finns liknande problem fast inte i samma grad 

som hos tjejer. [...] Ja, du måste också vara cool. Du måste också hänga med och det finns 

också en press på dig hur du ska vara som kille. Och killar... män överhuvudtaget – det är i 

alla fall min erfarenhet utifrån massor med samtal – har svårare att formulera sig. Det är 

inte lika naturligt att sitta ner och prata. Alltså, sitta såhär, det är inte naturligt för så 

många män. (19.12.2012) 

 

Det är möjligt att å ena sidan tolka Thomas resonemang likt att killar generellt är svårare att 

nå på grund av att de inte har lika lätt att uttrycka sig verbalt i samtal genom att öppna upp 

sina känslor. Å andra sidan, med utgångspunkt ur Johans erfarenheter, är det möjligt att tolka 

att det snarare är tjejerna som upplevs svårare att nå eftersom deras signaler, eller rop på 

hjälp, tenderar att vändas inåt jämfört med pojkarnas mer utåtagerande uttryck. Oavsett 

utgångspunkt i resonemangen så har detta en poäng gällande att belysa skillnader mellan 
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abstrakta formuleringar i regeringsrapporten och den empiriska verkligheten. Som vi kan se 

här så blir föreställningen om en abstrakt individ åsidosatt eftersom det finns ett informellt 

mönster som pekar på att unga tjejer och killar i praktiken bemöts på olika sätt. 

     En andra informell norm som varit möjlig att se väljer jag att kalla den informella normen 

om att äldre män begår suicid med avsikten att dö. Den är i detta fall nära sammankopplad 

med ännu en informell norm som kan kallas den informella normen om att unga kvinnors 

suicidproblematik vanligen är ett rop på hjälp. Gällande suicid och suicidala metodsätt 

framkommer upplevda könsskillnader med en utgångspunkt ur de vuxna individerna (över 18 

år) i samhället. Kristina, inom vuxenpsykiatrin, delar med sig av sin uppfattning om att män 

tenderar att ta till mer drastiska metoder som hängning eller skjutvapen. Kvinnor upplevs i 

större utsträckning använda sig av ”mjukare” tillvägagångssätt. Vad könsskillnaderna kan 

tänkas bero på, beträffande skilda metoder att ta livet av sig på, tänker Kristina kring på 

följande sätt: 

 

Kristina: Ja, det kan man ju undra på egentligen. Om det kan vara så att män då vill vara 

säkra på att... att det är mera definitivt. Kvinnor är kanske... är ju ändå mera hjälpsökande 

än män och alltså för överhuvudtaget är det ju så då – om det kan handla om det – det 

kanske kan vara så. [...] Sen dom här äldre männen... där kan det ju vara väldigt torftigt 

om man har blivit änkling, man har sålt gården, alltså man har ingenting. Men dom 

kommer oftast, tyvärr, inte in som försök utan dom kommer in som fullbordade suicid 

många. Eller många, men det händer i alla fall. [...] Äldre män tar sällan tabletter. Dom 

kör med andra metoder. Det är väl hängning som är... och även dom som har tillgång till 

skjutvapen, så att dom har mera... burdusa, även lägga sig framför tåget förekommer ju. Så 

att dom har ofta burdusare metoder än kvinnor. (17.12.2012) 

 

Det Kristina beskriver är intressant att ställa mot den nationella statistik som finns, och 

regeringens självmordspreventiva rapport, inom ramen för att män i större utsträckning än 

kvinnor avlider till följd av självmord. Frågor kring kön belyses också i regeringens 

beaktande i rapporten (FHI & SoS 2008:12–17). Detta görs genom att framförallt synliggöra 

könsskillnader inom ramen för fullbordade suicid, suicidförsök samt olika metodiska 

tillvägagångssätt. Regeringens framställning görs inte minst genom att understryka att 

betydligt fler män (med betoning på äldre män) än kvinnor suiciderar medan yngre kvinnor i 

större utsträckning genomför självmordsförsök jämfört med männen: 

 

Personer som begår suicid och personer som gör suicidförsök anses numera utgöra två 

olika grupper med viss överlappning. Suicid begås främst av män och äldre personer 

medan suicidförsök främst begås av kvinnor och yngre. Grupperna skiljer sig när det 

gäller avsikt och metod för handlingarna. I gruppen suicid var avsikten för dessa personer 

med all sannolikhet att dö, medan för personer i suicidförsöksgruppen var avsikten oftast 

att begå en icke dödlig självskadande handling. (FHI & SoS 2006:17) 

 

Detta pekar på att det förekommer en viss grad av informella antaganden även i 

Regeringsrapporten även om de inte fördjupas i samma utsträckning som under intervjuerna. 

Dessa påminner om de implementeringsmässiga informella normer som Kristina inom 

psykiatrin lyfter fram. Det vill säga att kvinnor kan antas vara mer hjälpsökande i frågan om 

självmord och egentligen inte vill dö medan mäns handlingar ses som mer definitiva och 

allvarliga eftersom deras metoder ofta leder till ett fullbordat suicid. 

     En tredje informell norm som framträtt kallar jag för den informella normen om tjejers 

tunga existentiella funderingar och suicidala smittoeffekt. Gun, som är präst, har haft 
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möjlighet att samtala med ungdomar som läst till konfirmander. Hon upplever en oro speciellt 

ifråga om unga tjejer: 

 

Gun: Konfirmanderna är lite för unga för att tala om konkreta existentiella funderingar 

men konfirmandassistenterna som kan vara uppemot 17-18 år – där tycker jag att jag 

kunde märka att flickor som inte levde det liv som massmedia eller allt det här målade upp 

då. Dom skulle vara vackra och dom skulle vara duktiga och allt det här. Många utav dom 

flickorna hade väldigt tunga existentiella funderingar. Och existentiella funderingar 

behöver inte betyda att man är självmordsbenägen men när det gäller flickor i denhär 

åldern så är det som Thomas [präst] sa: Det smittar. Och om det är en i gruppen som tar 

sitt liv så får man vara oerhört vaksam på dom andra som har existentiella funderingar. 

För det kan vara så att det smittar. (19.12.2012) 

 

Det är egentligen två informella normer som Gun beskriver men som samtidigt hänger ihop. 

Att tjejer i högre utsträckning än killar bär på svåra tankar och att självmord smittar bland 

tjejer i den åldern. Även här blir den abstrakta individualiserade neutraliteten på nationell nivå 

underlåten på implementeringsnivå. Detta i samband med att tjejerna i 17–18-årsåldern 

utmärker sig som könsgrupp gällande samtalsbehov kring svåra frågor. 

