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Sammanfattning:  Introduktion: Suicid är bland de 10 vanligaste dödsorsakerna 

i världen. Varje år avlider närmare en miljon människor efter 

att de tagit sina liv. Att förebygga suicid har kommit att bli 

en viktig folkhälsofråga i många länder då det förekommer i 

alla åldrar, i alla sociala grupper samt inom båda könen. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 

metoder för att förebygga suicidförsök och suicid, samt att 

beskriva effekten av suicidpreventiva metoder. Metod: 

Metoden som användes var litteraturstudie. De databaser 

som användes vid datainsamlingen var PubMed, Cinahl och 

SweMed+. Både systematisk och manuell sökning utfördes. 

Vid databassökningen framkom 12 vetenskapliga artiklar 

som kom att ingå i resultatet. Resultat: De tre teman som 

framkom var utbildning, information samt miljöanpassning. 

Temat utbildning byggde på tvåvägskommunikation. Temat 

information tillämpade envägskommunikation. Temat 

miljöanpassning utgick från att anpassa samhället genom 

säkerhetsåtgärder. Implikation: Förslag ges till att 

interventionerna bör starta i tidig ålder i kombination med 

utbildning i föräldrastöd för familjer. Förslag till 

användningsområden för litteraturstudien är kommuner och 

privata företag. Den riktar sig främst till de som vill veta 

vilka aktuella suicidförebyggande metoder som finns att 

tillgå och vad effekten av dessa visat.  
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Introduktion 

”Jag orkar inte längre. Förlåt.” (Beskow, Palm-Beskow & Ehnvall, 2005, sid. 14)   

Det är svårt att förklara varför vissa individer är suicidbenägna. Då alla människor är 

unika finns det ingen gemensam förklaring till varför suicidförsök eller suicid begås. 

Däremot står det klart att de flesta suicidförsök och suicid kan förebyggas. Att 

förebygga suicid har kommit att bli en viktig folkhälsofråga i många länder (World 

Health Organization, 2000). Suicid är något som förekommer i alla åldrar, i alla sociala 

grupper samt inom båda könen. Suicidförsök och suicid är något som påverkar både 

individen och samhället (Osorno, Svanström & Beskow, 2010). Suicid har en lång 

historia och har sedan mitten av 1700-talet, när suicid började uppmärksammas, ökat 

konstant fram till slutet av 1970-talet (Tegern, Beskow & Eriksson). Suicid är bland de 

10 vanligaste dödsorsakerna i världen. Varje år avlider närmare en miljon människor 

runt om i världen efter att de tagit sina liv. De vanligaste riskfaktorerna för suicidförsök 

och suicid är psykisk ohälsa, depression, alkoholkonsumtion samt att bli utsatt för 

sexuellt utnyttjande och våld (World Health Organization, 2000). 

Några av de vanligaste tillvägagångssätten till att begå suicidförsök eller suicid är 

hängning, förgiftning genom olika preparat, att skära sig samt användning av vapen. De 

som bestämt sig för att begå suicid gör det inom en timme efter det avgörande beslutet 

(Nrugham, Herrestad och Mehlum, 2010). Enligt Chopin, Kerkhof och Arensman 

(refererad i Beskow et al., 2005) kan en individ som blir påkommen i sitt impulsiva 

suicidförsök avbryta sitt handlande, vilket kan bidra med positiv energi som kan stärka 

individen.  

När en människa försöker ta sitt liv eller begår suicid och detta blir känt för allmänheten 

är det inte endast den suicidbenägna individen som berörs. Ett flertal personer som finns 

i personens närhet blir berörda och kan få en sämre hälsa som följd. Även de psykiska, 

sociala och ekonomiska konsekvenserna för anhöriga och samhälle blir omfattande 

(World Health Organization, 2000).  

Suicid är en av de vanligaste dödsorsakerna bland svenska ungdomar i åldrarna 16-24 

år. Sedan 1990-talet har det skett en minskning i antalet suicid i alla åldersgrupper, 

utom i åldrarna 16-24 år. Cirka en fjärdedel av alla unga män och kvinnor som avlider 

varje år begår suicid. Nästan dubbelt så många män som kvinnor avlider till följd av   



2 
 

suicid. Dock är det betydligt fler unga kvinnor än unga män som gör suicidförsök. 

Trehundrafemtio kvinnor per 100 000 i åldrarna 16-24 år vårdades på sjukhus för 

suicidförsök under åren 2005-2007, detta i förhållande till endast 160 män per 100 000 

under samma år. Detta innebär att det är tre gånger så många kvinnor än män som begår 

suicidförsök. I samband med suicidförsök är även tankar på suicid vanliga bland 

svenska ungdomar. I Folkhälsoinstitutets nationella folkhälsoenkät uppgav 20 procent 

av kvinnorna och 13 procent av männen i åldrarna 16-29 år att de någon gång haft 

suicidtankar (Socialstyrelsen, 2009).  

Benämningar av suicid 

Det är vanligt att både begreppen suicid och självmord används i situationer där 

människor försöker ta eller tar sina liv. Dessa två begrepp är synonyma (Tegern et al., 

2003). Att begå suicid innebär att individen medvetet utför en livshotande handling som 

leder till döden. Vid ett suicidförsök utför individen en livshotande handling, där 

individen riskerar sitt liv utan att det leder till att individen avlider (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2003). Enligt Chopin, Kerkhof och Arensman (refererad i Beskow et 

al., 2005) är en individ suicidal när personen tar sitt liv eller gör ett försök. Att vara 

suicidal innebär att individen befinner sig i ett skeende av svårigheter och lidande, där 

viljan att komma bort från verkligheten är stark. Det är även vanligt att dessa tankar om 

döden fungerar som en frihetstanke och lösning på individens problem, vilket bidrar till 

att individen ser en mening med livet igen. Dock kan suicidalitetens mörka sida ta 

överhand och leda till att individen tar livet av sig. Majoriteten av de människor som är 

suicidbenägna försöker inte ta sina liv utan att i förhand påkalla samhällets 

uppmärksamhet. Genom att ge olika signaler och tecken till sin närmaste omgivning 

sker en kommunikation mellan den suicidbenägna individen och omgivningen. 

Signalerna som ges är en önskan om att få hjälp (Tegern et al., 2003). Den berörda 

personens närmsta umgänge bör uppmärksamma och stötta personen genom att försöka 

ta bort tänkbara hjälpmedel som kan användas till att begå suicid (Nordentoft, 2007).  
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Diagnostisering  

När en människa tar sitt liv kan det råda tveksamheter kring dödsorsaken. Det kan vara 

svårt att avgöra om det är en olycka eller suicid. En situation där en person som begått 

suicid genom att till exempel köra av vägen kan förväxlas med en trafikolycka 

(Nordentoft, 2007). Suicid består av två olika diagnoser, säker och osäker diagnos. Det 

internationella klassifikationssystemet ICD-10 används för att fastställa diagnoserna. 

