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Sammanfattning 

Introduktion: Suicid är ett folkhälsoproblem som ser olika ut på olika platser runt om i 

Sverige, vissa kommuner såsom Grums kommun har under en tid drabbats mycket och 

speciellt bland ungdomar. Ett samarbete i Grums har startats där deltagarna består av 

aktörer som arbetar med ungdomars hälsa i någon form. Syftet är att förbättra 

samarbetet och förbättra förutsättningarna för Grums ungdomar att leva ett liv med god 

hälsa. Syftet med studien är att kartlägga det suicidpreventiva arbetet som aktörerna gör 

i sina respektive verksamheter och utifrån en socialekologisk modell sätts dessa i 

relation till olika nivåer i samhället där verksamheten befinner sig i relation till 

ungdomarna. För att arbetet ska ge resultat måste de metoder och arbetssätt som 

används grundas i den evidensbaserade forskningen. 

Metod: En workshop hölls i Grums där aktörernas diverse roller fastslogs för en bättre 

förståelse över det stöd som erbjuds ungdomarna och hur målgruppen faktiskt upplever 

sin situation i Grums utifrån aktörernas erfarenheter. Telefonintervjuer av 3 aktörer om 

deras arbetssätt gentemot målgruppen i Grums kompletterade workshopen. Materialet 

analyserades utifrån en socialekologisk modell. En systematisk litteraturöversikt gjorde 

grundjobbet med att finna de metoder och arbetssätt som har visat sig ha evidens. 

Resultat: De olika aktörernas roller i det suicidpreventiva och hälsofrämjande arbetet 

med Grums ungdomar klargörs. Vidare påvisas hur de olika verksamheternas arbete i 

vissa fall sker flexibelt utanför de satta ramarna för den specifika aktören. Mycket av 

arbetet sker överlappande genom olika kategorier och faser i ungdomarnas liv. Risk- 

och skyddsfaktorer inom olika områden identifierades. Av de totalt 25 studierna som 

sållades fram blev det 9 som uppfyllde kriterierna. 

Slutsats: Det är inte enbart viktigt för de olika aktörerna att förstå inte sin egen 

verksamhet utan även vad andra aktörer gör och har för resurser. Även för målgruppen 

är det viktigt att veta vad som görs och hur det arbetas. Då individer slutligen själva 

väljer att söka och använda det stöd som finns är det viktigt att sänka de trösklar som 

finns. Det finns en rad olika evidensbaserade sätt att arbeta med suicidprevention utifrån 

Grums kommuns förutsättningar. 

Nyckelord: suicidprevention, socialekologisk modell, ungdomar, evidensbaserad 



Summary 

Introduction: Suicide is a public health problem with different characteristics in 

different places in Sweden, some municipalities like Grums have had some difficulties 

amongst their youth. Grums has started a cooperation with the organizations that works 

with the target groups health in some way with the aim to improve the collaboration 

between the organizations and also improve the conditions for teens. The purpose of the 

study is to map the participants work with suicide prevention and put them in relation to 

different levels in society and the target group in a socio-ecological model. For the work 

to give positive results the methods must be evidence-based. 

Method: A workshop in Grums was held where the different participants work was 

established and mapped to create a better mutual understanding over the services 

provided to the teens. Interviews over the phone with 3 of the participants about their 

work with teens In Grums was used to complement the workshop. The material was 

analyzed with a socio-ecological model. A systematic review did the groundwork in 

finding the evidence-based methods presented. 

Results: The role of the different organizations in the work with suicide prevention 

among teens in Grums is mapped. It shows that the work of the different organizations 

in some cases is flexible and extends outside of the borders of the specific organization. 

A lot of the work is overlapping through different categories and phases in a teens life. 

Risk factors and protective factors where identified. Of the 25 studies that where found 

it was merely 9 that fulfilled the criteria. 

Conclusion: It is not only important for the different organizations to understand not 

only their own operation but also the other work made by others and the resources they 

have but it is also important for the target group to know what is being done and how. 

Because individuals choose to seek help and to use the support that’s eligible it is 

important to lower the threshold to do so. There are some different evidence-based ways 

to work with suicide prevention with the conditions in Grums municipality. 
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Introduktion 

År 2016 avled 1134 personer av suicid, säkra fall, i Sverige varvid 69% (783) var män 

och 31% (351) var kvinnor (Folhälsomyndigheten, 2017). Varje år tar ca 1100 personer 

i Sverige sitt liv och i Värmland skedde 33 av de totala fallen under 2016 (säkra 

självmord) (Landstinget i Värmland, 2017). Utöver dessa avled runt 230 män och 110 

kvinnor av oklara avsikter vilket ibland inkluderas i statistiken över suicid 

(Socialstyrelsen, 2017). För män var det den lägsta siffran under perioden 1987-2016 i 

förhållande till befolkningen (Socialstyrelsen, 2017) och en minskning har skett i alla 

åldersgrupper förutom 15-24 som hållit sig stadig de senaste åren 

(Folkhälsomyndigheten, 2017b). Suicid, både säkra fall och osäkra är den vanligaste 

dödsorsaken i ålder 15-44 bland män och nästan vanligast bland kvinnor. I 15-24 

årsgruppen är det för båda könen den vanligaste dödsorsaken (Landstinget i Värmland, 

2018). Som perspektiv registrerades ca 7800 självmordsförsök (15 år och uppåt) inom 

slutenvården 2015 (Karolinska Institutet, 2018). Det är svårt att bedöma många 

suicidfall som exempelvis singelolyckor i trafiken (Socialstyrelsen, 2006), vilket gör att 

det kan finnas ett stort mörkertal av suicidfall (Socialstyrelsen, 2017). Suicidförsök är 

också svårt att tolka på grund av att en patient kan vara registrerad för suicidförsök flera 

gånger om året. Det är även svårt att jämföra över tid när behandlingsmetoder förändras 

och kan få som följd att färre behövs läggas in på sjukhus därav färre registreringar 

(Karolinska Institutet, 2016). 

Värmland har de tre senaste åren haft högre självmordstal än snittet i Sverige. 

Kommuner som sticker ut i länet är Grums och Munkfors som har ett betydligt högre 

medelvärde än resterande kommuner inom Värmland (Landstinget i Värmland, 2018). 

Fördelningen mellan könen följer det nationella mönstret där män i större utsträckning 

tar livet av sig än kvinnor och även äldre åldrar sticker ut med ett högt självmordstal 

(Landstinget i Värmland, 2018). Nationellt har tre riskgrupper identifierats, medelålders 

och äldre män som är den största riskgruppen för fullbordade suicid, suicidförsök bland 

unga kvinnor och män samt ensamkommande barn och unga (Landstinget i Värmland, 

2017b). Riskfaktorer som har identifierats är bland annat större livsomställningar, 

riskbruk, missbruk och obehandlad depression (Landstinget i Värmland, 2017b). 
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Bakgrund 

2005 gav Riksdagen uppdraget åt Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen att ta 

fram förslag på strategier och åtgärder för myndigheternas, landstingens och 

kommunernas fortsatta suicidpreventiva arbete (Socialstyrelsen, 2006). Sverige hade 

fram till dess saknat en av riksdagen godkänd nationell strategi, ett program 

presenterades för regeringen 1995 som delvis genomfördes (Socialstyrelsen, 2006). 

Suicidprevention syftar till enligt Socialstyrelsen: ”alla relevanta aktiviteter som kan 

minska sjuklighet, dödlighet och andra konsekvenser associerade med suicidalt 

beteende” (Socialstyrelsen, 2006).  

Grums kommun har tillsammans med Landstinget i Värmland och SKL (Sveriges 

kommuner och Landsting) ett samarbete som påbörjades under första halvåret 2018 vars 

syfte är att främja och förebygga psykisk ohälsa genom att minska självskadebeteende 

och öka välmående i utsatta grupper (A. Brunsell Ekström Landstinget i Värmland, e-

post, 5 februari, 2018). I första skedet fokuseras det på ungdomar då mycket suicid i 

Grums begås av yngre personer, ungdomar visar tecken på psykisk ohälsa och de höga 

suicidtalen är oroande. För att uppnå detta samlades de aktörer som möter ungdomar i 

sitt arbete i en workshop för att kartlägga de resurser som finns och bättra på 

samverkan. Därefter ska målgruppen kartläggas om behov av stöd för att sedan matcha 

detta mot aktörerna, syftet är att de resurser som finns och de insatser som görs faktiskt 

får en önskad effekt eller i annat fall ger tillräckligt med underlag för att ändra arbetssätt 

eller metoder.  

Utmaningar 

Traditionellt har fyra kategorier av suicidprevention använts, dessa består av primär- (ex 

informationskampanjer), sekundär- (ex preventionsutbildningar), tertiär- (ex 

psykoterapi) och postvention (ex stödgrupper för överlevare) (Cramer & Kapusta, 

2017). För att utöka dessa kan suicidprevention användas på en universell (ex 

allmänheten), selektiv (ex personer med ökad risk så som militärer) och ”indikerad” (ex 

högriskgrupper så som psykiatripatienter) nivå (Cramer & Kapusta, 2017). De två olika 

sätten att strukturera (kategorierna eller nivåerna) var dock inte skapta för att hantera 

mental ohälsa utan fokuserade på medicinska tillstånd varvid det inte är helt 

oproblematiskt att överföra detta rakt av (Institute of Medicine Committee on 
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Prevention of Mental Disorders, 1994, s. 22). Några svårigheter är hur patienter klassas, 

fysiska problem är inte lika svåra att dokumentera så som mentala, dessutom kan 

förekomsten av det mentala problemet variera beroende på tillgängliga instrument för 

diagnostik och bedömarens egna teoretiska perspektiv (Institute of Medicine Committee 

on Prevention of Mental Disorders, 1994, s. 22). 

Det finns en rad olika utmaningar inom det suicidpreventiva arbetet som grundas i den 

komplexa natur som ämnet består av. Ett problem uppstår då det faktiska antalet 

personer i respektive grupp som innehar en förhöjd risk och som faktisk genomför eller 

försöker genomföra suicid är relativt liten till gruppen totalt (Caine, 2013). Detta 

innebär att exempelvis depressiva personer även om de löper en större risk så består 

majoriteten i gruppen av personer som inte försöker eller begår suicid. Vilket gör det 

svårt att veta vem i den gruppen som kommer att avlida. Sociologen Durkheim menade 

att det är ett socialt fenomen, därmed kan det vara missvisande att fokusera alltför 

mycket på individen, detta då det är korrekt att det finns en korrelation mellan 

exempelvis suicid och depression, däremot är det sociala faktorer som förklarar varför 

kvinnor i större utsträckning är deprimerade men en större andel män genomför suicid 

(Pickering & Walford, 2000, s. 181). Det finns svårigheter att bedöma ifall en person är 

suicidal även om personen vårdas för de faktorer som ökar risken, dessutom är det 

många personer som inte nås av vården av diverse anledningar och som har suicidala 

tankar (Caine, 2013). Utmaningar finns därutöver i att förstå hur alla olika faktorer 

hänger ihop och påverkar varandra så som de biologiska, psykologiska, sociala och 

kulturella faktorerna som bidrar till ökad risk för suicid (Caine, 2013), exempelvis kan 

ett alltför stort fokus på livsstilsinterventioner skapa en kultur där allt för stort ansvar 

läggs på den drabbade vilket kan leda till så kallat ”victim-blaming” och kan påverka 

preventionsarbetet negativt (McLeroy, Bibeau, Steckler, & Glanz, 1988). De alltför 

snäva principerna om individuellt ansvar bortser från det som är känt om mänskligt 

beteende, förhindrar sådan förståelse och förespråkar en orealistisk modell om 

individuellt beteende (McLeroy, Bibeau, Steckler, & Glanz, 1988). På detta läggs även 

komplexiteten att samverka och samarbeta mellan de olika nivåerna i 

suicidpreventionsarbetet så som de nationella, statliga, regionala och lokala aktörerna 

(Caine, 2013).  
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Cramer och Kapusta (2017) menar att det genom kliniska tester, metaanalyser, teorier 

om suicid, hypoteser om risker och skyddsfaktorer tillsammans med utvecklingen av 

socioekologiska modeller går att skapa en bra grund för att framställa suicidpreventiva 

åtgärder. Försök som sedan utvärderas och där resultatet och lärdomarna integreras i de 

tidigare delarna av processen kan ske i en loop för en kontinuerlig förbättring av 

metoder. Socioekologiska modeller betonar vikten av att förstå individen i dennes 

specifika sammanhang där hen inte utvecklas i ett vakuum utan det sker samtidigt och 

påverkat av de relationer och miljö som omgärdar personen (Bronfenbrenner, The 

Ecology of Human Development, 1979, s. 21). De miljöer som påverkar individen delas 

in topologiskt i en koncentrisk struktur som består av mikro-, meso- exo- och 

makrosystem (Bronfenbrenner, The Ecology of Human Development, 1979, s. 22). 

Personens upplevda erfarenheter och aktiviteter ställs i förhållande till de övriga 

funktioner i samhället som påverkar personen även om denne inte aktivt deltar i detta 

(Bronfenbrenner, The Ecology of Human Development, 1979, ss. 21, 22, 25, 26). 

För att de resurser som läggs på att arbeta med suicidprevention ska vara effektiva och 

faktiskt göra skillnad bör det finnas evidens som stödjer dessa. Stöd för att vissa 

metoder för suicidprevention har önskad effekt har funnits i en studie (Zalsman, o.a., 

2016), dessa metoder påverkar både suicidtankar, suicidförsök och fullbordade suicid 

(Cramer & Kapusta, 2017). Metoderna som visats fungera är att begränsa tillgång till 

sådant som kan användas för suicid, skolbaserade program för ökad medvetenhet om 

suicid, användning av litium och klozapin och även psykoterapi mot depression 

(Cramer & Kapusta, 2017). Även uppföljning av suicidala personer har visat ge goda 

resultat (Brown & Green, A Review of Evidence-Based Follow-Up Care for Suicide 

Prevention, 2014) och det finns fördelar med internetbaserad suicidprevention (Lai, 

Maniam, Chan, & Ravindran, 2014).   

 

Syfte och Frågeställning 

Syftet med studien är att förstå hur det suicidpreventiva arbetet bör utformas utifrån 

litteraturen och argumentera för hur detta kan genomföras i Grums kommun. Genom att 

skapa en bild över det suicidpreventiva arbetet som utförs i Grums samt hur detta kan 

förstås utifrån en socialekologisk modell så läggs grunden för hur det kan gå att 
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samarbeta suicidpreventivt mellan aktörerna. Detta jämförs med hur man bör arbeta 

med suicidprevention utifrån en systematisk litteraturöversikt om vilka metoder som 

stöds av evidens i syfte att hitta arbetssätt som ger effekt.  

För att förstå hur arbetssätt och evidens förhåller sig till varandra så behövs det svaras 

på följande frågor: 

- Hur ser arbetet med suicidprevention ut i Grums kommun? 

- Vilka metoder stöds av evidens? 

- Hur kan det implementeras i det suicidpreventiva arbetet? 