 

5.2 Tema 2: Klass 
Som tidigare påtalats är regeringens suicidpreventiva rapport framtagen utifrån en påstådd 

neutralitet där man använder sig av begrepp som i preventiva sammanhang är 

”befolkningsinriktade” och ”individinriktade” (FHI & SoS 2006:9). I fråga om klass beaktas 

detta område i rapporten genom att man exempelvis tar upp aspekter i form av stapeldiagram 

som pekar på märkbara skillnader i förhållande till utbildningsnivå. Min poäng här är inte en 

fördjupning av den statistiska forskningen i sig som presenteras i dokumentet. Det handlar 

istället om att se under vilka former rapporten ställer sig neutral till klass på nationell nivå. 

Regeringens angreppsätt i frågan om neutralitet har jag tidigare kommit att kalla för den 

individualiserade neutraliteten. I samband med klass i förhållande till denna neutralitet 

använder sig rapporten av formuleringen ”mindre gynnade grupper”. Detta beskrivs närmare i 

den första suicidpreventiva strategin på följande sätt: 

 

Mindre gynnade grupper har en tydlig överrisk för suicid. Låga inkomster och låg 

utbildning är faktorer som innebär ökad suicidrisk. Människors livschanser och 

levnadsvillkor har således en stor betydelse för suicidförekomsten. De sämst ställda 

gruppernas möjligheter är större i ett samhälle med små sociala skillnader. Därför är det ur 

suicidsynpunkt angeläget att inrätta ett samhälle med små sociala skillnader och 

utformningen av den generella politiken kan bidra till skapandet av ett sådant samhälle. 

(FHI & SoS 2006:18) 

 

Rapporten uppmärksammar således i första hand på grupper som är mindre gynnade än andra 

grupper i samhället utifrån ett klassperspektiv. Detta genom att använda en individualiserad 

neutralitet med benämningar som ”människors livschanser” etc. 

     De informella normer kring klass som har framträtt på implementeringsnivå i Västerås 

kommun och landstinget i Västmanland är mer distinkta och uttalade. På det sättet står de i 

motsats till regeringsrapportens individualiserade neutralitet som har en abstrakt prägel. Jag 

kommer här att visa på hur dessa skillnader kan se ut genom att även föra fram reflektioner 

rörande klass från intervjupersonerna. 
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En första informell norm ur klassynpunkt som framträder benämner jag som den informella 

normen om klasskillnader mellan olika bostadsområden. Johan och Hans arbetar 

förebyggande inom kommunen med fokus på barn och ungdomar genom att exempelvis se till 

behovet av särskilda insatser. Utifrån sina erfarenheter upplever de kopplingar mellan 

klassbakgrund i relation till olika bostadsområden och/eller skolor i staden. Av den 

anledningen väljer kommunen att lägga extra resurser på vad som betraktas vara särskilt 

utsatta områden i Västerås. Ambitionen är på så sätt att stödja och nå dessa barn och 

ungdomar som generellt sett anses löpa en högre risk för psykisk ohälsa i samhället. Hans 

berättar om sin syn och menar att det kan vara en svår utmaning att alla gånger kunna veta 

vad som egentligen orsakar vad: 

 

Hans: Vi tittar på... många gånger hänger det ju ihop med om föräldrarna har låg 

utbildning, om du får försörjningsstöd, det kan handla om arbetslöshet. Och där ser vi ju 

vilka områden som det är. Vi har ju Bäckby, Råby, i viss mån Vallby. Så att det går, på det 

sättet, att se var vi lägger mer pengar. Och då hänger det ju ihop med en annan 

problematik och vad som är orsak och verkan. Det är komplicerat. Många utav dom här är 

flerfamiljsboenden och hyreshusboenden... är det orsaken? Nej, det kanske det inte är. 

Lågutbildade kanske har en lägre lön och kan inte hyra samma typ utav boenden så vad är 

orsak och verkan? (13.12.2012) 

 

Den informella normen är att Bäckby, Råby och Vallby upplevs vara förhöjda riskområden i 

relation till psykisk ohälsa och de människor som lever där. Detta oavsett orsak och verkan. 

Det innebär samtidigt att man informellt jobbar med barn och ungdomar på olika sätt i det 

preventiva arbetet på implementeringsnivå beroende av var man bor och lever i Västerås. Den 

här typen av konkretisering framträder inte på nationell nivå via regeringsrapporten. Johan 

belyser detta vidare på följande sätt: 

 

Johan: Jag kan tycka att många utav våra områden då på Väster kanske är bättre på det för 

dom tvingas in i det här dagligen – att hitta lösningar för att barnen ska må bättre. Dom är 

vana att jobba på det sättet. Medans andra områden där vi inte har den problematiken så 

kommer det aldrig riktigt ner på djupet i lika stor utsträckning. Det är väl liksom en bild 

jag har i varje fall runtomkring det. (18.12.2012) 

 

En andra informell norm som inbegriper klass har jag valt att kalla den informella normen om 

att klass överlappar etnicitet. Johan upplever detta på följande sätt: 

 

Johan: Jo, om vi säger såhär... ta Bäckby som ett exempel, det är rätt bra det känner jag ju 

till bra också: Puddelugnsgatan, Välljärnsgatan och där. När området byggdes upp så var 

det en social problematik där på det bostadsområdet och det var svenskar. Idag... det 

byggdes upp 1970... 42 år senare så är det ju social problematik men det är invandrare 

men det är liksom samma... vi är människor allihopa. Bara det att det är en problematik 

med den gruppen och det har sett likadant ut under dom här 40 åren. Och det innebär att vi 

har ett kommunalt bostadsbolag som tillgodoser alla våra medborgare med bostäder, varav 

lite mer ute på väster. [...] Så det handlar ju om den sociala problematiken och inte så 

mycket om bakgrunden, det kommer ju liksom som andra hand om jag är invandrare eller 

om jag har bott här i hela mitt liv osv. Så då handlar det liksom om den sociala nivån på 

det och det har det ju alltid varit när det gäller den delen av Bäckby och det har haft en 

viss ingång. Och då måste man jobba med det och om man jobbar med det och har varit 

där länge så får du ju också en kännedom om, och en relation till, hur man kan göra med 

barn osv. Det är därför jag menar; dom områdena blir lite vassare på dom här bitarna. 
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Dom får jobba ganska hårt för att barnet ska må så bra som möjligt medans på andra 

områden i stan så har vi kanske inte den problematiken och då behöver vi kanske inte 

jobba med det men vi har ett ändå ett behov utav barn som kanske skär sig eller gör nåt 

annat på dom områdena också men man lägger inte lika stor vikt vid det eller man ser det 

inte på samma sätt. (18.12.2012) 

 

Johan upplever bland annat att olika bakgrunder som individer bär med sig, exempelvis 

människor med invandrarbakgrund, inte är det centrala i problemhanteringen. Den sociala 

problematiken, som kan liknas vid klass, kommer i första hand. Det här exemplet på en 

informell norm framträder inte i regeringsrapportens abstrakta förhållningssätt. Det innebär 

att formella föreställningar i regeringsdokumentet om en individualiserad neutralitet, gällande 

preventiva resursfördelningar, skiljer sig åt i den empiriska sociala vardagen. 