För att suicid ska klassificeras som en säker diagnos ska det inte råda några 

tveksamheter om att personen tagit sitt liv. En osäker diagnos visar på tveksamheter 

kring dödsorsaken, till exempel om det rör sig om ett olycksfall (Socialstyrelsen, 

2011a).  

Riskfaktorer  

Psykisk ohälsa definieras ur ett folkhälsoperspektiv som ett tillstånd som ökar risken för 

allvarlig sjuklighet eller död i förtid. Ett exempel på detta kan vara suicid. De symptom 

som räknas in i definitionen av psykisk ohälsa är av psykisk karaktär som till exempel 

extrem trötthet, oro och ångest. Den psykiska ohälsan ska även vara relativt vanligt 

förekommande (Statens Folkhälsoinstitut, 2009). 

Ett ohälsotillstånd som kan förknippas med psykisk ohälsa är depression. Depression 

definieras som ett tillstånd där individen känner sig nedstämd, likgiltig, har 

skuldkänslor, låg självkänsla samt lider av sömnbesvär. Minskad energi och minskad 

aktivitetsnivå är vanliga symptom. Minsta ansträngning kan ses som en svår situation att 

hantera. Depression kan leda till suicidtankar och suicidala handlingar. Det finns tre 

olika nivåer av depressioner. En lindrig depression innebär att individen är påverkad av 

sin depression men klarar av att hantera vardagen. Vid en medelsvår depression kan 

individen ha svårt att leva ett vardagligt liv när individen plågas av till exempel låg 

självkänsla eller sömnbesvär. En individ som lider av en svår depression är påverkad av 

alla ovanstående tillstånd (Socialstyrelsen, 2011a).   

Alkoholbruk är en riskfaktor som kan leda till suicid. När suicidbenägna individer 

dricker alkohol är det inte den totala mängden alkohol som intas som utgör risken. Det 

är istället berusningseffekten som blir den avgörande riskfaktorn (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2008). I länder där berusningsdrickande är vanligt förekommande, 
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som till exempel i Sverige, finns det samband mellan effekten av berusningen och 

ökade suicidförsök och suicid. Av de som begår suicid i Sverige är ungefär en tredjedel 

påverkade av alkohol. De osäkra diagnoserna gör att denna siffra skulle kunna vara 

ännu högre (Statens Folkhälsoinstitut, 2007). 

De individer som utsätts eller har utsatts för sexuellt utnyttjande eller våld tenderar att i 

större utsträckning begå suicid. Våldet kan bestå av fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, 

ofta i kombination (Socialstyrelsen, 2011b).  

Suicidprevention ur ett folkhälsoperspektiv 

Hälsans bestämningsfaktorer utgör grunden för de nationella folkhälsomålen och berör 

faktorer som påverkar människors hälsa både positivt och negativt. Individen påverkas 

av faktorer som ålder, kön och genetiska faktorer. Individen blir dessutom påverkad av 

socialt stöd och sociala nätverk. Sociala nätverk innebär att individen har tillgång till ett 

kontaktnät med olika aktörer som kan bidra med hjälp i olika situationer, exempelvis 

inom hälso- och sjukvård. Socialt stöd ges av de personer som finns i individens närhet, 

exempelvis familj och vänner. Därefter finns faktorer som matvanor, alkohol och sex 

och samlevnad som påverkar individen. Arbetsmiljö och livsvillkor såsom hälso- och 

sjukvård, boende och utbildning är ytterligare påverkande faktorer. Till sist påverkar de 

socioekonomiska-, kulturella- och miljöbaserade faktorerna individen, som bygger på 

politiska beslut (Andersson, 2009). Det övergripande nationella folkhälsomålet för 

befolkningens hälsa i Sverige lyder: ”…att skapa samhälleliga förutsättningar för en 

god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.” (PROP 2007/08, sid 21). I detta 

folkhälsomål ingår 11 målområden, varav Delaktighet och inflytande i samhället är ett 

av målen för att bevara folkhälsan. Det innebär att alla individer ska känna delaktighet 

och inflytande i samhället så att de kan påverka sin egen livssituation. Att inte kunna 

styra sitt eget liv kan leda till maktlöshet som kan påverka hälsan negativt. Detta 

målområde innefattar alla människor oavsett etnicitet, kön, ålder och sexuell läggning. 

Ett annat målområde är Miljöer och produkter som berör hela den fysiska omgivningen 

som kan påverka människans hälsa. En del av den fysiska omgivningen är bebyggd 

miljö. Målområdet syftar till att skapa säkerhet i miljöer där människor befinner sig 

(PROP 2007/08). 

Vid implementering av interventioner krävs det långsiktiga strategier för att få till stånd 

en beteendeförändring. Det krävs att strategierna engagerar och når ut till många aktörer 
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på olika nivåer som kan sprida budskapet (Jarlbro, 2004). Enligt Rothman (refererad i 

Jarlbro, 2004) krävs det att hela samhället engageras för att effektivt nå ut med en 

intervention. Såväl enskilda medborgare som organisationer ska engageras för att nå 

målet med interventionen. Ytterligare en strategi fokuserar på de grupper i samhället 

som av olika anledningar är missgynnade. För att ändra deras aktuella livssituation 

krävs det att de får tillgång till medel och kunskap som kan hjälpa dem till att själva 

förbättra sin livssituation. När ett hälsobeteende ska påverkas krävs det att individer får 

tillgång till både information och kommunikation. Information innebär att individen tar 

del av envägskommunikation där individen tar till sig informationen utan att kunna ge 

respons tillbaka. Kommunikation bygger på tvåvägskommunikation där individen tar 

del av en diskussion tillsammans med andra människor i förhållande till informationen 

de fått (Jarlbro, 2004). Enligt Berg och Bjärås (1996) är det av vikt att utvärdera 

interventioner. För att kunna utvärdera en intervention krävs det att det finns uppsatta 

mål.  

Regeringens proposition konstaterar att ”Ingen bör hamna i en så utsatt situation att den 

enda utvägen upplevs vara självmord.” (PROP 2007/08, sid 107). Detta är något som 

Regeringen har valt att arbeta vidare med. Visionen är att ingen ska behöva begå suicid. 

Regeringen anser att suicid går att förebygga samt att de interventioner som finns i 

samhället ständigt bör utvecklas. Länge har suicidinterventionerna legat på en 

individnivå för att på senare tid kompletterats med ett folkhälsoperspektiv. Dagens 

interventioner fokuserar på människans fysiska och sociala miljö för att förebygga 

suicid. En av dessa miljöer är skolan som har en betydande roll för barns framtida 

välbefinnande. Det är även viktigt att anpassa samhällsmiljön för att försvåra suicid. 

Detta kan ske genom att se över lagstiftning av vapeninnehav, göra läkemedel mer 

svåråtkomliga samt förhindra suicid från broar genom att sätta upp höga broräcken som 

hindrar (PROP 2007/08). 