 

Avgränsning 

Då studiens omfattning begränsar möjligheten att uppfylla samtliga kriterier för en 

fullständig systematisk litteraturöversikt, så används inslag från den metodologi som 

förekommer i systematiska översikter i form av en strukturerad litteraturstudie 

(Karolinska Institutet, 2018). 
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Teorier 

De teorier om suicid och de funktioner som påverkar implementering i en organisation 

ligger som grund för förståelsen och diskussionen över resultaten som framkommer i 

studien. 

Socialt fenomen 

Durkheim förklarar fenomenet suicid som ett socialt fenomen och grundar sig i 4 

självmordstyper som styrs av den nivå och obalans i faktorerna integration (de band 

människan har till samhället) och kontroll (graden av yttre tvång mot människan) 

typerna består av (Ritzer, 2009, s. 79). Han såg exempelvis andra sociala mönster i de 

förändringar som ledde till att suicidtalen steg i Norge jämfört med Danmark och 

Sverige efter att det upptäcktes olja som ledde till en ekonomisk skjuts, kontra de 

psykoanalytiska teorierna om familjerelationer med barn då dessa inte kan förändras i 

den snabba takt som skedde då, hans teori var det anomistiska självmordet (Pickering & 

Walford, 2000, s. 182). Vid låg integration upplever sig inte individen som en del av 

samhället, på samma vis som samhället inte är en del av individen, det blir 

problematiskt eftersom moralen, värderingarna och syftet påverkas och byggs upp av 

samhället (Ritzer, 2009, ss. 79-80). Detta kan påverka möjligheterna för professionella 

att skapa anknytning till ungdomen som söker stöd vilket försvårar inte enbart i själva 

behandlingen utan även förebyggande då tilliten till aktörer är svår att bygga upp.  

Bristen på integration kan påverka depression, nedstämdhet och desillusion hos 

människor, samtidigt kan känslan av fruktlöshet gro, moralen ses som personers 

enskilda val och livet te sig meningslöst (Ritzer, 2009, s. 80). Dessa faktorer kan leda 

till vad Durkheim kallade det ”egoistiska självmordet” och kan förklara varför graden 

av integration är viktig då självmordsfrekvenser är högre bland ogifta (mindre 

integration i en familj), lägre bland vissa trossamfund (gemensamma värderingar och 

sedvänjor) och går ner i oroliga tider (revolution och/eller nationalism ger livet en större 

mening) (Ritzer, 2009, s. 80). Individualism har en roll i detta och även om den är stark 

så blir människan aldrig av med det sociala tvånget och kollektivets inflytande helt och 

hållet, individualiseringen kan leda till en melankoli och depression där den sociala 

faktorn är den starkast bestämmande vid suiciden (Ritzer, 2009, s. 80). 
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Individualism och livsstilsförändringar 

I jakten på en god hälsa handlar mycket av arbetet att förebygga ohälsa och främja 

hälsa, detta har i stora drag handlat om de dagliga handlingar och val som individer gör 

i livet så som rökning, vikt, motion, kost etc. (McLeroy, Bibeau, Steckler, & Glanz, 

1988, s. 351) därav namnet livsstilssjukdomar. Kritiker har däremot hävdat att ett för 

stort fokus på livsstilsförändringar inte tar i beräkning de sociala influenser som 

påverkar vårt välmående (McLeroy, Bibeau, Steckler, & Glanz, 1988). Ett förnyat 

intresse för hälsopromotion som ett sätt att minska sjukdomar och påverka människor 

att själva ansvara för sin egen hälsa märks på många fronter så som program på 

arbetsplatser, marknadsföring av hälsosam mat, sociala fitnesstrender, 

informationskampanjer mot kolesterol från myndigheter och organisationer men även 

studier som bevisat en koppling mellan människors val och morbiditeten och 

mortaliteten i samhället (McLeroy, Bibeau, Steckler, & Glanz, 1988). Studier som ”The 

Responsibility of the Individual” (Knowles, 1977) och andra liknande dokument 

fokuserar på hälsopromotion genom aktiviteter och program samt konferenser 

(McLeroy, Bibeau, Steckler, & Glanz, 1988). Kritiken menar att de sociala och 

miljömässiga faktorerna bara förstås till en viss del just nu och alla kopplingar mellan 

dem inte är helt klarlagt, den kunskap som finns om mänskligt beteende och de 

miljömässiga faktorerna som påverkar hälsan tonas ned och individer hålls ansvariga 

mer och mer över faktorer som de i mindre utsträckning har möjlighet att påverka själva 

(McLeroy, Bibeau, Steckler, & Glanz, 1988). Det individuella ansvaret kopplat till 

skam eller till och med stolthet kan höja tröskeln för personer att söka stöd och hjälp, de 

föredrar att klara sig själva eller lider hellre än att andra får reda på hur de mår. 

Individualismen kan tolkas som att i en värld där livsstilar anses orsaka och påverka 

sjukdom betyder det att ohälsa är ett resultat av personligt misslyckande, ansvaret och 

skulden läggs i det här fallet på offret/patienten och inte lika mycket på miljömässiga 

gifter eller kopplingen mellan individuellt handlande och sociala normer och dess 

belöningar (McLeroy, Bibeau, Steckler, & Glanz, 1988).  

Normer och system 

Samhällets övergripande normer som skapas av en påtryckning från majoriteten eller en 

stark minoritet formar och förändrar de tankar och synsätt som så småningom 

bestämmer vad som bör åtgärdas och hur. Språket som används i utformandet av 
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program och åtgärder kan påverka hur budskapet och problematiken uppfattas 

(McLeroy, Bibeau, Steckler, & Glanz, 1988), exempelvis kan ordet självmord för vissa 

människor relateras till mord och kriminella handlingar vilket gör att det ersätts med 

suicid och att ”begå självmord” ersätts med att ”ta sitt liv” (Socialstyrelsen, 2006). 

Samtidigt kan dessa termer anses vara alltför kliniska och kan uppfattas som 

förnekande, vilket antyder att begreppen ännu inte förankrats hos allmänheten så som 

hos forskarsamhället där alltfler begrepp tas från engelskan (ex. suicid – suicide, 

slaganfall – stroke, kräfta – cancer) (Socialstyrelsen, 2006). Samhällsklimatet som råder 

och som kan bero på okunskap kan i värsta fall skapa ett sorts socialt tvång med 

repressalier i form av utanförskap. Även om det satsas på aktiviteter för att förbättra 

arbetsmiljö och övriga förhållanden för medborgare så påverkar språket hur 

ansvarsfördelningen tolkas möjligtvis på en undermedveten nivå genom ord så som 

”livsstil” och ”hälsobeteende” (health behaviour) (McLeroy, Bibeau, Steckler, & Glanz, 

1988), detta kan påverka de sociala strukturer som bygger upp samhällets värderingar 

och speciellt inom vissa subkulturer i samhället där en exempelvis fördömande attityd 

kan skapa känslor av skam och misslyckande även om det inte är hela samhällets 

ståndpunkt. Därutöver har det funnits exempel där det på arbetsplatser vuxit en 

intolerans för vissa personers val så som tobaksbruk, då i första hand cigaretter där det 

av olika anledningar förbjuds personal att röka under arbetstid eller så försvåras det för 

dem att röka genom vissa regler, exempelvis genom rökbås utomhus som inte ligger i 

direkt närhet till ingången (extra hög tröskel vid dåligt väder). Även exempel på 

försäkringar som inte täcker åkommor där livsstilar kan ha främjat till ohälsan regleras 

hårdare så som exempelvis AIDS, alkoholism och drogbruk, allt detta från företagens 

förhållningssätt till samhällets kontrollerande normer skapar en miljö där individen får 

skylla sig själv vid självvalda riskfyllda beteende (McLeroy, Bibeau, Steckler, & Glanz, 

1988), med resultatet av en höjd tröskel. Då tiden förändrar perspektiv och 

uppfattningar om hur saker och ting bör förhållas till måste samhällets system anpassas 

till de rådande normerna. Systemförändringar hänger på ett demokratiskt och 

pluralistiskt samhälle, med motstridiga värderingar, största utmaningen kan vara att 

implementera förändringarna i systemet (McLeroy, Bibeau, Steckler, & Glanz, 1988, s. 

353).  
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Grupptillhörigheten 

Den kulturella tillhörigheten är väldigt viktig bland ungdomar som inte riktigt är 

färdigutvecklade kognitivt och emotionellt, konstruktionen av identiteten görs 

tillsammans i förhållande till varandra (Abrutyn & Mueller, 2018, s. 58). Inte nog med 

att en stor del av deras liv spenderas i skolmiljö men även lokalsamhällets storlek och 

antal skolor kan påverka styrkan i den kulturella påtryckningen (Abrutyn & Mueller, 

2018, s. 58). Detta kräver att de aktörer som arbetar med och mot ungdomar måste göra 

sig synliga för att ha någon chans att ta sig innanför de kulturella barriärer som styr 

suicid-diskursen för ungdomarna och styr deras syn på psykisk ohälsa och tillhörighet. 

Den moderna tidens internetverktyg så som sociala medier har medfört nya svårigheter 

för vuxna att kunna se och identifiera psykisk ohälsa hos ungdomar, speciellt då 

mobbning och de kulturella ramarna som byggs i skolmiljön följer med ungdomarna 

hem och i övriga delar av livet (Abrutyn & Mueller, 2018, s. 58). Detta kräver en 

oerhörd samverkan mellan aktörerna och de vuxna som befinner sig omkring 

ungdomarna för att väga upp svårigheten med att nå ut och påverka. Tillgängligheten 

för dessa ungdomar att söka upp stöd utan att de får uppleva sociala repressalier kan nås 

genom anonyma och/eller digitala möten och samtal med professionella. De strikta 

hierarkierna som finns i skolmiljön, de närstående relationerna som kan skapa 

suicidtankar där det inte fanns några innan efter en närståendes suicid och gruppens 

påverkan på den kollektiva acceptansen över suicid i vissa speciella kontexter (Abrutyn 

& Mueller, 2018, s. 58) är sådant som kan frodas i ungdomarnas vardag och närmiljö 

vilket kan vara svårt att värja sig mot. 

Implementeringsteori 

Genom individuella och kollektiva implementeringsansträngningar kan ”materiell 

praktik”, eller exempelvis organisatorisk förändring bli rutinmässig inom verksamheten, 

detta enligt Normalisation Process Theory (NPT) (Nilsen, o.a., 2014). De som är 

delaktiga i implementeringsprocessen är ”agenter” och ansvarar för de medvetna 

ansträngningarna som skapar en ny eller förändrad praxis i samspel med dynamiska 

element så som sociala normer, roller och resurser (Nilsen, o.a., 2014). 

Förändringsmekanismerna består av samstämmighet där agenterna försöker förstå vad 

som ska implementeras och hur de kan stötta, kognitiv medverkan där agenter 

legitimerar och engagerar sig och andra, kollektivt agerande där agenter mobiliserar 
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resurser och förmågor samt reflexiv övervakning där agenterna bedömer resultatet av 

implementeringen (Nilsen, o.a., 2014). Det återkommande organisatoriska lärandet är 

beroende av återkoppling och utvärdering för att kunna bibehålla ett ständigt 

förbättrande och effektivisering av resurser så att de läggs på rätt åtgärder. Då 

tidsaspekten är av stor vikt vid arbete med ungdomar och deras hälsa så är det viktigt 

med en hög effektivitet och synliga, tydliga åtgärder och krafttag. Då tilliten och 

trovärdigheten kan sjunka fort ifall ungdomar inte tror att de aktiviteter och åtgärder 

som görs inte räcker till. 
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Metod 

Som grund för den socialekologiska modellen vilken analysen baseras på så förklaras 

den workshop och de telefonintervjuer som genomfördes i Grums kommun med de 

aktörer som är ansvariga eller på något sätt arbetar med det suicidpreventiva arbetet som 

görs i kommunen. Vidare beskrivs tillvägagångssättet för den systematiska 

litteraturöversikt som samlar den evidens som finns över de arbetsmetoder som visat sig 

ge resultat. Slutligen beskrivs workshop- och intervjuresultatens analysmetod och den 

socialekologiska modellen som används i analysen av det preventiva arbetet i Grums 

förklaras. 

Urval och insamlingsmetod – workshop och telefonintervjuer 

Landstinget i Värmland, SKL och Grums kommun samlade relevanta aktörer som har 

en viktig del i det suicidpreventiva arbetet och det preventiva arbetet mot psykisk ohälsa 

som görs i Grums, aktörerna bjöds in till en workshop som genomfördes den 26:e april i 

år. Forskaren blev inbjuden av Landstinget och hade en stöttande roll i de övningar som 

aktörerna genomförde och utförde en del dokumentering av övningarna samt insamling 

av data till studien. Information om vilka aktörer som verkar inom ramarna för denna 

studie samlades in, deltagarna representerar alla en organisation som på något sätt 

arbetar med suicidprevention hos målgruppen inom Grums kommun. I workshopen 

genomfördes övningar där de olika aktörerna i grupper fick samarbeta och diskutera hur 

vissa situationer och fall bäst går att lösa utifrån deras specifika perspektiv men även 

utifrån det stora hela, en kartläggning över hur de arbetar, på vilken nivå de är 

verksamma och vad det är de stöter på hos målgruppen inom sina yrken kartlades också. 

Generell information om respektive aktör och deras övergripande syfte samlades in från 

deras hemsidor, från källor som de övergripande organisationer som de tillhör 

tillhandahåller samt den information som framkom om respektive verksamhets roll i 

Grums under workshopen.  

Workshop - övningar 

Grupperna med representanter för diverse aktörer verksamma i Grums roterade mellan 

övningarna för att öka variation i de olika lösningarna som arbetades fram i varje grupp. 

De olika övningar bestod av följande uppgifter: 
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Kartläggning av verksamheter - Varje representant fick fylla i ett kort med frågor om 

verksamheten: 

- Vilken kategori de tillhör (utbildning/arbete, kultur/fritid, boende/familj, hälso-

/sjuk-/tandvård) 

- Vilken nivå de verkar inom (främjande, förebyggande, behandlande) 

- Vilken del av målgruppen de träffar och deras behov 

- Vilket stöd de erbjuder och målet med stödet 

 

Erfarenheter från fältet – För att försöka förstå ungdomarnas situation bidrog alla 

representanter med sina lärdomar från möten med målgruppen utifrån deras upplevelser. 

Vad de tänker, känner, gör, säger, hör och ser i sin omgivning. Dessa skrevs ner på 

klisterlappar som sattes upp på väggen för att visualisera och för alla att ta del av. 

 

Problemlösning i grupp 

Olika fiktiva fall presenterades för grupperna varvid de fick utarbeta en handlingsplan 

för hur personens situation bäst kan lösas. Genom identifiering av de aktörer som är 

verksamma och relevanta i att hantera situationen kartlades även deras relationer och 

processens olika steg. 

 

Efteråt samlades all information in av Landstinget som ett led i samverkansprocessen 

som genomförs i Grums och som kommer att ligga som grund för det vidareutvecklade 

suicidpreventiva samarbetet. Styrkan i studien med att använda resultaten från 

workshopen är att de relevanta aktörerna som aktivt arbetar med suicidprevention med 

just målgruppen befann sig under samma tak i syfte att kartlägga det arbete som görs. 