 

5.3 Tema 3: Etnicitet 
Regeringens självmordsförebyggande rapport, på nationell nivå, har en betoning på en 

individualiserad neutralitet. Man talar med andra ord i generella och abstrakta termer även om 

outtalade antaganden i viss mån samtidigt kan förekomma på nationell nivå. Jag gav ett 

tidigare exempel på det i avsnitt: ”5.1 Tema 1: kön”. Jag har, som tidigare nämnts, intresserat 

mig för att analysera detta genom att ställa regeringsrapportens nationella budskap i kontrast 

till implementeringsnivån och de informella normer som framträder i empirin. 

Detta i egenskap av intervjupersoner med olika grader av suicidpreventiva yrkeserfarenheter 

inom Västmanlands län.  

     Till att börja med vill jag i detta tema om etnicitet understryka något. I granskringen av 

regeringsrapportens nio suicidpreventiva strategier har jag inte kunnat finna särskilda 

formuleringar som berör etnicitet i fråga om suicidprevention. Det enda som påträffats är att 

asylsökanden nämns i förbigående på följande sätt: 

 

Patienter inom hälso- och sjukvården kan samtidigt vara klienter inom socialtjänsten [...]. 

Detta gäller i hög grad personer med psykisk störning, personer med samsjuklighet, men 

också för barn, ungdomar och vuxna som har utsatts för kränkningar (t.ex. fysiska och 

sexuella övergrepp), asylsökanden m.fl. (FHI & SoS 2006:24) 

 

Min tolkning är sålunda att etnicitet i rapporten behandlas i så abstrakta termer att det helt och 

hållet faller in under den individualiserade neutraliteten som förhållningssätt (likt ”patienter” 

och ”individer”). På implementeringsnivån framträder etnicitet relaterat till suicidprevention 

tydligare via de informella normerna. 

     Den första informella normen inom etnicitet benämner jag som den informella normen om 

invandrartjejen: 

Inger, som arbetar med folkhälsofrågor, berättar om att Västerås Kommun tidigare har tillsatt 

resurser till ett antal olika projekt. Det har skett till föremål för fysiska och hälsofrämjande 

aktiviteter (som fotboll, basketkvällar etc.) med syfte att bland annat fånga upp ungdomar. 

Målet har varit att öka deras välbefinnande och känsla av ett socialt sammanhang för att på 

längre sikt även motverka psykisk ohälsa. Ur ett jämställdhetsperspektiv menar Inger att 

kommunen måste arbeta ännu mer för att nå tjejerna då det främst var pojkar som dök upp på 

projektaktiviteterna ifråga: 

 

Inger: Ja då tittar vi ju också... eller dom tittar på [projekt]utbudet och det var ju väldigt 

riktat mot pojkar. Även om tjejer spelar fotboll så är det fotboll på en plan så... det är svårt 

att få tjejer och killar att spela ihop för det blir för tufft. Så då måste man i så fall jobba 

ytterligare med det. Men nu har man ju också då försökt med dans och andra aktiviteter... 
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innebandy... men sen måste man också jobba lite till för att invandrartjejerna får ju inte gå 

ut på kvällen och hur kan man få dom att ändå få komma. Så att det är väldigt 

mångfacetterat. (18.12.2012) 

Den informella normen om invandrartjejen består i antagandet av att den gruppen inte har 

samma möjligheter som andra grupper att kunna delta i hälsofrämjande fritidsaktiviteter under 

kvällstid. Av det skälet upplever Inger att andra resurser bör sättas in som möjliggör en ökad 

sannolikhet för dem att också kunna inkluderas i aktiviteterna. 

 

Den andra informella normen inom etnicitet kallar jag för den informella normen om olika 

kulturella koder. Kristina, inom psykiatrin, känner att det inte alltid är så lätt att tyda sociala 

koder hos patienter med härkomst från en annan kultur. Detta eftersom det ibland kan 

upplevas finnas vissa skillnader kring vilka uttryckssätt och signaler som egentligen betyder 

vad. För att exemplifiera detta berättar hon bland annat om en patient med en östasiatisk 

bakgrund som hon hade samtal med för ett större antal år sedan. Patienten beskrivs som: 

”väldigt trevlig med ett mycket korrekt intryck”. Själva mötet med denne upplevde Kristina 

förlöpte i en god riktning fram tills att samtalet var slut och patienten plötsligt kunde säga: 

”Nu går jag hem och tar livet av mig” och avsluta med ett leende. Kristina upplevde därav 

patientens uppträdande som svårtolkat gällande att bedöma den suicidala risken: 

 

Kristina: Så att det skiljer sig ju och det är inte alltid så lätt att bemöta dom här 

människorna från olika länder. Alltså det är svårt att sätta sig in i deras kultur runt 

självmordshandlingar och sånt här, det är inte så enkelt [...] Det är jättesvårt för att även 

om man är muslim eller... så behöver man ju inte vara precis, alltså det är ju lika stor 

skillnad på dom som på oss alltså så på individnivå är det ändå svårt. [...] Och samtidigt 

kan det ju vara en handling också att man blir utvisningshotad och såna här saker som kan 

trigga igång sånt här och det får man ju... Men alltså, det är lite svårt med dom här från... 

att veta ibland vad saker och ting står för. (17.12.2012) 

 

Gällande den informella normen om olika kulturella koder kan vi därmed se att den innefattar 

olika utmaningar i mötet med en suicidal patient beroende av kulturell bakgrund. Även om 

Kristina understryker att bemötandet ska ses utifrån individnivå så är det samtidigt förenat 

med olika svårigheter i att tolka patienters olika signaler beroende av att det upplevs kunna 

finnas kulturella skillnader som kan göra de sociala koderna svårtolkade. Föreställningen om 

den abstrakta individen på nationell nivå, i regeringsrapporten, ter sig därav annorlunda i det 

verkliga empiriska arbetet med suicidprevention på lokal nivå. Denna form av informella 

svårigheter kring etnicitet som Kristina upplever är inte är möjliga att ta fasta på utifrån en 

individualiserad neutralitet likt den regeringsrapporten till stor del bygger på. 