Då suicidförsök och suicid har kommit att utvecklas till en stor folkhälsofråga i många 

länder, har det blivit allt viktigare att uppmärksamma de förebyggande metoder som 

finns att tillgå. 

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva metoder för att förebygga suicidförsök och suicid, 

samt att beskriva effekten av suicidpreventiva metoder.    
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Metod 

Metoden för denna uppsats var litteraturstudie. Då syftet med en litteraturstudie är att 

sammanställa aktuell forskning inom ämnet söktes och analyserades artiklar med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats (Olsson & Sörensen, 2008). Resultatet sammanställdes 

därefter genom att materialet analyserades i förhållande till litteraturstudiens syfte. 

Datainsamling 

I inledningen av uppsatsen gjordes en enkel sökning som berörde såväl vetenskapliga 

artiklar som övrig litteratur, för att undersöka vad som fanns publicerat om ämnet. En 

systematisk sökning av artiklarna till resultatet ägde rum vid flera tillfällen för att finna 

relevanta artiklar som uppfyllde litteraturstudiens syfte. Perioden för sökningen var 

2011-04-07 till 2011-05-03. Vid sökningen av artiklarna användes både fritextord och 

”meshtermer” eller ”cinahl headings”. En kombination av dessa användes för att få så 

relevanta artiklar som möjligt. En bibliotekarie från Halmstad Högskolebibliotek gav i 

samråd med litteraturstudiens författare förslag på sökord för att finna relevanta artiklar. 

Artikeldatabaserna som användes återfanns på Halmstad Högskolebiblioteks 

Internetsida. De artikeldatabaser som användes var PubMed, Cinahl och SweMed+, då 

de ansågs täcka in det aktuella området. Dock hittades inga relevanta artiklar som 

motsvarade syftet i artikeldatabasen SweMed+. En manuell sökning utfördes genom att 

läsa referenslistor i de artiklar som framkommit vid databassökningarna. De framkom 

även artiklar som var relaterade till vissa sökningar i artikeldatabaserna. För att välja ut 

artiklar som stämde överens med litteraturstudiens syfte lästes först artiklarnas titlar. 

Därefter lästes de relevanta artiklarnas abstract. De abstract som stämde överens med 

syftet valdes ut. De artiklar som fanns tillgängliga i fulltext via artikeldatabaserna 

skrevs ut. Därefter gjordes en sökning av resterande artiklar i Halmstad 

Högskolebiblioteks elektroniska tidsskriftslista. De artiklar som inte fanns tillgängliga i 

fulltext beställdes via fjärrlån från Halmstad Högskolebibliotek. Efter att ha läst igenom 

samtliga artiklar sorterades en del artiklar bort, då de inte stämde överens med 

litteraturstudiens syfte (Forsberg & Wengström, 2008). Sökningen till de artiklar som 

användes till resultatet redovisas i sökmatrisen, se bilaga 1.  
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Inklusionskriterierna som användes för artikelsökningen var: 

 Att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2003 – 2011. 

 Att de skulle vara originalartiklar, publicerade i vetenskapliga tidsskrifter samt 

vara vetenskapligt granskade. 

 Att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, svenska, norska eller danska. 

(Forsberg et al., 2008)  

Exklusionskriterierna som användes för artikelsökningen var:  

 Artiklar som fokuserade på ett individ- och sjukvårdsperspektiv. 

 Artiklar från länder vars standard inte är jämförbar med Sverige. 

 

Databearbetning 

Artiklarna lästes igenom i fulltext av samtliga författare. Därefter lästes artiklarna 

igenom ett flertal gånger för att finna det som besvarade studiens syfte i varje artikel. 

Efter genomläsningen gjordes en sammanfattning av varje artikels resultat. 

Sammanfattningarna jämfördes sedan för att finna lika teman i de suicidförebyggande 

metoderna. För att få en heltäckande beskrivning av samtliga artiklar som ingick i 

resultatet skapades en arbetsmatris. Matrisen innehöll en kortfattad redogörelse för de 

olika artiklarnas syfte, metod, resultat och etiska aspekter (Forsberg et al., 2008).    

Dataanalys 

Samtliga artiklar analyserades för att finna metoder som avsåg att förebygga 

suicidförsök och suicid. Till resultatet framkom tre teman utefter artiklarnas innehåll, 

där de olika suicidförebyggande metoderna beskrevs (Forsberg et al., 2008). De teman 

som framkom var: utbildning, information och miljöanpassning. En del av syftet med 

litteraturstudien var även att beskriva effekten av utvärderingarna som följde 

interventionerna. Därför avslutades interventionerna med en beskrivning av de utförda 

utvärderingarna relaterade till de olika preventionsmetoderna. 

Etiska överväganden 

De etiska överväganden som innefattades i litteraturstudien var att alla artiklar som 

ingick i resultatet skulle vara godkända av en etisk kommitté. Ytterligare ett kriterium 
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var att innehållet i alla artiklar som användes i resultatet skulle redovisas (Forsberg et 

al., 2008).   

Resultat 

Resultatet speglar suicidförebyggande åtgärder med utgångspunkt i tre teman: 

utbildning, information och miljöanpassning. I temat utbildning låg fokus på att utbilda 

ungdomar i suicidprevention i samverkan med vuxna. Temat information framhävde 

vikten av att involvera media vid suicidförebyggande arbete. Detta tema fokuserade 

även på frågeformulär. Temat som berörde miljöanpassning fokuserade på samhällets 

insatser för suicidprevention. Se bilaga 2 för sammanfattning av resultatartiklar.  

Utbildning  

Gemensamt för utbildning var att samtliga interventioner inom temat utgick från 

tvåvägskommunikation (Hossain, Gorman, Eley & Coutts, 2009; Hossain, Gorman, 

Eley & Coutts, 2010; Aseltine, James, Schilling & Glanovsky, 2007; Aseltine & 

DeMartino, 2004; Swartz et al., 2010; Whyman et al., 2010; Sartore et al., 2008; 

Hübner-Liebermann, Neuner, Hegerl, Hajak, Spiessl, 2010). Då majoriteten av 

åtgärderna riktade sig till ungdomar lades stor vikt vid samarbete med vuxna under 

interventionerna (Aseltine et al., 2007; Aseltine et al., 2004; Swartz et al., 2010; 

Whyman et al., 2010).   

Mental Health First Aid Training (MHFA), var en intervention som avsåg att utbilda 

konsulter inom lantbruksnäringen i psykisk hälsa. Utbildningen syftade till att informera 

om psykisk ohälsa. I metoden MHFA ingick fem steg som introducerades under kursen. 