Inblicken i de diskussioner som framkom när aktörerna interagerade och löste uppgifter 

tillsammans är svår att få på annat vis och gav kunskap om hur situationer ses ur olika 

perspektiv av olika personer och verksamheter. 
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Telefonintervjuer 

Med Landstingets stöd kontaktades flertalet aktörer som arbetar inom studiens 

avgränsning angående intervjuer. Telefonintervjuer med 3 aktörer genomfördes innan 

workshopen där den intervjuade representanten redogjorde ingående för hur de arbetar. 

Intervjuerna var semistrukturerade på grund av behovet att kunna klargöra och fördjupa 

frågor och teman som framkommer (May, 2013, s. 162). Intervjuerna spelades in med 

deltagarens tillstånd och transkriberades efteråt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011, s. 

53), frågeformuläret höll sig till tankeramen med de breda frågorna och lämnade 

utrymme till att utveckla dem (Yin, 2013, s. 138), intervjumallen går att hitta som bilaga 

i slutet av dokumentet. Intervjuerna genomfördes över telefon på grund av distansen, 

möte på respektive arbetsplats hade varit att föredra. Deltagarna informerades om 

frivilligheten i att delta i studien samt anonymiteten, de fick möjlighet att avbryta när 

som helst och de fick även säga till ifall samtalet kom in på alltför känsliga ämnen som 

de kände sig obekväma med (på grund av ämnets känslighet) eller som hamnar utanför 

det de kan och fick tala om (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011, ss. 44-45). 

Insamling av data för analysen och SEM-modellen 

Statistik om genomförda suicid hämtades i Socialstyrelsens dödsorsaksregister, 

suicidförsök från patientregistret och suicidtankar från enkäten ”Hälsa på lika villkor” 

(Folhälsomyndigheten, 2017). Från Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet, 

kommuner och Landstinget har information och statistik, studier och stöd om det 

suicidpreventiva arbetet samlats in.  

Studier söktes upp med sökorden ”SUICIDE” AND ”PREVENTION” OR 

”THEORIES”. Innehållsleverantörerna som resultaten togs från var SciELO, SwePub, 

ERIC, J-STAGE, ScienceDirect och CINAHL. Avgränsningar för peer-review och inte 

mer än 20 år gamla publikationer användes då suicidprevention är ett vida studerat 

ämne på ett tvärvetenskapligt sätt där de olika fälten kompletterar varandra och täcker 

upp många aspekter av problemet. Då utvecklingen kan gå fort och ändras så var det 

viktigt att hitta de senaste studierna, ett tiotal studier valdes i syfte att komplettera 

varandra. Vidare i processen användes de utvalda studiernas referenser till andra skrifter 

för att hitta resterande relevant forskning att undersöka. Även om vissa av de artiklar 

och studier som användes är äldre än de 10 år som användes som sökkriterier så finns 
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det vissa teorier och studier som fungerar som en grund att bygga studien på. Dessa mer 

långlivade teorier byggdes på med studier över den evidens som finns över de metoder 

som används inom suicidpreventionsarbetet för att sedan jämföras med de 

arbetsmetoder som används inom Grums kommun.  

 

Insamling av data till den systematiska litteraturöversikten 

PRISMA:s checklista och flödesdiagram stod som stöd i framställandet av översikten 

(Karolinska Institutet, 2018). I ett första skede inventerades redan publicerade 

litteraturöversikter genom sökblock i form av: evidence based AND suicide prevention 

AND strategies OR research. Avgränsningen var att resultaten skulle ha publicerats 

mellan 2008-2018 i akademiska journaler eller vetenskapliga artiklar, de skulle även 

vara peer reviewed .Databaserna som användes var Science Direct, ERIC, Scopus, 

JSTOR och Cochrane, genomsökningarna gjordes den 28:e maj 2018.  

Detta gjordes för att få en inblick i vad som redan finns dokumenterat om 

evidensbaserade metoder. Sökningen gjordes bred medvetet för att fånga upp mycket av 

de relevanta översikterna, detta resulterade i många träffar och inkluderingskriterierna 

var att studierna skulle behandla preventiva metoder och strategier där det fanns evidens 

för att dessa ger effektiva resultat. Relevansen för översikterna avgjordes efter att ha 

gallrats först av en genomläsning av abstract/sammanfattning och i de fall de uppfyllde 

kriterierna så lästes de i sin helhet. Översikterna bekräftade varandras resultat och är 

ense om vilka de evidensbaserade metoderna är, samtidigt finns det metodiska problem 

med översikterna som ka påverka styrkan i resultatet (Molock, o.a., 2014).  

Sökstrategin för studierna om evidensbaserad suicidprevention söktes på precis samma 

sätt som ovan nämnda översikter (bortsett från Cochrane som sysslar med 

sammanställningar). Som exempel söktes ScienceDirect med söksträngen: evidence 

based AND suicide prevention AND strategies OR research. Med avgränsningarna: 10 

år, research article (i kontrast till valet reviews=översikter). ScienceDirect var sidan som 

fick flest träffar, nästan 2.5 miljoner.  

Urvalskriterierna var att artiklarna skulle undersöka metoder och strategier vars syfte är 

att fungera suicidpreventivt. Vidare skulle studierna utvärdera dem och påvisa evidens, 
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på grund av studiens syfte valdes enbart artiklar som kunde påvisa effekt, deskriptiva 

studier valdes därmed bort även studier som visade samband mellan specifika fenomen 

och suicidalitet eller identifierade riskfaktorer valdes bort. Artiklarna valdes ut genom 

matchning av sökkriterierna och rubrikernas innehåll, via abstract ifall studiens syfte var 

att studera interventionen eller metodens effektivitet. I vissa fall hittades studierna på 

annat vis, antingen genom att den genom sökningen valda studien visade sig vara 

irrelevant men hänvisade till andra studier som passade bättre eller i de fall där 

sökningen gav upphov till förslag på liknande studier som den vars sida var öppen. 

 

Analysmetod 

Resultaten analyserades abduktivt i syfte att integrera ett ytligt mönster och en djupare 

förståelse (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017, s. 221) för materialet. Detta genom 

att dels ta de konkreta resultaten från intervjuerna och workshopen, därefter tolka och 

kategorisera dem utefter den socialekologiska modellens olika kategorier, samhälleliga, 

gruppsliga, interpersonella och individuella faktorer. Innehållsprocessens analys 

innehåller ett antal begrepp: domän, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, 

kategori och tema (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017, s. 224). 

- Domänen består av text om ett visst brett område där tolkningsgraden blir låg, i 

modellen består de av risk- respektive skyddsfaktorer. 

- Meningsenheten kan innehålla ord, meningar eller stycken som hör ihop i dess 

sammanhang. De står för det som tolkas som skydds- eller riskfaktorer. 

- Vidare kondenserades meningsenheterna, innehållet bevaras men texten 

förkortas. 

- Den kondenserade texten abstraherades, höjs en logisk nivå genom kodning. 

Texten kodades med en kort text som beskriver innehållet. 

- Flera koder bildade en kategori, koderna i en kategori har liknande innehåll. 

- Teman som binder samman latenta innehåll i flera kategorier skapades. Dessa 

består av samhälleliga faktorer, gruppsliga faktorer, interpersonella faktorer och 

individuella faktorer. 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017, ss. 225-226) 
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Socialekologisk modell - SEM 

Det socialekologiska perspektivet tillåter ett bredare sätt att utveckla interventioner, från 

enbart individuella perspektiv till hur dessa kan förstärkas och stöttas på olika nivåer 

(McCormack, Thomas, Lewis, & Rudd, 2017). Bronfenbrenner (1977) belyser 

begränsningar med att studera mänsklig utveckling för snävt och i alltför artificiella 

sammanhang då resultaten blir svåra att generalisera till andra sammanhang. Vidare 

menar han att å andra sidan kan fenomen studeras utan ett tillräckligt strukturerat 

tillvägagångssätt vad gäller hypoteser som ramverk. Bronfenbrenner (1977) föreslår en 

utökad form av experimentell och naturlig studieform, så kallad mänsklig 

utvecklingsekologi, i en social kontext innebär detta att studier inte enbart omfattar en 

person i en given situation utan hela dennes liv i stort tas i beräkning. Detta betyder att 

personens hela livsspann, mellanmänskliga relationer, omgivningar och sociala 

kontexter (formella och informella) studeras i de olika nivåerna som i allra högsta grad 

påverkar människan, på grund av att komplexa system kan ha funktioner som ger 

indirekta och sekundära effekter (Bronfenbrenner, Toward an Experimental Ecology of 

Human Development, 1977). Dessa synergier sker då interventioner kombineras över 

nivåerna vilket ökar den totala effekten av åtgärden jämfört med en åtgärd som 

begränsas till den egna nivån (individ, grupp, samhälle etc) (McCormack, Thomas, 

Lewis, & Rudd, 2017). 

Bronfenbrenner (1977) använder sig av Brims (1975) definitioner av de olika 

ekologiska nivåerna, där de undre ingår i de övre och skapar en helhet, dessa består av: 

 Mikrosystem: Den studerade personens relationer i dess direkta omgivning så 

som hemmet, skolan, arbetsplatsen etc. I dessa miljöer krävs det även av 

personen att agera i de olika roller som den förväntas uppfylla, exempelvis i 

form av att vara en dotter, en förälder, en lärare eller en anställd etc.  

 Mesosystem: Består av de mellanmänskliga relationer som existerar i de olika 

miljöerna och respektive kontext, dessa kan för exempelvis en 12-åring bestå av 

interaktionen med familjen, skolan, kamrater och vänner, fritidsaktiviteter, 

kyrkan etc. 

 Exosystem: Utökar mesosystemet genom de (informella och formella) sociala 

strukturerna som påverkar personen indirekt, styrandes de miljöer som personen 

befinner sig i. Dessa kan vara samhällets institutioner som påverkar i en lokal 

nivå, så som arbetsplatser, grannskapet, massmedia, myndigheter, distribution av 

tjänster och varor, kommunikation och transporter samt informella sociala 

nätverk. 
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 Makrosystem: Denna nivå skiljer sig genom att den inte direkt påverkar en 

individ i en speciell kontext utan genomsyrar kulturen som i sin tur påverkar 

strukturen runt personen. Många funktioner är likadana i ett samhälle oavsett 

plats eller tid, exempelvis ett klassrum som fungerar och ser likadant ut överallt i 

samhället. Dessa funktioner är makrosystemen, de ekonomiska, sociala, 

utbildningsmässiga, rättsliga, och politiska systemen som manifesteras i mikro-, 

meso- och exosystemen. Makrosystemen styr informationen och ideologierna 

som ger mening och syfte, hur systemet ser på exempelvis barns rätt styr om och 

hur deras välmående ska prioriteras och ges förutsättningar för ett bra liv genom 

de olika satsningar i utbildning, ekonomiska resurser, krav och stöd för de vuxna 

som ansvarar för barnen genom livet etc. 

(Bronfenbrenner, Toward an Experimental Ecology of Human Development, 1977) 

Genom att integrera risk- och skyddsfaktorer mellan de olika generella nivåerna och de 

mer specifika (riktade till identifierade riskgrupper), koppla dem till teorier, evidens och 

suicidpreventionsmetoder som sedan utvärderas kan de preventiva programmen 

överbrygga de begränsningar som finns i ett så komplext ämne (Cramer & Kapusta, 

2017).  

Världshälsoorganisationen (Krug, Mercy, Zwi, & Lozano, 2002, s. 12) bygger den 

socialekologiska modellen på att det inte existerar en enskild faktor som förklarar varför 

vissa personer skadar andra (eller sig själva), våld grundas på ett samspel mellan 

individuella, sociala, kulturella och miljömässiga faktorer samt i mellanmänskliga 

relationer. Dessa kan yttra sig genom psykiska, biologiska och medicinska faktorer, 

förändringar i livet, tillgång till medel, vart personen är bosatt, anställnings- eller 

immigrantstatus, religion och ekonomiska förutsättningar (Krug, Mercy, Zwi, & 

Lozano, 2002, ss. 192-198). Hälsofrämjande program och åtgärder som är alltför snäva i 

sin omfattning och grundas i enbart åtgärder riktade mot individer och små grupper har 

därmed små möjligheter att påverka i mer omfattande komplexa sociala problem, det är 

tyvärr vanligt med åtgärdsprogram som inte överskrider sin nivå eller innehåller ett 

flertal strategier (Stokols, Allen, & Bellingham, 1996). 

Svårigheterna i modellen innefattar det faktum att det är ett komplext system där olika 

aktörer med olika syften och fokus måste samverka och samarbeta mellan nivåerna. På 

grund av det långsamma tempo som vissa samhälleliga utmaningar kan visa tecken på 

att ge resultat så krävs det i många fall en långsiktig process och en uthållighet mellan 
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aktörerna. Detta skapar en sårbarhet gentemot olika politiska, sociokulturella, 

geografiska faktorer samt förändringar i attityder som kan påverka effektiviteten och 

arbetets långsiktighet (Stokols, Allen, & Bellingham, 1996). Vissa svårigheter kan även 

finnas i utvärderingsprocessen där det delvis kan vara svårt att veta vilken åtgärd som 

ger vilket utslag, detta då synergierna gör det svårt att veta vilken del i processen som 

påverka nästa och ifall det inte är så de påverkar varandra lika mycket (Stokols, Allen, 

& Bellingham, 1996). Därmed blir det svårare att bryta ner processerna för att kunna se 

hur de kan förbättras då en ändring kan få oanade konsekvenser för synergin hos de 

olika delarna av processen. 
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Resultat 

I resultatdelen för litteraturöversikten har kategorier skapats där liknande eller 

kompletterande insatser samlas. I vissa fall komplettera de varandra medan de i andra 

fall har möjlighet att förstärka effekten för de andra insatserna i samma kategori. De 

olika översiktsstudierna presenteras i resultatets olika kategorier där de kommit fram till 

liknande resultat. Inget i resultatet går tvärt emot någon av de andra mer omfattande 

systematiska litteraturöversikterna förutom ett större fokus på internetverktyg. 

Beskrivningen över aktörerna som verkar i Grums är uppdelad i två delar där de 

intervjuade aktörernas djupgående beskrivning av sina respektive verksamheter på ett 

detaljerat sätt visar hur de verkar och förhåller sig till problematiken. Vidare beskrivs 

workshopens aktörer och deras respektive uppgifter och syfte. 

Efter beskrivningarna redogörs hur innehållsanalysen av intervjuerna och workshopen 

gick till med en intervju som exempel över hur kategorierna såg ut. 

Sedan kommer workshopens aktörers resultat i den uppdelning och kartläggning av hur 

de olika aktörerna förhåller sig till det suicidpreventiva arbetet som görs i Grums 

kommun. 

Slutligen presenteras SEM-modellens resultat över hur innehållsanalysens olika 

kategorier förhåller sig till de olika nivåerna (teman) som överlappande skapar den 

struktur som risk- och skyddsfaktorerna som råder i denna kontext existerar inom. 