     En tredje informell norm kring etnicitet kan benämnas som den informella normen om att 

olikheter inte får tillfälle att mötas. Det är flera av intervjupersonerna som berört att olika 

etniciteter, eller andra bakgrunder likt trosinriktning, inte får chansen att mötas i tillräcklig 

utsträckning. Hans arbetar inom kommunen med inriktning på barn och ungdomars hälsa i 

skolmiljön. Han menar bland annat att det fria skolvalet är förenat med en viss problematik 

som på sikt riskerar att påverka välbefinnandet i samhället. Det lyfts fram på det här sättet: 

 

Hans: Att olikheter möts är ju ett sätt att få mindre konflikter egentligen och att man får 

förståelse för andra. Om du bara träffar dom som är lika dig, när du nån gång träffar nåt 

olikt då blir det större konflikter. Men alltså strukturen i stan är uppbyggd så att det ska 

vara på ett annat sätt men genom det fria valet utav skola så ändrar du på det. [...] Det här 

med att olikheter inte träffas det tycker jag är lite alarmerande och jag tror att det inte är 
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bra. Det ökar spänningarna i samhället och ger säkert en större ohälsa även hos barn och 

unga. (13.12.2012) 

 

Gun (präst) berör också värdet av att olikheter i samhället måste få mötas för att uppnå ett 

större välbefinnande. Hon upplever här en problematik ur ett annat perspektiv än Hans där 

etnisk, eller religiös, bakgrund är kopplad till skolfrågan som samtidigt ska verka för att vara 

en religionsfri plats:  

 

Gun: [...] Vi har muslimer, vi har katoliker och vi har kristna i skolan och ingen får vara 

det här i skolan. Och då betyder det ju att alla dom här ”på djupet-känslorna” får inte 

finnas i skolan och det tror jag är livsfarligt... För muslimer, katoliker, kristna dom måste 

få vara det dom bär här inuti. Och får man inte diskutera och mötas i dom här olika 

trosinriktningarna, det är ju katastrof för det betyder ju att en del av människan får inte 

vara i skolan. (19.12.2012) 

 

Den här informella normen, om faran i att olikheter inte får chans att mötas i samhället vilket 

upplevs påverka det psykiska måendet, framträder inte i de suicidpreventiva riktlinjer som 

tagits fram på nationell nivå. Det innebär, vilket tidigare har understrukits, att de 

resursfördelningar av olika slag som sker på implementeringsnivå ter sig annorlunda i 

jämförelse med individabstrakta termer. 

 

5.4 Tema 4: Ålder 
Det sista temat i analysen som har varit föremål för granskning ur ett intersektionellt 

perspektiv är ålder. Jag vill betona att regeringens rapport, med tillhörande nio 

suicidpreventiva strategier, i huvudsak utgår från en individualiserad neutralitet. Men i detta 

fall är det samtidigt möjligt att se somliga spår av informella antaganden i rapporten som är 

åldersrelaterade. Jag kommer här att gå närmare in på detta. I rapporten används vanligen 

åldersneutrala ord likt ”individer”, ”personer” och ”patienter”. Vad jag framförallt har kunnat 

se är ett mönster som präglas av en fokusering på den yngre åldersgruppen i samhället de 

gånger ålder konkret berörs. Det vill säga barn, ungdomar och unga vuxna. För att 

exemplifiera detta kan jag nämna strategi 1 i regeringsrapporten med rubriken: ”Insatser som 

främjar goda livschanser för mindre gynnade grupper” (FHI & SoS 2006:18–19). Här sker 

inriktningen enbart mot en yngre åldersgrupp: 

 

För att främja utsatta gruppers livsmöjligheter måste unga människor få förutsättningar att 

utveckla goda kompetenser. [...] Kompetenser utvecklas under uppväxtåren i samspel 

mellan personens genetiska förutsättningar och miljön. Förskola, skola och 

fritidsverksamhet som optimeras för att främja utvecklingen av barns och ungas 

kompetenser kan minska risken för att unga människor ska drabbas av psykisk ohälsa och 

av suicid. (FHI & SoS 2006:18) 

 

Det outtalade antagandet innebär i detta avseende en informell norm om att kompetenser 

utvecklas i unga år. Kompetenser har även möjlighet att blomma ut i andra åldersfaser i livet 

som kan påverka människors livsmöjligheter. Här är regeringsrapporten dock tydlig med att 

åldersnormen innefattar yngre individer. 

     I den självmordsförebyggande rapporten berörs även frågan om balansgången mellan 

självbestämmande och intrång i den personliga integriteten kopplad till olika former av 

utmaningar inom det suicidpreventiva arbetet. Hos den äldre åldersgruppen i samhället 

belyser dokumentet att det kan anses vara förenat med etiska konflikter att, i preventivt syfte, 

minska tillgången till suicidala medel och metoder: 
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En åldrad människa kan drabbas av en dödlig sjukdom som förväntas leda till avsevärt 

lidande fram till döden. Personen ifråga kan då föredra att avsluta sitt liv och en vanlig 

metod är att använda läkemedel. Om tillgången till dödliga läkemedel inskränks blir det 

svårare för individen att fullfölja intentionen att avsluta livet. Det finns ingen uppenbar 

välfärdsvinst som kan uppväga denna inskränkning av individens självbestämmande. (FHI 

& SoS 2006: 27) 

 

Jag väljer här att titulera den framträdande informella normen i citatet ovan som den 

informella normen om den åldrade människan med en dödlig sjukdom. I det här avseendet tar 

rapporten enbart hänsyn till att äldre människor kan drabbas av dödliga sjukdomar som gör att 

de beslutar att suicidera. I ett bredare perspektiv bidrar det till preventiva resursfördelningar 

som är åldersbaserade. 

     Informella normer i relation till åldersmönster belyses ur flera aspekter på 

implementeringsnivå i Västerås kommun och landstinget i Västmanland. Den första väljer jag 

att kalla den informella normen om ångestskapande livsval hos ungdomar. Thomas (präst) 

upplever en samhällelig förändring kring synen på att det människor gör (skuld) har övergått 

till att fokusera på det människor är (skam). Thomas talar även om att de val, som 

ungdomarna upplever att de måste göra tidigt i livet, i sig bidrar till olika psykiska 

påfrestningar. Han beskriver detta på följande sätt: 

 

Thomas: Men alltså unga människor tror jag har en svårighet att... dels så ligger det en 

väldig tyngd i det här att du måste välja rätt. Och som individ, det faller ju tillbaka på dig. 

