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Sammanfattning 
 
Självmord bland unga är en vanlig dödsorsak. Studier visar att arbetet med suicidprevention 

har gett goda effekter för att hindra unga människor att ta sitt liv. Det övergripande syftet 

med denna studie var att undersöka hur skolan tänker kring och arbetar med 

suicidprevention. En kvalitativ studie genomfördes där skolpersonal intervjuades. 

Semistrukturerade intervjuer användes och resultaten från dessa analyserades tillsammans 

med tidigare forskning kring suicidprevention. Det humanistiska perspektivet valdes som 

inspirationskälla, där fokus ligger på filosofen Carl Rogers och hans tankar kring att höra 

samt uppmärksamt lyssnande. Vidare har nationella riktlinjer gällande suicidprevention 

tagits med i analysen. Utifrån insamlad data framkommer det att skolpersonalen som 

intervjuats i denna studie arbetar klientcentrerat med omkringliggande faktorer som stress 

och ångest. Resultaten belyser även hur samverkan mellan skolpersonalen och andra aktörer 

ser ut samt att skolpersonalen anser att det behövs en ökning av resurser i form av personal 

samt utbildning gällande suicidprevention.  

Nyckelord: Suicidprevention, självmord, högstadieskolor, skolkurator, sjuksköterska, lärare 
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Abstract 
 

The suicide rate among young people is a common cause of death. Studies have shown that 

suicide prevention is highly effective in preventing young people from taking their lives. The 

overall objective of this study was to examine how the school is thinking about suicide 

prevention. A qualitative study was conducted in which school staff was interviewed. Semi-

structured interviews were used and the results were analyzed together with previous 

research about suicide prevention. The humanistic perspective was elected as a source of 

inspiration, where the focus has been on the philosopher Carl Rogers and his thoughts on 

hearing and perceptive listening. Furthermore has national guidelines regarding suicide 

prevention been included in the analysis. Based on collected data, it was found that the 

school staff that were interviewed worked with a client-centered perspective and surrounding 

factors such as stress and anxiety. The results also highlight how a collaboration between the 

school staff and other members of the community looks like, and that the school staff believe 

that there is a need for an increase of resources in terms of school staff and education about 

to suicide prevention. 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

Varje år väljer hundratals människor att begå självmord. Under år 2014 tog totalt 1524 

personer sitt liv i Sverige. Detta visar den senaste statistiken från Nationellt centrum för 

suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, NASP (2015). Enligt Nationellt centrum för 

erfarenhetsåterföring från olyckor (2004) innebär det höga kostnader för samhället när en 

individ tar sitt liv eller vårdas för självmordsförsök. Vidare visar siffror från NASP (2010) att 

självmord är en mycket vanlig dödsorsak bland unga människor mellan 13 till 25 år. Lazarus 

och Kalafat (2001) menar att självmord länge varit ett hälsoproblem som inte 

uppmärksammats nog och att skolan varit motvilliga till att arbeta med suicidprevention. 

Lazarus och Kalafat menar att skolan bör vara en plats som arbetar med självmordsfrågor, då 

självmord i USA hamnar på en tredje plats gällande dödsorsaker för unga mellan 15-24 år. 

En del av Världshälsoorganisationen WHO:s program, gällande självmordsprevention som 

har fokus på skolverksamheter, har av NASP (2010) på Riksdagens uppdrag anpassats till 

svenska förhållanden. Tanken med detta stödmaterial är att handleda skolpersonal med att 

hantera frågor som rör självmord samt psykisk ohälsa. Detta genom att presentera olika 

metoder för suicidpreventiva insatser i skolan, tillföra en djupare förståelse kring ämnet samt 

ge kunskap om hur man kan upptäcka unga i riskzonen. I riktlinjerna framkommer det att 

god kunskap krävs för att kunna särskilja vanliga ungdomstendenser från självdestruktiva 

tendenser, för att kunna identifiera riskbeteenden som kan tyda på att en ungdom mår 

psykiskt dåligt och ligger i riskzonen för att ta sitt liv. Att skolpersonal även har en god 

samverkan med andra organisationer samt uppdaterad kontaktinformation ökar chanserna 

till ett komplett bemötande för ungdomar som mår psykisk dåligt. 

NASP (2010) redogör att det är nödvändigt att skolpersonal besitter tillräckligt med kunskap 

gällande suicidprevention samt att skolpersonal får utbildning i hur existentiella frågor 

bemöts och samtalas om. Detta för att våga föra dessa samtal med elever samt med sina 

kollegor, utan att det uppstår situationer som av skolpersonalen anses obehagliga. Det 

föreskrivs även att skolpersonal ska ha god översikt på exempelvis farliga mediciner, 

skjutvapen, kemikalier och knivar som kan användas för att begå självmord. Ytterligare en 

viktig aspekt är att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa och utanförskap. Detta 

förebyggande arbete handlar bland annat om att stärka elevers självförtroende och identitet, 

minska deras stress samt stödja dem i att skapa positiva upplevelser som förbereder dem för 

samhällslivet och kommande relationer (NASP, 2010). 
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Eftersom de flesta unga i åldersspannet 13-25 år studerar innebär det enligt Westerlund och 

Wasserman (2003)  att de spenderar en stor del av sin tid i skolan. Skolpersonal ska därmed 

inte enbart fokusera på studier och undervisning utan även på elevers sociala relationer samt 

hälsa. Backlund (2013) betonar hur elevhälsoteam i skolan har en betydande roll för att unga 

ska kunna utvecklas som sociala individer samt få stöd i sin utbildning. Elever bör få det stöd 

som behövs för att skapa goda förutsättningar för att känna tillhörighet i samhällslivet. 

Uppnås detta kan en god grund skapas som minimerar risken till att en ungdom hamnar i en 

utsatt situation och blir beroende av sociala insatser. För att uppnå detta är det enligt 

Backlund viktigt att skolpersonal har kunskap kring suicidprevention för att tidigt kunna 

fånga upp elever som uppvisar självskadebeteende eller funderar på att begå självmord. I 

synnerhet kan skolkuratorn enligt Parrish (2012) bistå elever med en djupare insikt samt 

förståelse för elevers vardag. Detta då skolkuratorn kan se ungdomen utifrån ett brett socialt 

perspektiv eftersom det sociala arbetet handlar om att skapa en förståelse för människan 

utifrån flera dimensioner, så som biologiska, psykologiska och sociala. 

Trots att NASP har tagit fram riktlinjer för självmordsprevention anpassat till svenska 

förhållanden har Westerlund och Wasserman (2003) i sina undersökningar kommit fram till 

att skolpersonal i Sverige inte besitter den kunskap och beredskap som behövs gällande 

suicidprevention. De flesta skolor har inte kännedom om dessa riktlinjer och personalen har 

inte relevant utbildning för att bemöta elever med självmordstankar. Trots detta finns det 

enligt Westerlund och Wasserman inga antydningar om att märkbara förändringar är på 

ingång gällande införande av suicidpreventionsprogram i skolan. Vidare menar Westerlund 

och Wasserman att det behövs uppföljning samt mer forskning för att skapa insikt i varför 

suicidpreventiva åtgärder och riktlinjer om suicidprevention inte tillämpas på fler skolor. 

Detta för att på sikt kunna främja suicidprevention och få ned antalet dödsfall orsakade av 

självmord bland unga. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur skolpersonal på högstadieskolor tänker kring 

och arbetar med suicidprevention. 

- Hur ser suicidprevention ut i skolan? 

- Hur ser samverkan ut mellan skolkuratorer, skolsköterskor och lärare gällande 

suicidprevention i skolan? 

- Hur kan arbetet gällande suicidprevention utvecklas i skolan? 
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1.3 Centrala begrepp 

Unga, ungdomar och elever – tidigare forskning som använts som underlag för denna studie 

syftar med dessa begrepp till personer 13-25 år. Det empiriska materialet som använts i 

denna studie syftar med dessa begrepp till personer i högstadiet (12-16 år). 

Självmord – definieras i Nationalencyklopedin som en destruktiv handling som avsiktligt 

utförs av individen själv och leder till döden. 

Skolpersonal – definieras i denna studie som skolkuratorer, skolsköterskor, lärare samt 

socialpedagoger 

Suicid – definieras i Nationalencyklopedin som en fackterm för självmord. 

Självmordsförsök och suicidförsök - definieras enligt Nationella rådet for 

självmordsprevention (1995) som ett ”Livshotande eller skenbart livshotande beteende, i 

avsikt att sätta sitt liv på spel eller göra intryck av en sådan avsikt, men som inte leder till 

döden” (s.12). 

 

Suicidprevention - definieras enligt Nationella rådet för självmordsprevention (1995) som 

”åtgärder för att förebygga självmordshandlingar” (s.13). 

2 TIDIGARE FORSKNING 

Den tidigare forskningen som redovisas nedan består av fem vetenskapliga artiklar och en 

rapport gällande suicidprevention beträffande kunskap, inställningar, erfarenheter samt 

vilka effekter suicidpreventiva åtgärder har haft för samhället i stort och för professioner som 

arbetar med människor. För att finna information användes både publika 

forskningsdatabaser samt databaser tillhandahållna genom Mälardalens Högskola, De 

sökord som användes var: suicid, suicidprevention, school, necessary, attitudes, 

suicidprevention in school, suicidpreventionsarbete, suicidpreventionsarbete i skolan, 

självmord, självmord i skolan, metoder mot självmord. Den tidigare forskningen redovisas 

genom följande teman: 

- Självmord – ett mångdimensionellt problem  

- Skolan – en viktig arena avseende suicidprevention  

- Suicidpreventiva åtgärder och dess betydelse.  



4 

 

2.1 Självmord – ett mångdimensionellt problem 

Osteen, Jacobson, och Sharpe (2014) utförde en interventionsstudie i USA där 73 

socialarbetarstudenter på mastersnivå deltog. En kvantitativ online studie i form av ett 

frågeformulär, genomfördes för att undersöka vad dessa studenter ansåg om sin utbildning 

samt vilken kunskap och inställning de hade till suicidprevention. Resultatet visar att det 

fanns ytterst lite eller helt saknades utbildning i bemötandet av personer med 

självmordstankar. Detta skapade negativa attityder hos en stor del av socialarbetare på grund 

av att socialarbetare anser sig vara oförberedda att bemöta dessa individer. Trots dessa 

negativa attityder och avsaknaden av kunskap är det enligt Osten m.fl. (2014) ett faktum att 

socialarbetare kommer att bemöta individer som har självmordstankar eller är 

självmordsbenägna. Socialarbetare är det yrket som dominerar den statliga vården mot 

psykisk ohälsa i USA. Arbetet med klienter som har självmordstankar anses vara utmanande 

och påfrestande vilket stärker socialarbetarnas attityd gentemot avsaknaden av utbildning. 

