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Sammanfattning 

Studien har som syfte att bidra med kunskap om och förståelse för hur arbetsgivare arbetar 
med psykisk ohälsa och suicidprevention i arbetslivet (kommunförvaltningar). Vår 
undersökning är en kvalitativ studie med en hermeneutisk inriktning och en induktiv ansats. 

Vi valde en semistrukturerad intervjuform då vi genom informanternas egna beskrivningar 
önskade få fram hur arbetet med psykisk ohälsa och suicid ur ett arbetsgivarperspektiv ser 
ut och upplevs i praktiken. 

Resultatet av våra intervjuer visar bland annat att det fortfarande upplevs svårt att prata om 
psykisk ohälsa och särskilt suicid. Vidare framkom att det är ett större fokus riktat utåt mot 
klienter och elever, det vill säga förvaltningarnas “kunder”, än inåt mot den egna 
organisationen och dess medarbetare. Vi fick fram tio olika kategorier, exempelvis 
tabu/stigma/skam, som ett sätt att beskriva problematiken kring psykisk ohälsa och suicid i 
samhället. 

Nyckelord: prevention, förebyggande arbete, psykisk ohälsa, suicid, självmord, 
arbetsgivarens roll. 
 

 

 

  



 

 

  



 

 

Förord 
 

 
Det har varit en mycket intressant studie och vi har fått fram betydligt mer information än 
vad vi förväntade oss från början. Vi vill rikta ett stort tack till alla chefer som ställde upp på 
intervju och som på ett både öppet och personligt sätt svarade på våra frågor. Utan er och 
ert engagemang hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. Vi vill tacka våra nära 
och kära som ställt upp på olika sätt under arbetets gång och vi vill även tacka varandra för 
vår gemensamma insats till denna studie. 
Sist men inte minst tackar vi vår handledare Ulrik Lögdlund för god vägledning, stöttning och 
ifrågasättande i arbetet med vår studie. 
  
Denna studie vill vi tillägna alla som har mist någon anhörig, vän eller kollega i suicid. 
Minnet lever alltid kvar! 
 
 
Annelie och Ingrid  
Linköping 2018  
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 
Den psykiska ohälsan ökar i samhället och den utgör ett stort folkhälsoproblem både i 

Sverige och i världen i övrigt. Psykisk ohälsa kan också många gånger leda till 

självmord (suicid). För att få en bild av omfattningen av detta problem kan nämnas att 

antalet döda som en följd av suicid uppgår till tre gånger fler än antalet dödsfall i 

trafiken per år (Karolinska institutet, Nationellt centrum för suicidforskning och 

prevention av psykisk ohälsa - NASP 2009) och varje år tar över 1 500 människor sitt 

liv i Sverige idag (Suicide Zero 2018). 

  

Med den växande psykiska ohälsan i åtanke ställde vi oss frågan hur arbetet med 

psykisk ohälsa och suicidprevention i samhället går till. Särskilt intresserade vi oss för 

hur arbetsgivare arbetar med dessa frågor och specifikt då inom kommunernas social- 

och utbildningsförvaltningar, eftersom de är kommunernas största förvaltningar med 

ett brett ansvarsområde och där det inom dessa många gånger råder ett tufft 

arbetsklimat. Ansvarsområdet, som omfattar vård, omsorg och skola, innebär att 

personal inom dessa förvaltningar i sitt arbete kommer i kontakt med klienter 

respektive elever som kan må psykiskt dåligt och där risk för suicid kan föreligga, 

vilket också innebär krav på att klara av att hantera sådan problematik. 

  

Arbetsgivare kan göra en hel del inom prevention av psykisk ohälsa och suicid, och det 

ställs också krav på arbetsgivare bland annat i Arbetsmiljölagen (1977:1160). Det finns 

behov av ytterligare åtgärder på detta område. Exempelvis skriver Sveriges Kommuner 

och Landsting (2012) att det i arbetet med personer som behöver stöd från 

socialtjänsten, råder brist på kunskap både gällande sociala insatser och resultat av 

arbetsmetoder, vilket i sin tur kan påverka arbetsmiljön. 

  

Psykisk ohälsa, men framförallt självmord, är något som länge har varit tabubelagt men 

som under det senaste årtiondet har belysts på ett mer öppet sätt. Som exempel på detta 

kan nämnas att Sveriges Riksdag 2008 godkände ett nationellt program för 

suicidprevention, vilket tagits fram av Socialstyrelsen och Statens Folkhälsoinstitut 

(numer Folkhälsomyndigheten). Trots en öppnare attityd idag är suicid fortfarande ett 

tabubelagt ämne och det råder kunskapsbrist hos många, både inom institutioner och 

hos enskilda personer i övrigt. Samhället och var och en av oss behöver prata mer om 

psykisk ohälsa för att bryta den stigmatisering som finns. 