Alltså det är inget snällt samhälle vi lever i. [...] Ungdomar frågade oss, och har frågat oss 

på vägen; ”Vad ska jag göra för nånting? Vad ska jag välja?”. Alltså, valet är 

ångestskapande tror jag för att ganska tidigt så måste du välja inriktning på ditt liv – tror 

man. Och då försöker vi säga att: ”Ta det lugnt. Försök och tänk efter vad du brinner för, 

vad du längtar efter och vad du skulle vilja göra och ha det som mål.”. Så själva valet då 

det är ju rent historiskt, filosofiskt också, är ju ångestskapande va. Och är det för mycket 

av den varan, och när du är ung och när du lämnas åt dig själv, då är det inte kul alltså. 

Och det finns ju en risk att du väljer fel. (19.12.2012) 

 

Ett annat uttryck för den informella normen om ångestskapande livsval hos ungdomar med en 

suicidproblematik beskriver Kristina (inom psykiatrin) på det här sättet: 

 

Kristina: Ja, jag vet inte vad det beror på men vad vi har pratat mycket om och vad vi tror 

kan vara en faktor i det – det är ju det här: juni, du slutar skolan, du vet inte vad du ska bli. 

Du kommer att skiljas från dina klasskompisar, det är mycket alkohol, fest. Och alltså, det 

är unga i juni, mycket. Vi tror... det tror jag kan vara en stor grej i det hela. (17.12.2012) 

 

I det här fallet träder antaganden fram rörande att det kan vara förenat med en psykisk 

påfrestning för unga människor att sluta skolan och inte veta vad framtiden kommer att bära 

med sig. Detta i kombination med en alkoholproblematik. 

     Klara (på Akuten) kan däremot inte se något särskilt mönster där vissa åldersgrupper, eller 

samhällsgrupper, skulle vara mer representativa än någon annan grupp bland de patienter som 

kommer in efter ett självmordsförsök: 

 

Klara: Nej. Det är jättespritt. Det finns inga så... utan det är alla åldrar. (18.12.2012) 
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Klaras upplevelse präglas här inte i bemärkelsen av en informell norm, men jag vill ändå lyfta 

fram en kontrast i att upplevelser av att ungdomar som kan upplevas som en särskilt utsatt 

grupp inte stöds inom alla enheter i samhället som arbetar med suicid. 

     Ännu en åldersrelaterad informell norm som framträtt på implementeringsnivå kan 

benämnas som den informella normen om den äldre individen som ensam och isolerad. Inger 

(som arbetar med folkhälsofrågor i kommunen) berättar närmare om detta på följande sätt: 

 

Inger: Så det kan man väl säga att speciellt för äldre så är ju detta med sociala relationer – 

det är det för alla människor alltså viktigt – men där blir det återigen viktigt utifrån att 

många mister nära och kära. Dom kan bli väldigt ensamma och isolerade och dom kan ha 

svårt att röra sig och tappa lite fotfästet så. Så på det sättet försöker vi stärka det. 

(18.12.2012) 

 

Inger poängterar å ena sidan att sociala relationer är av vikt för alla människor oavsett ålder. 

Men samtidigt sätts den äldre individen i förhållande till en förhöjd risk för ensamhet, 

isolering, fysiska svårigheter etc. 

 

5.5 Sammanfattning 
I resultatet har jag bedrivit en textanalys av regeringens arbete med suicidprevention på 

nationell nivå. Texten i rapporten har till stor del präglats av en formell och individualiserad 

neutralitet. Dessa tolkningar har vidare ställts i kontrast till tolkningar som gjorts av 

transkriberat material från samtalsintervjuer på en lokal implementeringsnivå. De intervjuade 

har varit personer med olika yrkeserfarenheter av suicidfrågor i Västerås och landstinget i 

Västmanland. Resultatet har granskats ur ett intersektionellt perspektiv. Det har inneburit att 

studera omedvetna eller outtalade normer inom klass, kön, etnicitet och ålder vilka har delats 

in i fyra olika temaavsnitt. 

     Jag har i analysen visat på tretton olika informella normer. Majoriteten av dessa framträder 

på implementeringsnivå. Några enstaka outtalade antaganden har även kunnat påvisas i 

regeringsdokumentets innehåll som annars i huvudsak förhåller sig på ett neutralt sätt genom 

att lyfta fram ”individers”, ”personers”, ”patienters” eller ”befolkningens” behov i abstrakta 

termer. 

 

De tretton olika informella normerna belyser att: 

 tjejer/kvinnor och killar/män uttrycker sig på olika sätt (kön) 

 äldre män begår suicid med avsikten att dö (ålder, kön) 

 unga kvinnors suicidproblematik vanligen är ett rop på hjälp (ålder, kön) 

 unga tjejer har tunga existentiella funderingar med en suicidal smittoeffekt (ålder, 

kön) 

 klasskillnader finns mellan olika bostadsområden med skilda grader av problematik 

(klass) 

 klass överlappar etnicitet (klass, etnicitet) 

 invandrartjejer är svårare än andra grupper att nå fram till med hälsofrämjande insatser 

(kön, etnicitet, ålder) 

 olika kulturella koder kan komplicera det preventiva arbetet i tolkningen av suicidrisk 

(etnicitet) 

 olikheter inte får tillfälle att mötas (etnicitet) 

 kompetenser utvecklas i unga år (ålder) 

 den åldrade människan med en dödlig sjukdom är i riskzonen att suicidera (ålder) 

 ångestskapande livsval återfinns hos ungdomar (ålder) 



23 

 

 den äldre individen är ensam och isolerad (ålder) 

 

Analysen i resultatet har följaktligen klarlagt att de självmordsförebyggande riktlinjer som 

bedrivs på nationell nivå domineras av en individualiserad neutralitet. Implementeringsnivån i 

Västerås kommun och landstinget i Västmanland står i strid med de formella antagandena. 

Informella normer i samhället präglar det vardagliga suicidpreventiva arbetet i graden av 

resursfördelningar utifrån kön, klass, etnicitet och ålder. 

 

 

6 Diskussion 
 

Under följande fyra underrubriker kommer tillhörande diskussioner att föras inom ramen för 

det resultat som framkommit i studien.  

 

6.1 Problemformulering och syfte 
Jag kommer att beskriva hur resultatet har besvarat studiens problemformulering och syfte. 

Uppsatsens syfte inleddes i introduktionen på följande sätt: 

 

Syftet med studien är att analysera informella normer hos ett antal intervjuade personer 

inom olika yrkesområden som arbetar med suicidpreventionsrelaterade frågor inom 

Västerås stad och landstinget i Västmanland. Informella normer på denna lokala 

implementeringsnivå kommer även att ställas i kontrast till suicidprevention på nationell 

nivå via regeringens självmordsförebyggande riktlinjer. Undersökningen av omedvetna 

eller outtalade normer på implementeringsnivå studeras vidare ur ett intersektionellt 

perspektiv genom att synliggöra olika skärningspunkter mellan kön, klass, etnicitet och 

ålder. 