Osten m.fl. anser även att det finns en rådande oro hos socialarbetare i att bli anklagad för att 

vara en bidragande faktor till det suicidala beteendet, vilket bidrar till att socialarbetare 

börjar tvivla på sin egen förmåga att hjälpa. Studien visade att bristen på adekvat utbildning 

därigenom kan påverka de anställdas hälsa samt klientens hälsa och behandling. 

Majoriteteten av socialarbetarstudenterna önskade att deras skolgång innefattade utbildning 

för att kunna bemöta självmordsbenägna klienter samt få kunskap om suicidprevention.  

Morris och White (2010) genomförde en kvalitativ fallstudie för att undersöka 

implementeringen av ett suicidpreventionsprogram i en gymnasieskola i Vancouver, Kanada. 

Forskarna observerade när dessa program genomfördes i två klasser med 20-25 elever i varje 

klass. Eleverna fick delta i lektioner gällande suicidprevention. I samband med dessa 

lektioner hölls intervjuer med fem lärare och sex elever. Detta var av intresse då införandet 

av olika suicidpreventionsprogram har haft goda effekter på elevers kunskap om självmord 

samt visat en minskning av självmord bland elever som deltagit i sådana program. Dock 

menar Morris och White att det finns svårigheter i det förebyggande arbetet eftersom unga 

människor är komplexa individer som funderar över sin existens utifrån ett flertal olika 

aspekter, som religion, politik, historia etcetera. Därför, menar Morris och White, kan inte 

enbart en strategi för att förbygga självmord appliceras generellt.  

Syftet med studien gjord av Morris och White (2010) var att undersöka hur ett suicidprogram 

påverkade elevers samt lärares kunskap och inställning till självmord och 

självmordsförebyggande åtgärder, med utgångpunkt i att det är ett komplext och 

mångdimensionellt arbete. Vad som framkom i studien var att då det är ett komplext 

problem som kan ha orsaker i medicinska, historiska och sociala förklaringar, behövs det ett 

flertal olika lösningar. En djupare förståelse för varför unga tar sitt liv behövs för att kunna 

bemöta problemet på ett omfattande sätt. Forskarna menar att när exempelvis självmord 

förklaras och bearbetas utifrån psykisk sjukdom, finns risken att man åsidosätter andra 

viktiga faktorer som exempelvis ångest och stress. Självmord behöver betraktas som ett 

osäkert, oförutsägbart och mångdimensionellt begrepp för att kunna förstå det komplexa 

arbetet som krävs av lärare och skolan. I intervjuerna framkom det enligt Morris och White 

att de lärare som undervisar om självmordsprevention i vissa fall helt saknar kunskap ifall de 
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agerat rätt eller fel samt om informationen som förmedlats har skadat eleverna. Lärarna 

anser att något måste göras men att det blir svårt att veta vilka insatser som ska prioriteras. 

Utifrån både lärarnas och elevernas svar anser forskarna att diskussioner om självmord 

behövs. I diskussioner behövs reflektioner kring bland annat moral, inlärt beteende, 

konsekvenser av psykiska sjukdomar samt samhällsnormer. Införandet av denna aspekt i 

arbetet med suicidpreventionen leder till ett mindre enkelspårigt arbete, och i förlängningen 

till mindre stress hos skolpersonalen. Detta då de får mer anpassade verktyg för att hantera 

ett mångfacetterat problem. 

2.2 Skolan – en viktig arena avseende suicidprevention 

King, Price, Telljohnn, och Wahl (1999) utförde en kvantitativ studie med avsikt att 

undersöka vad högstadielärare, med inriktning på hälsa, ansåg om sin förmåga att kunna 

identifiera elever med självmordstankar samt minska sannolikheten för att dessa elever tar 

sitt liv. Studien genomfördes i USA, där 500 lärare slumpvist valdes ut från två olika 

hälsoutbildningsförbund varvar 228 respondenter inkluderades i resultatet. Samtliga 

respondenter fick svara på ett frågeformulär för att ta reda deras kunskap och erfarenheter 

gällande självmord bland ungdomar. Det mest utmärkande resultatet var att det fanns ett 

behov av suicidpreventionsutbildning. Lärarna ansåg att det ligger i deras roll att kunna 

identifiera elever med självmordstankar. Trots detta ansåg endast nio procent att de hade 

den kunskap som krävs för att kunna upptäcka dessa elever. Detta menar King m.fl. grundar 

sig bland annat i att lärarna saknade tillräcklig utbildning gällande riskfaktorer rörande 

suicid. Många av lärarna var osäkra på sin förmåga att hantera problemet. Dock ansåg de att 

en hänvisning till skolkuratorn är möjlig. I de skolor som hade ett kristeam upplevde lärarna 

en trygghet i arbetet kring suicidprevention. Detta eftersom det fanns kunnig personal att 

rådfråga vid behov. King m.fl. menar att lärare inte hinner skapa nära kontakt med sina 

elever i de fall klasserna är stora och eleverna många, vilket kan försvåra möjligheten att 

identifiera riskfaktorer. De flesta lärare i denna studie ansåg att skolor bör implementera 

suicidpreventionsprogram. Att hindra någon från att ta sitt liv skulle vara den största 

bedriften de gjort.  

En litteraturstudie har gjorts av Lazarus och Kalafat (2001) där data från främst USA har 

sammanställts. Litteraturstudien avsåg forskning angående insatser för att motverka 

självmordstankar samt beteenden som kan kopplas ihop med viljan att begå självmord hos 

skolelever. Den viktigaste aspekten som framkom var att självmord är ett starkt 

underprioriterat hälsoproblem. Statistik från litteraturstudien visade att det dagligen år 2001 

i USA skedde 85 fullbordade självmord och cirka 1 500 till 2 000 självmordsförsök. 

Forskarna menar att skolsystemet varit motsträviga till att hantera detta problem. Skolan bör 

arbeta mer proaktivt, i synnerhet då självmord är den tredje största dödsorsaken bland unga 

mellan 15-24 år, samt att antalet självmord ökat signifikant de senaste årtiondena. Forskarna 

föreslår att skolpersonal lär sig utläsa riskfaktorer för självmord och även lägga samman 

ungas stigande självmordstendenser i relation till olika situationer och problem som de unga 

har varit med om. Risken att en ungdom uppvisar självmordstendenser i sina handlingar går 
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hand i hand med flertal olika händelser i livet som tillsammans blivit allt för påfrestande för 

ungdomen att hantera. Lazarus och Kalafat konstaterar att självmordstendenser inte enbart 

kan förklaras utifrån psykisk ohälsa eller en enstaka händelse, utan kan växa fram utifrån ett 

flertal negativa situationer i livet. Vidare menar Lazarus och Kalafat att det bör arbetas med 

skyddande faktorer för att unga ska kunna hantera negativa situationer väl och dessa faktorer 

kan även verka för att andra destruktiva beteenden motverkas. Skolan ansvarar inte enbart 

för att ge teoretisk utbildning utan har även möjligheten att lära unga om samhällslivet och 

sociala relationer. Detta innebär enligt Lazarus och Kalafat att skolan har goda 

förutsättningar för att tillämpa suicidpreventiva åtgärder. För att skapa goda förutsättningar 

för detta är det dock en nödvändighet att skolan har ett välfungerande elevhälsoteam. 

Westerlund och Wasserman (2003) har genomfört en kvantitativ studie för att utforska hur 

suicidprevention såg ut i högstadie- och gymnasieskolor i Sverige. 837 av 1000 slumpmässigt 

utvalda rektorer var respondenter till en postenkät som bestod av totalt 18 frågor. Denna 

undersökning visade att skolor i Sverige överlag saknar beredskap när det kommer till att 

upptäcka samt stödja elever som mår psykisk dåligt och har självmordstankar. Resultatet 

tyder också på att det inte finns några planer på att införa konkreta riktlinjer för 

skolpersonalen att följa, trots att det finns riktlinjer anpassade för skolor i Sverige. 

Westerlund och Wasserman anser att detta resultat är allvarligt då det finns forskning som 

visar att användandet av väl utformade riktlinjer och metoder har minskat antalet 

självmordsförsök och självmord bland unga.  

Enligt Westerlund och Wasserman (2003) är det viktigt att ha stödinsatser i skolan för att 

förhindra självmord bland unga. Eftersom det är skolplikt i Sverige innebär det att alla barn 

under sin uppväxt tillbringar stor del av sin tid i skolan och därmed blir skolan en viktig plats 

att arbeta förebyggande med självmord. Men hur dessa insatser ser ut i praktiken skiljer sig 

från skola till skola menar Westerlund och Wasserman. Vissa skolor saknar konkreta 

riktlinjer för suicidprevention och självmordshantering. I sin undersökning belyser 

Westerlund och Wasserman att en anledning till att många skolor saknar suicidpreventiva 

åtgärder, trots att det finns ett uppvisat intresse, kan grunda sig i en rädsla av att misslyckas. 

Detta eftersom självmord är ett ämne som av många kan upplevas som komplext. Det kan 

medföra att inga åtgärder alls tas för att inte riskera att göra fel eller orsaka större skada. 

Detta kan förstås menar Westerlund och Wasserman utifrån att det finns forskning som visar 

att information om suicid som sprids utan noggrann bearbetning samt uppföljning, kan 

medföra negativa effekter och i värsta fall få unga att begå självmord.  

2.3 Suicidpreventiva åtgärder och dess betydelse 

Crane och Florentine (2010) genomförde en forskningsöversikt för att se vilka effekter som 

uppstår när man begränsar tillgången till olika metoder som används för att begå självmord. 

I sin artikel tar forskarna upp hur det runt om i världen de senaste decennierna, har 

implementerats strategier för att motverka självmord. Crane och Florentine menar att det är 

viktigt att förstå olika faktorer som bidrar till självmordstankar samt att kunskap behövs för 
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att förstå omständigheter som leder till att en människa bestämmer sig för att ta sitt liv. 

Forskarna anser även att om olika metoder som används för att ta sitt liv begränsas, skulle 

detta kunna minska önskan att begå självmord hos personer i fråga. Crane och Florentine 

framför att om personer som är självmordsbenägna tidigt skulle få hjälp, i form av 

exempelvis psykosociala insatser för att hantera problem eller svåra situationer i livet, skulle 

viljan att begå självmord och självmordstankar minska. Det finns olika sätt att arbeta med 

suicidprevention, men det är enligt Crane och Florentine (2010) viktigt att skilja på de 

kognitiva samt fysiska handlingarna. När Crane och Florentine talar om de fysiska 

handlingarna, menar de att det är viktigt att begränsa tillgången till olika metoder som till 

exempel användandet av läkemedel, vapen, gas eller möjligheten att hoppa från en bro. 