  
Ju fler som tiger, desto svårare blir det för en enskild person att bryta tystnaden. 

För att tabun ska försvinna är samtal om tabubelagda ämnen nödvändiga 

(Nyberg 2013, s. 17). 

  

Till stor del beror ökningen av den psykiska ohälsan på att det i dagens samhälle ställs 

högre krav exempelvis på unga i skolan men också på medarbetare i arbetslivet. Vi 

https://ki.se/nasp
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lever i ett prestationssamhälle och med de växande kraven följer en förhöjd risk för 

stressrelaterade sjukdomar såsom utbrändhet och depressioner.  

  

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att få kunskap om hur arbetsgivare arbetar med psykisk ohälsa 

och suicidprevention i arbetslivet. 

  

1.3 Frågeställningar 
Hur bemöter arbetsgivare medarbetare som lider av psykisk ohälsa där risk för suicid 

kan föreligga? 

Vilka skillnader och likheter finns i hur arbetsgivare arbetar med psykisk ohälsa och 

suicidprevention? 

 

1.4 Avgränsningar 
Studien har avgränsats till att gälla kommuner som arbetsgivare och omfattar endast 

chefer inom social- och utbildningsförvaltningar. Endast chefer med personalansvar i 

sina respektive tjänster har intervjuats.  

  

1.5 Disposition 
Uppsatsen består av sex olika kapitel inklusive referensförteckning samt bilagor enligt 

vad som har angetts i Anvisningar för självständigt arbete (Linköpings universitet 

u.d.). I det inledande kapitlet ger vi en bakgrund till valt problemområde och i detta 

redogör vi också för detta val. Kapitlet avslutas med studiens syfte och de 

frågeställningar vi ställt upp för vår studie samt också en kort redogörelse för gjorda 

avgränsningar. 

  

Det andra kapitlet handlar om tidig forskning inom suicidprevention och denna kopplar 

vi ihop med nyare forskning. I kapitlet tas teoretiska begrepp upp, vilka vi funnit 

relevanta för vårt forskningsområde och som vi också tillämpat på vår studie. 

  

I det tredje kapitlet, metodkapitlet, beskriver vi de vetenskapsteoretiska grunderna med 

ontologi och epistemologi samt också metodologi och metod. Dessa begrepp relaterar 

vi sedan till vår egen studie. Vidare beskriver vi studiens genomförande i Praktiskt 

tillvägagångssätt innehållande litteratursökning, urval, datainsamling, bearbetning och 

analys. I ett separat avsnitt redogör vi för de krav som ställs gällande validitet och 

reliabilitet. Kapitlet avslutas med en beskrivning av forskningsetik och i detta beskriver 

vi de fyra forskningsetiska aspekterna och hur vi har beaktat dessa. 

  

Studiens resultat redovisas i det fjärde kapitlet baserat på de data vi fått fram i våra 

intervjuer och den därpå genomförda analysen. Här görs också en koppling till de 

teoretiska ramar och begrepp vi utgått från i vår studie. 
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Det femte kapitlet är ett diskussionskapitel. I detta diskuteras och granskas kritiskt 

studiens resultat och de metoder som använts. Kapitlet avslutas med våra slutsatser och 

vi ger här också förslag till fortsatt forskning. 

  

För planeringen av vårt arbete har vi haft en tidplan att arbeta efter. Beträffande 

arbetsfördelningen har vi i ett första skede fördelat det inledande arbetet på olika 

kapitel för att därefter läsa igenom vad var och en skrivit. Därefter har vi återigen 

bearbetat kapitlen och har då också fördelat om det fortsatta arbetet. Vi har haft 

kontinuerliga avstämningar och vi har tillsammans bearbetat och gått igenom studien 

ett flertal gånger. Våra respektive arbetsinsatser har varierat över tid beroende på 

praktiska omständigheter men vår bedömning är att vi båda varit lika delaktiga i både 

själva studien och uppsatsarbetet. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

 

2.1 Forskningsöversikt 
Det finns omfattande forskning om psykisk ohälsa och suicid i Sverige och övriga 

världen. Vi har fokuserat på forskning/analys inom prevention av psykisk ohälsa och 

suicid, vilken bedrivs av Karolinska institutet, Nationellt centrum för suicidforskning 

och prevention av psykisk ohälsa (NASP), Socialstyrelsen och Statens 

Folkhälsoinstitut (Folkhälsomyndigheten). Därutöver har vi inkluderat delar från Jan 

Beskows forskning kring psykisk ohälsa och suicidprevention. Fokus för oss har varit 

arbetsgivarens roll i detta avseende. 