 

Utifrån den utgångspunkten har det varit två centrala områden som jag har haft för avsikt att 

utreda inom ramen för det resultat som följaktligen har växt fram i samband med 

analysarbetet. Det ena har kretsat kring att bedriva en textanalys kring i vilken grad 

regeringens suicidpreventiva rapport på nationell nivå är neutral relaterat till kön, klass, 

etnicitet och ålder. Den andra uppgiften har inneburit att genomföra sex stycken strategiskt 

utvalda samtalsintervjuer. Det har skett med sammanlagt åtta personer inom kommunen och 

landstinget som har yrkeserfarenheter av förebyggande arbete i suicidfrågor. Utifrån 

samtalsintervjuerna har det vidare varit möjligt att få fatt i informella normer på 

implementeringsnivå ur det intersektionella perspektivet. De mer abstrakta 

suicidförebyggande förhållningssätten i regeringsrapporten har därefter ställts i kontrast till de 

framkomna informella normerna ur empirin. Detta för att belysa att arbetet med att förebygga 

självmord lokalt skiljer sig eftersom den sociala verklighet vi lever i präglas av informella 

normer som indirekt styr resursfördelningarna. Informella normer sätter agendan för vilka 

grupper i samhället som lyfts fram mer än andra grupper, medan somliga grupper samtidigt 

negligeras. Jag har med hjälp av ett intersektionellt perspektiv således kunnat visa att köns-, 

klass-, etnicitets- och åldersnormer påverkar det vardagliga arbetet med suicidprevention. På 

implementeringsnivå styrs resursfördelningar inte av neutrala termer som ”individer”, 

”personer”, ”patienter” eller ”befolkning” som tas fram via nationella riktlinjer. 

     Resultatet har visat att det finns olika informella uppfattningar om kvinnor, män, unga, 

äldre, klass, etnisk bakgrund etc. Jag har fått fatt i tretton stycken exempel på informella 

normer i min analys. Föreställningar som bland annat har inbegripit att unga tjejer uttrycker 

sig på andra sätt än killar, att äldre män i större utsträckning än kvinnor definitivt vill dö i 
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samband med suicidförsök och att invandrartjejer är svårare att nå med preventivt stöd likt 

fritidsaktiviteter på kvällstid. Denna typ av informella normer påverkar i sin tur 

resursfördelningarna inom olika samhällsinstitutioner som arbetar med suicidprevention. 

Somliga grupper beaktas på andra sätt än andra grupper. Dessa upplevelser, erfarenheter och 

ståndpunkter hade inte varit möjliga att få grepp om genom att enbart granska den nationella 

rapporten i suicidprevention. För att få en utökad kunskap om självmord inom forskningen är 

det av vikt att inringa en helhet genom att angripa olika infallsvinklar. Min analys har bidragit 

till att öka förståelsen för att individualiserade resursfördelningar på regeringsnivå skiljer sig i 

motsats till hur arbetet bedrivs i praktiken. Jag har också kommit fram till hur dessa olika 

resursfördelningar (beroende av kön, klass, etnicitet och ålder) kan se ut. Detta fördjupas 

närmare i nästa kapitel. 

 

6.2 Teoretisk och begreppslig referensram 
Jag kommer här att gå närmare in på hur resultatet i analysen förhåller sig till den teoretiska 

och begreppsliga referensramen i studien. Det är intersektionell teoribildning som har varit 

aktuellt. Detta med hjälp av en intersektionell tabell som tagits fram där jag går igenom 

särskilda kombinationer som hittats utifrån kön, klass, etnicitet och ålder.  

     Det är tretton informella normer som framträtt (se rubrik ”5.5 Sammanfattning”). Av dessa 

har det vidare varit möjligt att urskilja somliga särskilt utmärkande intersektionella mönster. 

Jag har i de informella normerna hos intervjupersonerna hittat olika kombinationer och 

skärningspunkter mellan kön, klass, etnicitet och ålder. Tabellen visar följande skillnader: 

  

 Kön Klass Etnicitet Ålder 

Kön  
----- 

 ”Invandrartjejen
” 

1. ”Den unga tjejen” 
2. ”Den äldre 
mannen” 

Klass  ----- ”Klass överlappar 
etnicitet.” 

”Unga på 
Bäckby/Vallby/Råby” 

Etnicitet ”Invandrartjejen” ”Klass överlappar 
etnicitet” 

----- ”Unga med olika 
bakgrund möts inte” 

Ålder 1. ”Den unga 
tjejen” 
2. ”Den äldre 
mannen” 

”Unga på 
Bäckby/Vallby/Råby
” 

”Unga med olika 
bakgrund möts 
inte” 

 
----- 

 

För det första är det två framträdande mönster jag kunnat uttyda ur ett intersektionellt 

perspektiv i relation till suicid(prevention). Tabellen ovan visar två utmärkande kategorier i 

skärningspunkten mellan kön och ålder. Dessa går under benämningarna den unga tjejen 

respektive den äldre mannen. Informella normer om den unga tjejen innefattar flera saker. 

Intervjupersoner upplever att unga tjejer uttrycker sig annorlunda än unga killar genom att 

exempelvis ha ett större behov av att tala om tunga existentiella frågor. Det har framkommit 

att unga kvinnors suicidproblematik ses i termerna av ”ett rop på hjälp” i större utsträckning 

än andra samhällsgrupper. Informella normer om den äldre mannen har berört att äldre män i 

större omfattning än andra grupper är mer definitiva och drastiska i sina suicidala beslut. 

Äldre män upplevs suicidera med avsikten att avlida och inte som ett ”rop på hjälp” i samma 

grad som yngre tjejer. 

     För det andra är invandrartjejen en kategori som sticker ut och främst kan ses i 

skärningspunkten mellan kön och etnicitet, men även utifrån ålder. Invandrartjejer beskrivs i 

informella normer som svårare att nå ut till med preventiva insatser i form av fritidsaktiviteter 
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under kvällstid. Detta på grund av att de upplevs vara hårdare hållna än andra grupper och 

inte få gå ut den tiden på dygnet. 

     För det tredje kan jag även se två framträdande kategorier som går in i varandra och kan 

benämnas som unga på Bäckby/Vallby/Råby samt unga med olika bakgrund möts inte. Det 

finns en oro, hos flera av intervjupersonerna, av att olikheter inte ges chans att mötas vilket i 

sin tur menas påverka den psykiska hälsan negativt. Detta upplevs bero på faktorer som olika 

etniska bakgrunder och beroende av bostadsområde man lever i. Betoningen ligger här i första 

hand på unga individer och är möjlig att kombinera med både klass och etnicitet. 