Dessa steg gick ut på att deltagarna skulle få kunskap om riskbedömning, lära sig att 

visa större förståelse för sjuka individer, uppmuntra och informera, uppmana till att 

söka hjälp vid behov samt uppmuntran till självhjälp om en person led av psykisk 

ohälsa. Deltagarna fick lära sig att känna igen olika symptom, riskfaktorer samt hur 

krissituationer skulle hanteras vid exempelvis suicid. Utbildningen pågick under 12 

timmar fördelat på två dagar. Kursen leddes av välutbildade ledare inom ämnet. MHFA 

utvärderades genom ett för- och eftertest av kunskapsnivån. Förtestet visade ett 

medelvärde på 10,75 poäng i förhållande till eftertestets medelvärde som visade en 

höjning till 22,19 poäng i kunskapsnivån. Interventionen utvärderades även genom att 

deltagarna fick ge synpunkter om utbildningen. Deltagarna var överens om att 
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materialet som låg till grund för utbildningen var lätt att förstå. De gav även förslag på 

att interventionen kunde överföras till andra grupper som var under risk och att 

utbildningen även kunde vara en del av den traditionella första - hjälpen utbildningen 

(Hossain et al., 2009). De ansåg att utbildningen hade en stor inverkan på deras kunskap 

om psykisk hälsa samt att den bidrog till att de vågade prata om suicid och depression 

kollegor emellan. Efter utbildningen upplevde deltagarna även att de hade lättare för att 

identifiera olika typer av psykiska ohälsotillstånd, samt att de blev medvetna om vilken 

typ av hjälp de skulle söka om de själva eller någon i deras omgivning led av psykiska 

problem (Sartore et al. 2008; Hossain et al., 2010). En liknande intervention som såväl 

Asletine et al. (2004) som Asletine et al. (2007) genomförde var Signs of Suicide (SOS) 

som var ett skolbaserat interventionsprogram, där målet för SOS gick ut på att utbilda 

elever till att lära sig att känna igen akuta signaler för suicid. Utbildningen avsåg även 

att lära deltagarna att känna igen egna och andra elevers signaler så att de skulle kunna 

agera omedelbart. Metoden som eleverna utbildades i var Acknowledge Care And Tell 

(ACT), som byggde på att bekräfta de suicidsignaler som andra elever visade samt att ta 

dessa på allvar. Den gick även ut på att lära eleverna att vara omtänksamma och bry sig 

om varandra samt att ta kontakt med en vuxen om någon elev visade tecken på suicid. 

Interventionen innefattade en instruktionsvideo samt en diskussionsguide. Videon 

visade en dramatisering av hur signaler av suicid och depression framkom. Den gav 

även information om hur eleverna borde agera i dessa situationer, och visade intervjuer 

med personer som kommit i kontakt med suicid. Den andra delen byggde på screening 

som bidrog till att känna igen risker för suicid. SOS medverkade till att antalet 

suicidförsök och suicid minskade efter genomförd utbildning. Interventionen bidrog 

även till att ungdomarna i större utsträckning vågade söka hjälp hos vuxna, vilket i sin 

tur bidrog till att vuxna fick en större inblick i ungdomarnas hälsotillstånd. SOS 

medverkade till mer positiva attityder och en ökad medvetenhet om suicid och 

depression. 

Swartz et al. (2010) redogjorde för ett skolbaserat interventionsprogram, The 

Adolescent Depression Awareness Program (ADAP), som fokuserade på depression. 

Eleverna fick en tretimmarsutbildning i information om vad depression var och hur den 

kunde behandlas. Instruktionsvideo och diskussionsguide var viktiga utgångspunkter i 

utbildningen. I samband med ADAP togs även suicid upp där det förklarades som en 

följd av depression. Stor vikt lades vid att få eleverna att förstå att suicid inte var en 
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normal reaktion på stress, utan istället var ett tecken på sjukdom. Ytterligare en del av 

utbildningen gick ut på att informera eleverna om vikten av att ta kontakt med en vuxen 

om eleven själv eller någon annan visade tecken på depression. ADAP utvärderades 

genom att deltagarna fick utföra ett för- och eftertest av vad de kunde om ämnet före 

utbildningen och efter utbildningen. Dessa test visade markanta förbättringar. De 

ungdomar som deltagit i ADAP visade en förbättring i kunskap på 27,4 procent. De 

elever som fått mer än 80 procent rätt på testet som utfördes före utbildningen 

tredubblades vid eftertestet.  Whyman et al. (2010) redogjorde för Sources of strenght 

suicide prevention program, ett interventionsprogram som fokuserade på kamratstöd i 

skolan. Sources of strenght suicide prevention program utbildade ett litet antal elever. 

Syftet var att utbilda utvalda elever till kamratstödjare vars uppgift var att 

uppmärksamma elever med indikatorer på psykisk ohälsa. Kamratstödjarna fick lära sig 

att vara tillgängliga och stötta elever med psykisk ohälsa. De fick även information om 

vikten av att ha kontakt med vuxna inom skolan. Utvald personal på skolan fick 

genomgå en kortare utbildning, där de fick lära sig att samarbeta med kamratstödjare 

och elever med tendenser till suicidala tankar. Interventionen bidrog till att elever i 

större utsträckning vågade ta kontakt med vuxna på skolan om de led av psykiska 

besvär. Den bidrog även till minskade suicidförsök och suicid. 

Hübner-Liebermann et al. (2010) utförde en intervention som riktade sig till samtliga 

kommuninvånare. En del av interventionen byggde på en kampanj för vården, där det 

bjöds in till konferenser och events där de fick tillfälle att ta del av information om 

depression. Det skapades även en telefonlinje dit drabbade kunde ringa. Denna 

telefonlinje annonserades i den lokala tidningen. En annan del av interventionen 

handlade om att anordna workshops för personal på arbetsplatser som hade kontakt med 

personer som skulle kunna befinna sig i riskzonen för suicid. Exempel på personal var 

skolpersonal, vårdbiträden och poliser.  

Information 

Gemensamt för temat information var att majoriteten av interventionerna utgick från 

envägskommunikation. Deltagarna hade ingen möjlighet att ställa frågor, de kunde 

endast ta del av information genom media och frågeformulär (Hübner-Liebermann et 

al., 2010; Scott et al., 2010).   
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En annan del av Hübner-Liebermann et al. (2010) studie byggde på att sprida kunskap 

om suicid till allmänheten genom att dela ut information i form av broschyrer och 

reklam. Även TV, tidningar och radio engagerades genom att informera och rapportera 

om ämnet. För att inte väcka intresse för olika tillvägagångssätt för suicid användes en 

guide för hur suicid skulle rapporteras i de lokala medierna om suicid begåtts. Det fanns 

även reklamblad med information om lokala kriscenter och psykiatriska mottagningar.   

Resultatet visade att antalet suicid var 24 per 100 000 invånare och år innan 

interventionen startade. Ett år efter interventionens start kunde den lägsta siffran under 

perioden registreras, sju suicid per 100 000 invånare och år. Dock ökade antalet suicid 

till 14 suicid per 100 000 invånare och år, tre år efter interventionens start. En skillnad 

kunde urskiljas mellan män och kvinnor vid antalet suicid. Männen reagerade mer 

positivt på interventionen än kvinnorna. Antalet suicid bland männen minskade mer än 

antalet suicid bland kvinnorna. Kvinnorna höll sig dock på en lägre och mer jämn nivå 

än männen. 