  

Förutom mer aktuell forskning och nyare studier enligt ovan har vi studerat Émile 

Durkheim och särskilt hans studie Självmordet som utkom 1897. Genom att utgå från 

denna studie ville vi få en bakgrund till och förståelse för vad som kan påverka 

frekvensen av suicid i samhället relaterat till Durkheims syn på samhällets påverkan på 

suicid eller snarare hur individerna påverkas av samhället. Att mycket av dagens 

forskning bygger vidare på hans teorier om självmord gör dessa teorier särskilt 

intressanta. 

  

Kännetecknande för Durkheim är hans uppfattning att samhället är något som står över 

det individuella och detta samhälle påverkar hela tiden en individs agerande och det 

mänskliga handlingsutrymmet (Persson Thunqvist 2014). Med sitt strukturalistiska 

perspektiv på samhället tillhör Durkheim den grupp av teoretiker som menar att sociala 

aktörer har mycket litet eget inflytande över verkligheten.  

  

Asplund är en socialpsykolog som intar en annan hållning än Durkheim och en viktig 

skillnad mellan dem är synen på psykologins roll i samhället. I sin studie Det sociala 

livets elementära former (1987) skriver Asplund bland annat om vad det innebär ”att 

betrakta världen ur socialpsykologisk synvinkel” (Asplund 1987, s. 31). Psykologi 

handlar om sådant som rör psyket och sociologi handlar om det som rör samhället. 

Durkheim, som inte hade mycket till övers för psykologi, menade att förklaringar av 

sociala fenomen med hjälp av psykologiska fenomen bara kunde vara falska 

förklaringar (Asplund 1987).  

 

En fördjupad beskrivning av Durkheims och Asplunds teorier ges i separata avsnitt. 

  

2.1.1 Begreppet suicid 

Självmord är den term som oftast används i vardagligt tal medan suicid är den mer 

vetenskapliga termen för detta. Ordet kommer från det latinska ordet suicidium som är 

sammansatt av sui som betyder själv och caedere som betyder döda.  Även om både 

självmord och suicid betyder samma sak väcker ändå ordet självmord mest känslor och 

reaktioner, kanske genom att handlingen kopplas till mord (Beskow 2000). 

  

https://ki.se/nasp
https://ki.se/nasp
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SPES, Riksorganisationen för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, beskriver att 

cirka en miljon människor i världen begår suicid varje år och ungefär tio gånger fler 

gör suicidförsök. I Sverige tog 1 478 människor sitt liv år 2016 och med en andel på 

cirka två tredjedelar av dessa är männen tydligt överrepresenterade (1 015 män och 463 

kvinnor). Baserat på dessa siffror uppskattas antalet suicidförsök till cirka 15 000 

enbart i Sverige (SPES 2018). 

  

Av de som gör självmordsförsök söker ungefär hälften hjälp enligt SPES (2018), som 

hänvisar till att huvudorsaken till detta är att man känner skam. Suicid är också något 

som drabbar anhöriga. Beräkningar visar på att uppskattningsvis 10–15 000 människor 

årligen drabbas i Sverige till följd av att en nära anhörig begått suicid. För denna grupp 

föreligger ökad risk för både psykisk och fysisk ohälsa, vilket innebär att också dessa 

människor behöver stöd. De flesta som dör genom suicid lider av depression, vilket är 

en psykiatrisk sjukdom som är behandlingsbar (SPES 2018; Folkhälsomyndigheten 

2017). 

  

2.2 Émile Durkheim och senare forskning 
Sociologen Émile Durkheim (1858–1917) forskade bland annat om suicid för att få 

fram vilka orsaker till självmord det fanns i samhället. Durkheim menade att självmord 

var ett samhällsproblem och inte ett individuellt problem. 

  

I Självmordet från 1897 visade Durkheim på omfattande statistiskt material rörande 

självmord i Europa. I sin studie beskriver han också människans förhållande till 

samhället, vad det är som gör människor så pass “olyckliga” att samhället driver dem 

till självmord trots att samhället blivit modernare och friheten större. Inom sociologin 

har Durkheim bidragit till två viktiga perspektiv, det strukturella samhällsperspektivet, 

där han vill visa att vi som individer och vårt agerande påverkas mer av samhället än 

vad samhället påverkas av oss, och det kulturorienterade perspektivet (Durkheim 

1983). I det senare frågar sig Durkheim hur vi får stabilitet i samhället och hur vi 

uppfattar världen men också vad det är som skapar solidaritet och harmoni hos 

människan (Persson Thunqvist 2014). 