Kognitiva tankar hos individer som mår dåligt kan enligt Crane och Florentine (2010) lätt 

leda till självmordstankar, när negativa känslor, brister i tankemönster och hopplöshet 

uppstår parallellt. När detta uppstår är individen mottaglig för olika utlösande faktorer som 

kan medföra att individen i fråga faktiskt försöker ta sitt liv. Författarna talar om hur 

kognitiva tankar kan influeras negativt av yttre påverkan. Exempelvis när media rapporterar 

om självmord och omedvetet sprider kunskap om tillvägagångssätt vid självmord. Ett 

självmord i Hong Kong år 1998, uppmärksammandes mycket i media. Detta samtidigt som 

staden befann sig i en ekonomisk kris som lett till ett ökat självmordantal. Media 

rapporterade bland annat om tillvägagångssättet och hur detta sätt resulterar i en lindrig 

död. Detta bidrog till att antalet självmord ökade ytterligare och metoden i fråga blev den 

absolut vanligaste (Crane & Florentine, 2010).  

2.4 Reflektion kring tidigare forskning  

Då syftet med denna studie är att undersöka hur skolpersonal tänker kring och arbetar med 

suicidprevention har ovanstående artiklar gett en god grund samt tillfört olika perspektiv för 

att skapa en förståelse till den komplexitet som finns i arbetet med självmordsbenägna 

individer. Ett gemensamt drag som kunde utläsas från den tidigare forskningen var att 

skolpersonal saknar utbildning och kunskap gällande suicidprevention. Detta kan innebära 

att deras arbete präglas av en osäkerhet gällande hantering av unga som är 

självmordsbenägna eller har självmordstankar. Ett annat gemensamt drag som kunde utläsas 

var att mer kunskap avseende suicid önskades av olika professioner. Att få en insikt i hur 

skolpersonal handskas med suicidprevention samt se vilka resultat suicidpreventiva åtgärder 

har tillfört för att minska antalet dödsfall, fördjupar samt berikar det empiriska material som 

insamlats för denna studie. 
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3 TEORETISKA PERSPEKTIV 

Valet av teori är baserat på den relevans som finns mellan Carl Rogers klientcentrerade 

arbete och skolpersonalens arbete avseende suicidprevention. Vi anser att Rogers begrepp, 

uppmärksamt lyssnande, att höra samt höras är av vikt då skolpersonalen som intervjuades 

i denna studie anser att varningssignaler måste uppmärksammas och de arbetar med att 

skapa tillitsfulla relationer med ungdomar. Skolpersonalen arbetar således med att höra 

ungdomarna på ett djupare plan, att höra de outtalade meddelandena som kan ses som 

varningssignaler och därmed upptäcka ungdomar som befinner sig i riskzonen för suicid. Vi 

ser dock att vidare forskning inom ämnet kan analysera resultatet med hjälp av 

empowerment begreppet. Detta då den insamlade empirin hade stora inslag av arbetet med 

att öka ungas självkänsla, genom att ge ungdomarna rätt verktyg för att kunna hantera olika 

sociala relationer och situationer. 

3.1 Humanistiska perspektivet 

Det humanistiska perspektivet grundades tidigt på 1900-talet och är en filosofi som betonar 

människans fria vilja samt människans sökande efter personlig utveckling och någon slags 

mening. Människor försöker ofta finna någon slags mening eller meningsfullhet i livskriser 

och när det råder trauma. Exempel på trauma kan vara självmordsförsök eller tankar om att 

vilja begå självmord. Anledningen till att människor vid traumatiska omständigheter söker 

mening är för att lidandet annars skulle kännas svårhanterligt och helt enkelt meningslöst 

(Parrish, 2012). Vid trauma ska den professionelle fokusera på aspekter hos personen som 

hindrar denne från att ta sitt liv (Frankl, refererad i Parrish, 2012). Att hitta dessa aspekter, 

som kan lyfta personen, anses vara fundamentala för att motarbeta känslan av hopplöshet 

som kan finnas hos personen (Parrish, 2012).  

3.1.1  Klientcentrerat arbete 

När det talas om det humanistiska perspektivet inom socialt arbete är det vanligt att 

perspektivet kopplas samman med Carl Rogers och hans fokus på klientcentrerat arbete. 

Kärnan i det klientcentrerade arbetet består av uppmärksamt lyssnande. Detta lyssnande är 

inte dömande utan optimistiskt för att kunna förstå den enskilde, dess situation och därmed 

kunna hjälpa denne (Parrish, 2012). När Rogers (1969) själv beskriver det som kommer att 

benämnas som klientcentrerat arbete menar han att den professionelle ska vara subjektiv i 

mötet med den enskilde. Mötet ses som ett möte mellan två människor, där maktskillnaden 

mellan den professionelle och den enskilde ska vara så jämlik som möjligt. Detta innebär att 

professioner som arbetar med människor inte ska vara dömande, utan se varje människa 

som en värdefull samhällsmedlem med ett unikt egenvärde och inte objektifiera den enskilde. 

I mötet med den enskilde ställs krav på den professionelle enligt Rogers, att vara trygg och 

verkligen höra samt förstå vad den enskilde berättar, oavsett vart det leder. Den 

professionelle ska ha ett empatiskt förhållningssätt gentemot den enskilde samt skapa ett 
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klimat i mötet, att den enskilde känner att han eller hon kan öppna upp sig och bli hörd. 

Rogers menar att det är viktigt med en tro på den enskilde. Tro på att han eller hon har de 

förmågor, styrkor och möjligheter som krävs för att uppnå en mening, ett självförverkligande 

och slutligen en känsla av välbehag. 

Två återkommande ord som Rogers (1969) använder sig av i analysen av mötet mellan den 

enskilde och den professionelle är att höra och höras. När någon verkligen hör vad den 

enskilde säger blir det en tillfredsställelse för den som talat och detta kan då berika dennes 

liv. Det blir en genuin kontakt mellan dessa två personer och att höra i denna bemärkelse är 

på ett djupare plan. Det är inte endast ord man hör utan även den enskildes tankar, känslor 

och innebörden av vad den enskilde egentligen vill berätta samt meddelanden som finns i det 

outtalade. Att höra på ett djupare plan beskriver Rogers ibland som att höra ett tyst rop. Det 

tysta ropet kan vara ett meddelande som den enskilde bär på men inte uttrycker högt på 

grund av exempelvis rädsla. Dessa meddelanden bör man försöka lära sig att höra, att den 

enskilde kan få respons eller hjälp om det behövs.  

En situation som Rogers (1969) exemplifierar för att vi ska förstå ett tyst rop och därmed 

vikten av att höra, är när han hade ett samtal med en ungdom som var hans klient. 

Ungdomen sa att han inte hade några som helst mål i livet, att det inte fanns någonting som 

han skulle vilja göra. Efter att Rogers ställt frågan några gånger samt omformulerat den för 

att på något sätt få ungdomen att komma på ett mål med livet, säger ungdomen Jo förstås, 

jag vill fortsätta att leva. Denna mening berörde Rogers, för innebörden kunde betyda att 

ungdomen precis som andra människor helt enkelt ville leva. Samma mening kunde om man 

lyssnade på ett djupare plan även betyda att det inte alltid varit en självklarhet för ungdomen 

att vilja leva. Rogers gav i denna situation ungdomen svar som på flera plan kunde besvara 

det ungdomen sagt, just för att ungdomens mening kunde ha olika betydelser som då kräver 

olika svar. Rogers var även öppen och icke-dömande i sitt lyssnande och därmed mottaglig 

för mer information om det som ungdomen precis berättat. Att verkligen höra menar Rogers 

är viktigt just för att situationer som dessa kan uppstå. Rogers menar att anledningen till att 

ungdomen sade denna mening var för att Rogers var öppen och visade att han verkligen 

hörde ungdomen när denne talade. I slutet på samtalet berättade ungdomen att han nyligen 

tänkt ta livet av sig, genom att skjuta sig.  

Enligt Rogers (1969) resonemang börjar människor må dåligt eller tappa hoppet om livet för 

att de inte blir hörda. De blir mer och mer instängda i sin egen verklighet och det blir snabbt 

det enda stället som de kan leva på. Det finns inget hopp, någon tro eller något förtroende för 

det verkliga livet. Svaret från den enskilde i dessa tillfällen blir ”Vad tjänar det till?” Rogers 

(1969, s.203). Den enskilde ska känna att det gynnar honom eller henne att berätta, att det 

som berättas är viktigt och meningsfullt. För när någon verkligen hör på den som talat kan 

känslor av tacksamhet uppstå för denne, det blir en befrielse då den enskilde fått uttryck för 

sitt meddelande och därmed även fått en ärlig respons. Att bli hörd är en möjlighet till 

förändring. Det blir lättare för den enskilde att fortsätta tala och känslan av att vilja berätta 

ökar (Rogers, 1969).  
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Rogers (1969) antyder att det vid traumatiska omständigheter, där någon exempelvis försökt 

begå självmord eller har tankar om självmord, är av yttersta vikt att höra den enskilde. Att 

höra kan rädda den enskilde från de tankar eller känslor som denne inte kan hantera. Den 

enskilde kan öppna upp sig och berätta om sin upplevelse av sitt självmordsförsök. Samtidigt 

kan det bli problematiskt vid de tillfällen man inte lyckas höra den enskilde, när man efter ett 

samtal inser att man inte lyssnat eller till och med förvridit den sanning den enskilde 

berättat. Detta kan för den enskilde kännas kränkande eller leda till en frustration där denne 

känner sig ensam och inte behövd. Känslan av att vilja ta sitt liv kan därmed bestå, då den 

enskilde inte fått någon bekräftelse på sin berättelse och det tysta ropet har egentligen inte 

hörts då ingen lyssnat.  

4 METOD OCH MATERIAL 

4.1 Val av metod 

Eftersom studiens syfte var att undersöka hur skolpersonal tänker kring och arbetar med 

suicidprevention har kvalitativ metod valts och semistrukturerade intervjuer med 

skolpersonal genomförts. Anledningen till valet av semistrukturerade intervjuer var att 

kvalitativa intervjuer har som Bryman (2008) menar ett intresse riktat mot respondenternas 

erfarenheter och åsikter, vilket även denna studie har då vi velat undersöka hur skolpersonal 

tänker kring suicidprevention samt vad i arbetet gällande suicidprevention behöver 

utvecklas. I linje med detta har en induktiv ansats valts, då det empiriska materialet fått 

avgöra vilken teori och vilka begrepp som använts. Den semistrukturerade intervjun tillät oss 

även att under intervjuns gång ställa följdfrågor för att få mer utvecklade svar samt djupare 

förståelse gällande frågan som respondenten besvarat. 