Scott et al. (2010) utförde en annan intervention som kan appliceras inom temat 

information, The Colombia Suicide Screen (CSS). Detta var ett screeningbaserat 

program för skolan. Interventionen gick ut på att eleverna fick fylla i ett frågeformulär 

med 43 frågor. Frågeformuläret byggde till stor del på ja och nej frågor som berörde 

deras aktuella hälsostatus. En del av frågorna berörde riskfaktorer för suicid. Andra 

frågor berörde om eleverna varit suicidala inom de tre senaste månaderna. En del frågor 

byggde på likertskala, där eleverna skulle besvara vilka påståenden som stämde bäst 

överens med elevernas hälsotillstånd. Påståendena berörde alkohol, droger, 

känslotillstånd, utanförskap och instabilitet. De elever som uppgav att de hade problem 

med ovanstående påståenden fick besvara ytterligare frågor där de erbjöds professionell 

hjälp. 

Miljöanpassning  

Gemensamt för interventionerna inom miljöanpassning var att samtliga interventioner 

utförde en säkerhetsåtgärd för att förebygga suicid. Interventionerna visade positiva 

resultat vid utvärderingarna då antalet suicid minskade (Bridges, 2004; Law et al., 2009; 

Beautrais, Gibb, Fergusson, Horwood & Larkin, 2009). 
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Bridges (2004) utförde en utvärdering som gick ut på att undersöka effekten av 

införandet av vapenlicens i Kanada. Vapenlicensen medförde att vem som helst inte 

längre kunde köpa vapen, utan att ha tillstånd till att förvara vapen i hemmet. Under en 

sjuårsperiod innan lagen infördes undersöktes antalet suicid. Sju år efter att lagen införts 

gjordes ytterligare en undersökning. Interventionen gick därmed ut på att undersöka hur 

vapenlicensen påverkat antalet suicid. Resultatet för införandet av vapenlicens visade att 

antalet suicid sjönk från fyra suicid per 100 000 invånare och år till tre suicid per 

100 000 invånare och år. Dock ökade antalet suicid bland andra metoder från nio suicid 

per 100 000 invånare och år till 10 suicid per 100 000 invånare och år. Den totala siffran 

för suicid höll sig dock på en stabil nivå. Law et al. (2009) utförde en intervention där 

det installerades skärmdörrar vid plattformar på tågstationer och tunnelbanestationer. 

Skärmdörrarna medförde att det blev svårare för personer att befinna sig på tågrälsen. 

Interventionen utfördes under perioden 1997 till 2007. Den undersökte antalet suicid 

innan interventionen utfördes och studerade även antalet suicid efter att interventionen 

genomförts. Resultatet för åtgärderna vid tågstationerna och tunnelbanestationerna 

visade att antalet suicid sjönk markant efter att interventionen genomförts. Innan 

interventionen infördes utgjorde männen den största gruppen som begick suicid genom 

att befinna sig på tågrälsen. Resultatet efter interventionen visade att siffran för män 

sjönk från en procent till 0,6 procent. Trots denna markanta minskning utgjorde männen 

fortfarande den största gruppen. Antalet kvinnor som begick suicid genom att befinna 

sig på tågrälsen sjönk från 0,7 procent till 0,2 procent. Interventionen medverkade till 

att suicid i samband med järnvägsstationer och tunnelbanestationer minskade, dock 

ökade antalet suicid genom andra metoder. Beautrais et al. (2009) utförde en studie där 

det undersöktes hur antalet suicid påverkades av huruvida en utvald bro hade ett räcke 

eller inte. Resultatet som förstärkningen av broräcket gav utvärderades genom att 

undersöka antalet suicid som begåtts innan broräcket togs bort, under tiden det var 

bortplockat samt efter att broräcket återinstallerats med säkrare skyddsbarriär. Innan det 

togs bort var antalet suicid ett fall per år. När broräcket togs bort ökade siffran till tre 

suicid per år. När det återinstallerades med säkrare skyddsbarriär sjönk siffran till noll 

suicid per år. Om broräcket aldrig hade tagits bort beräknades antalet suicid till att ha 

varit sex istället för 19 under perioden då det inte fanns något broräcke. Om det istället 

hade bytts ut till det säkrare broräcket direkt hade samtliga liv besparats. 
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva metoder för att förebygga suicidförsök och suicid, 

samt att beskriva effekten av suicidpreventiva metoder. 

Temat utbildning kan tillämpas till hälsans bestämningsfaktorer, det nationella 

folkhälsomålet och implementering. Flera av interventionerna byggde på sociala 

nätverk, då skola, arbetsgivare och lokala aktörer erbjöd hjälpinsatser för att förebygga 

suicid. Hübner-Liebermann et al. (2010) sammankopplade det sociala nätverket med det 

sociala stödet i interventionen, när de erbjöd flera olika suicidförebyggande metoder och 

åtgärder till kommuninvånare och olika arbetsparter. Detta skedde genom 

tvåvägskommunikation. Enligt Andersson (2009) är utbildning en strategi som kan 

användas för att förebygga suicid. Utbildning i suicidprevention kan kopplas samman 

med inriktningen arbetsmiljö och livsvillkor, då utbildning utgjorde en viktig punkt 

inom inriktningen. Utbildning kan påverka människors hälsa positivt. Genom utbildning 

fick samtliga deltagare ta del av information och kunskap om hur de skulle agera i 

situationer där suicid kunde förekomma. Enligt metoderna SOS och ADAP var 

diskussion en viktig del i utbildningen. Diskussion medverkade till att en 

tvåvägskommunikation skapades där eleverna genom att ta del av andra elevers tankar 

fick nya infallsvinklar angående suicid (Swartz et al., 2010; Asletine et al., 2004; 

Aseltine et al., 2007).  

Det nationella folkhälsomålet syftar till att ge samtliga medborgare lika förutsättningar 

för en god hälsa (PROP 2007/08). Utbildning som intervention bidrog till delaktighet 

och inflytande i samhället eftersom det lades en grund till ökad självkänsla. 

Informationen som utbildningen gav, bidrog till att deltagarna bättre kunde hantera sina 

livssituationer. Utbildningen gav även kunskap om hur suicid kunde uppträda hos andra 

i deltagarnas omgivning. Att kunna hjälpa sig själv och andra i situationer där suicid 

förekom, bidrog i längden till inflytande och en känsla av delaktighet (Aseltine et al., 

2004; Aseltine et al., 2007; Hossain et al., 2009; Sartore et al. 2008; Hossain et al., 

2010). Interventionen Sources of strenght suicide prevention program visade hur 

kamratstödjarna fick inflytande då de genom utbildningen kunde agera och hjälpa andra 
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utifrån den kunskap de fått. Detta skapade i sin tur en delaktighet genom att elever som 

visade tecken på suicid blev hjälpta till att påverka sin egen livssituation (Whyman et 

al., 2010).  