 

Litteraturöversikt 

Antalet studier som identifierades var 18 stycken med olika inriktningar, ytterligare 7 

stycken hittades från andra källor. Av de totalt 25 studierna valdes 7 bort redan innan de 

lästes igenom på grund av irrelevans. Efter en genomläsning av alla valdes ytterligare 9 

stycken bort då de för studien hade för tveksamma resultat som inte kunde visa på 

evidens tillräckligt starkt (fig.). En av studierna behandlar ett internetverktyg för att 

kunna identifiera personer som på exempelvis sociala medier uttrycker sig på ett vis 

som kan tolkas som att personen befinner sig i en förhöjd risk för suicid. Även fast det i 

sig självt inte leder till en reduktion i suicid så är den relevant i samband med andra av 
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interventionerna och bidrar därmed till en ökad effekt, detta då det första steget är att 

faktiskt identifiera de som behöver stöd. Flera studier är liknade eller berör vid andra 

interventioner och har därmed grupperats tillsammans. Studiernas metoder utvärderades 

och kategoriserades och slogs ihop i de fallen där de behandlar liknande intervention. 

De olika interventionerna är: samhälleligt övervaknings och rapportsystem (Cwik, o.a., 

2016), optimerad textklassificering (Desmet & Hoste, 2018), suicidpreventionsprogram 

i skolmiljö (Wasserman, o.a., 2015), samhälleligt interventionsprogram (Szekely, o.a., 

2013), ett telefonuppföljningsprogram för personer som blivit utskrivna efter 

suicidförsök (Cebria, o.a., 2013), rälsbarriärer (Law, o.a., 2009), litiumnivåer i 

dricksvatten (Liaugaudaite, Mickuviene, Raskauskiene, Naginiene, & Sher, 2017), 

internetbaserad kognitiv beteendeterapi (Mewton & Andrews, 2015) och internetbaserat 

program mot suicidtankar (Robinson, o.a., 2016). Vissa svagheter var uppenbart tydliga 

hos vissa studier, dels är några pilotstudier och någon saknar kontrollgrupp vilket 

påverkar resultatet negativt samtidigt som en insats identifierades verka i samma 

kontext som en större samhällelig insats vilket med stor sannolikhet påverkade 

resultatet. 

fig.1 PRISMA flödesdiagram 
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Uppföljning 

Enligt litteraturöversikterna som studerades inför studien så har uppföljning visat sig 

påverka risken för suicid efter att en patient har varit inlagd, även ifall den får en 

kontinuerlig kontakt med samma person kan risken sänkas (Hunt, o.a., 2009). Ifall 

läkare eller annan personal söker kontakt efter att en person varit inlagd på sjukhuset 

och visar omtanke och stöd så kan det leda till en minskad risk för suicid efter 

utskrivning från psykiatrisk vård (Brown & Green, A Review of Evidence-Based 

Follow-Up Care for Suicide Prevention, 2014).  

Vad gäller kostnad och effektivitet kan tekniska hjälpmedel användas då de kan nå ett 

stort antal personer. Internetsidor, chat, sms, appar etc. kan med fördel användas för 

uppföljning (Brown & Green, A Review of Evidence-Based Follow-Up Care for 

Suicide Prevention, 2014). 

Detta stödjer studien om ett telefonuppföljningsprogram för personer som blivit 

utskrivna efter suicidförsök (Cebria, o.a., 2013). Denna studie visar på en sänkning i 

omfattningen av tidigare patienter som försökte genomföra suicid ännu en gång. 

Sänkningen var runt 8% mellan åren och påverkades inte av variabler så som kön, ålder, 

socioekonomisk status etc. Slutsatsen är att programmet fördröjer fortsatta suicidförsök 

hos patienter som har vårdats akut för suicidförsök efter att de har skrivits ut igen. 

Speciellt med tanke på att risken är förhöjd de första 12 veckorna efter det första 

försöket. Den största begränsningen för studien är att den är genomförd inom EAAD 

projektet som är ett omfattande flernivå-interventionsprojekt inom samma område vilket 

påverkar resultatet. 

 

Gruppbaserad övervakning och hantering 

Så kallad ”community-based surveillance” I amerikanska stammar har visat sig leda till 

en högre grad av rapportering och uppmärksammande av personer som löper större risk 

för suicid (Cwik, o.a., 2014). Suicidantalen sjönk med runt 38% generellt, hos 

ungdomar mellan 20-24 sjönk det med 37% (Cwik, o.a., 2016). Kontexten är ett väldigt 

speciellt slutet samhälle bestående av stamfolk där det finns mandat att besluta om 
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övervakning och rapportering till det för ändamålet skapade gruppen som driver 

projektet. Det är ett första steg för att kunna identifiera personer som behöver stöd.  

En annan studie har kollat på ett annat samhälleligt interventionsprogram (Szekely, o.a., 

2013) med goda resultat. EAAD såg en förändring från ca 30% 2004 ner till ca 12% 

2007, förändringen påverkade både kvinnor och män vilket inte alltid är fallet med 

många andra program. Programmet består av 4 delar: samarbete med allmänläkare, PR-

kampanjer, utbildning för de personer som har inflytande på målgruppen, 

informationskampanj mot högriskgrupper för uppmuntran av självhjälp. 

 

Internetverktyg 

En pilotstudie testade ett speciellt utformat, modulärt internetbaserat program mot 

suicidtankar hos ungdomar, Reframe IT (Robinson, o.a., 2016). Även depressiva 

symptom och känslor av hopplöshet påverkades av programmet. De 8 modulerna består 

av inslag av KBT som visat sig kunna påverka ungdomar positivt. Fastän en 

regressionsanalys gjordes för att se så att inga andra variabler kunnat påverka resultatet 

(exempelvis att ungdomarna blivit behandlade av psykolog under tiden) så kvarstår det 

faktum att det saknades en kontrollgrupp och att det var en lite pilotstudie varvid det 

behövs mer forskning i form av RCT-studier. 

Där kommer nästa studie in, den studerar internetbaserad kognitiv beteendeterapi 

(Mewton & Andrews, 2015). iCBT kursen består av sex lektioner som tar upp ämnen så 

som exempelvis problemlösning. Det finns även andra studier som bekräftar metodens 

effektivitet, i det här fallet sjönk antalet med suicidala tankar från 50% till 27% och 

kvinnor stod för den mest omfattande minskningen. Det är ändå oklart om en minskning 

i suicidförsök eller självmordstankar faktiskt leder till färre genomförda suicid (Brown 

& Jager-Hyman, Evidence-Based Psychotherapies for Suicide Prevention, 2014b).  

Den tredje studien som berör ämnet Internet gör det med rätt verktyg i form av 

maskininlärning så att sociala medier skannas på ett vis som inte helt och hållet är 

beroende av nyckelordsfiltrering. Upptäckt av suicidrelaterade inlägg och andra inlägg 
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som består av högriskinnehåll kan identifieras med hög precision och relativt lite brus 

vilket gör det aktuellt för användning i större skala (Desmet & Hoste, 2018). Detta verkt 

 

Hindrande eller underlättande insatser 

Att bygga bort risker eller begränsa tillgång till medel för att begå suicid har visat sig 

vara en effektiv metod vilket denna studie bekräftar i form av rälsbarriärer (Law, o.a., 

2009) som fungerar försvårande för suicidförsök. Vissa forskare har ifrågasatt metoden 

då den inte påverkar personers suicidala tankar utan enbart försvårar vilket möjligtvis 

kan leda till att de suicidala personerna söker sig till andra platser att försöka på. 

Istället för att bygga bort risker går det även att tillsätta skyddsfaktorer i form av 

litiumnivåer i dricksvattnet (Liaugaudaite, Mickuviene, Raskauskiene, Naginiene, & 

Sher, 2017). Litium i rätt doser används för behandling av maniska och depressiva 

episoder. Tidigare studier har även fastställt de positiva effekterna som motverkar 

suicidalt beteende. Dock verkar det som att det enbart påverkar män, studien är en 

pilotstudie varvid försiktighet vid tolkning av resultatet föreslås. 

 

Skolbaserade suicidpreventionsprogram 

YAM är ett universellt skolbaserat interventionsprogram som visat sig vara effektivt i 

att motarbeta suicidförsök och allvarliga suicidtankar samt planering. Det hjälper 

ungefär 1 elev på 167 stycken (Wasserman, o.a., 2015). Programmet är utformat på så 

vis att det ingår rollspel, interaktiva föreläsningar och workshops där det 

uppmärksammas på psykisk ohälsa, risk- och skyddsfaktorer, ångest, depression etc. 

Det är ungefär totalt 5 h långt utspritt på 4 veckor, resultaten pekar på en signifikant 

(ungefär 50% minskning) skillnad i att hindra nya fall av suicidförsök, suicidtankar och 

även planering. Hopplöshet och nedsatt problemlösningsförmåga förutsåg allvarliga 

suicidala tankar hos ungdomar i en studie, även om exempelvis depression var under 

kontroll (Labelle, Breton, Pouliot, & Dufresne, 2013) vilket gör det svårt att se utvägar 

ur svåra och jobbiga situationer. 
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Aktörer, syfte och uppdrag 

De olika aktörernas syfte, perspektiv och arbetssätt skiljer sig mycket åt samtidigt som 

de kompletterar och överlappar varandra. De aktörer som intervjuades och de som 

medverkade på workshopen har gemensamt den lokala problematik som existerar i 

Grums. Däremot styr verksamheten och den kontext som de stöter på personer ur 

målgruppen hur behovet och lösningarna ser ut. Den gemensamma förståelsen över 

situationen och vad som bör göras för att hjälpa målgruppen utvecklades under 

workshopen för deltagarna där de olika övningarna krävde samarbete och diskussion 

över vilka lösningar är bäst för vissa specifika situationer. Gemensamma hinder för alla 

aktörer, bortsett från varje enskild verksamhets egna utmaningar och begränsningar, är 

ett balanserande av resurser och medel för att lösa sina respektive uppgifter samt 

möjligheter att erbjuda heltäckande lösningar för individen som bollas runt vilket 

riskerar att förvärra det redan dåliga tillståndet denne befinner sig i värsta fall. 

De intervjuade aktörerna bestod av personer som arbetar inom Första Linjen, 

Fritidsgården i Grums och Svenska kyrkan. De beskriver ingående hur de praktiskt och 

strukturellt arbetar med målgruppens hälsa och suicidprevention. De aktörer som var 

med på workshopen beskrivs övergripande med fokus på deras respektive syfte och 

inriktning. 

Första linjen 

De samhällsinsatser som ges till alla barn och unga genom BVC, 

ungdomsmottagningar, familjecentraler, elevhälsa etc. samt de specialiserade insatser 

som riktar sig till barn och unga med omfattande eller allvarlig problematik exempelvis 

BUP kompletteras genom första linjens arbete (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2018). Dessa insatser sker främst förebyggande och med fokus på tidiga insatser med en 

helhetssyn på personens psykiska hälsa, oberoende om anledningen till psykisk ohälsa 

är grundade i psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska orsaker (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2018). Det finns ingen reglering om vilka som ska göra vad i 

första linjen, detta innebär att olika landsting och kommuner löser det breda uppdraget 

på olika sätt, oavsett tillvägagångssätt så bör det finnas en tydlighet i ansvar och 

samverkan mellan de olika delarna i verksamheter och med andra verksamheter ser ut 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). Helhetssynen yttrar sig i praktiken genom 
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att verksamheten bör ha låga trösklar så att det blir lätt och odramatiskt att söka hjälp 

där, personens nätverk (hemma, i skolan, på fritiden) involveras och används, 

samtalskontakten med personen bryts inte ifall personen önskar så för att slippa börja 

om från början med en ny person samtidigt som en dialog förs med förskola eller skola 

som ett sätt att stötta processen (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018).  

I Karlstad så som i övriga kommuner i Värmland finns det första linjen mottagningar 

som arbetar med barn och unga i åldersgruppen 6-21 år, verksamheten ägs och 

finansieras av både kommuner och landsting varvid statistiken rapporteras till 

styrgruppen ock SKL. Mottagningen i Karlstad jobbar mot totalt 5 kommuner varvid 

Grums är en av dem, mottagningen har funnits i 3 år. Deras uppdrag är att jobba med 

lindrig till måttlig psykisk ohälsa, förebyggande och med behandlingsinsatser (i grupp 

och individuellt) i ett tidigt skede. Genom att vara ute på ungdomarnas arenor och 

informera så sänker det tröskeln till att söka hjälp, genom samarbete med exempelvis 

skolpersonal, fritidsgården och socialtjänst i Grums upplyser första linjen både personal 

och ungdomar att de finns. Arbetet sker korttidsinriktat med ungefär 5 besök, vid behov 

går det att utöka, detta gör att det snabbt måste hittas en prioritering om hur det ska 

jobbas vidare med personen.  

Hur kontakten med mottagningen ska kunna ske har arbetats fram med fokusgrupper i 

målgruppen. Dels har telefontid (mestadels för föräldrar) upprättats, sms fungerar väl, 

mail och även drop-in erbjuds ungdomarna. Tillsammans med ungdomar har även 

hemsidan ”hurmardu.nu” lanserats där besökarna (som är ute efter stöd) kan svara på en 

del frågor och beskriva sitt mående med hjälp av bland annat emojis och förvalda 

samtalsområden, det framkomna kan besökaren sedan skicka in till första linjen som 

sedan tar kontakt med denne. Feedback säger att ett flertal av de 60 personer som har 

sökt stöd sedan December 2017 inte skulle ha sökt hjälp på annat sätt. Svårigheten sägs 

vara ett motstånd mot att ta den första kontakten, osäkerhet kring vad och hur personen 

ska säga till personalen att de behöver stöd.  

Genom öppna grupper och föreläsningar om ångest och sömn bland annat på skolor och 

sociala medier ges ungdomar kunskap och verktyg att förstå sin ångest, hur de kan 

jobba med den och att själva kunna bedöma, känna igen tecken och bygga upp strategier 

att hantera den.  
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De som arbetar på första linjen i Karlstad är psykologer, socionomer, beteendevetare, 

sjuksköterska och en läkare som konsult för vårdnivåbedömning. Den breda 

erfarenheten inom gruppen täcker upp arbete inom skola, socialtjänst, barn- och 

ungdomspsykiatri, kriminalvård, missbruksvård. Dessutom finns personal som är 

utbildade i självskadebeteende och ätstörningar.  

När en person kontaktar första linjen görs en bedömning om vilken kompetens som 

behövs, oftast är det en av socionomerna som tar den första delen av kontakten. Vid 

tyngre ångestproblematik eller fobier kopplas psykolog in, vid självskadebeteende eller 

ätstörningar kopplas sjuksköterska in, familjeproblematik tar socionomerna hand om. 

Kompetens och intresse skapar en dynamisk struktur där de bäst lämpade i varje 

situation om möjligt tar samtalet, samtidigt finns det en bred bas där alla kan ta emot 

och börja arbeta med ungdomarna. Gruppen av behandlare är 9 personer stor och arbetar 

lösningsfokuserat med mycket inslag av KBT, det är lågt i tak och ärenden går att lyfta 

med kollegor vid behov av rådgivning och stöd, även handledning sker inom gruppen. 

