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Fakta om suicid

Globalt:

– Över 800 000 personer i världen dör i suicid 
varje år

Cirka 2200 självmord per dag

– Fler än i exempelvis malaria, bröstcancer eller 
demens

– Många anhöriga drabbas WHO, 2014



Globalt:
– utgör självmord 57% av allt dödlig våld, dvs mer 

än krig, mord/dråp, naturkatastrofer tillsammans

I Sverige:
– utgör självmord 94% av allt dödlig våld
– Och är självmord 6 gånger vanligare än trafikdöd

57%

94%
WHO 2014, Dödsorsaksregistret

Dödlig våld



Självmord i Sverige 2017

Antal självmord (säkra och osäkra) för olika åldersgrupper i Sverige, 2017

0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt

Män 3 107 319 340 294 1063

Kvinnor 5 42 136 176 122 481

Båda könen 8 149 455 516 416 1544
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Självmord i Sverige över tid
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Självmord per 100.000 invånare för olika åldersgrupper i Sverige, 1980-2017.
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Självmordstrender i Sverige över tid (hela befolkningen)

Självmord (säkra + osäkra) per 100.000 invånare (båda könen, 15+ år), 1980-2017.

Minskar med -3,5% varje år (1989-2000)

Minskar med -0,4% varje år (2000-2017)

I genomsnitt en minskning med -1,5% 
varje år (1980-2017) 
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Självmordstrender i Sverige över tid (unga personer)
Självmord (säkra + osäkra) per 100.000 invånare (båda könen, 15-24 år), 1980-2017.

En ökning med +0,85% varje år sedan 1994.

Under perioden 1980-1994 var det för stor 
variation för att man ska kunna uttala sig 
säkert om trender.

Självmorden bland 
unga ökar



Självmordsförsök per 100.000 invånare för olika åldersgrupper i 
Sverige, 1987-2017. Endast slutenvård.
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Ca 1000 ungdomar 10-19 år 
begår självmordsförsök varje år



Suicidprevention i skolor

• Skolan är en unik arena för suicidprevention (men även andra 
hälsofrämjande insatser)
- Universella, selektiva, indikerade interventioner

• Axplock av insatser som har utvärderats med självmordsförsök som 
utfallsmått
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Exempel på utvärderade program och exempel på deras komponenter
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• Youth Awareness of Mental Health (YAM) (Wasserman 
et al, 2015)

• Good Behavior Game (Wilcox et al, 2008)

• Signs of Suicide (SOS) (Aseltine et al, 2007)

• Care, Assess, Respond, Empower (CARE) (Randell et 
al, 2001)

• Yellow Ribbon (Freedenthal, 2017)

• Sources of Strength (Wyman et al, 2010)

• Surviving the Teens Suicide Prevention and 
Depression Awareness Program (King et al, 2011)

• HeadStrong (Perry et al, 2014)

• Family Check-Up (FCU) (Connell et al, 2016)

• Information, diskussion, rollspel

• Uppmuntrar prosociala beteenden genom samarbete 
och belöningar

• Självscreening, hur man söker hjälp

• Motiverande rådgivning, personlig case worker

• Avstigmatisera psykisk ohälsa, ”kriskort”

• Skriva upp vad man känner tacksamhet för, och 
vuxna personer som man känner förtroende för. 
Vuxen- och elevrepresentanter.

• Slå hål på vanliga myter kring depression 

• Undervisning om affektiva störningar

• Familjecenter på skolan, rådgivningssamtal, 
motiverande intervjuer.



Olika former av självmordsprevention i skolan

Medvetandegörande GatekeeperScreening Övriga



Good behaviour game (Wilcox et al 2008)
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Regler

• Snälla mot varandra
• Jobba tyst
• Räcka upp handen
• Etc

1. Klassen (ÅK1) delas upp i jämlika lag

2. Beteenden beskrivs 
och läggs upp
i klassrummet

3. Alla lag under 5 ”pinnar” vinner

4. Belöning: suddgummi, klistermärken, extra rast, etc.
Väntetiden på belöningen ökas successivt 



Good behaviour game (Wilcox et al 2008)

• Lärarna fick 40 timmars utbildning i GBG
• GBG spelades 3ggr / vecka i 10 minuter första 3 veckorna, sedan ökades antal 

och längd successivt

• Studien följde en kohort av elever (n = 1196) som började i första klass (7 år) 
1985 och som fick genomföra GBG under 2 år

• Jämförelsegruppen var (andra) klasser och skolor utan GBG
• Uppföljningen gjordes 15 år efter (när elever var ca 22 år)