  

I en tvärsnittsstudie gjord av Eckersley & Dear, Cultural correlates of youth suicide 

(2002), undersöktes bland annat suicidförekomst bland män i åldern 15–24 år under 

perioden 1950–1990 i 17 OECD-länder. Det visade sig i denna att antalet självmord 

var mycket högre i de länder där man sätter stort värde på oberoende och frihet. De tar 

upp att individualismen kan vara både befriande och socialt stimulerande men som, om 

det går för långt, kan leda till en personlig avskärmning och social splittring. 

Avskärmning och social splittring är något som även Durkheim observerat i Frankrike 

bland människor med framgångsrika liv och hög social status i samhället. Trots att 

dessa personer åtnjöt stor frihet och oberoende ökade självmorden mest där samhällets 

inflytande var försvagat (Durkheim 1983; Statens Folkhälsoinstitut 2006). 
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Durkheim (1983) beskriver fyra olika typer av självmord och en av dessa benämner 

han anomiska självmord. Han beskriver att det i ett samhälle i någon form av kris och 

med en svag social kontroll finns ett samband mellan självmordstal och den sociala 

kontrollen. Exempel på sådana situationer är ekonomiska upp- och nedgångar med 

snabba förändringar i människors sociala liv (Persson Thunqvist 2014; Durkheim 

1983). 

  

Durkheims forskning visar att det inte bara är ökad fattigdom som leder till fler 

självmord. Han menar att även plötsliga förändringar i positiv riktning har samma 

påverkan på självmorden. Det spelar alltså mindre roll om man är fattig eller rik utan 

det är just den plötsliga förändringen i en människas liv som kan leda till självmord 

(Durkheim 1983). 

  

Durkheim beskriver också vad han kallar egoistiska självmord. I sina studier av det 

protestantiska och det katolska samhället ser Durkheim bland annat att det råder en 

friare tanke och en ökad individualisering inom det protestantiska samhället jämfört 

med det katolska, i vilket det råder mer gemensamma värderingar och större bundenhet 

till traditioner i många hänseenden. Durkheim visar i studien att med en minskning av 

integration/gemenskap och en ökande grad av individualisering minskar även 

människans lust att leva. Man skulle alltså kunna säga att samhället har bidragit till att 

öka människans självmordsbenägenhet (Durkheim 1983; Persson Thunqvist 2014). 

  

Motsatsen till egoistiska självmord benämner Durkheim altruististiska självmord. 

Sådana begås i ett samhälle med en minskad individualisering och stark integration. 

Han nämner här att det bland många primitiva folkslag/samhällen var vanligt och till 

och med en plikt att begå självmord. Människan har i dessa fall ett mindre värde och 

samhället kan “kräva” att man begår självmord. Det är plikten som styr; en plikt som 

måste följas för att inte leda till straff, vanära eller att drabbas av ett hemskt liv efter 

döden. Kopplingar till dagens samhälle med olika dåd och martyrskap kan göras där 

människan har en sådan stark tro och ett intresse av att främja någon annan 

person/grupp att man för detta offrar sig själv (Durkheim 1983; Persson Thunqvist 

2014). 

  

Den fjärde typen av självmord som Durkheim skriver om är fatalistiska självmord. 

Sådana uppkommer när kontrollen i ett samhälle är alltför stark. De som begår 

fatalistiska självmord är personer som känner sig kvävda av brist på frihet och 

handlingsutrymme och känner sig förtryckta av detta. Paralleller kan här dras till 

självmord bland slavar eller andra grupper som lever under hårt förtryck (Persson 

Thunqvist 2014). 

  

Genom dessa fyra typer av självmord visar Durkheim på betydelsen av balans i 

samhället men också på vikten av vilken sammanhållning som finns i samhället. 

Durkheims resultat av forskningen ledde fram till en hypotes om att 

självmordsfrekvensen varierade efter hur integreringen av individerna förhöll sig till 
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samhället, det vill säga om de var integrerade eller inte. Durkheim menade att det måste 

finnas en balans mellan individualisering och samhällsåtagande (Durkheim 1983). 

 

2.3 Johan Asplunds forskning 
Johan Asplund är en socialpsykolog som ser på förhållandet mellan individ och 

samhälle men även på hur individerna förhåller sig till varandra. Nedan redogörs för 

tre begrepp, social responsivitet, abstrakt socialitet och utbränning, vilka Asplund 

beskriver i sin studie Det sociala livets elementära former (1987). 