Skulle det visa sig under mötet med personen att denne har eller har haft suicidtankar 

och kanske även planer så kontaktas förälder i de fall personen är minderårig, detta då 

de behöver bli medvetna om barnets mående. Barn- och ungdomspsykiatrin gör en akut 

bedömning av självmordsrisken och tar över ifall det behövs en intensiv insats, skulle 

bedömningen vara att det inte finns en allvarlig risk för självmord så kan den påbörjade 

samtalskontakten fortsätta på första linjen.  

Fritidsgården i Grums 

Fritidsgården i Grums drivs av kommunen sedan 1½ år tillbaka då det drevs frivilligt av 

föräldrar. Verksamheten är inriktad till ungdomar från årskurs 7 och ända upp tills de 

blir 18 år. Verksamheten har öppet 4-5 kvällar i veckan då varannan lördag är inräknad. 

Där arbetar det 5 kommunanställda, 3 fast anställda och 2 timanställda som oftast 

kommer in på helger och vid behov. De har varierande bakgrunder med utbildning inom 

idrottsvetenskap, psykologi, fritidsledare och polis, de har arbetat inom skolan och på 

andra fritidsgårdar. Personalen har fria händer med hur de vill utforma verksamheten 

och det är mestadels budgeten som styr. Utöver det har personalen tystnadsplikt och 

anmälningsplikt. Genom enkäter på skolan som ligger bredvid samlades önskemål över 

aktiviteter, temadagar och öppettider in samt positiva och negativa åsikter om 
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verksamheten. Sociala medier används flitigt för att informera både föräldrar och 

ungdomar om vad som sker, dela bilder samt ge dem ett ansikte på de som arbetar där 

och förmedla en känsla av att det finns saker att göra för ungdomarna i Grums, detta kan 

hjälpa till att motarbeta ensamhet hos ungdomarna. Mellan 5-50 personer kan dyka upp 

på fritidsgården vilket gör det svårt att planera för personal och även påverkar miljön på 

verksamheten.  

Syftet med fritidsgården är att erbjuda ungdomarna en trygg och positiv plats att vara på 

under sin fritid om man inte är med i föreningar eller inte vill vara hemma på kvällarna 

men vill ha en trygg plats att umgås och vara på. Där det även finns vuxna tillgängliga 

på kvällarna som kan sitta och prata, lyssna och umgås samt ser till att ungdomarna får 

en positiv och bra fritid. För att uppnå detta är personalen noga med att vara öppna och 

välkomnande mot alla som befinner sig där, de ska även få uppleva sig sedda och 

bekräftade. Genom att personalen engagerar sig i hur dagen har varit för ungdomarna 

visar de att det finns någon som brys sig. Då fritidsgården är en av de enda 

verksamheterna i Grums som har öppet så sent på kvällarna och även på helger så kan 

ungdomar få stöttning då ångest och stress gör sig påmind utanför skoltid.  

Fritidsgården samarbetar mycket med hela kommunen, bland annat socialtjänsten och 

dess fältare, skolan och även projektet Värmlands Unga, även samarbete med 

ungdomsmottagningen sker och en gemensam tjejgrupp finns på Växtriket. Dessutom 

sker det samarbete med andra kommuner som träffas någon gång i månaden. I och med 

att det är en sån liten kommun så är det svårt ibland att få det att gå ihop med personal, 

där kan samarbetet med kommunen stötta genom att det lånas ut personal från bland 

annat socialstyrelsen och deras fältare, personal från skolan och även personer från 

Värmlands Unga projektet. Därutöver är det positivt att ungdomarna ser att personer 

som de kommer i kontakt med på olika sätt känner varandra och har kontakt. 

Sedan kommunen tog över verksamheten har lokalerna upprustats och renoverats för 

flera 100 tusen och en rad aktiviteter har gjorts möjliga. Bland annat kan ungdomarna 

spela tevespel, biljard, pingis, airhockey, sällskapsspel. Det finns även tillgång till DJ-

utrustning och biorum, möjlighet att baka och ibland finns det temakvällar och andra 

aktiviteter. Grillningar och tävlingar varvas med att de åker iväg på aktiviteter så som 

Boda Borg exempelvis. 
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Ungdomarna har fritt tillträde till de allmänna utrymmen som erbjuds, de kan komma 

och gå som de vill. De får även göra det de känner för, vill de vara själva och spela i ett 

rum så kan de göra det. Vid temakvällar är aktiviteterna och tävlingarna mer styrda från 

personalens håll. Då de oftast är 2-3 som jobbar finns det även möjlighet för någon av 

dem att ägna sig åt att prata och lyssna. Behöver någon ungdom prata i lugn och ro finns 

det ett kontor de kan vara i.  Det finns en kiosk som säljer lättare snacks, pizza, toast etc. 

och det bakas på fredagar, några får baka och så blir det fredagsmys med fika som det 

bjuds ungdomarna på.  

Svenska Kyrkan  

Svenska kyrkans pastorat i Grums består av diakon, präster, kyrkomusiker, kantorer, 

församlingspedagoger, assistenter, administrativ personal och även personal som 

ansvarar över kyrkogården, sammanlagt är det runt 30 anställda plus säsongsanställda. 

Svenska kyrkan är en öppen demokratisk rikstäckande folkkyrka som har ett ansvar 

över alla som bor och vistas i församlingen. Alla förrättningar och gudstjänster, dop, 

vigslar och begravningar samt nattvardsgudstjänster är reglerat i kyrkoordningen och 

kyrkohandboken, kyrkoordningen är det högst beslutande organet och styr hur kyrkan 

ska se ut. Personalen har tystnadsplikt (strikt för prästerna) och anmälningsplikt. 

Anmälningsplikten omfattar exempelvis de fall då de misstänker att det finns barn som 

far illa. Med konfidentens godtagande kan kontakt tas med socialen det skulle behövas 

och önskas, Prästernas tystnadsplikt är absolut och diakonens kan bli tvungen att brytas 

ifall domstolen behöver att diakonen vittnar.  

Kyrkans uppgift, de 4 ben som verksamheten vilar på är gudstjänst, undervisning, 

mission och diakoni (att tjäna medmänniskan). Ansvaret över människans kropp, själ 

och ande genomsyrar hela verksamheten och dess dagliga verksamhet. Det kan handla 

om bland annat krisstöd, ekonomisk hjälp i form av akuta belopp, matkassar, enskilda 

samtal, själavårdssamtal, gudstjänster, andakter på äldreboenden, sorgegrupper, 

samtalscirklar med olika teman, konfirmandarbete. Även minnesstunder anordnas 

exempelvis vid suicid och då oftast på begäran från personens vänner och bekanta. 

Kyrkan ser till att ha personal på plats, de försöker få fram en bild på den avlidne, 

tänder ljus säger några ord inledningsvis och sätter på stilla musik i bakgrunden samt 

erbjuder besökarna kaffe och juice.  
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Varje år bjuder kyrkan in alla som fyller 70, 75, 80 och 85 år på födelsedagskalas vid 

olika tillfällen, det är för hela pastoratet så det är många som omfattas. I det vårdande 

arbetet har de frivilliga som arbetar ideellt en stor roll och gör hembesök hos äldre som 

är ensamma. Andra hälsofrämjande aktiviteter som kyrkan bidrar med är att möta 

människan i enskilda samtal, vägleda, lyfta problematik, finna vägar att förbättra 

livskvaliteten. Grums pastorat som består av 3 församlingar har många kaféträffar som 

lockar främst daglediga pensionärer, många av dem lever ensamma. Onsdagar anordnas 

lunch de kan köpa och äta tillsammans med andra. Andra mötesplatser samlar 

barngrupper och familjedagar med aktiviteter är gratis för alla vilket gör att alla familjer 

kan delta oavsett ekonomisk situation, även en del asylsökande nås på detta vis.  

Kyrkan arbetar mycket brobyggande och samverkar i olika utsträckning med Grums 

kommun, bland annat socialtjänst, samordnare, boendestödjare, familjebehandlare, 

landstinget, vården, öppenpsykiatrin, räddningstjänsten, polis etc. speciellt då en del av 

arbetet handlar om krishantering vid olyckor eller suicid. Krishanteringsarbetet brukar 

ske rätt omgående vilket uppskattas av många, exempelvis då kyrkan hålls öppen för 

anhöriga, vänner och bekanta att ha någon plats att samlas på efter något dödsfall, även 

om det inte är samma dag så kanske det blir dagen efter på kvällstid. Även polis kan 

befinna sig på platsen vid olycksfall för att informera och svara på frågor. Då kyrkan är 

delaktig i POSOM-gruppen så sker uttryck ibland tillsammans med polis och 

räddningstjänst där de behövts på plats i hemmet direkt när någonting har hänt för att 

stötta anhöriga. Många uppskattar en tidig kontakt från kyrkan, speciellt då det skett en 

olycka, även uppföljningen uppskattas av många. Det kan vara att det under en viss tid 

framåt görs hembesök där det stäms av hur det går och hur det känns för de 

efterlevande. Uppföljning och stöttning kan även ske i det fall en Grumsbo avlider i 

sjukhuset i Karlstad, då kan sjukhusdiakonen höra av sig till kyrkan i Grums och be 

dem stötta familjen, den allra första tiden kan vara chockartad. Då kan kyrkan stötta 

genom praktiska ting med målet att återföra de drabbade ur chocken och tillbaka till 

verkligheten, det kan exempelvis handla om praktiska jordnära saker som att rasta 

hunden, de till att de får mat och dryck, kontakta arbetsgivare och släktingar. 

Uppföljning och stöd kan även innebära stöttande sällskap till begravningsbyrån och 

hjälp att välja hur de vill att begravningen ska gå till. Även stöd i avskedsrummet där 

visning av den avlidne sker kan erbjudas de sörjande. Det som saknas i Grums men som 
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erbjuds i Karlstad är en sorgegrupp liknande den som heter ”Familj och sorg” där de 

efterlevande tas omhand, barnen genom lek, färg och form exempelvis. Då underlaget är 

för litet i Grums så hänvisar kyrkan gärna till Karlstad som ett led i uppföljningen, även 

brist på personal skapar vissa hinder för pastoratet att hjälpa på det sätt de skulle vilja.  

Kontakt och information kan ske genom hemsidan, det informeras även genom det 

församlingsblad som ges ut 4-6 gånger om året, information om vart och hur personer 

som går igenom jobbiga perioder i livet kan vända sig. Tystnadsplikt råder och inga 

journaler förs, oftast är det inte personer som är självmordsbenägna som söker stödet 

utan personer som går igenom en mer generell och allmänmänsklig problematik som tar 

kontakt. Det kan handla om skilsmässa, relationer, psykiska funktionshinder etc. i 

samtalet kan det komma fram att det finns tankar kring suicid. Metodiken som används 

är grundad i församlingsvårdande personals erfarenhet och sammanfattas i en metodbok 

och handbok med ett program som följs tillsammans med den enskilda personens 

problematik. Lyssnandet har en central roll och kan leda till frågor som skapar 

öppningar och vägar fram till lösningar. Istället för att fokusera på frågor som behandlar 

varför personen gör och handlar på det sättet så riktas tankarna på exempelvis vad det 

skulle innebära för personen att bryta ett visst beteendemönster, då direkta frågor om 

varför ett visst beteende finns kan upplevas som kritiserande hamnar den andre lätt i 

försvarsattityd. Det är svårt för kyrkan att mäta vad som ger effekt och vad som inte 

fungerar då alla fallen är individuella och enskilda vilket kräver olika insatser. Genom 

att gå på det som sägs från personerna de kommer i kontakt med skapas en uppfattning 

om vad som uppskattas i högre och lägre utsträckning. Problematiken är att inte alla är 

så öppet verbala med sina känslor eller tankar varvid det råder en osäkerhet om vilka 

känslor eller uppfattningar som råder bland de flesta. Konsekvenserna av kyrkans arbete 

är inte alltid tydliga och synliga vilket även det gör det svårt att veta om de faktiskt 

hjälper. Den lokala drogproblematiken är utbredd och välkänd, i övrigt är det olika 

diagnoser och familjeförhållanden (exempelvis många unga mödrar eller ensamstående 

med barn periodvis) som står för en synlig del av problematiken. Med ett ökande 

inflyttande av barnfamiljer på grund av de lägre huspriserna kan den prägel som 

brukssamhället har luckras upp. Många engagerade medarbetare ställer upp och tar 

ansvar vilket skapar en tacksam miljö att arbeta och befinna sig i, hälsofrämjande då 

alla kan drabbas av psykisk ohälsa och depression. Även så blir det svårt med samarbete 
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då tystnadsplikt gäller, vilket gör att stöttning i specifika ärenden försvåras då detaljer 

inte får delas. En annan försvårande faktor är att även fast det satsas med information 

och kontakt med målgruppen från kyrkans håll så är det ingen som hör av sig. Även fast 

många ungdomar mår dåligt efter att deras kompisar avlidit av suicid så går de nog och 

bär väldigt mycket inom sig, vilket i värsta fall har lett att de själva har gått samma väg. 

Worksshopaktörer 

De aktörer som fanns representerade på workshopen kom bland annat från olika 

verksamheter inom kommunen, landstinget och vårdcentralen, skolan och 

brottsofferjouren men även politiker var på plats. Inom kommunen sker väldigt mycket 

arbete med att skapa förutsättningar för ungdomar att leva ett hälsosamt och tryggt liv. 

Utöver hvb-hem, IFO, skola, fritidsgården etc. så stöttas familj och ungdomar genom 

olika projekt och satsningar inom olika ramar. 

Ungdomsmottagningen 

Ungdomsmottagningen är en verksamhet tillhörande landstinget som riktar sig mot 

målgruppen ungdomar upp till 25 år. Syftet med verksamheten är att vara ett 

hälsofrämjande komplement till hälso- och sjukvården för ungdomarna med en låg 

tröskel där alla är och känner sig välkomna (1177 Vårdguiden, 2018). Insatserna är 

generella, förebyggande och stödjande genom besök av ungdomarna enskilt eller i form 

av grupper på mottagningen eller uppsökande verksamhet då besök av personalen görs 

på skolor, detta för att uppmärksamma arbetet med att främja psykisk och fysisk hälsa 

(Region Jönköpings Län, 2018). Frågor av alla dess slag är välkomna och ämnen som är 

vanligt förekommande är bland annat oro, mobbning, kärlek, skola, vänner, sex, familj, 

rusningsmedel etc. (1177 Vårdguiden, 2018b). På mottagningen i Grums arbetar det 

barnmorskor, kurator och även en allmänläkare vilka har tystnadsplikt (1177 

Vårdguiden, 2018b) men även anmälningsplikt (1177 Vårdguiden, 2018). Förutom de 

fysiska arenorna där ungdomarna kan möta personal och få stöd så finns det i Värmland 

en digital mottagning för de som bor någonstans i länet där möten kan ske med kurator 

eller barnmorska genom smartphone, dator eller surfplatta och där även tolk går att boka 

vid behov (UM Värmland online, 2018). En viktig del i den förebyggande delen av 

arbetssättet är att det inte behöver finnas en specifikt uttalad och identifierad 

problematik hos personen som behöver stöd för att denne ska kunna söka hjälp, 
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personen behöver inte veta varför den mår dåligt då de tillsammans kan komma fram till 

vart problemet ligger (1177 Vårdguiden, 2018). Den upplevda stressen som ungdomar 

möter i livet och de miljöer som de många gånger inte har valmöjlighet att själva välja 

(skolan, hemmet) kan ställa höga krav på att leva upp till de relationer personen har med 

andra, dessa kan yttra sig i en press att anses vara lyckad och populär eller på andra sätt 

vara övermäktiga (1177 Vårdguiden, 2018). Ungdomsmottagningen kan fungera som ett 

stöd att finna sig själv och få perspektiv, detta kan underlättas av att mottagningen kan 

upplevas som neutral mark då varken föräldrar eller andra vårdnadshavare inte behöver 

vara närvarande (1177 Vårdguiden, 2018). 