• Signifikant reduktion i nya fall av suicidförsök; samt andra positiva effekter

• Testat i Sverige (”PAX”), dock ej med självmordsförsök som utfall
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Signs of suicide (SOS) (Aseltine et al 2007)

Interventionen (2 dagar)
• Utbildning till gymnasieelever, via filmer och diskussioner
• Självscreening för depression och självmordstankar (anonymt)
• Elever med behov förväntas söka råd från skolpersonal som utbildats i att hjälpa elever, 

eller annan vuxen
• Man lär också elever att upptäcka suicidalitet hos klasskamraterna
• Handlingsplan: ACT = Acknowledge, Care, Tell 

Utvärderingen
• Studien följde 2000 gymnasieelever 
• Jämfördes med andra klasser och skolor som inte fick SOS
• Uppföljningen gjordes 3 månader efter interventionen
• Signifikant skillnad i nya fall av suicidförsök
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Kognitiv inlärning
• Föreläsning
• Material
• Instruktörer
• Posters

Emotionell och erfarenhets-
Baserad inlärning
• Rollspel
• Gruppdiskussioner
• Gruppövningar
• ”Hur kändes det?”

• Ungdomarna lär sig både av en instruktör och av varandra: kognitiv, känslomässig 
och erfarenhetsmässig inlärning

• Alltid två instruktörer med i klassrummet

• Inga lärare eller övrig skolpersonal närvarande i klassrummet under programmet

14-16 år
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Youth aware of mental health (YAM) (Wasserman et al 2015)



Rollspel med tre huvudteman

• Medvetenhet om olika valmöjligheter 
• Lära sig att sätta ord på känslor, tackla konflikter och dilemman och förstå att varje val 

medför konsekvenser

• Medvetenhet om känslor och hur man hanterar stress och krissituationer
• Känna igen stress, kroppsspråk och icke-verbala beteenden samt hantera stressiga 

situationer

• Medvetenhet om depression och självmordstankar 
• Lära sig att lyssna på sig själv och andra och att känna igen/tala om/hantera depression 

och självmordstankar och suicidal kommunikation hos sig själv och andra
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Youth aware of mental health (YAM) (Wasserman et al 2015)



SEYLE studien

– 10 EU länder 
– Österrike, Estland, Frankrike, Tyskland,Ungern, Irland, Italien, Rumänien, Slovenien, Spanien.
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Medvetandegörande GatekeeperScreening

Ca 10 000 deltagande elever från 168 skolor, medelålder 15 år



Förmätning Intervention
i 3 veckor

3 månaders
uppföljning

12 månaders
uppföljning

Kontrollgrupp
40 skolor, 2933 elever

QPR
40 skolor, 2692 elever

YAM
45 skolor, 2721 elever

Screening
43 skolor, 2764 eleverSlumpmässig 

urval av 168 
skolor 

(11 110 elever)

Studiedesign SEYLE



Gatekeepers - QPR
Inga effekter av interventionen vad gäller
• Självmordsförsök
• Självmordstankar
• Depression

• Bra mottagning i skolor
• QPR hade effekt på lärarnas arbetsmiljö, välmående och villighet i att 

hjälpa elever
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Screening
Inga effekter av interventionen vad gäller

• Självmordsförsök

• Självmordstankar

• Depression

• Ca 3000 elever gick igenom screeningen 

• 12.4% till remitterades till vård

• Men 51% av eleverna kom inte till uppföljningsintervjun  

• Påverkades av avståndet och väntetiden till uppföljningen, och 

mobbning
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Medvetandegörande

Signifikanta effekter vad gäller:
– Självmordsförsök (55% reduktion)
– Självmordstankar (50% reduktion)
– Nya fall av depression (37% reduktion)

Ingen skillnad i prevalensen av depression; dvs en preventiv men ingen 
behandlande effekt av interventionen
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YAM – utvärdering i Stockholms Län
Finansierad av SLL

• Klusterrandomiserad kontrollerad studie med väntelista

• 179 skolor med årkurs 7 och 8

• 10 000 elever

• Utfallsmått: 
- Självmordsförsök/tankar 
- Depression - Empati
- Hjälpsökande - Sälvförtroende
- Copingstrategier - Klassrumsklimat
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Avslutningsvis

Strategier som kan anses vara fördelaktiga i ett suicidpreventivt syfte:

• Stärka barnens färdigheter i att hantera livet (från vardagen till större beslut)

• Stärka barnens färdigheter att hjälpa andra barn att hantera livet

• Stärka barnens färdigheter att be om, och få, hjälp 

• Hjälpa barn (och människor i allmänhet) som lider
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Tack!

Email: 
Sebastian.Hokby@ki.se

Hemsida: 
Ki.se/nasp
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