  

2.3.1 Social responsivitet - asocialt responslösa 

Asplund (1987) använder sig av två grundläggande begrepp inom socialpsykologin och 

dessa benämner han socialitet och responsivitet. Han menar att det är dessa två begrepp 

i kombination som utgör grunden i hans teori och han utgår här från att individen har 

ett medfött behov av att socialisera sig och förhålla sig responsivt till individer i sin 

närhet. Med detta menar han människans benägenhet att svara, respondera, när det 

ställs frågor eller att reagera på andra stimuli. Kommunikation är då människor 

förhåller sig responsivt till varandra och en persons agerande leder till att en annan 

person bemöter detta agerande (Asplund 1987).   

  

Asplund menar att denna responsivitet är medfödd. Det är också genom denna som vi 

skapar vår individualitet. Barn har en spontan responsivitet men med ökande ålder 

begränsas denna responsivitet alltmer. Asplund beskriver detta som att människan 

övergår till att bli mer asocialt responslös, vilket i vissa situationer kan vara raka 

motsatsen till att vara socialt responsiv. Som vuxna kan vi även medvetet välja att 

vara asocialt responslösa (Asplund 1987). Ett exempel som Asplund (1987, s. 129–

130) tar upp för att beskriva asocial responslöshet handlar om en ung, stilig man som 

åkte tåg mellan Köpenhamn och Holte och mannen hade en extra busspollet, som han 

ville ge till någon av passagerarna på tåget. Han sa att han inte behövde den själv och 

att det var anledningen till att han ville ge den till någon annan. Han gick runt på 

tåget och erbjöd polletten men ingen ville ha den och de tillfrågade svarade honom 

inte ens utan låtsades som att han inte fanns. När mannen klev av efter några 

hållplatser, med polletten i behåll, sökte de andra passagerarna varandra med blicken 

och utbytte några leenden. Den unga mannens beteende var något som upplevdes som 

obekvämt och det var som om han hade brutit mot osynliga regler. Människorna på 

tåget valde att bli asocialt responslösa och bli helt passiva inför den unge mannen och 

hans beteende (Asplund 1987).  

 

 

2.3.2 Abstrakta socialiteten 

Asplund (1987) beskriver att Durkheim hävdade att sociologin var en självständig 

vetenskap och att det inte fanns någon annan vetenskap som studerar den sociala 

verkligheten, den abstrakta socialiteten. 
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Asplund nämner att enligt Durkheims teori består sociologins verklighet av sociala 

fakta. Durkheim beskriver detta som “någonting som befinner sig utanför individen 

och hans medvetande samtidigt som det utökar tvång på individen” (Asplund 1987, s. 

156). Durkheim menar att sociala fakta är att studera socialt liv som egna objekt eller 

ting, något som påverkar det sociala livet och hur individen handlar utanför sitt 

medvetande. Det utövas ett tvång över individen, vilket också begränsar 

rörelsefriheten. Asplund tar upp denna ståndpunkt som av Durkheim kallats för social 

realism (Asplund 1987). 

 

Asplund anser, utifrån den sekundärforskning som finns om Durkheim, att man inte 

uppfattat Durkheims fulla abstrakthet. Durkheims mest utmanande tillämpning av hans 

sociala realism är hans forskning om självmord. Durkheim ser den som begått 

självmord som en abstrakt samhällsvarelse och ser inte individen som en person av kött 

och blod. Självmord är enligt honom inte kopplat till den ångest och smärta som en 

individ kan känna. Asplund finner Durkheims abstrakta socialitet för abstrakt och 

finner den också svårbegriplig (Asplund 1987).    

              
Abstrakta samhällsvarelser kan varken älska eller älskas, varken hata eller hatas. Man 

kan inte leva sig in i dem, hysa medkänsla med dem, etc. Endast människor av kött 

och blod kan älska och bli älskade, hata eller bli hatade. Om Sven Svensson älskas av 

sin hustru, så är det den konkreta personen Sven Svensson som hon älskar, inte den 

abstrakta samhällsvarelse som han också är (Asplund 1987, s. 172). 

  

2.3.3 Utbränning 

Asplund behandlar utbränning bland annat med utgångspunkt från Christina Maslachs 

bok Burnout - the Cost of Caring från 1985 (senare utgåva från 2003) och med svensk 

titel Utbränd - en bok om omsorgens pris. Hon menar att det är människor som arbetar 

med människor som riskerar utbränning och exempel på riskyrken i detta hänseende är 

bland annat lärare, psykologer och kuratorer. Vidare menar hon att utbränning är 

kopplad till den sociala interaktionen. Asplund är kritiskt till hennes slutsatser som om 

social interaktion skulle vara något nytt, vilket Asplund menar inte är fallet. Social 

interaktion har alltid funnits. Däremot finns det idag fler yrken där man arbetar med 

människor och det är framförallt många fler sysselsatta inom dessa områden än som 

vara fallet exempelvis i bondesamhället (Asplund 1987). Flera uppgifter som tidigare 

sköttes inom familjekretsen utförs idag istället av människor inom olika yrkesgrupper 

som arbetar med dessa inom det offentliga, det vill säga inom stat, kommun eller 

landsting. Asplund (1987) beskriver det på följande sätt:  

 
Samtidigt förenhetligas, formaliseras och professionaliseras dessa uppgifter. 