Hem för vård eller boende (HVB) 

I yrkesmässigt drivna hem inom socialtjänsten som vårdar och behandlar individer 

samtidigt som de erbjuds boende skiljs det mellan särskilda ungdomshem som Statens 

institutionsstyrelse ansvarar över och de övriga HVB (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2018b). Då det finns en utbredd problematik hos personen så som missbruk 

och kriminalitet eller då föräldrarna inte har möjlighet att ge hen en bra uppväxt kan ett 

omhändertagande enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) ske 

(Statens institutionsstyrelse, 2018), då finns de särskilda ungdomshemmen som under 

särskilda förutsättningar har rätt att använda tvångsåtgärder (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2018b). Om den psykosociala miljön i hemmet inte är hälsosamt kan 

socialnämnden och i vissa fall tingsrätten besluta eller döma till ett boende, även 

personen själv har möjlighet att söka sådan vård (Healthcare media, 2018). Även 

familjehem förekommer, dessa drivs dock inte yrkesmässigt utan är mer som ett vanligt 

hem med fokus på vård och fostran, i kontrast till HVB-hemmet där fokus är på vård 

och behandling (Healthcare media, 2018). Förutom en fortsatt skolundervisning så kan 

behandlingarnas metoder bestå av Aggression Replacement Training (ART), kognitiv 

beteendeterapi (KBT) och Funktionell familjeterapi (FFT), där är individens behov som 

styr hur behandling och stöttning ser ut (Statens institutionsstyrelse, 2018). De olika 

HVB-institutionernas driftsform, målgrupp, arbetsmetoder och rättsliga ramar kan skilja 

sig åt (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018b) och ofta väljs ett behandlingshem 

utifrån personens behov och ålder, många av hemmen har olika inriktningar och 

specialkompetenser (Healthcare media, 2018). HVB-hemmen i Grums drivs både privat 

och i kommunal regi och varje behandlingshem skall ha en vårdplan för alla som bor 
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där och även en handlingsplan ska upprättas, boendet är inte temporärt (Healthcare 

media, 2018) och när vårdplanen uppfyllts och vård inte längre behövs är tanken att 

personen ska få återvända hem eller till ett eget boende (Statens institutionsstyrelse, 

2018). 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) 

Avdelningen för individ- och familjeomsorg arbetar med myndighetsutövning inom 

Socialtjänstens ramar med socialtjänstlagen som grund (ALE, 2018). I Grums arbetar 

det socialsekreterare inom familjerätt, missbruk, ekonomiskt bistånd, öppenvård, 

integration, ensamkommande och flyktingar (Grums kommun, 2018). De har självklart 

tystnadsplikt och personers uppgifter är sekretessbelagda. IFO samverkar med många av 

de aktörer som möter ungdomarna på olika sätt  

Förutom vanliga telefon- och öppettider under kontorstid så går det även att ringa i 

akuta situationer och gällande anmälningar, så kallad dagjour (Grums kommun, 2018). 

Socialjouren i Karlstad tar hand om de akuta behoven som inte kan vänta till ordinarie 

kontorstid, så som barn som far illa, våld i nära relationer eller missbruk (Grums 

kommun, 2018b). 

Skola och utbildning 

Vad avser målgruppen så finns det en högstadieskola i Grums, Jättestenskolan där 

årskurserna 4-9 finns. Kontinuitet i elevernas utveckling eftersträvas och följs upp från 

årskurs 4 ända upp till 9:an, varje klass har sin mentor och alla klasser har ett eget 

hemklassrum (Grums kommun, 2018c). Målfokusering hjälper till i vardagen för 

ungdomarna att ha något att se fram emot och känna hopp för framtiden (Grums 

kommun, 2018c). 

Värmlands unga 

Värmlands unga projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och syftar till 

att minska skolavhoppen och utanförskapet för ungdomar i Grums kommun genom 

riktade insatser tillsammans med vårdnadshavare till ungdomar i åldern 15-24 år 

(Grums kommun, 2018d). Projektteamet består av personer inom skolan, öppenvården 

samt arbetsmarknadsenheten och arbetar för att fler ungdomar ska erhålla fullständiga 

betyg och gymnasieexamen (Grums kommun, 2018d).  
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Samordningsförbundet Samspelet  

Förbundet erbjuder samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering från flera myndigheter, 

verksamheten finns i Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn (Samspelet, 2018). 

Medlemmarna är arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget i Värmland och 

syftet hos verksamheten är att underlätta och förbättra möjligheterna för personer öka 

sin förmåga att utföra förvärvsarbete och bidra till sin egen försörjning (Samspelet, 

2018b). Inom ramen av Samspelet finns projektet Porten som ska möjliggöra 

rekrytering av personer med funktionsvariationer, detta genom att stötta arbetsgivare 

som är villiga att rekrytera (Grums kommun, 2018e). Tanken är att bryta utanförskap 

och bidragsberoende (Grums kommun, 2018e) vilket kan hjälpa ungdomar som gått ut 

eller avbrutit sin gymnasieutbildning och som har svårt att komma på fötter. Även 

projektet utsikten-stegen har funnits i Grums där 18 åringar och uppåt som inte avslutat 

grund- eller gymnasieskola får stöttning att utforma och hitta långsiktiga lösningar som 

slutligen bör leda till arbete eller studier, bland annat samverkar arbetsförmedlingen, 

vårdcentralen, psykiatrin, försäkringskassan och socialen (Samspelet, 2018c). 

Arbetsmarknadsenheten (AME) 

Är den del av Grums kommun som samordnar de arbetsmarknadspolitiska insatserna i 

kommunen, bland annat stöttas det genom feriepraktik för ungdomar, anställningsstöd, 

offentligt skyddat arbete (OSA) och lönebidragsanställningar (Grums kommun, 2018f). 

Även olika projekt samverkas med så som Utsikten och Porten, Jobbstart fanns under 

2014 för ungdomar under 25 år som erbjöds kortare anställningar i kommunens 

organisation, arbetscentrum för ungdomar 20-25 år som erbjuds tillfälliga 

arbetsuppgifter genom kommunen och även samarbete med arbetsförmedlingens FAS3 

(Grums kommun, 2018f).  

Aktivitetsansvaret 

De ungdomar som är mellan 16-20 år och inte studerar på gymnasiet eller inte har 

erhållit en examen kan få stöd från Kommunens Aktivitetsansvar för Unga (Grums 

kommun, 2018f). Kommunen kan ge studie- och annan sorts vägledning samt aktiviteter 

och åtgärder så som att återuppta studier på gymnasienivå eller folkhögskola, hitta 

praktikplats, få stöd av arbetsmarknadsenheten eller Utsikten och söka arbete genom 

arbetsförmedlingen exempelvis (Grums kommun, 2018f). 
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Vårdcentralen 

Verksamhetsområdet öppenvård sydvästra består av vårdcentraler i Grums och Säffle 

Nysäter, psykiatrisk öppenvård och närvård i Säffle samt samverkar med slutenvården 

inom landstinget och kommunerna (Landstinget i Värmland, 2018b). Vårdcentralen i 

Grums erbjuder hjälp vid sjukdom, skador eller problem med den psykiska hälsan men 

även med förändring av levnadsvanor och är det så att personen behöver hjälp som inte 

kan erbjudas så kan de hjälpa personen vidare (1177 Vårdguiden, 2018c). Personalen 

består av bland annat distriktssköterskor och kurator (1177 Vårdguiden, 2018c).  

Friskvården i Värmland 

Är en ideell förening som får bidrag från Landstinget i Värmland och Värmlands 

kommuner (Friskvården i Värmland, 2018). Föreningen finns i Grums och erbjuder 

hälsosamtal, konditionstest, hälsokurser och motionsverksamhet i grupp, en av 

målgrupperna som verksamheten riktar sina insatser mot är tonåringar (Friskvården i 

Värmland, 2018). Personalen består av hälsochef, sjukgymnast, psykolog samt dietist. 

Brottsofferjouren 

Brottsofferjouren Värmland är en politiskt och religiöst fristående förening som 

erbjuder stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga (Brottsofferjouren, 2018). Stödet kan 

vara i form av enskilda samtal till utsatta, råd, information om polisanmälan och 

rättsprocessen samt rättegången samt hjälp vid kontakt med myndigheter och 

försäkringsbolag (Brottsofferjouren, 2018). Personen kan vara anonym och personalen 

lyder under tystnadslöfte, dessutom är stödet avgiftsfritt (Brottsofferjouren, 2018). 

 

Innehållsanalys 

Innehållet av intervjuerna och det framkomna hos aktörerna på workshopen om 

verksamheternas roll och struktur samt de risk- och skyddsfaktorer som identifieras står 

som grund för de teorier och syften som ger arbetssätten och metoderna mening och 

syfte. 
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Intervjuanalys med första linjen som exempel. 

Meningsenhet Kondenserad Kod Kategori 

Nu finns det första 

linjen mottagningar 

i hela Värmland, i 

alla kommuner. 

Mottagningar i hela 

Värmland 

Mottagningar Tillgänglighet 

…vi har inte 

funnits så länge så 

vi håller på och 

försöker hitta vår 

struktur. 

Inte funnits länge, 

försöker hitta vår 

struktur 

Ny struktur Tröskel 

…när det gäller det 

här förebyggande 

arbetet så har vi 

gjort så att vi 

försöker vara ute på 

ungdomars arenor 

så mycket som det 

går för att 

informera om våran 

verksamhet… 

Förebyggande 

arbetet, försöker 

vara ute på 

ungdomars arenor 

och informera om 

verksamheten. 

Förebyggande 

information om 

verksamhet 

Synlighet 

…för att göra det 

mindre dramatiskt 

och krångligt att 

söka hjälp. 

Göra det mindre 

dramatiskt och 

krångligt att söka 

hjälp. 

Avdramatisera 

sökandet av hjälp 

Tröskel 

…vi har varit och 

träffat 

skolpersonal, vi har 

varit och träffat 

socialtjänsten och 

just i Grums har vi 

varit på 

fritidsgården… 

Vi har träffat 

skolpersonal, 

socialtjänst och 

fritidsgård. 

Samarbete med 

andra 

organisationer 

Samverkan 

…det visade sig när 

vi var där i höstas 

att de inte kände till 

första linjen, 

personalen där. Där 

träffade vi också en 

hel del ungdomar 

som inte heller 

visste om att första 

linjen fanns. 

Det visade sig att 

de inte kände till 

första linjen, 

personal, också en 

hel del ungdomar 

som inte heller 

visste. 

Omedvetenhet Okunskap 

Det ska inte vara 

särskilt krångligt, 

du ska inte behöva 

gå igenom en 

Inte särskilt 

krångligt, inte en 

massa 

Låg tröskel Tillgänglighet 



37 

 

massa 

frågeformulär eller 

avancerad intervju 

utan det ska vara 

ganska lätt att 

komma in till oss.  

frågeformulär eller 

avancerad intervju. 

Vi jobbar också 

väldigt 

korttidsinriktat så 

vi har ungefär 5 

besök, då gäller det 

också att en ganska 

så snabbt hittar ett 

uppdrag, vad är det 

vi ska prioritera 

och jobba med… 

Vi jobbar 

korttidsinriktat, vi 

har ungefär 5 

besök, ganska så 

snabbt hitta ett 

uppdrag, vad vi ska 

prioritera och jobba 

med. 

Snabbhet Tidsaspekt 

Vi har ganska 

många olika 

ingångar till oss 

och det här har vi 

jobbat tillsammans 

med ungdomar i 

fokusgrupper kring 

hur de vill att 

kontakten med 

första linjen ska se 

ut. 

Vi har många olika 

ingångar till oss, de 

har vi jobbat 

tillsammans med 

ungdomar kring 

hur de vill att 

kontakten ska se ut. 

Samarbete med 

målgruppen 

Samverkan 

…ifall vi kopplar 

de till 

suicidprevention 

och 

självskadebeteende, 

att komma in i ett 

så tidigt skede som 

möjligt är ju vårat 

mål egentligen, 

innan det har blivit 

allvarlig 

problematik. 

Vi kopplar det till 

suicidprevention 

och 

självskadebeteende, 

att komma in i ett 

så tidigt skede som 

möjligt innan det 

har blivit allvarlig 

problematik. 

Tidigt skede Tidsaspekt 

…den första 

personen du 

berättar hur dåligt 

du mår, då knyter 

man ju an där. 

Den första 

personen du 

berättar hur dåligt 

du mår, knyter man 

an där. 

Anknytning Anknytning 

Det är bara att gå 

tvärs över 

korridoren och 

fråga. 

Det är bara att gå 

över korridoren och 

fråga. 

Snabbt stöd Tidsaspekt 
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…det vi rapporterar 

där är väntetiden, 

hur lång tid det tar 

från det att man tar 

kontakt med oss till 

dess att man får sin 

första aktivitet. Där 

har vi som mål 7 

dagar…men just nu 

har vi väntetid på 4 

veckor för att vi har 

haft ett jättehögt 

inflöde.  

Vi rapporterar 

väntetiden, där har 

vi som mål 7 dagar 

men just nu har vi 

väntetid på 4 

veckor för vi har 

haft ett jättehögt 

inflöde. 

Tryck på 

verksamheten 

Tidsaspekt 

Det brukar vara 

mycket tryck i 

november och i 

maj. Man har börjat 

skolan och det 

hankar sig fram och 

det blir jobbigt. 

Mycket tryck i 

november och maj. 

Man har börjat 

skolan och det 

hankar sig fram och 

blir jobbigt. 

Högtryck i slutet av 

terminerna 

Tidsaspekt 

…ett instrument 

där man via ipad 

gör en skattning av 

sitt mående inför 

varje besök. Sen 

efter varje besök så 

skattar man också 

behandlarens 

insats. Sen ska vi 

också ha en 

patientenkät under 

våren som då 

handlar om vad de 

tycker om 

bemötande, 

tillgänglighet och 

den insats som ges. 

En skattning av sitt 

mående inför varje 

besök. Efter varje 

besök skattar man 

också behandlarens 

insats. En 

patientenkät under 

våren som handlar 

om bemötande, 

tillgänglighet och 

den insats som ges. 