4.2 Urval, datainsamling och genomförande 

Urvalet av intervjupersoner var som Bryman (2008) talar om, ett målinriktat urval. Detta på 

grund av att valet av intervjupersoner har en direkt koppling till studiens syfte samt 

frågeställningar. Vi har även gjort ett strategiskt urval, då vi ville komma i kontakt med de 

personer som i skolan möter ungdomar och kan tänkas arbeta med suicidprevention. I början 

av studien var tanken med urvalet att välja skolor där det hade skett ett självmord och där 

skolpersonal således hade erfarenhet av självmord bland elever, för att ha en viss säkerhet 

kring att respondenterna hade någonting att säga gällande det aktuella ämnet. Dock fick vi 

inget deltagande från de berörda skolorna, vilket resulterades i att andra skolor kontaktades. 

Detta tror vi kan påverka studiens resultat då det blev ett icke konsekvent urval. 
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Det första som gjordes gällande denna studie var att ett syfte och frågeställningar 

utformades. Sedan samlades information om suicidprevention in genom artiklar samt 

litteratur och därefter började utformandet av delen, tidigare forskning. Denna ordning på 

processen är vanlig menar Larsson (2005) när det kommer till kvalitativ forskning. När all 

tidigare forskning var insamlad och syftet samt frågeställningarna stämde överens med den 

insamlade informationen, sammanställdes en intervjuguide (se Bilaga A). Intervjuguiden 

pilottestades på två personer innan vi genomförde intervjuer som använts i denna studie. 

Detta för att det skulle finnas möjlighet till att korrigera intervjufrågorna. Det är enligt 

Bryman (2008) vanligt att frågorna i en semistrukturerad intervju ställs efter varandra men 

detta är inte en nödvändighet. Frågorna kan komma i en ostrukturerad ordning, vilket 

skedde vid våra intervjutillfällen med samtliga respondenter. Frågorna ställdes i den ordning 

som passade, beroende på vad som sades och vad respondenterna svarade i föregående fråga.  

Olika skolor i Södermanlands län och Västmanlands län kontaktades både via telefon och 

mail. Vi tog oss till de skolor där respondenterna arbetade och där ägde även intervjuerna 

rum. Samtliga intervjuer spelades in på en diktafon eller mobiltelefon för att senare kunna 

transkriberas. I denna studie har totalt åtta personer deltagit. Grundtanken med studien var 

att genomföra sex individuella intervjuer med två skolkuratorer, två skolsköterskor samt två 

lärare. Inledningsvis tackade fem personer ja till ett deltagande. Dessa fem personer var en 

skolkurator, en skolsköterska och en lärare på en skola samt en skolkurator och en 

skolsköterska på en annan skola. Skolkuratorn och skolsköterskan som arbetade på en av 

skolorna, ville att deras två intervjuer skulle ske samtidigt i samma rum. Vår grundtanke var 

att ha separata intervjuer med varje profession men eftersom detta var någonting 

respondenterna önskade och vi inte ville förlora dem som deltagare, bestämde vi att det var 

ok. För att ha en liknande struktur vid nästa intervjutillfälle tillsammans med skolkuratorn, 

skolsköterskan samt läraren på den andra skolan genomfördes även denna intervju med alla 

tre respondenter samtidigt i samma rum.  

När dessa två gruppintervjuer med de fem respondenterna var genomförda och bearbetade, 

bestämde vi oss för att kontakta fler personer för ett deltagande. Detta för att vi ville ha 

empiri av varje profession samt höra deras åsikter och tankar i enskilda intervjuer. Vi 

kontaktade därmed en lärare, en skolsköterska och en socialpedagog vid tre olika skolor. 

Anledningen till att vi kontaktade en socialpedagog var för att vi inte fick något deltagande 

från ytterligare en kurator. När vi fått ett godkännande för ett deltagande av läraren, 

skolsköterskan samt socialpedagogen tog vi oss till de respektive skolorna de arbetade på och 

genomförde samtliga tre intervjuer. Dessa intervjuer var också semistrukturerade där samma 

intervjuguide som använts vid tidigare intervjuer användes.   

4.3 Databearbetning och analysmetod 

Efter insamlingen av data genom intervjuer transkriberades intervjuerna i ett 

transkriberingsprogram, Express Scribe Transcription Software Pro, för en effektivare och 

smidigare transkribering. Programmet läste upp intervjuerna i ett mer långsamt tempo vilket 
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underlättade transkriberingen genom att vi hann skriva ned precis allting som sades. Efter 

detta gjordes en granskning av all information som samlats in för att lättare få en bild av de 

resultat som uppkommit och slutligen tematiserades detta tillsammans med information från 

tidigare forskning. Detta för att hitta svar som kunde användas till att besvara studiens syfte 

samt frågeställningar.  

4.4 Etiskt ställningstagande 

Hänsyn har tagits till de forskningsetiska kraven samt att intervjupersonerna informerades 

gällande dessa krav via mail. I mailet fanns ett utformat missivbrev (se Bilaga B) där de fyra 

etiska grundprinciperna förklarades på ett lättbegripligt sätt. Dessa fyra grundprinciper är 

enligt Bryman (2008) Informationskravet som innebär att forskaren måste ge 

respondenterna information om studien samt att deras medverkan är frivillig. 

Respondenterna har även när som helst under intervjuns gång möjlighet att avbryta vidare 

medverkan. Samtyckeskravet som innebär att respondenterna bestämmer över sin egen 

medverkan, ett godkännande behövs antingen muntligt eller skriftligt. 

Konfidentialitetskravet som innefattar att personlig information om respondenterna inte får 

redovisas på ett sätt som kan avslöja deras identitet, de är helt anonyma. Information som 

samlats ihop måste även bevaras säkert, att ingen utomstående kommer åt det. Det sista 

kravet är Nyttjandekravet som innebär att de resultat som framkommit i studien endast 

används i studiens syfte.  

I detta arbete är samtliga respondenter anonyma och därav namnges de i form av deras 

professioner. Då det finns flera respondenter med samma yrkestitel har de fått en siffra efter 

sin yrkestitel. Samma siffra visar att de arbetar på samma skola.  

5 RESULTAT OCH ANALYS 

5.1 Hur ser suicidprevention ut i skolan? 

5.1.1 Varningssignaler 

Det empiriska materialet som insamlats för denna studie visar att det enligt respondenterna 

på de aktuella skolorna arbetas för att minska ohälsan bland unga. Samtliga respondenter är 

eniga om att skolan är en viktig arena där unga behöver trygghet och stöd för att utvecklas. 

Skolpersonalen i denna studie anser att deras huvuduppgift är att kunna se varningssignaler 

samt utläsa riskfaktorer. Socialpedagogen poängterar starkt att dessa signaler så fort som 
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möjligt ska snappas upp, då minsta lilla signal kan vara ett rop på hjälp. Vidare menar 

socialpedagogen att man ska ha en tät relation med ungdomarna för att tidigt 

uppmärksamma dessa signaler samt för att ungdomarna ska känna trygghet i att vända sig 

till skolpersonalen. Kontakten ska vara kontinuerlig då den förstärker relationerna och bidrar 

till att arbetet med ungdomarna blir bättre. ”Relationer är allt” säger skolkurator 1 som också 

poängterar att en god relation med ungdomar är ett måste. Den täta relationen som 

socialpedagogen talar om kan kopplas ihop med den genuina kontakten som två personer har 

om den som lyssnar verkligen hör den som talar. Om man applicerar denna genuina kontakt i 

relationer som finns mellan skolpersonalen och ungdomarna, kan personalen höra 

ungdomarna på ett djupare plan. De kan höra ungdomarnas egentliga tankar och känslor. 

Det tysta ropet, meddelanden som finns i det outtalade ska skolpersonalen också höra, då 

dessa tysta rop kan ses som varningssignaler och ska som socialpedagogen redan nämnt, 

snabbt fångas upp (Rogers, 1969).  

Lärare 2 instämmer med socialpedagogen och menar att ungdomar oftast inte väljer att 

öppna upp sig för någon som de har gått förbi ett par gånger i skolan. Skolsköterska 4 menar 

att det är blir mer märkvärdigt för ungdomar att gå till skolsköterskan än till exempelvis 

lärare eller andra vuxna som de har en närmare kontakt med på skolan. Skolkurator 3 anser 

också att dessa relationer är viktiga då de tillåter att fler samtal med ungdomarna sker och 

det är i dessa samtal som viktig information framkommer. Exempelvis kan det framkomma 

att ångesten över att inte vilja komma upp ur sängen handlar om en underliggande 

depression. Skolsköterska 3 fortsätter: 

”Det var en som hade skurit sig i tummen. Och medan jag plåstrade om tummen såg jag att 

hon hade rispat sig på armen. Jag hade ju kunnat blunda då. Men det gör man inte… Jag skulle 

inte kunna gå hem om jag hade blundat för det… tänk att gå hem med vetskapen att någon 

mår så fruktansvärt dåligt.” 

Vid misstanke om varningssignaler och även i förebyggande syfte menar socialpedagogen att 

det i skolan bör pratas om självmord och suicidprevention. Att inte bli hörd leder till att 

människor mår dåligt och till att de blir mer och mer instängda i sin egen verklighet, vilket 

tillslut blir det enda stället som de kan leva på. Det finns inget hopp, någon tro eller något 

förtroende för det verkliga livet (Rogers, 1969). Socialpedagogen menar att det är farligt att 

mörka och inte prata om självmord och suicidprevention eftersom en instängdhet kan skapa 

spekulationer, ”att tysta ned det, är inte riktigt vår melodi”. Med detta menar 

socialpedagogen att skolan denne arbetar på förespråkar en öppenhet oavsett vad det gäller. 

Att förespråka öppenhet och att tala med ungdomar på skolan om suicidprevention kan leda 

till att ungdomarna känner en befrielse och en tacksamhet över att det aktuella ämnet inte 

skambeläggs utan skolpersonalen hör och uppmärksammar ungdomarna. Vilket ytterligare 

kan resultera i att ungdomarna får en känsla av att de vill samt vågar berätta saker för 

skolpersonalen (Rogers, 1969). 
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5.1.2 Förebyggande arbete 

Det är viktigt att skolan har stödinsatser menar Westerlund och Wasserman (2003) eftersom 

det är skolplikt i Sverige, vilket innebär att alla unga under sin uppväxt spenderar en stor del 

av sin tid där. Enligt NASP (2010) kan skolpersonal dock uppleva att det är obekvämt att 

bemöta elever med självmordstankar och aktivt arbeta med suicidprevention, då 

skolpersonal ofta saknar tillräcklig med kunskap om suicid. Skolkurator 1 anser att man 

öppet ska prata om självmord men att man ska veta hur man pratar om det. Skolkuratorn 

poängterar till skillnad från socialpedagogen, att det är lite problematiskt när det kommer till 

suicidprevention och uttrycker: 

 ”Många säger ju att man inte ska, man har ju vissa sådana här temadagar och sådana här 

saker och det tycker inte jag att man ska ha när det gäller suicid eller självskadebeteende, för 

det väcker också, det blir en smittorisk, skapar ringar på vatten. Men man ska ju prata öppet 

om suicid”.   