Implementering av interventioner är en viktig del för att nå ett långsiktigt resultat som 

blir en naturlig del av vardagen (Jarlbro, 2004). Hübner-Liebermann et al. (2010) visade 

hur hela samhället genom både enskilda kommuninvånare och olika aktörer på 

arbetsmarknaden blev engagerade i interventionen, vars mål var att minska suicid. Att 

samhället engageras, är vad Rothman (refererad i Jarlbro, 2004) menar, krävs för att 

målet med interventionen ska nås samt att effekten ska bli långsiktig. Rothman påvisar 

även vikten av att såväl enskilda medborgare som olika aktörer ska engageras. Enligt 

Hübner-Liebermann et al. (2010) sjönk antalet suicid per 100 000 invånare och år 

kraftigt ett år efter interventionens start. Dock ökade antalet suicid igen några år senare. 

Trots att den ökade blev antalet suicid mer stabilt än tidigare och gav på sikt ett minskat 

suicidantal. Eftersom det krävs flera olika strategier för att implementera interventioner 

ger Rothman (refererad i Jarlbro, 2004) förslag till ytterligare en strategi. Målet med 

denna strategi är att individerna själva ska kunna förbättra sin situation genom tillgång 

till olika insatser. En sådan är utbildning där deltagarna genom kunskap fick ett medel 

till att se signaler på suicid hos sig själva och andra. Därav kunde de själva påverka sin 

egen hälsa (Hossain et al., 2009; Hossain et al., 2010; Aseltine et al., 2007; Aseltine et 

al., 2004; Swartz et al., 2010; Whyman et al., 2010).   

Till temat information kan sociala nätverk tillämpas. De interventioner som byggde på 

sociala nätverk var främst Scott et al. (2010) studie som utgick från screening. Denna 

intervention skapade sociala nätverk eftersom den erbjöd hjälp till de individer som var 

suicidala. Genom hjälpen de fick tog de del av det sociala nätverket. Att använda 

screening var effektivt då det fångade in de elever som av olika anledningar inte utåt 

visade tecken på suicid (Scott et al., 2010). Hübner-Liebermann et al. (2010) framhävde 

det sociala nätverket genom media. Media stod för det sociala nätverket genom att 

individer kunde ta del av information om suicidförebyggande åtgärder.   

Temat miljöanpassning kan appliceras till hälsans bestämningsfaktorer och det 

nationella folkhälsomålet.  Inriktningen socioekonomiska-, kulturella- och 

miljöbaserade faktorer kan bidra till att antalet miljöer som inbjuder till suicid minskas, 

genom att ta säkerhetsåtgärdande beslut (Bridges, 2004; Law et al., 2009; Beautrais et 
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al., 2009). Bridges (2004) och Law et al. (2009) påvisade att antalen suicid minskade 

kraftigt efter införandet av vapenlicens och skärmdörrar vid tågstationer och 

tunnelbanestationer. Dock ökade antalet suicid genom andra metoder. Detta visar vikten 

av att fler beslut bör tas för att skapa en säkrare miljö för alla medborgare. Målområdet 

kring miljö och produkter fokuserar på att skapa en trygg och säker miljö för alla 

samhällsmedborgare. Genom att införa säkerhetsåtgärder minskas de impulsiva 

suicidförsöken (PROP 2007/08). Nrugham et al. (2010) påvisade i sin studie att de flesta 

suicid begicks inom en timme efter att individen bestämt sig. Säkerhetsåtgärderna kan 

medföra att individen måste planera sitt tillvägagångssätt. Därmed kan 

säkerhetsåtgärderna vid broar och tåg- och tunnelbanestationer rädda liv. Enligt 

Beautrais et al. (2009) skulle antalet suicid varit noll om ett säkert skyddsräcke hade 

installerats från början vid bron. Detta visar hur viktigt det är att installera 

säkerhetsåtgärder vid platser och byggnader som kan inbjuda till suicid.  

Att förebygga suicid genom olika interventioner kan bidra till samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Dels genom att de 

som är suicidala får hjälp, dels att de anhöriga till de drabbade inte påverkas i samma 

utsträckning. Även de ekonomiska konsekvenserna för samhället blir i längden mindre. 

Därför är det vikigt att satsa på suicidförebyggande interventioner (World Health 

Organization, 2000). De interventioner som framgår i resultatet i denna litteraturstudie 

är bara en början till de suicidförebyggande interventioner som behövs i samhället.  

Metoddiskussion 

Litteraturstudie som metod användes för att få en uppfattning av de metoder som finns 

för att förebygga suicid. De sökord som användes var fritextord, ”meshtermer” eller 

”cinahl headings”. Dessa kombinerades även för att få relevanta artiklar. Vid sökningen 

återkom vissa artiklar ett flertal gånger, vilket kan ses som en styrka då det blir bekräftat 

att relevanta sökord använts. Databaserna som genomsöktes var PubMed, Cinahl och 

SweMed+. Att endast tre databaser användes kan ses som en svaghet, eftersom det 

fanns en möjlighet att det kunde förekomma relevanta artiklar som inte hittats. Dock 

stämde litteraturstudiens syfte bäst överens med dessa databaser då de fokuserar på 

folkhälsoaspekter av suicid (Forsberg et al., 2008).  

Samtliga artiklar som använts i litteraturstudien var publicerade mellan åren 2003-2011. 

Detta resulterade i att resultatet blev aktuellt och kunde appliceras inom dagens 
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suicidprevention. Studierna som ingick i resultatet var utförda i USA, Tyskland, 

Kanada, Storbritannien, Hong Kong, Nya Zeeland och Australien. Detta är länder vars 

standard och kultur är jämförbar med Sverige, vilket gör att resultaten är applicerbara i 

Sverige. Att artiklarna var publicerade i olika länder visar på att suicidprevention är ett 

världsomfattande forskningsområde.  

Ett inklusionskriterium var att alla artiklar skulle vara originalartiklar och publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter, därför sorterades tre artiklar bort eftersom artiklarna inte 

följde forskningsprocessen och därmed inte var originalartiklar. Ett exklusionskriterium 

var att utesluta artiklar som fokuserade på ett individ- och sjukvårdsperspektiv, därför 

sorterades nio artiklar bort. 

Att alla gruppmedlemmar läste igenom samtliga artiklar som valts ut till resultatet ett 

flertal gånger, bidrog till en diskussion som ökade alla medlemmarnas förståelse och 

inblick i metoderna och dess utvärderingar. Genom att göra sammanfattningar av varje 

artikel bidrog detta till att interventionerna lättare kunde placeras in i olika teman. Att 

resultatet delades in i teman medverkade till att skapa en struktur över de olika 

interventionerna.   