Utvärdering av 

mående och 

verksamheten 

Återkoppling och 

utvärdering 

Vi jobbar ju alltså 

korttidsinriktat 

lösningsfokuserat 

med mycket KBT-

inslag. Det är basen 

i vår verksamhet, vi 

måste ha ett högt 

genomflöde.  

Vi jobbar 

korttidsinriktat 

lösningsfokuserat 

med mycket KBT. 

Det är basen i vår 

verksamhet, vi 

måste ha ett högt 

genomflöde. 

Arbetsmetodik Verksamhetsmål 

Det finns ett 

nätverk för första 

linjen mottagningar 

Ett nätverk för 

första linjen 

mottagningar som 

Nätverk för 

mottagningar 

Samverkan 
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som SKL håller i. 

Eftersom det här är 

en ny verksamhet, 

en ny vårdnivå i 

hela landet, så lär 

vi av varandra. 

SKL håller i. Det är 

en ny verksamhet, 

ny vårdnivå, lär av 

varandra. 

…vi märker att det 

sprider sig också: 

”min kompis har 

gått hos er och hon 

sa att jag också 

kunde ringa hit”. 

Det sprider sig när 

någon har varit 

nöjd med insatsen 

och så pratas det 

om de. 

Det sprider sig 

också: ”min 

kompis har gått hos 

er och sa att jag 

också kan ringa 

hit”. Det sprider sig 

när någon har varit 

nöjd med insatsen 

och så pratas det 

om det. 

Spridning av 

kunskap 

Tröskel 

…problemet är att 

många går runt och 

bär på sitt dåliga 

mående för sig 

själv och inte pratar 

med någon och inte 

vet: ”vart skulle jag 

kunna gå?”. Det är 

ju de som inte har 

kontakt med någon, 

det är ju dem vi 

behöver fånga upp 

egentligen och de 

måste också få veta 

att det finns hjälp 

att få på enkelt sätt. 

Problemet är att 

många går runt och 

bär på sitt dåliga 

mående och inte 

pratar med någon. 

Det är dem vi 

måste fånga upp 

och de måste också 

få veta att det finns 

hjälp att få på 

enkelt sätt. 

Bär på dåligt 

mående 

Okunskap 

 

Workshop resultat och analys 

De olika aktörernas verksamheter rör sig mellan olika stadier i de sfärer som personer i 

behov av stöd befinner sig. De olika stadierna bestäms av hur långt problematiken har 

vuxit och i hur stor utsträckning denna styr och påverkar personens liv och hälsa. Här 

kan aktörerna antingen arbeta främjande med de skyddsfaktorer som fungerar bra för 

individen att hålla sig frisk och sysselsatt, förebyggande för att motverka riskfaktorer 

som kan påverka individen negativt och behandlande där individen behöver hjälp med 

att ta sig ur en djup problematik.  
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Sfärerna i sin tur handlar om de olika områden som aktörerna hamnar i beroende på 

vilket sätt de kan stötta en individ inom ramarna för verksamhetens mål och syfte. 

Uppdelningen är utbildning/arbete där sysselsättning är i fokus för att få individen att 

skapa sig ett liv med den värdighet och det syfte som ett självständigt och 

självförsörjande liv kan bidra med. Boende/familj handlar om att ge individen den 

trygghet och de positiva hemförhållanden som krävs för en ungdom för att utvecklas 

och må bra. Kultur/fritid i sin tur handlar om det mervärde som ger ungdomar en plats 

och ett rum för rekreation och i vissa fall andrum och distans från den rådande 

problematiken. Sist handlar hälso- & sjukvård/tandvård om den fysiska och psykiska 

hälsan som är en grundläggande faktor i ungdomars allmänna hälsotillstånd, utan en 

godtagbar grundhälsa kan inte heller annan problematik hanteras eller lösas. 

Det blir tydligt att gränserna för verksamheternas arbete i olika stadier sker flytande 

över gränserna då dessa inte på något sätt är uteslutande. Även om det i vissa fall går 

emot verksamhetens syfte och uppdrag så upplever en del att deras arbete rör sig över 

flera av stadierna. Då dessa verksamheter inte är rustade, resursmässigt eller i vissa fall 

kunskapsmässigt (då det inte ingår i arbetsuppgifterna) så täcks dessa brister upp av 

personal så att inte ungdomarna ska falla mellan stolarna. I andra fall finns det ett väl 

utarbetat samarbete mellan aktörer då ungdomar vars behov inte direkt hamnar inom 

den egna verksamhetens ramar täcks upp av någon av de andra aktörerna varvid de kan 

hänvisas och hjälpas vidare i processen.  

Aktörernas uppdelning 

Utbildning/arbete 

Samspelet – Främjande, förebyggande, samordnande 

Arbetsmarknadsenheten – AME – Främjande, förebyggande, behandlande (mest) 

Projekt Porten – Främjande, förebyggande 

Skolan – Främjande, förebyggande 

Aktivitetsansvaret – Främjande, förebyggande, åtgärdande (i kontrast till behandlande) 

Individ- och familjeomsorg – IFO – Förebyggande, behandlande 
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Boende/familj 

Individ- och familjeomsorg –  IFO - Ekonomiskt bistånd – Främjande, (förebyggande) 

Hem för vård eller boende – HVB – Främjande, förebyggande, behandlande 

Kultur/fritid 

Fritidsgården – Främjande, förebyggande, behandlande 

Kyrkorna – Ria – Hela människan – Främjande, förebyggande, behandlande 

Hälso- & sjukvård/tandvård 

Vårdcentralen – Främjande, förebyggande, behandlande 

BVC - Främjande, förebyggande, behandlande 

Brottsofferjouren - Främjande, förebyggande 

Ungdomsmottagningen - Främjande, förebyggande 

Friskvården i Värmland - Främjande, förebyggande, behandlande 

Öppenvård Sydvästra - Främjande, förebyggande, behandlande 

Öppenpsykiatrisk mottagning - Behandlande 

 

Det preventiva arbetet i Grums kommun omfattar aktörer vars verksamheter täcker upp 

alla stadier hos ungdomarnas behov av stöd. Då det i vissa fall var flera från samma 

verksamhet som svarade så kan variationerna i vilket/vilka stadier som verksamheten 

arbetar inom beror antingen på att personerna arbetar med olika arbetsuppgifter eller att 

det subjektivt upplevs som att det i vissa fall arbetas över stadierna.  
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SEM-modellen 

De olika ekologiska nivåerna som föreslogs innan och som består av mikro-, meso-, 

exo- och makrosystem (Brim, 1975) förenklas och namnges som individuell, 

relationell/interpersonell, gruppslig (community) och samhällelig nivå (Cramer & 

Kapusta, 2017). Detta gör att det blir enklare att redogöra och ta till sig vart de olika 

nivåerna övergår till nästa, även om viss överlappning naturligtvis sker då ingen av 

nivåerna är frånkopplad de andra utan de samexisterar och beror på samt påverkar 

varandra.  

Domäner Kategorier Tema 

Risk och skyddsfaktorer Återkoppling & 

utvärdering 
Samhälleliga 

 Samverkan  

 Verksamhetsmål  

 Tröskel Gruppsliga 

 Okunskap  

 Anknytning Interpersonella 

 Tidsaspekt  

 Tillgänglighet Individuella 

 Synlighet  

 

Kategorierna och deras roll som antingen risk- och/eller skyddsfaktorer i olika teman 

(nivåer) ger en överblick över de komplexa faktorer som samverkar mellan de olika 

nivåerna och till sist påverkar en persons beslut att antingen söka eller ta till sig hjälp 

och stöd från omgivningen. Kategorierna i sig är inte på något sätt isolerade till sin egen 

nivå utan överlappar och existerar på olika sätt inom respektive nivå, detta eftersom de 

större nivåerna som består av samhälleliga och gruppsliga består av individer som 

interagerar på interpersonella nivåer med andra individer och även tar beslut utifrån 

detta, ingen är uteslutande objektiv, inte ens i sin objektiva roll som beslutsfattare på 

samma sätt som att ingen individ är avskild från resten utan påverkas av de andra 

nivåerna.  
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Diskussion 

Den socialekologiska modellen ligger som grund för hur det suicidpreventiva arbetet i 

Grums kommun kan förstås utifrån de identifierade kategorierna av risk- och 

skyddsfaktorer. Dessa existerar i en kontext av relationer och roller samt normer och 

strukturer som i modellen representeras av de olika teman som finns i olika aspekter och 

delar av målgruppens (ungdomarnas) liv. Det är i den kontexten som de olika aktörerna 

möter ungdomarna på diverse olika arenor beroende hur verksamheten ser ut och har för 

mål. Det betyder att vissa representanter för vissa verksamheter har möjligheter att 

träffa ungdomarna med andra förutsättningar än vad andra aktörer har. Det är i de lokala 

förutsättningarna som styrkan av de olika evidensbaserade interventionerna verkligen 

kommer till sin rätt, de som förstår målgruppen har en större möjlighet att påverka dem. 

Kategorier Tema 

Återkoppling & 

utvärdering 
Samhälleliga 

Samverkan  

Verksamhetsmål  

Tröskel Gruppsliga 

Okunskap  

Anknytning Interpersonella 

Tidsaspekt  

Tillgänglighet Individuella 

Synlighet  

 

Varje kategori har sin utgångspunkt och då den inte är fullkomligt statisk utan flyter 

ihop med näraliggande teman så skapas möjligheter att förstå dem i sin respektive nivå i 

modellen. Kategoriernas underförstådda betydelse och mening som antingen positiva 

skyddsfaktorer eller riskfaktorer då de inte uppfylls eller då de inte lyckas 

implementeras på rätt sätt, kan tolkas som följande:  

Återkoppling & utvärdering 

För att över huvud taget tala om ett fungerande system där myndigheter och 

organisationer arbetar med något långsiktigt krävs det ett sätt att ta reda på ifall den 

arbetsmetodik som används faktiskt når upp till de satta målen. Syftet med återkoppling 

och utvärdering är att hela tiden effektivisera, förbättra och förstå 

kundens/patientens/marknadens funktion och behov. Detta gör det även möjligt att 
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anpassa verksamheten till rådande lokala förhållanden och andra faktorer som kan vara 

svåra att förutse och ta i beaktning vid framställande eller implementerande av metoder 

som har visat sig fungera på andra platser i annan kontext. Därmed blir det viktigt att i 

metodvalet anpassa det till de behov som finns. Exempelvis kan det i utformningen av 

skadepreventiva barriärer eller skydd för att påverka medlen som suicidala personer kan 

tänkas använda (Law, o.a., 2009) vara tänkvärt att rådgöra och inventera de lokala 

önskemålen och dra nytta av lokalkännedomen.  

På samhällelig nivå innebär detta att rätt statistik samlas från alla verksamheter som på 

något sätt arbetar med suicidprevention och sedan används för att kunna förstå hur 

problematiken ser ut nationellt. Detta mynnar i längden ut i riktade satsningar mot 

specifika identifierade målgrupper och speciellt utsatta områden. I dessa fall kan 

samhälleliga övervakningssystem liknande det som Cwik (2016) studerade hos 

Apachefolket. Svårigheterna i att överföra ett program eller intervention av det slaget 

till en plats som Grums är mestadels kulturellt symboliska i det att när en hör ordet 

övervakning så blir det svårt att acceptera. Det handlar egentligen om att skapa, 

bibehålla och utveckla ett rapporteringssystem bland alla som arbetar med ungdomar så 

att det går att följa upp och i ett tidigare skede snappa upp dem. Liknande det som sker 

naturligt för skolan i Grums som följer elevernas utveckling ända tills de börjar 

gymnasiet där de förlorar möjligheterna till att upptäcka tidiga tecken i samma 

utsträckning. 

På gruppslig nivå kan det betyda att organisationen kan få direkt feedback om 

verksamheten från dess klientel vilket leder till en högre förståelse för behoven som de 

ser ut just nu. Denna kunskap kan ligga som grund för utvecklandet av tjänster och 

metoder, samverkan och diverse satsningar/kampanjer med målgruppen i fokus. 

På den interpersonella och den individuella nivån kan återkoppling ses som ett sätt att 

anknyta till klientel och målgruppen genom att de får en röst och blir delaktiga i 

förbättrandet av verksamheten men även i skapandet av kunskap som inte enbart hjälper 

personen själv med sin problematik utan även har möjlighet att stötta andra i samma 

situation. Då ett mindre samhälle som Grums känner av varje suicid mer än vad 

samhället i någon storstad har möjlighet på grund av anonymiteten som kommer med 
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storleken och antalet invånare så blir även varje stöttande person en del av de 

skyddsmekanismerna som hjälper personer att ta sig framåt i livet. 

Samverkan 

Då suicid är ett folkhälsoproblem och det på nationell nivå beslutats att investera pengar 

på att förebygga och stoppa samt minska utvecklingen så krävs det att alla aktörer som 

är inblandade samarbetar och samverkar. Detta innebär ett utbyte av information, 

kunskap och erfarenheter mellan olika verksamheter, både parallellt (exempelvis mellan 

olika vårdavdelningar med liknande funktion på olika orter) samt horisontellt (lokala, 

regionala och statliga aktörer).  

På gruppslig eller mer lokal nivå så sker samverkan mellan de aktörer som arbetar inom 

kommunen, i det här fallet Grums kommun och det samarbete som sker genom 

workshops och liknande samarbeten för att skapa och dela kunskap. På denna nivån 

hamnar också de kulturella normerna som påverkar hur psykisk ohälsa och suicid 

förhålls till samt det stöd som upplevs finnas i personers omgivning. När det finns 

evidens om vikten att fånga upp personer som försökt genomföra ett suicid innan det är 

för sent (Cebria, o.a., 2013) är kommunikationen mellan aktörer nästan en förutsättning, 

en person kan inte göra allt utan belastningen bör fördelas. 

Genom den samverkan som sker med målgruppen i att ta fram lösningar på hur 

verksamheter ska kunna nå ut till dem på bästa sätt (även all annan feedback för 

förbättring av verksamheten) skapas de interpersonella banden mellan aktörerna och 

målgruppen vars slutmål är detsamma, ökad livskvalité och ork att fortsätta leva. Även 

det emotionella stöd som personer som redan varit i kontakt med aktörer och tagit del 

samt fått ut något av det stöd som erbjudits (ambassadörer) sänker tröskeln för de 

personer denne hänvisar vidare att söka stöd vid just dessa aktörer (förutsatt att denne är 

nöjd med stödet).  

Verksamhetsmål 

De olika verksamhetsmålen som de olika aktörernas arbete styrs av gör det möjligt att 

rikta åtgärder till att passa specifika målgrupper och deras behov.  

Detta visar sig på en lokal gruppslig nivå i de olika ingångar ungdomar har att söka stöd 

genom. Uppmärksammandet av en problematik kan ske genom de vuxna som personen 
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möter dels i sin vardag så som lärare, kurator, fritidsledare, tränare, präst men även 

genom det anonyma stöd som erbjuds av organisationer via telefon och hemsidor med 

fördelen att de inte är geografiskt uteslutande. Behandlingen som följer sker på 

mottagningar och vårdinrättningar med specialkompetens inom området, detta erbjuds 

alla medborgare oavsett vart de bor även om tillgängligheten (närheten till mottagning) 

varierar.  