Skolsköterska 1 håller med om detta och anser att man främst ska arbeta med ohälsa i stort. 

Även skolkurator 3 anser att man ska arbeta med flera kringliggande aspekter, som stress 

samt att stärka elevers självkänsla och deras sociala relationer.  

Utifrån den studie som Crane och Florentine (2010) genomfört framkom just detta om 

smittorisken, hur exempelvis media påverkar individer att ta sitt liv genom att media 

detaljerat informerat om hur någon gått tillväga med ett fullbordat självmord. Detta påverkar 

de kognitiva tankarna och kan trigga individer som redan funderar på självmord. Crane och 

Florentine menar att om media begränsar denna information kan det minska risken att 

självmordstankar som redan finns hos personen i fråga förstärks. Detta återspeglas i 

respondenternas oro gällande sociala medier. Samtliga respondenter talar om att sociala 

medier har en stark negativ påverkan som gör att det blir svårt för dem att utföra ett 

fullständigt arbete. Det framkommer information på sociala medier som ungdomarna har 

vetskap om långt innan denna information nått fram till respondenten. Detta resulterar i att 

respondenterna anser sig ständigt ligga ett steg efter ungdomarna. De anser att det krävs mer 

resurser i form av personal som har en stark närvaro och en tillitsfull relation till 

ungdomarna. Socialpedagogen uttrycker att det även sker mycket påtryckningar och hets 

gentemot varandra på sociala medier, vilket även lärare 2 instämmer med. Lärare 2 uttrycker 

stark oro gällande dessa påtryckningar som sker i form av uppmuntran till att någon ska ta 

sitt liv när denne uttryckt sina självmordstankar. Läraren fortsätter:  

”Sen så vill jag nog påstå att jag också tyckt att varför man tar livet av sig är att barnen och 

ungdomarna har ingen att prata med, eller de har men de pratar inte med dem. Så de väljer till 

exempel att istället gå ut i sociala medier och prata”.  

Skolsköterska 4 är inte säker på om det som sägs till elever angående suicid är rätt, eller om 

det påverkar elever positivt eller negativt. Skolsköterskan betonar dock att man ska våga 

ställa frågor samt prata om det. ”Ibland kan man ju tänka att jag kanske borde gjort så här, 

men man försöker i alla fall och jag är inte rädd för att fråga om det eller prata om det, det är 

jag inte”. Både skolsköterska 3 och skolkurator 3 betonar vikten av att ställa raka frågor samt 

uppvisa en lyhördhet i samtal med ungdomar, vilket innebär att om en viss osäkerhet finns 
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angående hur en elev mår reds det ut genom att visa engagemang och omsorg i samtalet. 

Vidare menar de att det ibland kan räcka med ett enstaka samtal för att eleven ska börja må 

bättre, att någon har visat omtanke kan göra att det får en helt ny vändning hos eleven. 

Denna lyhördhet som finns i samtalen kan ses som ett uppmärksamt lyssnande. Att man 

ställer de raka frågorna och på ett djupare plan lyssnar på vad ungdomen egentligen säger 

utan att vara dömande (Rogers, 1969). När man ställer raka frågor, vet man inte vilka svar 

man möts av och som skolsköterska 4 berättar, vet man inte alltid om det man sagt eller gjort 

är rätt. Men skolpersonal ska trots bristen på vetskap kring var samtalet i mötet leder, vara 

trygg i situationen. Klimatet i mötet ska vara ett sådant att ungdomen känner att han eller 

hon kan öppna upp sig och verkligen bli hörd (Rogers, 1969). Skolkurator 1 ställer också raka 

frågor i samtal med ungdomar. En god relation till ungdomar gör att frågor som ”har du 

funderat på om du vill fortsätta leva” inte är svåra att ställa menar skolkuratorn. Tack vare 

relationen som finns dem emellan anser skolkuratorn att man lättare kan se varningssignaler 

och även få en magkänsla som säger att allt inte riktigt står rätt till. 

5.2 Hur ser samverkan ut mellan skolkuratorer, skolsköterskor och 

lärare gällande suicidprevention i skolan? 

5.2.1 Samverkan i skolan 

Samverkan framhålls som ett viktigt inslag anser respondenterna som har deltagit i denna 

studie och denna samverkan kan utspela sig mellan flera aktörer. Gällande suicidprevention 

på dessa fem skolor är elevhälsoteam enligt samtliga respondenter den mest utmärkande 

formen av samverkan. Dessa team består bland annat av skolkuratorer, skolsköterskor, 

socialpedagoger, speciallärare och annan resurspersonal som regelbundet träffas för att 

diskutera bland annat elevers hälsa, välmående och skolresultat. Respondenterna anser att 

regelbundna möten ökar chanserna till att de hinner snappa upp elever som mår dåligt eller 

behöver extra stöd. Lazarus och Kalafat (2001) menar att ett välfungerande elevhälsoteam 

behövs, då skolan inte enbart ska ha fokus på att elever går ut med goda betyg. Skolan ska 

enligt Lazarus och Kalafat även ge elever verktyg för att utvecklas som individer samt lära 

dem att hantera negativa situationer väl. Detta är viktigt enligt forskarna, då det sällan är 

enstaka händelser eller enbart exempelvis psykisk ohälsa som kan förklara varför en individ 

väljer att ta sitt liv. Det kan vara ett flertal olika händelser som fogats samman som 

ungdomen inte kan hantera, vilket sedan kan leda till självmord. 

Samtliga respondenter antydde att ungdomar sällan kommer och berättar att de funderar på 

att ta sitt liv, informationen kommer oftast från lärare då de har en kontinuerlig och nära 

kontakt med ungdomar. Har man funderingar kring existentiella frågor eller går och bär på 

en ångest om att inte vilja leva, ska det uppmärksammas av någon för det är ingenting man 

på rak arm berättar anser respondenterna. Det är i dessa situationer som lärare och även 

annan personal måste uppmärksamma det tysta ropet (Rogers, 1969). Lärare 2 berättade om 

en situation som var ett tyst rop. En elev kom väldigt ofta för tidigt till skolan och lämnade 
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inte skolan när det var slut för dagen, utan hängde kvar tills någon körde ut honom. Denna 

elev ”levde rövare” som läraren uttryckte det, vilket gjorde att de flesta vuxna såg honom som 

jobbig och problematisk. Kanske fanns det ett outtalat meddelande i hans beteende, ett tyst 

rop som han inom sig önskade att någon skulle höra. Detta hade läraren också funderat på. 

”Men då borde man ställa sig frågan, varför står han där tio eller 20 över sju och vill in? Och 

varför går han inte hem efter skolan? Redan där är det varningstecken”. 

Det framkommer av skolsköterska 3, att flera lärare på dennes arbetsplats anser sig inte ha 

tillräckligt med kunskap för att hantera ungdomar som har självmordstankar eller är 

självmordsbenägna. Dessa lärare talar däremot om existentiella frågor eller om psykisk 

ohälsa i samband med exempelvis biologi lektioner samt SO-lektioner. Resultat från den 

studie som Osteen m.fl. (2014) gjorde visade att bristen på kunskap och utbildning hos 

professioner som kommer i kontakt med personer som har självmordstankar eller är 

självmordsbenägna, kan leda till att professionerna utvecklar negativa attityder gällande att 

arbeta med självmordsbenägna individer. Forskarna menar att dessa attityder påverkar 

arbetet gentemot de personer som behöver hjälp då professionerna inte anser sig vara 

kapabla till att bemöta dem. 

Skolsköterska 3 berättar vidare att dessa lärare kände en trygghet i att kunna vända sig till 

exempelvis skolkuratorn avseende suicid och därmed veta att ungdomarna får den hjälp som 

de behöver. Skolkurator 3 menar att som personal på en skola ska man vara engagerad och 

dela ansvaret för att inte riskera att ungdomar faller mellan stolarna. Det är något som inte 

får hända menar även lärare 2 och vidareutvecklar med att man inte kan förlita sig på att en 

annan kollega tar tag i problemet, utan det måste finnas god kommunikation mellan all 

personal. Samtliga respondenter menar att det fanns en god samverkan mellan skolsköterska 

och skolkurator. Exempelvis berättar skolsköterska 3 och skolkurator 3 att de ofta sitter med 

på samma samtal med elever när de anser att det behövs. Detta skapar en trygghet i arbetet 

eftersom de kan ta stöd av varandra. 

5.2.2 Samverkan med föräldrar och andra aktörer 

Ett resultat som framkom från samtliga intervjuer var att en viktig komponent i arbetet kring 

samverkan är ungdomars vårdnadshavare. I varje intervju poängterades det att ungdomarnas 

vårdnadshavare alltid kontaktas direkt när en situation uppstår. Det finns en stark tro om att 

man alltid ska jobba med och inte emot vårdnadshavare. Det framkommer även att 

respondenterna alltid informerar ungdomarna om att skolpersonalen har anmälningsplikt, 

vilket bland annat innebär att vårdnadshavare kommer att kontaktas. Genom att ha en ärlig 

och öppen relation till både elever och vårdnadshavare skapar skolpersonalen som 

intervjuats goda förutsättningar för en god samverkan. Vidare menar skolpersonalen att en 

god relation med vårdnadshavare och den berörde ungdomen bidrar till att sekretessen inte 

står som hinder när kontakt med utomstående aktörer behövs, exempelvis andra berörda 

lärare. 
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Skolkurator 3 och skolsköterska 3 ger ofta vårdnadshavare handfasta tips om vilka 

utomstående aktörer de kan vända sig till, som till exempel Barn och ungdomspsykiatrin eller 