Processen innefattar en explosiv växtkraft. På kort tid uppstår en väldig och 

ständigt expanderande social interaktionssektor (Asplund 1987, s. 141). 

  

Det är alltså omfattningen av den sociala interaktionen som är den stora skillnaden mot 

förr. En ytterligare kritisk hållning till Maslach rör frågan om emotionell utmattning 

till följd av utbränning. Asplund menar att Maslach beskriver detta som att det skulle 
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finnas ett kapital av känslor och att detta kapital kan förbrukas och till och med ta slut. 

Vidare skriver Asplund att det som orsakar utbränning istället är avsaknad av feedback 

och det behöver inte vara avsaknad av just positiv feedback, vilket Maslach hävdar, 

utan det handlar om feedback överhuvudtaget. Ett exempel med socialarbetare får 

belysa Asplunds syn. 

  
En socialarbetares klienter kan vara arga och missnöjda, de kan skälla och bråka 

och uppträda mer eller mindre hotfullt, men det finns ringa anledning att tänka 

sig att sådan “negativ” feedback skulle behöva leda till utbränning, det vill säga 

känslobortfall eller känslostopp (Asplund 1987, s. 149). 

 

Det är när asocial responslöshet råder som utbränning uppstår enligt Asplund (1987) 

och asocial responslöshet är, som vi tidigare nämnt, vid vissa tillfällen raka motsatsen 

till den sociala responsiviteten.  

  

2.4 Jan Beskows forskning 
Jan Beskow har forskat mycket kring psykisk ohälsa och suicidologi. I sin studie 

Självmord och självmordsprevention, Livsavgörande ögonblick (2000) sammanfattar 

Beskow sitt livsverk och sina tankar kring självmordsprevention. Studien, som är 

skriven som en teoretisk och praktisk vägledning för yrkesverksamma men också för 

studerande, har även sex andra medförfattare varav en är Danuta Wesserman som 

arbetar på NASP. I det följande tar vi upp några begrepp från Beskow vilka vi finner 

ger värdefull bakgrundsfakta om individen. 

  

2.4.1 Inifrånperspektiv och utifrånperspektiv 

Beskow (2000) tar upp begreppet inifrånperspektiv och syftar med detta begrepp på 

den egna upplevelsen som en individ har kring sina känslor, motiv och den situation 

personen befinner sig i och de självmordstankar/självmordsförsök som förekommit. 

Beskow menar att det är just genom de egna upplevelserna som man genom samtal kan 

nå fram till individen. Självmordsprevention kan börja med samtal mellan individen 

och någon person som ska hjälpa denne.  

  

Många gånger kan orsaken till den psykiska ohälsan vara depression, olika slag av 

missbruk eller utmattningssyndrom, vilket även Maslach (2003) beskriver. Det kan 

många gånger vara lättare för en utomstående att se dessa orsaker, vilket är något som 

Beskow nämner utifrånperspektiv. Detta förhållande visar på betydelsen av att 

arbetsgivare är observanta på tidiga signaler på psykisk ohälsa (Beskow 2000). 

 

Arbetsgivare kan genom samtal utgå ifrån inifrån- och utifrånperspektivet genom att 

försöka förstå en persons upplevelser och samtidigt få personen att vilja förändra sin 

situation och de känslor och motiv individen har. Om detta tillvägagångssätt inte 

fungerar kan det bli nödvändigt att se vilken orsaksbakgrund som finns och det kan bli 

aktuellt med mer adekvat vård (Beskow 2000). 
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2.4.2 Interpersonell värld, suicidal kris 

Kodspråk, eller hur vi är mot varandra, är något vi lär oss redan som barn (Beskow 

2000). Om detta fungerar väl växer den egna identiteten och barnet känner en 

tillfredsställelse. Beskow (2000) kallar detta för att en interpersonell värld byggs upp. 