     För det fjärde, och sista, har en framträdande informell norm bestått av att klass 

överlappar etnicitet. Att tänka utifrån klass och sociala förhållanden går före 

etnicitetsperspektivet. Att ha invandrarbakgrund kommer i andrahand i ett preventivt arbete. 

Detta i relation till att det är den sociala problematiken (likt utbildning, arbete etc.) inom olika 

bostadsområden som istället upplevs vara det centrala. 

     Ur ett intersektionellt perspektiv, i samband med samtalsintervjuerna, har jag kunnat 

märka en tydlig avsaknad av äldre kvinnor som samhällsgrupp. Äldre kvinnor har konkret 

inte förekommit överhuvudtaget i samtalen. En möjlig tolkning utifrån den avsaknaden är att 

äldre kvinnor är en grupp i samhället som tenderar att åsidosättas i relation till andra grupper 

inom suicidprevention. En annan kombination som inte har berörts är kön i förhållande till 

klass. I analysen har sådana specifika mönster, utifrån kön och klass, inte kunnat påträffas. 

     Jag har visat att mitt bidrag till den intersektionella teoribildningen har kunnat synliggöra 

olika skärningspunkter i relation till suicidpreventionsarbete på implementeringsnivå. Detta 

genom att granska informellt framträdande mönster från samtalsintervjuer inom kategorierna 

kön, klass etnicitet och ålder. 

 

6.3 Tidigare forskning 
Danuta Wasserman (2000:134–138) har i sin forskning tagit fram olika förklarings- och 

analysnivåer. Hon har exempelvis pekat på vikten av behandling till patienter med depression 

via läkemedel och psykoterapi ur ett preventivt syfte. Hon använder sig även av begrepp som 

att suicidprevention bör vara individ- och befolkningsinriktad i förklaringsanalyserna. Dessa 

individ- och befolkningsinriktade förhållningssätt är snarlika regeringsdokumentets 

ståndpunkt. Det jag kan tillföra med min studie är att visa att suicidprevention i praktiken inte 

enbart är riktad mot abstrakta områden som ”individer” eller ”befolkningen”. Det 

intersektionella perspektivet i min studie har synliggjort att kön, klass, etnicitet och ålder 

inverkar på suicidprevention genom att yrkespersoner påverkas av informella normer kring 

detta. 

     Emile Durkheims internationellt komparativa suicidforskning har bland annat inneburit att 

statistiskt mäta och jämföra suicidtal beroende av faktorer som kön, länder och årstider. I 

fråga om variabeln ”kön” belyser inte Durkheim (1897: 52) hur de informella könsnormerna 

kan se ut. Det som konkret förs fram och påvisas är att skillnader mellan kön och suicid finns 

och hur skillnaderna statistiskt kan se ut. Han fördjupar sig inte i att se de intersektionella 

mönster som framträder via outtalade antaganden och präglar suicidpreventionsarbetet. 

Genom min studie har en annan förståelse kunnat framträda för att kön, klass, etnicitet och 

ålder påverkar förebyggande resursfördelningar i samhället. Kön är mer än en statistisk 

variabel. Kön är också en informell norm som skapar skillnader vilket medför att vi inte är 

neutrala i vårt arbete med det. 

     Elisabeth Lindbergs suicidforskning har bedrivits i form av biografiorienterade studier. 

Lindbergs insamlade kunskap har skett via personers egna berättelser och uppfattningar om 

självmord. Författaren har varit intresserad av att titta djupare på hur individen uppfattar 

interaktioner med andra i samband med en ”presuicidal process” (1998:17). Det Lindberg har 

gjort är att titta på det sociala samspelet ur ett inifrånperspektiv, såsom den drabbade 
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individen själv upplever det. Det jag har kunnat bidra med i detta fall är att jag har tittat på 

presuicidala processer ur ett intersektionellt utifrånperspektiv. Det vill säga hur personer som 

arbetar med individer med denna problematik betraktar det hela. Den man upplever sig vara i 

dessa sociala samspel, som individ ur ett inifrånperspektiv, måste samtidigt präglas av hur 

man betraktas och behandlas i möten med andra människor. Min studie har uppmärksammat 

att kön, klass, etnicitet och ålder spelar in i upplevelser som andra har av individer med en 

suicidproblematik. Jag tänker att detta även återspeglas i hur individen betraktar sig själv 

genom responsen från dem man möter. 

     Jan Beskows (2005:67–68) forskning har innefattat studiet av suicid ur ett 

olycksfallsperspektiv. Han mäter graden av självmordsrisk ur detta perspektiv genom att se 

till tre avgörande faktorer som påverkar. Dessa är individen, dennes omgivning samt 

tillgången till suicidmedel (likt tabletter, vapen, broar, fordon etc.). Mitt bidrag till denna form 

av forskning är möjlig att belysa genom att även föra in det intersektionella perspektivet i 

bedömning av suicidrisk som olycksfall. Det vill säga att även medvetandegöra att kön, klass, 

etnicitet och ålder påverkar resursfördelningarna i samhället vilket vidare påverkar 

bedömningar av suicidrisk och preventiva insatser som förhindrar olycksfallsuicid. 

 

6.3.1 Förslag på framtida forskningsfrågor 

Ett förslag, ur ett suicidpreventivt perspektiv, är att vidare titta närmare på hur 

samarbetsformerna mellan olika myndigheter och samhällsinstitutioner ser ut på empirisk 

nivå. Det skulle konkret (via enkätundersökningar eller samtalsintervjuer) kunna röra sig om 

hur personal inom exempelvis psykiatrin, socialtjänsten, akutmottagningen, skolan, 

kriminalvården etc. upplever att samarbetet med andra organ fungerar. I detta avseende skulle 

det även finnas utrymme att undersöka eventuella brister som bör beaktas för att effektivisera 

det förebyggande arbetet. Detta med utgångspunkt i att få ner suicidantalet. I samband med de 

samtalsintervjuer jag genomförde kom det stundtals fram att samarbetet mellan andra 

institutioner inte fungerar tillfredsställande alla gånger varav idén om denna framtida 

suicidpreventiva forskningsfråga kom att växa fram. 

 

6.4 Självkritisk diskussion 
Jag upplever att jag lyckats förhållandevis väl i att försöka rama in en helhet inom den ram 

som studien har varit avsedd för. Det finns dock ett par områden som kan vara värdefulla att 

lyfta fram i en självkritisk diskussion: 

     Barn och ungdomsperspektivet har särskilt uppmärksammats då det visat sig att somliga 

intervjupersoner som avsiktligen inte var tänkta att specifikt beröra barn- och 

ungdomsperspektivet tidigare arbetat mycket inom det området i andra sammanhang. Det 

hade varit önskvärt att i högre utsträckning intervjua fler personer som exempelvis har haft en 

större ingång i ett äldreperspektiv. Detta för att väga upp äldre med yngre som åldersgrupp 

och vidare i ett intersektionellt sammanhang. 