Familjecentrum. Vidare berättar skolsköterska 3 att de är noga med att göra uppföljningar, 

både med föräldrar samt utomstående aktörer för att se att ungdomen fått den hjälp som 

behövdes. De känner dock att sekretessen ibland kan stå som hinder när de kontaktar 

socialtjänsten för återkoppling. Exempelvis får de inte veta om deras orosanmälan till 

socialtjänsten lett till vidare utredning. ”Då går man ju, då vet man inte. Och så är inte barnet 

i skolan. Ok, då får man göra en ny anmälan. Det är inte vi som tjänar på att veta, det är för 

barnet” säger skolkurator 3. Skolsköterska 4 antyder att ingen profession är viktigare än 

någon annan, därför krävs ett samarbete mellan skolpersonal samt med utomstående 

aktörer. Lärare 2 säger att det inte räcker med enbart en eldsjäl, utan alla vuxna som arbetar 

runt omkring ungdomar måste engagera sig. Dessutom anser läraren att oavsett situation, 

men speciellt avseende varningssignaler för självmord, måste man omedelbart våga agera, ”I 

sådana här fall går det inte att skjuta upp saker till dagen efter, det går inte att skjuta upp det 

till måndagen om det händer på fredag eftermiddag…” 

5.3 Hur kan arbetet med suicidprevention utvecklas i skolan? 

5.3.1 Riktlinjer 

Enligt Westerlund och Wasserman (2003) har personal i den svenska skolan inte den 

kunskap och beredskap som ska finnas avseende suicidprevention. De menar vidare att ingen 

kännedom om NASPs riktlinjer finns och heller inte någon utbildning gällande 

suicidprevention för skolan. Ett resultat som framkom i denna studie efter utförda intervjuer 

var att endast tre av respondenterna hade vetskap om NASPs riktlinjer, resterande fem 

respondenter visade dock intresse för att ta del av dem. Skolkurator 3 och skolsköterska 3 var 

insatta i dessa riktlinjer och ansåg att de arbetar i enlighet med dessa, genom att bland annat 

se varningssignaler hos unga vilket medför att man snabbt och korrekt kan agera. Lärare 2 

hade på eget initiativ tagit del av dessa riktlinjer men inte sett att skolan arbetade med dessa. 

Läraren ansåg att skolan ska implementera dessa riktlinjer och att allt förebyggande arbete är 

bra. ”Tyvärr så börja man ju alltid jobba med allt när det är försent” menade läraren och 

ansåg att man allt för ofta säger att man ska agerat annorlunda, men trots detta arbetar 

vidare i samma banor. 

Lärare 2 har erfarenhet av självmord både privat och i samband med arbetet och tror att 

detta kan vara anledningen till det starka engagemang läraren har gällande suicid. King m.fl. 

(1999) menar att de lärare som mött elever som har självmordstankar, har på eget initiativ 

tagit till sig kunskap om suicidprevention. Lärare 2 förstår att självmord är ett tungt ämne 

men anser att det vore ett tjänstefel att inte prata om det, då läraren på dagtid har ansvar 

över barn och ungdomar. Som tidigare nämnts anser skolkurator 1 att det kan vara 

problematiskt att tala om suicid i ett förebyggande syfte, med rädsla av att det kan trigga 

elever. Morris och White (2010) tror att oron gällande att prata om suicid kan grundar sig att 
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det finns forskning som visar att arbetet med suicidprevention lett till negativa effekter ifall 

den utförts fel eller utan rätt uppföljning. I studien gjord av King m.fl. (1999) visade 

resultatet att lärare var osäkra på sin förmåga att hantera självmordsbeteenden hos elever 

samt att de saknade kunskap gällande att uppmärksamma riskfaktorer rörande suicid. King 

m.fl. menar att om lärare skulle få adekvat utbildning om suicidprevention skulle detta öka 

chanserna till att upptäcka riskfaktorer hos elever vilket skulle bidra till att liv räddas, något 

som lärarna ansåg skulle vara deras största bedrift.  

Vad som framkom under intervjuerna med skolsköterska 4 och lärare 2 var att man på deras 

arbetsplats arbetar utifrån en likabehandlingsplan som innebär att man ska värna om alla 

elever och behandla dem lika. Utifrån denna arbetsplan ska skolpersonal bemöta samtliga 

elever utifrån deras behov, bekräfta dem som värdefulla individer samt se dem som 

betydelsefulla samhällsmedlemmar med unika egenvärden. I mötet mellan skolpersonal och 

ungdomar ska det enligt Rogers (1969) arbetas klientcentrerat och mötet ska vara jämlikt 

utan några maktskillnader. Detta för att ungdomarna inte ska objektifieras utan personalen 

ska vara subjektiv i de olika situationerna avseende ungdomarna. 

5.3.2 Komplext problem 

Lärare 2 önskar att skolan hade mer resurser för att exempelvis kunna tillsätta skolkuratorer 

på heltid, även om det finns en förståelse för den ekonomiska situationen. Läraren menar att 

en skolkurator ska finnas tillhanda hela tiden för att kunna bygga tillitsfulla relationer med 

elever. Skolsköterska 4 instämmer och tillägger att skolpersonal, framförallt skolkurator och 

skolsköterska, borde arbeta mer förebyggande. Med att hålla kurser i exempelvis 

”livskunskap”, att det borde vara en obligatorisk kurs i skolan. En sådan kurs innefattar mer 

än bara hur man fungerar biologiskt, den tar även upp frågor om psykisk ohälsa och vad det 

finns för hjälp samt hur man som individ fungerar. Skolsköterskan menar att detta är viktigt 

för ungdomar att prata om, men det kan inte ligga hos enbart en person att ansvara för en 

sådan kurs. Morris och White (2010) menar att då ungdomar är komplexa individer med 

funderingar över sin existens ska även suicidala insatser vara mångdimensionella. Vidare 

anser Morris och White att skolpersonal behöver mer kunskap om olika faktorer som kan 

orsaka självmordsbeteenden. För att kunna arbeta med olika angreppssätt för att förhindra 

självmord. Respondenterna i vår studie efterfrågade mer utbildning gällande 

suicidprevention och tror att om all skolpersonal skulle få det, skulle det innebära att arbetet 

med suicidprevention skulle prioriteras. Vilket enligt respondenterna skulle innebära att 

ungdomar i riskzonen skulle få hjälp i tid.    
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Arbetet och utvecklingen av suicidprevention 

Resultatet som framkom har besvarat studiens syfte och samtliga frågeställningar utifrån 

flera perspektiv. Syftet med denna studie är att undersöka hur skolpersonal tänker kring och 

arbetar med suicidprevention. En studie gjord av King m.fl. (1999) visar att skolan inte har 

tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att hantera unga som är självmordsbenägna eller 

har självmordstankar. Westerlund och Wasserman (2003) visar även resultat gällande att 

flera skolor i Sverige inte har konkreta riktlinjer avseende suicidprevention samt att de flesta 

skolor inte har kännedom om nationella riktlinjerna för suicidprevention framtagna av 

NASP. I denna studie visade det sig att fem av respondenterna inte hade kännedom om 

riktlinjerna. Skolkurator 3 och skolsköterska 3 hade däremot kunskap om dessa riktlinjer. De 

ansåg att deras arbete överensstämmer med dessa riktlinjer samt att effekterna av deras 

arbete är goda. Lärare 2 hade kunskap om riktlinjerna, dock genom att på eget initiativ ha 

tagit del av dem. Läraren anser att skolan bör implementera dem, då läraren anser att allt 

förebyggande arbete är gynnsamt och det allt för ofta måste inträffa något innan man inför 

nya arbetssätt. De respondenter som inte hade kännedom om dessa riktlinjer visade dock ett 

intresse när dessa kom på tal och ställde sig positivt till att veta mer om dem.  

Resultatet i denna studie uppvisade att respondenterna arbetade i andra former som är 

likartade med nationella riktlinjer, som exempelvis utläsandet av varningssignaler och 

riskfaktorer. Respondenterna arbetade med suicidprevention genom att fokusera på ett 

flertal omkringliggande faktorer som kan påverka ungdomars hälsa. För att skapa en djupare 

förståelse i arbetet med att stärka ungas självkänsla anser vi att empowerment begreppet 

skulle ha kunnat användas i analysen av resultatet. Detta eftersom respondenterna bland 

annat arbetat med att stärka ungas självkänsla genom att lyfta deras positiva egenskaper 

samt lära dem att hantera olika sociala relationer. Empowerment begreppet innefattar att 

den enskilde ska stöttas till att ta kontroll och återfå makten över den aktuella situationen. 

Det framkommer tydligt i studien att respondenterna anser att tillitsfulla relationer med 

ungdomarna är av stor vikt. Resultatet har erbjudit en förklaring till att, om relationerna är 

täta och det sker kontinuerliga möten mellan skolpersonalen och ungdomarna är chansen 

större att ungdomarna öppnar upp sig och vågar berätta om olika saker de funderar kring. 

Dessa relationer och möten är även viktiga, då det är här skolpersonalen kan uppmärksamma 

varningssignaler, eller tysta rop. Man ska komma ihåg att det inte är mötena i sig som är 

viktiga, utan det som sker i själva mötet mellan skolpersonalen och ungdomarna. Att höra 

ungdomarna på ett djupare plan är grundläggande för att förstå tankar, känslor och den 

egentliga innebörden av vad som sägs (Rogers, 1969). Det skulle kunna tänkas att om 



20 

 

skolpersonal hör ungdomarna på ett djupare plan kan varningssignaler och riskfaktorer 

uppmärksammas och därmed suicidprevention utvecklas.  

6.1.2 Samverkan gällande suicidprevention 

Resultatet visade att respondenterna anser att samverkan mellan skolpersonalen är god. 

Respondenterna uppgav att det genom kommunikation och elevhälsoteammöten skapades en 

god grund för att gemensamt arbeta, för att upptäcka om en elev har självmordstankar eller 

funderar på att ta sitt liv. Detta menar även Westerlund och Wasserman (2003) då skolan 

bör vara en viktig arena för suicidprevention, där skolpersonal har ett gott samarbete med 

vararandra. Precis som Osteen m.fl. (2014) anser även respondenterna att det är viktigt med 

kunskap hos professioner som arbetar med människor för att kunna arbeta med suicid samt 

känna trygghet i att bemöta individer med bland annat självmordstankar. Respondenterna 

menar vidare att ansvaret inte endast kan ligga hos vissa personer utan ansvaret för elevers 

hälsa bör ligga hos all skolpersonal. Eftersom självmord är ett komplext problem anser 

respondenterna att mer utbildning även behövs för att kunna utläsa varningssignaler. En 

ökning av resurser i form av personal är också något som respondenterna anser kan utveckla 

arbetet gällande suicidprevention. De poängterade att en skolkurator som finns på plats på 

skolan mer än ett par gånger i veckan skulle skapa trygghet för både elever och skolpersonal. 

Det skulle kunna tänkas att om denna kunskap och dessa resurser fanns kan elever få det stöd 

och de insatser som behövs.  

6.1.3 Tillämpning i praktiken av studiens resultat 

Det resultat som framkommit i denna studie kan vara användbart för att uppmuntra 

skolpersonal att våga arbeta med suicidprevention i de fall där gamla skrönor lever kvar 

gällande att man inte ska prata om självmord, för att det kan väcka den björn som sover. 