 

Den nära relationen från barndomen är också något som kan återupplevas på olika sätt 

bland annat i arbetslivet med exempelvis närhet till kollegor. Om dessa relationer eller 

själva arbetet plötsligt rycks bort kan denna förändring leda till en känsla av enorm 

tomhet och övergivenhet och på detta kan både skam och en känsla av att vara värdelös 

följa. Konsekvensen kan bli nedstämdhet som gör att man avskärmar sig från andra, 

blir handlingsförlamad, får sömnsvårigheter och också blir labil i humöret. En persons 

hela interpersonella värld har försvunnit, vilket till slut kan göra att personen hamnar 

i en suicidal kris. För de allra flesta av oss är det ett tillstånd som vi oftast klarar av att 

ta oss ur och vi kommer igen. Om denna känsla av tomhet, övergivenhet och total 

hopplöshet däremot stannar kvar, och vi inte hittar någon väg ut från det, kan det till 

slut resultera i depression och leda vidare till suicidtankar. Många får hjälp i tid även 

om vägen tillbaka kan vara lång och i dessa fall kämpar sig individen tillbaka till en 

mer realistisk bild på tillvaron, anpassar sig och hittar åter en balans i livet (Beskow 

2000). 

 

2.5 Forskning om förebyggande arbete 
För en individ är psykisk ohälsa en viktig orsak till självmord, vilket vi nämnt ovan, 

och NASP har bland annat tagit till sig ett program som utformades 2001 i Australien 

av Betty Kitchener och professor Antony Jorm. Detta program, som heter The Mental 

Health First Aid Training and Research Program (MHFA), har utvecklats 

vetenskapligt och används numera i cirka 20 länder. På svenska har programmet fått 

namnet Första hjälpen till psykisk ohälsa och detta syftar till att öka medvetenheten 

och kunskapen kring psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar som ett led i att minska 

antalet självmordsförsök och självmord. 

  

Detta program är något som bland annat Vetlanda kommun använder sig av i en stor 

satsning enligt vilken man låter alla sina medarbetare utbildas i Första hjälpen till 

psykisk ohälsa. Denna satsning är något som forskare vid NASP följer. Förhoppningen 

är att psykisk ohälsa och suicid ska minska (SVT, Nyheter Småland 2016). Fler 

kommuner har börjat använda sig av denna utbildning och då gäller det framförallt 

inom social- och utbildningsförvaltningarna. 

  

Det är inte bara genom medvetandegörande och kunskap som psykisk ohälsa kan 

förebyggas. Det har gjorts många studier på hur vissa självmord kan undvikas genom 

att exempelvis ta bort vissa riskfaktorer. Ett exempel på detta är en studie som är gjord 

av Beautrais AL, Collings SCD, Ehrhardt P, Henare K. (2005) där man gjorde så 

kallade PAR-studier (population attribute risk). I dessa studier undersökte de om 

antalet suicider minskade om en viss riskfaktor togs bort. Inom psykisk ohälsa är 

exempelvis depression en betydande bakgrundsfaktor som många gånger leder till 

https://ki.se/nasp
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suicid och genom att ta bort denna riskfaktor skulle antalet suicid kunna minska i 

omfattning.  

 

2.5.1 Arbetsgivarens roll 

Förutom att lägga ner mer arbete inom psykiatrin eller övriga vården för att kunna 

hjälpa människor med psykisk ohälsa och exempelvis minska depressioner finns det 

mycket som alla arbetsgivare kan göra. De kan genom olika åtgärder hjälpa sina 

medarbetare för att minska den psykiska ohälsan och därigenom kan de indirekt också 

förhindra självmord. Arbetsgivaren har också ett lagligt krav på sig gällande 

arbetsmiljöfrågor (Arbetsmiljölagen 1977:1160), vilket beskrivs nedan: 

 
Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren 

utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som 

kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa 

eller olycksfall undanröjs (Arbetsmiljölagen, kap.3, §2). 

 

Förutom Arbetsmiljölagen finns även Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och 

inte minst föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).  

 

En viktig orsak till psykisk ohälsa, såsom depressioner, är stressrelaterade arbets- och 

livsvillkor. Enligt Karolinska institutets Folkhälsoakademi (2009) är just stress en av 

de tio vanligaste arbetsrelaterade problemen. De tar bland annat upp olika åtgärder som 

arbetsgivaren kan göra i kombination med varandra i det suicidpreventiva arbetet. Det 

handlar om att förebygga och minska stress, medvetandegöra psykisk ohälsa och 

sårbarhet, tidigt upptäcka och uppmärksamma psykiska och emotionella problem, ha 

personalhälsoprogram, hälso- och säkerhetsföreskrifter och program som stödjer 

psykisk ohälsa och förebygger självmordsbeteende. 

 

För medarbetare som upplever arbetsrelaterad stress fördubblas risken att drabbas av 

psykisk ohälsa. Ett problem för arbetsgivare kan vara att många medarbetare inte talar 

om sin psykiska ohälsa i tron att det kan påverka deras karriär eller anställning, trots 

att arbetsrelaterad ohälsa är vanligt förekommande. Det är därför viktigt att vara 

observant på tidiga signaler (Karolinska institutets Folkhälsoakademi 2009).  