     Kön, klass, etnicitet och ålder har ofta varit områden i analysdelen som har vävts in i 

varandra. Detta är avsikten med ett intersektionellt perspektiv, men det har även inneburit att i 

teman som specifikt har varit tänkta att röra exempelvis kön så har andra områden (som ålder 

och etnicitet) tenderat att vävas in. För läsaren kan detta eventuellt ha uppfattats som rörigt i 

vissa avseenden genom att under en temakategori som ”1: Kön” även ta del av aspekter 

rörande ålder etc. Jag har samtidigt försökt att göra mitt bästa i uppdelningarna utifrån de 

rådande premisserna. 

     Det har varit förenat med vissa svårigheter att få fatt i specifika informella normer hos två 

av de totalt åtta intervjupersonerna. Dessa är Klara som arbetar på Akuten samt Anna som 

jobbar som diakon. Klara beskrev bland annat att hon inte kunde se några särskilda skillnader 

i ålder eller kön hos de suicidala patienter hon möter i sitt arbete. Anna anlände senare än de 
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andra två deltagarna under fokusgruppsintervjun. De andra personerna i det samtalet hade 

redan hunnit med att avverka flera ämnen innan hon anlände.  

 

6.4.1 Avslutande reflektioner 
Min studie har klarlagt att informella förhållningssätt rörande kön, klass, etnicitet och ålder 

spelar in och är med och påverkar det preventiva arbetet, i olika riktningar, på både nationell 

och lokal nivå. Jag har även kunnat påvisa kontrasten mellan regeringsrapportens 

huvudsakliga individualiserade neutralitet och intervjupersonernas empiriska informella 

normer. De strategier och riktlinjer som nationellt tas fram, och vanligen beskrivs i abstrakta 

neutrala termer (även om undantag också har kunnat belysas), är inte detsamma som när dessa 

vidare implementeras i praktiken. Resursfördelningar och bemötanden av individer med en 

suicidal problematik eller psykisk ohälsa ser olika ut beroende av kön, klass, etnicitet och 

ålder. Inte minst i kombinationer och skärningspunkter ur ett intersektionellt perspektiv. 

Samhällssynen inom dessa intersektionella områden är dessutom dynamiska vilket innebär att 

de rådande (informella) normer som uppenbarar sig i dagens samtid befinner sig i en ständig 

rörelse även om vi, ur ett mer kortsiktigt historiskt perspektiv, långtifrån alltid är medvetna 

om dem själva. Detta innebär samtidigt att frågor om hur man förebyggande hanterar svåra 

men viktiga samhällsfrågor som självmord är föränderligt över tid och influeras av hur de 

socialt är konstruerade. 
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[Bilaga 1] 

 

Intervjuguide 
 

Tema 1 och 4 har bestått av likadana frågor till intervjupersonerna oavsett yrkesroll av en 

inledande och avrundande karaktär. Andra teman däremellan har kunnat se olika ut 

beroende på vad intervjupersonen arbetar med. Tillhörande följdfrågor har också sett olika 

ut beroende på yrkesinriktning. Yrkeserfarenheter i relation till suicid inom psykiatrin och 

Akuten ser annorlunda ut jämfört med exempelvis arbetsuppgifter inom kommunen där 

personer kan ha arbetat med folkhälsa eller förebyggande insatser till barn och unga inom 

skol- och fritidsgårdsverksamheter. Av det skälet exemplifierar jag frågor av skiftande natur i 

denna bilaga på hur dessa olika typer av mellantemafrågor har kunnat se ut. 

 

 

Inledning 

Jag inleder med att berätta om syftet med intervjun för intervjupersonen: 
 
”Mitt syfte med min uppsats är att få en inblick och ökad empirisk kunskap om 
självmordsförebyggande arbete i Västerås kommun och inom landstinget i Västmanland på 
olika plan. Jag kommer därför att intervjua olika personer inom olika yrkesområden i 
samhället kring deras egna upplevelser och erfarenheter i just deras yrkesroll när det på ett 
eller annat sätt handlar om självmordsförebyggande insatser i Västmanland.” 
 

Frågor 

 

Tema 1: Allmänna frågor: 

 

 Hur länge har du arbetat med det du arbetar med? 
 

 Kan du berätta lite om ditt arbete och hur det ser ut? Vad kan en dag på ditt jobb 
bestå av för uppgifter? 

 

 

Tema 2: Frågor som rör intervjupersonens (roll på sin) arbetsplats i relation till 

suicidprevention och psykisk ohälsa: 

 

 Hur tänker du rent allmänt när det handlar om suicidfrågor och psykisk ohälsa i 
samhället? 

 

 Hur ser du på din arbetsroll inom allmänpsykiatrin/Akuten/kommunen/kyrkan kring 
suicidprevention? 

 

 Berätta om hur ni inom allmänpsykiatrin/Akuten/kommunen/kyrkan arbetar med 
suicidala individer/ungdomar/patienter på ett förebyggande sätt? 

 

 Ser det förebyggande arbetet på din enhet annorlunda ut idag jämfört med fem-tio 
år sedan? På vilket sätt i så fall? 
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 Hur ser utbildningsformerna ut när det gäller suicidprevention för personalen inom 
allmänpsykiatrin/Akuten/kommunen/kyrkan? Hur mycket medel lägger 
kommunen/landstinget på att utbilda personalen i suicidprevention? 

 

 Hur ser du på de resurser som ni har inom 
allmänpsykiatrin/Akuten/kommunen/kyrkan? Finns det resurser som du eventuellt 
kan sakna? 

 

 Hur ser samarbetsformerna på din enhet ut mellan andra 
enheter/samhällsinstitutioner (familjeläkare, socialtjänst osv.)? 

 

 

Tema 3: Frågor om patienternas/individernas/ungdomarnas problematik 

 

 Finns det särskilt utsatta, eller mer vanligt förekommande, grupper av människor 
som du märker behöver extra stöd och hjälp med suicidproblematik jämfört med 
andra grupper? Kan du i sådant fall berätta lite mer om det? 

 

 Kan du se några särskilda mönster i den problematik som dessa individer/patienter 
brottas med som försökt suicidera? (psykiatrin/Akuten) 

 

 Hur ser du på tystnadsplikten om någon i förtroende berättar om sina 
självmordstankar? (kyrkan) 

 

 

Tema 4: Avrundande frågor: 

 

 Är det något du skulle vilja tillägga som inte har tagits upp? 
 

 Har du några andra funderingar? 
 