Detta eftersom tidigare forskning visar att suicidpreventiva insatser kan minska dödsfall 

bland unga samt att en ökad kunskap om suicid bidrar till att varningssignaler 

uppmärksammas och därmed upptäcks unga i riskzonen. För socialt arbete på individnivå 

kan detta innebära att oron och rädslan minskas i mötet med unga som har självmordstankar 

och självmordsbeteenden. Enligt 1 § i 5 kap. av Socialtjänstlagen (2001:453) (La Torre Ek, 

2013) har skolpersonal, socialtjänst samt sjukvården ansvar för att unga inte ska fara illa. 

Vilket innebär att samtliga professioner ska ha god kunskap och ett utvecklat samarbete 

kring unga med självmordstankar för att unga ska få lämplig uppsyn, bemötande och 

behandling.  

Vidare kan studiens resultat på en organisationsnivå tillföra att fler rektorer aktivt arbetar för 

att implementera nationella riktlinjer gällande suicidprevention på skolan, för att samtlig 

skolpersonal ska få större kunskap avseende suicidprevention och aktivt arbeta med 

suicidpreventiva insatser. Detta borde ske då studiens resultat påvisar att skolpersonal har 

intresset att ta del av nationella riktlinjer samt att de efterfrågar mer utbildning inom suicid. 

Dock kan det behövas att en rektor ser till att sådana åtgärder införs, att det inte är den 



21 

 

enskildes ansvar och intresse att införskaffa sig kunskap. Ökad kunskap hos samtlig 

skolpersonal om suicidprevention kan bidra till att arbetet gällande suicid blir enhetligt. 

Dessutom kan samverkan mellan skolpersonal underlättas om exempelvis personalstyrkan 

arbetar utifrån samma riktlinjer.  

Även om självmord sker på mikronivå, kan dess konsekvenser påverka samhället. Enligt NCO 

(2004) var de totala kostnaderna för samhället avseende fullbordade självmord samt 

självmordsförsök, år 2001, cirka 5,5 miljoner kronor. År 2001 tog 1546 personer sitt liv enligt 

statistik från NASP (2015). Dessa siffror kan skapa en uppfattning om hur viktigt arbetet med 

suicidprevention är både för individen och dennes anhöriga, men även för samhället. 

6.2 Metoddiskussion 

I denna studie ville vi undersöka hur skolpersonal tänker kring samt arbetar med 

suicidprevention. Vi anser att denna studie undersöker det som den avser att undersöka då 

studiens syfte behandlar skolpersonalens erfarenheter samt uppfattningar kring det aktuella 

ämnet och detta är någonting som Bryman (2008) menar kan undersökas med en kvalitativ 

intervjumetod. Den semistrukturerade intervjun tillät att intervjun stundvis fick en 

samtalsliknandeform. Vilket bidrog till att samtliga intervjuer var öppna för respondenternas 

egen tolkning och egna åsikter.   

En fördel med att vi använde oss av semistrukturerade intervjuer var att intervjuguiden 

fungerade för oss, precis som Bryman (2008) beskriver, som ett stöd. Intervjuguiden gjorde 

att vi kunde hålla oss inom ramen för det aktuella ämnet samtidigt som intervjuerna inte 

begränsades, då strukturen i en semistrukturerad intervju enligt Bryman inte behöver följas 

till punkt och pricka. Om någon av respondenterna talade i ett allt för brett perspektiv kunde 

vi med hjälp av intervjuguiden hitta tillbaka till den röda tråden.  

Det kan även finnas vissa begränsningar vid användandet av semistrukturerade intervjuer. 

En begränsning med att ha utrymmet för följdfrågor kan vara att följdfrågorna ser allt för 

skilda ut i de olika intervjuerna som hålls med olika respondenter från olika verksamheter. 

Detta kan innebära att resultatet blir svårt att sammanställa i likartade teman. Denna 

begränsning var någonting som vi innan samtliga intervjutillfällen var medvetna om, vilket vi 

inte anser påverkade oss som forskare eller vår studie. Vi känner inte att vi stött på några 

hinder i studien som orsakats av den valda metoden, utan valet av semistrukturerade 

intervjuer har efter våra reflektioner endast varit till vår och studiens fördel. 

6.2.1 Gruppintervjuernas påverkan 

Då det genomfördes två gruppintervjuer kan vi med säkerhet inte säga om dessa 

respondenter svarade på frågorna så sanningsenligt som de kanske skulle ha gjort om ingen 

annan befann sig i rummet. Att intervjuerna spelades in tror vi också kan ha påverkat att 

svaren blev mindre sanningsenliga, respondenterna kan ha velat framstå som politiskt 
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korrekta. Att intervjupersonerna velat framstå som politiskt korrekta kan ha bidragit till att 

bilden som framställts efter att empirin som insamlats genom intervjuerna analyserats, är 

mer positiv än den tidigare forskningen. Skulle intervjuerna inte ha spelats in, kunde 

dialogen mellan oss och respondenterna varit mer öppen och ärlig. Åsikter gällande 

utveckling och brist på utbildning gällande suicidprevention kanske inte blev uttalat i 

samband med gruppintervjuerna på grund av påverkan av varandra eller på grund av 

vetskapen om att deras svar blev inspelade. Det kan ha funnits en oro över att kritisera den 

andres profession och kunskap. Vi anser att det fanns risk för social önskvärdhet som 

Bryman (2008) talar om. Respondenterna väljer att framföra ett svar de tror är önskvärt 

trots att det svaret kanske inte är det mest sanningsenliga.  

Till skillnad från gruppintervjuerna tror vi att den sociala önskvärdheten var lägre vid de 

enskilda intervjuerna då respondenterna inte påverkades av sina kollegors närvaro. Vi tror 

även att gruppintervjuerna kan ha gett oss mindre omfattande svar från varje respondent då 

den sammanlagda intervjutiden fördelades mellan professionerna. Intervjupersonerna hade 

alltså inte all tid till sitt eget förfogande. Vi kunde inte styra en rättvis fördelning av tiden och 

kan därmed eventuellt ha missat viktig information. En annan aspekt som kan ha påverkat 

vissa svar var när en skolkurator och skolsköterska, vid en av skolorna, ville att vi innan 

intervjutillfället skulle skicka intervjuguiden till dem via mail. Det kan ha påverkat resultatet 

då respondenterna exempelvis kan ha forskat fram information som de innan intervjuerna 

inte hade vetskap om. Även här kan det ha funnits en risk av social önskvärdhet.  

Vi tror att gruppintervjuerna och inspelningen av intervjuerna kan ha påverkat studiens 

resultat då empirin på grund av detta begränsats. Resultaten har påverkats drastiskt av 

gruppintervjuerna vilket även lett till en begränsning av citat, då citaten inte varit levande 

eller berättande, kanske på grund av den sociala önskvärdheten vi tidigare talat om. Bristen 

på citat tror vi även kan bero på att ämnet som undersökts är av känslig natur samt på grund 

av den etiska problematik som gruppintervjuerna utvecklat, vilket medfört att 

respondenterna inte framfört viss information. Respondenterna kan ha varit oroliga över att 

avslöja identiteten hos en ungdom för kollegorna i rummet om de berättat om situationer de 

varit med om. Begränsningen av empiriskt material har även medfört ett hinder till att 

framföra en utvecklad diskussion och det har varit problematiskt att diskutera resultatet i ett 

bredare sammanhang. Vi har därför betonat de utmärkande aspekterna i empirin, vilket kan 

uppfattas som en upprepning av resultat och analys. Inför vidare forskning inom detta ämne 

ser vi att intervjuerna genomförs enskilt för att minska risken för social önskvärdhet samt för 

en etisk problematik. Om vidare forskning väljer att genomföra enskilda intervjuer är det av 

vikt enligt oss att fullfölja urvalsprocessen, att den inte blir icke-konsekvent. 

6.2.2 Tillförlitlighet, generaliserbarhet och etiska reflektioner 

I denna studie har hänsyn tagits till dess trovärdighet då vi följt reglerna för en kvalitativ 

studie. Under samtliga intervjuer säkerställdes även att de svar och därmed den sociala 

verklighet respondenterna uppgav uppfattades korrekt (Bryman, 2008).  
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Hänsyn till pålitligheten har tagits. Detta genom att som Bryman (2008) menar ha gjort en 

redogörelse över alla faser av forskningsprocessen. I studien har metod, teori, resultats och 

analys noggrant förklarats för att någon annan forskare ska ha möjlighet att pröva samma 

tillvägagångssätt i en annan kontext. Kvale och Brinkmann (2014) menar att en kvalitativ 

studie inte kan upprepas i en ny kontext med en förväntan om att få ett likartat material och 

resultat som en kvantitativa studie kan, då respondenterna kommer att ge olika svar till olika 

forskare. Någon annan forskare kan alltså inte genomföra denna studie igen och förvänta sig 

exakt samma material och resultat, men de kan följa tillvägagångssättet samt metoden. 

Denna studie gör inga anspråk på att generalisera resultaten till populationen utan fokus har 

legat på att förstå hur skolpersonal tänker och arbetar kring suicidprevention. Däremot kan 

resultaten från samtliga intervjuer överföras som Kvale och Brinkmann (2014) menar till 

andra relevanta situationer. Resultaten från intervjuerna är alltså inte en allmängiltig 

sanning men resonemangen är förmodligen anpassbara till andra skolor. Vi måste dock 

komma ihåg att två av intervjuerna i denna studie genomfördes i grupp, vilket som tidigare 

nämnts har påverkat resultatet och även diskussionen. Resonemangen kan därmed vara 

mindre sanningsenliga samt mindre tillförlitliga, då det funnits stor risk för social 

önskvärdhet och en önskan om politisk korrekthet från respondenterna i respektive 

gruppintervju. 

Vi anser som tidigare nämnts att det i studien kan ha uppkommit etiska problem avseende 

gruppintervjuerna. När någon av respondenterna berättade om ett specifikt fall om 

exempelvis någon ungdom de träffat, kan den informationen ha lett till att resterande 

respondenter fått vetskap om vem ungdomen är. Vilket därmed kan ha påverkat sekretessen 

respondenterna emellan. Detta kan även ha bidragit till att vi gått miste om viktig 

information. Respondenterna kan ha valt att inte berätta om vissa händelser eller 

erfarenheter, eftersom de haft i åtanke att ungdomens identitet kan avslöjas.  

Vi har dock haft de etiska kraven i åtanke gentemot respondenterna som deltagit i denna 

studie. Detta genom att information från diktafoner och mobiltelefoner som använts har 

raderats, information som samlats ihop har bevarats säkert och de resultat som framkommit 

i studien kan inte kopplas till respondenterna. Respondenterna har också informerats om 

deras rätt att ta del av den färdiga studien. 