Tröskel 

Ju mer samhället lär sig om suicid och de faktorer som tidigare varit starkt påverkade av 

stigma så som psykisk ohälsa och depression desto mer kommer det att satsas på flera 

håll för att hjälpa och stötta drabbade. Politiska beslut och samhällets ökade öppenhet 

för att lyfta sådana frågor i ett samhälle plågat av stress av olika slag kan längre fram 

leda till ett effektivt förebyggande arbete som leder till tidiga åtgärder. 

De lokala förhållanden som styr de gruppsliga skillnaderna i kulturer kan ses på olika 

arbetsplatser, olika orter, olika umgängeskretsar och andra miljöer som individer rör sig 

i. Främjande funktioner i de olika miljöerna skapar skydd i form av sociala nätverk eller 

en tillåtande kultur där inte en individualistisk syn på det personliga misslyckandet 

råder utan en förståelse för de förutsättningar som skapar ohälsa finns. Tröskeln som 

existerar i form av en svårighet att söka hjälp och stöd går därmed att sänka. 

Interpersonella relationer spelar en viktig roll i den upplevda tröskel som hindrar 

personer från att förstå att de behöver stöd, känna sig tillräckligt trygga att uttrycka 

behovet och slutligen söka hjälpen. Olika roller som varje person har i olika 

sammanhang kan underlätta (eller försvåra) beslutet att ta tag i problemen i god tid 

innan de blir för stora eller pågår för lång tid och utvecklas till en tyngre och djupare 

problematik som blir svårare att komma tillbaka ifrån. 

Det finns även studier som pekar på att dricksvatten som innehåller reglerade mängder 

litium har effekt och kan sänka antalet suicid (Liaugaudaite, Mickuviene, Raskauskiene, 

Naginiene, & Sher, 2017). Den tröskeln blir därmed väldigt låg och omärkbar men ger 

ändå effekt. 
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Okunskap 

Okunskap i de olika gruppsliga miljöerna (exempelvis skolan, arbetet eller hemmet) kan 

hämma individens förmåga till återhämtning och stresstålighet vilket påverkar 

personens resistans mot de faktorer som slutligen kan leda till suicid. I första hand 

handlar det om stress och orealistiska förväntningar tillsammans med oförståelse eller 

nonchalans grundad i okunskap om den skada detta kan åsamka.  

Detta kan vara genomgående i samhället under en period innan det sker ett större skifte 

hos både befolkning och stat i den kunskap och förståelse om de funktioner som gör 

medborgare sjuka och i längden bidrar till en ökad mängd suicid. De normer och 

värderingar som styr vart satsningar ska ske kan leda bort pengar till andra frågor som 

rent statistiskt är mindre akuta eller ger mindre faktiska resultat, på grund av 

allmänhetens tunnelseende i vissa frågor eller politikens vilja att fokusera på mer 

”aktuella” frågor.  

Även om den egna kunskapen om hälsa och suicid är hög kan osäkerheter projiceras på 

andra och den drabbade personen kan börja ”tolka” vad andra kan tänkas anse om 

ämnet, även ickeverbal känslosmitta från omgivningen kan påverka personer. I den 

interpersonella sfären påverkar människor varandra verbalt och ickeverbalt varvid 

okunskap om ämnet kan skapa en alienerande stämning och miljö som inte uppmuntrar 

till dialog som i sin tur kan leda till oförståelse och missförstånd. 

Individuellt kan okunskapen yttra sig genom en oförmåga att ta till sig den hjälp som 

erbjuds även om vetskap om de olika organisationerna och vården finns. Detta kan bero 

på ett rådande stigma om ämnet eller de förväntningar som de olika rollerna spelar i hur 

personlig svaghet och styrka yttras och efterlevs. Skolbaserade projekt som YAM 

(Wasserman, o.a., 2015) kan höja kunskapsnivån för elever och belysa problematiken 

och skapa ytterligare ett forum för ungdomar att uttrycka sina känslor. Fördelen här är 

att grundskolan är obligatorisk och därmed fångas de flesta ungdomar upp.  

Anknytning 

Anknytningen som sker mellan exempelvis vårdare, kurator eller psykolog och patient 

på de olika mottagningarna eller där den första kontakten sker kan leda till ett ökat 

förtroende för inrättningarna som finns till för personer i behov av stödet.  
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Detta förtroende kan på ett interpersonellt plan även ske på en sekundär nivå där 

förtroendet överförs från en patient till en annan där det redan existerar en relation med 

god tillit. Det förtroende och tillit som bandet till stödpersonen/vårdaren skapar kan 

bero till stor del på personkemin dem emellan och påverkas till stor del av patientens 

respektive vårdarens inställning och förväntningar på den andre. Då en stor del av 

behandlingen hänger på patientens egna frivilliga ansträngningar (bara de mest akuta 

fallen kan leda till tvångsvård) så begränsas vårdarens möjligheter att ta autonoma och 

bindande beslut över patientens livsval och handlingar. Detta skapar ett ömsesidigt 

beroende av att mötas på rätt villkor för att kunna få önskade resultat och skapa 

förutsättningar för att över huvud taget kunna få tid och möjlighet att behandla 

patientens problematik. 

Anknytningen underlättar för individen att ta till sig hjälp och även att arbeta enligt 

stödpersonens råd och instruktioner i syfte att må bättre. Anknytningen förutsätter en 

viss förståelse för hur vårdaren och dennes roll i det suicidpreventiva arbetet har 

möjlighet att stödja och guida. För höga förväntningar på det stöd som erbjuds kan leda 

till besvikelse eller misstroende mot de metoder som används ifall de inte når upp till 

förväntningarna hos patienten. 

Då det finns en problematik med att personer i stort behov av stöd inte söker den så 

finns det ett värde i verktyg för att analysera texter och inlägg online i syfte att 

identifiera de som söker hjälp eller kanske inte vet hur hen ska söka hjälpen (Desmet & 

Hoste, 2018).  

Tidsaspekt 

I allt arbete som sker förebyggande och preventivt så är tidsaspekten viktig. Då stora 

samhälleliga förändringar potentiellt kan bidra till ökad frekvens av suicid i landet så är 

det viktigt att policyförändringar och ekonomiska satsningar med vetenskaplig och 

evidensbaserad grund sker i god tid eller tillräckligt hastigt för att kunna motverka de 

negativa effekterna.  

Gruppsliga lokala effekter kan ses i de olika speciellt krävande perioderna då det är som 

mest tryck för verksamheterna i kommunerna. Väntetiderna kan bli orimligt långa vid 

högt tryck och påverka tillgängligheten för patienter. Då det är viktigt att fånga upp 
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personer i god tid innan problematiken fördjupas blir de lidande. Snabba beslut och bra 

samverkan med andra aktörer fungerar underlättande och kan spara mycket tid genom 

effektivitet. 

De interpersonella relationerna som lägger grunden för patienternas förtroende drabbas 

då väntetider och behandling drar ut på tiden.  

Personen i behov av stöd påverkas starkt av fördröjningar och väntetid vilket i värsta 

fall kan förvärra tillståndet då det krävs en stor uthållighet (speciellt under suboptimala 

förhållanden) att orka fullfölja en utdragen process. Då en del personer väntar med att 

söka hjälp av diverse anledningar blir dessa ärenden betydligt mer akuta då det sker en 

uppbyggnad av negativa faktorer vid lång exponering av psykisk ohälsa och att gå runt 

och bära på alltför tungt emotionellt bagage. 

Tillgänglighet 

Tanken att alla medborgare i samhället ska få liknande vård och stöd vid sjukdom och 

ohälsa gäller även vid psykisk ohälsa och suicidrisk. Denna tillgänglighet till hjälpen 

bör därmed vara likvärdig över hela landet vilket betyder att exempelvis mottagningar 

bör finnas i alla kommuner.  

På mottagningar och hos andra aktörer så påverkas tillgängligheten för patienter genom 

de arbetssätt och rutiner som finns. Är det inte särskilt krångligt med en lång process 

med en mängd frågeformulär och intervjuer med flera personer där samma sak ska 

upprepas så sänks tröskeln för personer att söka och orka få stöd. Genom förenklande 

och stöttande processer kan patienten ledas igenom de olika stegen som leder till att rätt 

diagnos ställs och rätt person utför rätt behandling utan att patienten på grund av 

exempelvis en ökande känsla av hopplöshet avbryter processen eller drar sig för att söka 

hjälp nästa gång denne behöver det. 

För individen kan tillgänglighet utöver avståndet till själva mottagningen även bestå av 

de sätt att komma i kontakt med stödet som finns. Öppettider, telefon, mail, sms, 

hemsidor etc. är sätt att skapa tillgänglighet för personer i behov av stöd. Exempelvis 

kan möjliga kontaktvägar under obekväma tider så som natt och gryning täcka upp de 

fall där ensamheten och ångest kommer då saker och ting lugnat ner sig och hjärnan har 

tid till reflektion. Tillgänglighetsbehoven kan även ändras med tiden, användarmönster 
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kan exempelvis vara föreställningen om att äldre personer hellre ringer eller föredrar ett 

fysiskt möte medan yngre i fösta hand använder elektronik och internet för att göra 

ärenden eller söka råd och stöd i ett tidigt skede. Utbudet av olika sätt att ta kontakt på 

skapar tillgänglighet utefter individens möjligheter och preferenser under rådande 

förhållanden. 

De samhälleliga program som visat sig ha god evidens så som EAAD (Szekely, o.a., 

2013) har genom sina fyra delar täckt upp stora delar för vad patienterna behöver och de 

får även känna att dessa frågor uppmärksammas och tas på allvar. Även nätbaserade 

tjänster av olika slag har visat sig kunna påverka suicidtankar vid depression (Mewton 

& Andrews, 2015), depressiva symptom och även känslor av hopplöshet (Robinson, 

o.a., 2016). 

Synlighet 

Kunskap är makt, syns du inte finns du inte och övriga liknande talesätt belyser 

problematiken med att som samhälle bekämpa psykisk ohälsa och suicid. Speciellt med 

tanke på att statens information sällan är den enda källan till information och kunskap 

längre med internets framgång. Det finns även risker med internetforum där 

suicidtankar kan öka (Dunlop, More, & Romer, 2011) vilket kan motverka det 

suicidpreventiva arbetet som görs ute i samhället. Det räcker inte längre med 

traditionella informationskampanjer i dagens samhälle och mycket förmedlas genom 

sociala nätverk. 

På lokal nivå blir det förebyggande arbetet viktigare och viktigare, att vara ute på 

ungdomars arenor och informera om verksamheten, ge personalen som arbetar med 

ungdomarna ett ansikte för målgruppen att känna igen och därmed skapa det förtroendet 

som inte existerar på en högre nivå där organisationer och myndigheter blir ansiktslösa, 

diffusa och opersonliga aktörer.  

Interpersonellt blir utmaningen att arbeta med en målgrupp som efter en viss tid (ålder) 

går över till att höra till andra verksamheter är att mycket av det arbete som gjorts för att 

skapa synlighet för verksamheten och relationen till målgruppen måste börja arbetas 

med på nytt vid nästa kull.  
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Individuellt skapar det gigantiska utbudet av dels information men även pålitliga källor 

döda vinklar där vissa kanaler helt försvinner i bruset men även selektion förekommer. 

Då alla sidor av problematiken är belysta kan individer med all säkerhet hitta andra 

personer med liknande åsikter varvid det går att skapa en informationsbubbla där de 

redan befästa åsikterna och känslorna blir bekräftade och inte ifrågasatta eller 

nyanserade.  

 

Metoddiskussion 

Metodvalet att komplettera intervjuer med de övningar som aktörerna genomförde 

under workshopen fungerade under den givna tidsramen då det begränsade 

möjligheterna att få djupintervjua alla de medverkande aktörerna. Däremot hade 

intervjuer på plats hos varje aktör varit att föredra för att på så vis få fram hur de olika 

aktörerna samarbetar på ett djupare plan som inte framkommer i de offentliga 

beskrivningarna. Detta då de lokala relationerna mellan personer som arbetar med 

ungdomarna är av stor vikt, speciellt i en mindre ort som Grums då de personliga 

relationerna förstärks och har stor möjlighet att påverka. En annan svårighet med valet 

av intervjuer som metod är att det blir svårt att hålla de medverkande helt anonyma i 

denna kontext. Då det är en mindre ort där organisationerna är relativt små så är det 

lättare för andra som arbetar gentemot specifika aktörer att gissa sig till vem det är som 

har påstått vad. Ytterligare en aspekt som hade varit till stort stöd för studien hade varit 

en uppföljning av de aktörer som medverkat på workshopen då det samarbete som 

genomförs i Grums så småningom kommer att leda till ökad samverkan mellan aktörer. 

Slutsatser 

Översikten har visat på några intressanta exempel på evidensbaserade arbetssätt och 

metoder som passar väl in i Grums förutsättningar framöver då det gemensamma arbetet 

kommer in i nästa fas. Kartläggningen har visat att det finns en rad aktörer som 

samverkar och stöttar ungdomar i Grums på olika vis och inom olika kategorier och 

faser i livet. Studien visar på ett sätt att förstå hur verksamheternas arbete hänger ihop 

och samverkar med varandra och skapar synergi, samtidigt finns det flera olika sätt att 

analysera det arbete som görs och om/hur det faktiskt gör skillnad. Komplexiteten i 

ämnet försvårar överblickbarheten dels för de som praktiskt arbetar med ungdomar men 
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även för beslutsfattare, forskare och slutligen ungdomarna själva som är beroende av att 

förstå hur systemet och samhället kan stötta dem ifall de över huvud taget ska kunna ta 

sig ur dimman av psykisk ohälsa och kämpa sig mot en bättre och långvarig hälsa. 

En mer omfattande systematisk litteraturstudie är önskvärd som vidare forskning då det 

kommer nya studier . Då går det även att fortsätta att utvärdera den socialekologiska 

suicidpreventionsmodellen och utforma nya teorier, populationsbaserade prövningar 

och modeller. 
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Bilaga 1. Intervjumall 

 

Respondenten informeras om studiens syfte och innehåll samt anonymiteten och 

frivilligheten i att delta och att personen kan avsluta intervjun när som helst och inte 

behöver svara på specifika frågor ifall denne inte kan eller vill. 

 

1. Vad gör er organisation? 

2. Vad är din roll i organisationen? 

- Har du arbetat på andra likartade arbetsplatser? 

3. Vad är skillnaden mellan prevention och behandling? 

4. Vad är organisationens roll i det suicidpreventiva arbetet som görs? 

5. Vilka andra organisationer samarbetar ni med? 

6. Hur kommer personer som funderar på suicid i kontakt med er? 

7. Hur ser arbetet ut utifrån: 

- Metoder (syfte, funktion, utformning, moment, samverkan, 

rådgörande, samtalsstruktur, rapportering) 

- Strategier (syfte, struktur, aktörer, uppföljning) 

- Hur mäter ni att det ni gör har effekt?  

8. Hur förankrade är arbetsmetoderna i forskning? 

9. Hur sker eventuella förändringar och förbättringar av arbetssätten? 

(lagar, riktlinjer) 

 