I resultatartiklar, bilaga 2, bedömdes kvaliteten av varje vetenskaplig artikel. För att en 

artikel skulle få tre stjärnor skulle syfte, metod och urval vara tydligt beskrivet. Artikeln 

skulle även vara etiskt granskad. Om en artikel skulle få två stjärnor skulle syfte, metod 

och urval vara beskrivet, samt att den blivit etiskt granskad. Artiklar som fått en stjärna 

hade inte blivit etiskt granskade, oavsett om syfte, metod och urval varit tydligt 

beskrivet. 

Fem av de utvalda artiklarna hade inte genomgått någon etisk granskning. Anledningen 

till att dessa ändå användes i litteraturstudien var att de belyste nya perspektiv inom 

området. Då det endast framkom ett begränsat antal artiklar som fokuserade på 

suicidförebyggande interventioner ur ett folkhälsoperspektiv användes dessa ändå i 

litteraturstudien. Anledningen till att vissa artiklar ändå togs med i litteraturstudien var 

även för att studien tidigare hade utförts i andra länder. Vid studien som utgick från 

säkerhetsåtgärder i samband med broar bör det tilläggas att det inte var författarna till 

artikeln som beslutade att broräcket skulle tas bort. Ytterligare en anledning till att vissa 
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artiklar ändå ingick i litteraturstudien var att de aldrig kom i kontakt med människor i 

studierna, eftersom de byggde på statistik.  

Majoriteten av studierna som granskades i litteraturstudien var prospektiva. De 

prospektiva studierna studerade utvärderingen av de suicidförebyggande 

interventionerna. Att använda prospektiva studier i litteraturstudien var positivt, då det 

blev lättare att följa utvecklingen av metoderna genom kunskapstester. Ett fåtal studier 

var retrospektiva i litteraturstudien. De retrospektiva studierna blickade bakåt och 

studerade hur det såg ut innan interventionen och efter interventionen. Vid retrospektiva 

studier kan det ibland uppstå minnesfel när deltagarna ska tala om saker som hänt en tid 

tillbaka i tiden. Dock fanns det ingen risk att det skulle uppstå minnesfel i de 

retrospektiva studierna eftersom de byggde på statistik bakåt i tiden. Dessa två studier 

är dock lika viktiga eftersom de används inom dagens forskning. Studierna i analysen 

utgick från kvantitativa och kvalitativa ansatser. Detta kan ses som en styrka för 

litteraturstudien då studierna fokuserade på olika utgångspunkter. Majoriteten av 

studierna hade stora bortfall. Detta är en svaghet för litteraturstudien då det kan ha 

påverkat resultatet i respektive studie (Forsberg et al., 2008). Några artiklar utgick från 

liknande interventioner, vilket visar att interventionerna som metoder var testade och 

förankrade i vetenskapen, detta styrker litteraturstudiens resultat. En svaghet med denna 

litteraturstudie var att resultatet i vissa fall blev uppdelat efter de olika interventionerna. 

Eftersom syftet med litteraturstudien var att beskriva metoder för att förebygga suicid 

samt beskriva effekten av suicidpreventiva metoder var denna uppdelning mest lämpad. 

För att göra de olika interventionerna begripliga beskrevs varje intervention enskilt. 

Hade beskrivningarna av interventionerna utgått från ett arbetssätt där interventionerna 

presenterats tillsammans hade resultatet blivit svårt att förstå.    
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Konklusion 

Vid förebyggandet av suicid krävs det flera olika interventioner för att kunna minska 

suicidförsök och suicid. Genom att utbilda människor inom suicidprevention ges medel 

till att skapa en bättre hälsa. Utbildningen och information leder till att individer får 

ökad förståelse, lär sig att se signaler samt hur de bör agera i olika situationer inom 

suicid. Interventionerna leder även till ökad acceptans i samhället, där människor vågar 

prata med varandra om sina suicidala problem och söka hjälp för dem. Att samtidigt 

utveckla och anpassa säkerhetsåtgärder i miljöer där suicid är vanligt förekommande 

kan bidra till minskade suicidförsök och suicid.   

 

Implikation 

Suicid är ett stort växande folkhälsoproblem där det behövs insatser från samhället för 

att förebygga suicid. De interventioner som framkommit i litteraturstudien är alla 

anpassade efter olika situationer. Dock skulle de flesta kunna appliceras inom andra 

områden än vad de är tänkta till. Att lyckas nå ut till så många som möjligt är av vikt 

vid suicidförebyggande interventioner. Därav ges förslag på att införa stora 

interventioner som har ett brett innehåll och berör stora delar av samhället. Det bör 

tilläggas att interventionerna borde starta i tidig ålder. Utbildning i föräldrastöd bör ges 

till familjer så att en grund skapas för barnens framtida hälsa. Gemenskap är en viktig 

del för att uppnå en god hälsa. Gemenskapen kan leda till ett öppet klimat i familjen där 

barn och vuxna anförtror sig till varandra. Det är även viktigt att lägga resurser på 

uppföljning av de interventioner som genomförs. Anledningen till att interventionerna 

bör följas upp är för att de ständigt ska kunna utvecklas till det bättre och följa 

samhällsutvecklingen. För att fortsätta förebygga och minska suicid krävs nya 

interventioner som kan appliceras på individer som är suicidala.   

Förslag till användningsområden för litteraturstudien är kommuner och privata företag. 

Den riktar sig främst till de som vill veta vilka aktuella suicidförebyggande metoder 

som finns att tillgå och vad effekten av dessa visat.  
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2010, USA Wyman P. 

A., Brown 

H., 

LoMurray 

M., 

Schmeelk-

Cone K., 

Petrova M., 

Yu Q., Walsh 

E., Tu X. och 

Wang  W. 

An 

Outcome 

Evaluation 

of the 

Sources of 

Strength 

Suicide 

Prevention 

Program 

Delivered 

by 

Adolescent 

Peer 

Leaders in 

High 

Schools 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

effekten av 

preventions- 

programmet 

"Sources of 

Strength 

suicide" som 

gick ut på att 

utbilda 

kamratstödjare 

inom 

suicidpreventi-

on. 

Kvantitativ 

metod. 18 

skolor från 

olika delstater 

och regioner i 

USA deltog i 

en 

undersökning 

som skedde 

fyra månader 

efter avslutad 

intervention. 

Både 

kamratstödjare 

och elever 

deltog i en 

undersökning. 

Interventionen 

var effektiv då 

det gällde att 

minska 

suicidförsök 

och suicid. De 

flesta 

deltagarna var 

positiva till 

interventionen 

då den bidrog 

till samverkan 

mellan elever 

och personal.  

***   

 

2004, USA Aseltine. 

R.H. och 

DeMartino. 

R. 