7 SLUTSATSER 

De slutsatser som tagits från resultatet som uppkommit i denna studie i relation till syfte och 

frågeställningar är att arbetet med suicidprevention enligt respondenterna främst handlar 

om att uppmärksamma varningssignaler. Stor fokus ligger på att skapa tillitsfulla relationer 

med ungdomar där kontinuerliga möten sker. Detta för att bland annat höra tysta rop 

(Rogers, 1969). Det fanns enligt respondenterna en god samverkan kring suicidprevention i 
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skolan. Främst i form av elevhälsoteam, som regelbundet träffades för att diskutera bland 

annat elevers hälsa och välmående. Detta bidrog till att ungdomar som var 

självmordsbenägna eller hade självmordstankar uppmärksammades och därmed fick hjälp. 

Den tidigare forskningen visar att skolan inte har tillräckligt med kunskap och erfarenhet 

gällande suicidprevention. Samtliga respondenter i denna studie ansåg också att de behöver 

mer utbildning samt kunskap då det är ett komplext arbetsområde. Respondenterna 

betonade även att mer resurser i form av personal skulle bidra till att suicidprevention i 

skolan utvecklas. Betydelsen av dessa resultat innebär att suicidprevention, oavsett hur man 

arbetar kring det, behöver utvecklas för kunna uppmärksamma unga i riskzonen.  

Vi anser att det behövs ytterligare forskning kring suicidprevention i skolan då det är ett 

komplext problem som berör många olika aspekter. Forskningen skulle kunna undersöka vad 

personer som varit självmordsbenägna eller haft självmordstankar anser om arbetet med 

suicidprevention i skolan. Vi anser att nationella riktlinjer behöver implementeras, eftersom 

minoriteten av respondenterna i denna studie hade vetskap om dessa. Det ska öppet talas om 

suicid, då myten om att det kan väcka den björn som sover enligt vår mening måste 

ödeläggas. Detta då myten skapar en oro samt rädsla kring att prata om självmord och 

självskadebeteende. Vilket kan orsaka att självmord blir ett tabubelagt ämne som vidare 

medför en stigmatisering som gör att unga inte vågar söka hjälp och stöd. För att ödelägga 

myten som enligt oss existerar på grund av okunskap, behöver utbildning gällande 

suicidprevention ingå i socionomprogrammet och även ute på verksamheter där ett socialt 

arbete sker.  
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BILAGA A INTERVJUGUIDE 

Hur kan suicidprevention utvecklas utifrån den befintliga erfarenheten hos 

professionerna. 

Hur länge har ni arbetat här? 

Vad är dina erfarenheter av självmordsbenägna elever? 

- Följdfråga 1: Vad har ni reflektioner gällande varför unga tar sitt liv?  

- Följdfråga 2: Upplever du att det är mer förekommande att du har tagit initiativet att tala 

med elev eller har elever tagit kontakt och uttryckt att de önskar att ta sitt liv? 

 

Upplever du att den kunskap och erfarenhet du har är tillräcklig för att arbeta med en 

självmordsbenägna elev? 

- Följdfråga 1: Anser du att du kan utläsa riskfaktorer hos elever? 

- Följdfråga 2: Känner du dig trygg i att fråga en elev utifall denne funderar på att ta sitt liv? 

 

Vad anser ni om att tala om suicid i ett förebyggande syfte? 

Anser ni att skolan är en viktig arena inom suicidprevention eftersom ungdomar spenderar 

en stor del av sin tid här? 

Eftersom självmord är ett tungt ämne att samtala om, kan det beröra en genom att nya 

tankar uppstår under ett samtal om liv och död. Finns det resurser att tillhanda för personligt 

stöd till personal vid behov? 

- Följdfråga: Har du upplevt att arbete med suicidprevention har varit betungande eller 

problematiskt? 

 

Hur ser suicidprevention ut i skolan. 

Finns det en skriftlig plan som föreskriver hur personal på skolan ska förhålla sig till, för att 

hantera elever med exempelvis ångest, depression eller elever som uppvisar 

självmordsbeteende? Och hur efterföljs den? 

Har ni fått någon utbildning gällande hur man kan identifiera elever som går med 

självmordstankar?  

- Följdfråga 1: Vilka typer av utbildningar har ni erbjudits gällande området suicid? 

- Följdfråga 2: Erbjuds lärare, skolkuratorer och sjuksköterskor samma utbildningar?  

- Följdfråga 3: Prioriteras någon profession gällande dessa slags utbildningar?  

 

Vad anser ni är er huvuduppgift gällande suicidprevention? 

Tillhandahåller ni er själva med någon kunskap gällande suicidprevention? 

Hur ser arbetet ut i praktiken på er skola när det kommer till suicidprevention?  
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- Följdfråga 1: Arbetar ni för att minska tillgången till metoder och redskap som kan 

användas för självmord? I så fall på vilket sätt? 

- Följdfråga 2: Pratar ni med elever om självmord i ett förebyggande syfte? 

- Följdfråga 3: Pratar ni med unga på skolan om existentiella frågor? (Exempelvis om liv 

och död). 

- Följdfråga 4: Arbetar skolan med att stärka elevers självkänsla och sociala relationer? I så 

fall hur?  

 

Om ett självmord eller ett självmordsförsök skulle ske på er skola har ni då en krisplan 

utformad för att hantera detta? 

- Följdfråga 1: Skulle ni efter en sådan situation prata om det öppet med eleverna eller tror 

ni att det skulle undvikas på grund av att det kan finnas en smittorisk med det?  

- Följdfråga 2: Känner ni att ni har de redskap som behövs när information gällande den 

aktuella händelsen ska ges till elever? (Exempelvis ska detaljer angående metoder 

undvikas). 

 

Finns det några resurser ni saknar när det kommer till suicidprevention? (Exempelvis, tid, 

pengar eller utbildning). 

Finns det någon högre post (er chef) som ser till att era professioner förhåller sig till samma 

riktlinjer så att arbetet blir enhetligt?  

(Anser att du att skolan skulle gynnas av att införa ett självmordsförebyggande program?) 

Hur ser samverkan ut mellan skolkuratorer, skolsköterskor och lärare gällande 

suicidprevention på respektive skola. 

Finns det någon samverkan mellan lärare, skolkuratorer, skolsköterskor gällande elevers 

hälsa? Exempelvis ett elevhälsoteam? 

- Följdfråga: I vilka situationer samverkar du med dina kollegor? 

- Följdfråga 2: Hur ser sekretessen ut mellan de anställda på skolan när det kommer till 

elevens hälsa? 

- Följdfråga 3: Har ni några samverkansmöte med varandra där ni diskuterar och 

uppmärksammar ungdomarna på skolan? (Möten mellan lärare, skolkuratorer och 

skolsköterskor). 
- Följdfråga 4: Känner du dig trygg i att samråda med kollegor när du ser risksignaler hos 

en elev?  

 

Har ni fördelade roller när det kommer till hanteringen av olika problem och situationer? 

(Vet varje profession vad denne ska göra vid en viss situation, för att ingenting ska hamna 

mellan stolarna “Vem kontaktar föräldrarna exempelvis?) 

- Följdfråga 1: Vill du tydliggöra hur du ser på din roll?  

- Följdfråga 2: Hur ser du på de andra professionernas roller? 
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När tar ni kontakt med elevens vårdnadshavare, redan vid misstanke eller när ni har något 

mer konkret att gå på? Och gör ni detta trots att eleven inte vill det? 

Anser ni att ni har kunskap om vilka andra aktörer i samhället som kan bistå med rätt hjälp 

för en elev som funderar på att ta sitt liv? Samt har aktuell kontaktinformation för att snabbt 

kunna agera vid en nödsituation? 

Samverkar ni med andra aktörer och hur ser det samarbetet ut? 

Följdfråga 1: Hänvisar ni unga till andra aktörer utanför skolans verksamhet när ni anser att 

behovet finns och hur går ni tillväga rent konkret?  

Följdfråga 2: I vilka situationer gör ni detta?  

Följdfråga 3: Gör ni några uppföljningar på detta?   

 

Hur överensstämmer skolans suicidprevention med de rekommenderade 

nationella riktlinjerna. 

Har ni kännedom om de riktlinjer som tagits fram av NASP gällande suicidprevention i 

skolor i Sverige? 

- Om nej, Följdfråga 1: Skulle ni vilja vara utbildade i dessa och möjligtvis arbeta efter 

dem? STOP 

- Om ja, Följdfråga 2: Hur har ni kännedom om dessa riktlinjer samt arbetar ni i någon 

mån efter dessa? 

 

Har dessa riktlinjer implementeras i skolans verksamhet? Samt vilka i skolpersonalen har 

fått utbildning om dessa? 

Har dessa riktlinjer varit tillämpbara på er skola? 

Vilka effekter har ni märkt av utifrån dessa riktlinjer? 

Finns det någonting ni skulle vilja ändra gällande dessa riktlinjer? 

Enligt en rapport för Karolinska institutet har inte 92% av rektorerna på Svenska gymnasium 

inte kännedom om dessa riktlinjer. Vad anser ni om detta?    
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BILAGA B MISSIVBREV 

Vill ni medverka i en undersökning om suicidprevention i skolan? 

Tanken med denna undersökning är att få en insikt i hur suicidprevention ser ut på skolor. Vi 

vill intervjua olika professioner på skolor utifrån deras yrkeserfarenheter gällande 

suicidprevention, däribland er. Intervjun kommer att handla om hur arbetet med 

suicidprevention ser ut på er skola, hur samverkan med annan personal på skolan ser ut 

gällande denna fråga samt vad ni anser kan behöva utvecklas gällande suicidprevention. 

Intervjun kan tänkas ta 40-60 minuter och vi kan hålla intervjun på ert kontor eller annan 

plats om det är lämpligast för er. 

Vi som utför intervjun är två studenter på Socionomprogrammet på Mälardalens högskola i 

Eskilstuna och vi skriver vår C-uppsats som handlar om suicidprevention i skolan.  

De forskningsetiska aspekterna tas hänsyn till under intervjun samt arbetets gång. Detta 

innebär bland annat att din medverkan är frivillig och att du under intervjuns gång kan välja 

att avbryta vidare medverkan av intervjun. Informationen som framkommer under intervjun 

kommer endast att användas i studiesyfte för denna uppsats. Ni som respondent kommer att 

vara anonym samt era svar.  

Dina erfarenheter är viktiga för oss, vi hoppas ni önskar att delta.  

Med Vänlig Hälsning 

Nanna Lännenmäki & Natasha Semenets  
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