An 

Outcome 

Evaluation 

of the SOS 

Suicide 

Prevention 
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undersöka hur 

effektivt 
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delades in i 

interventions- 

och 

kontrollgrupper

.  

Interventionen 

visade sig 

minska antalet 

självrapport-

erade 

suicidförsök. 

Eleverna 

uppvisade mer 

kunskap och 

mer positiva 

attityder efter 

interventionen. 

*** 

 

 

2007, USA Aseltine Jr. 

R.H., James. 

A., Schilling. 

E.A. och 

Glanovsky. J. 

Evaluating 

the SOS 

suicide 

prevention 

program: a 

replication 

and 

extension 

Syftet med 

studien var att 

undersöka hur 

effektivt 

programmet 

"Signs of 

Suicide" vid 

minskning av 

suicidalt 

beteende. 

Kvantitativ 

metod. 4133 

elever från 9 

högstadiesko-

lor från USA 

var med i en 

undersökning. 

Eleverna fick 

en bättre 

förståelse för 

suicid och 

depression 

samt hur de 

kunde känna 

igen signaler 

hos en person 

som var 

suicidal. 

*** 

 

 

2010, USA Swartz. K.L., 

Kastelic E. 

A., Hess S. 

G., Cox T.S., 

Gonzales 

L.C., Mink 

S.P. och 

DePaulo J.R. 

The 

Effectivene

ss of a 

School-

Based 

Adolescent 

Depression 

Education 

Program 

Syftet med 

studien var att 

få eleverna att 

få bättre 

förståelse för 

depression och 

vad det 

innebär.  

Kvantitativ 

metod. 4299 

elever från sex 

högstadieskol-

or från USA 

deltog. Enkät 

utfördes före 

och efter 

interventionen. 

Alla elever 

visade en 

signifikant 

förbättring i 

kunskap om 

depression 

efter att 

interventionen 

genomförts.  
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2010, Tyskland Hübner- 

Liebermann 

B., Neuner 

T., Hegerl 

U., Hajak 

M.D.  och 

Spiessl H. 

Reducing 

suicides 

through an 

alliance 

against 

depression? 

Syftet med 

studien var att 

minska suicid 

genom att 

skapa en större 

förståelse för 

depression. 

Kvantitativ 

metod. 

Samhällsbaser-

ad fem-års 

kampanj där 

suicidantalet 

mättes före och 

efter 

interventionen.  

Männens 

suicidantal 

minskade som 

följd av 

kampanjen. 

* 

 

 

2009, Australien Hossain D., 

Gorman D,. 

Eley R. och 

Coutts J.  

Farm 

Advisors' 

reflections 

on Mental 

Health 

First Aid 

training 

Syftet med 

studien var att 

sprida kunskap 

om olika typer 

av psykisk 

ohälsa. 

Kvantitativ 

metod. 

Utbildning av 

konsulter i 

lantbruksnäring 

i psykisk 

ohälsa, 32 

personer 

deltog. 

Deltagarna var 

positiva till 

interventionen, 

då den var 

effektiv och 

lärorik. 

*** 

 

 

2010, Australien Hossain D., 

Gorman D., 

Eley R. and 

Coutts J. 

Value of 

Mental 

Health 

First Aid 

training of 

Advisory 

and 

Extension 

Agents in 

supporting 

farmers in 

rural 

Queensland       

Syftet med 

studien var att 

undersöka vad 

deltagarna 

ansåg om 

interventionen. 

Kvalitativ 

metod. 

Fokusgrupper 

utvärderade 

effekten av 

MHFA.  

Deltagarna var 

positiva till 

interventionen 

och gav förslag 

på att införa 

interventionen 

till andra 

grupper. 

*** 

 

 

2010, USA Scott M., 

Wilcox H., 

Huo Y., 

Turner JB., 

Fisher P. and 

Shaffer D. 

School-

based 

screening 

for suicide    

risk: 

balancing 

costs and 

benefits 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

effekten av 

metoden 

screening bland 

ungdomar. 

Kvantitativ 

metod. 2583 

studenter från 7 

olika skolor i 

New York 

deltog. 

Screeningen 

byggde på 

självrapportera

d hälsa i form 

av 

frågeformulär. 

Screening som 

metod fångade 

inte upp alla 

elever som 

visade tecken på 

suicid. 

** 

 

 

2004, USA Bridges F.S. Gun 

control law 

(Bill C-17), 

suicide, 

and 

homecide 

in Canada 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

effekten av 

införandet av 

vapenlicens. 

Kvantitativ 

metod. 

Undersökte hur 

suicidantalet 

påverkades av 

vapenlicens 

under en 

sjuårsperiod. 

Införandet av 

vapenlicens 

medverkade till 

att suicidantalet 

sjönk under 

perioden. Dock 

ökade suicid 

bland andra 

metoder. 

* 
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2008, Australien Sartore G.M., 

Kelly B., 

Stain 

H.J.,Fuller J., 

Fragar L.och 

Tonna A. 

Improving 

mental 

health 

capacity in 

rural 

communiti

es: 

Mental 

health first 

aid 

delivery in 

drought-

affected 

rural 

New South 

Wales 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

effekten av 

MHFA. 

Kvantitativ 

metod. 

Deltagarna fick 

fylla i en enkät 

före och efter 

utbildningen.  

Deltagarna kände 

att de lättare 

kunde identifiera 

personer med 

depression samt 

ge lämplig hjälp 

till de som 

behövde det.  

* 

 

 

2009, Nya 

Zeeland 

 Beautrais 

A.L., Gibb 

S.J., 

Fergusson 

D.M., 

Horwood 

L.J. och 

Larkin G.L. 

Removing 

barriers 

stimulates 

suicide: an 

unfortunate 

natural 

experiment 

Syftet med 

studien var att 

jämföra antalet 

suicid när 

broräcke hade 

återinstallerats.   

Kvantitativ 

metod. 

Jämförde 

antalet suicid 

före att 

broräcket togs 

bort, när det 

inte fanns 

något broräcke 

samt när det 

hade 

återinstallerats. 

Att ta bort 

broräcket ledde 

till ökning i 

suicid. Efter att 

broräcket 

återinstallerats 

minskade antalet 

suicid.   

* 

 

 

2009, Hong 

Kong  

Law C.K., 

Yip P.S.F., 

Chan 

W.S.C., Fu 

K-W., Wong 

P.W.C. och 

Law Y.W. 

Evaluating 

the 

effectivene

ss of 

barrier 

installation 

for 

preventing 

railway 

suicides in 

Hong Kong 

Syftet med 

studien var att 

se effekten av 

att installera 

skärmdörrar 

vid plattformar 

för att 

förebygga 

suicid. 

Kvantitativ 

metod. 

Information om 

antalet suicid 

som begåtts i 

samband med 

plattformarna 

fick de från 

statistiska 

register.  

Efter 

installationen av 

skärmdörrar vid 

plattformar sjönk 

suicidantalet 

markant.  

* 

 

          

 