  

Det finns vissa situationer/händelser då en arbetsgivare bör vara särskilt vaksam på 

signaler om psykisk ohälsa. Sådana tillfällen kan vara då medarbetare blir uppsagda 

eller avskedade eller kanske “bara” får en varning eller ett tillrättavisande. Andra 

tillfällen kan vara om en medarbetare blivit anklagad för någon form av 

övergrepp/olaglig handling, om en medarbetare känt sig förnedrad eller känner stor 

skam. Vid dessa, för medarbetaren traumatiska händelser, kan man se en tydlig 

koppling till självmordshandling.  I sådana situationer är det viktigt att arbetsgivaren 

kan erbjuda stöd (Karolinska institutets Folkhälsoakademi 2009). 

  

Om en chef tror att en medarbetare är suicidbenägen finns det några åtgärder som kan 

vara till hjälp. Det viktiga är samtal, att visa förståelse men också oro och att våga fråga 
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om medarbetaren har tänkt på självmord. Många tror att detta kan “plantera” sådana 

tankar i huvudet och att detta uppmuntrar till självmord, vilket inte stämmer. 

Arbetsgivare behöver öka medvetenheten om psykiska problem så att medarbetaren 

förstår och också se till att det finns stöd runtomkring medarbetaren med familj och 

vänner så att denne inte är ensam. Som chef kan man också hjälpa till att kontakta 

psykolog/psykiatrin. Det är här viktigt att följa de rutiner som finns för detta på 

arbetsplatsen. Om arbetsgivare förebygger psykisk ohälsa bidrar det till att 

medarbetarna kan hålla sig friskare och därmed vara mer produktiva, vilket i sin tur 

leder till lägre kostnader för arbetsgivaren (Karolinska institutets Folkhälsoakademi 

2009). 

 

2.6 Medias och internets påverkan på suicid 
Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2006) finns mycket starka bevis för att medias 

rapportering om suicid också påverkar frekvensen av suicid. I rapporten nämns bland 

annat en metaanalys (Stack 2005) i vilken 55 olika studier undersökts, vilka i sin tur 

analyserat hur suicidtalen påverkas av medias rapportering. När media skriver om 

händelser då självmord har begåtts ökar suicidrisken om media utelämnar information 

om att det finns hjälp att få vid psykisk ohälsa och att det finns andra lösningar än 

självmord ökar suicidrisken (Statens Folkhälsoinstituts underlagsrapport 2006).  

  

Andra studier visar på skillnader mellan verkliga händelser och fiktiva sådana såsom i 

filmer, tv, musik och böcker. Det finns enligt dessa studier en ökad risk för så kallade 

imitationssuicider vid rapportering av verkliga händelser jämfört med fiktiva händelser 

av självmord (Pirkis 2001). 

  

Imitationssuicider kan också öka när någon känd person begår självmord, vilket också 

beror på hur media rapporterat om det. I vissa fall kan handlingen till och med framstå 

som heroisk. Även detta är exempel på betydelsen av hur media formulerar detta slags 

nyheter och vilka följder rapporteringen kan få. I vilken utsträckning det, i samband 

med rapporteringen, ges information om vilken hjälp som finns att få har också 

betydelse (Statens Folkhälsoinstituts underlagsrapport 2006).  

  

På samma sätt som Statens Folkhälsoinstitut (Folkhälsomyndigheten) redogör för 

beskriver också Beskow (2000) att framför allt ungdomar, som är mer sårbara, kan bli 

påverkade av hur det rapporteras i tv och tidningar men kanske framför allt också av 

sociala media. Man kan prata om självmordssmitta eller lite finare uttryckt 

självmordssuggestioner. Många ungdomar identifierar sig med exempelvis idoler och 

om en idol begår självmord kan man imitera detta och även själv begå självmord, vilket 

vi beskrivit ovan (Beskow 2000). Även forskning gjord av Brent (1996) visar att det 

inte är personer som står närmast som inspireras till självmord utan det är istället 

personer utanför vänskapskretsen. 
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2.7 Sammanfattning 
Det finns omfattande forskning kring psykisk ohälsa och suicid och vad som kan göras 

i ett förebyggande arbete både när det gäller samhället i stort och vad arbetsgivare kan 

göra. 

                             

Durkheims forskning (1983) om olika sorters självmord och de orsaker som ligger 

bakom dessa samt hans syn på samhällets påverkan på individer är något som utgör en 

grund för mycket av dagens forskning. Bakomliggande orsaker till det som Durkheim 

benämner anomiska självmord är något som kan uppmärksammas av arbetsgivare vid 

kritiska situationer. Sådana tillfällen kan vara vid uppsägning eller avsked men också 

i samband med andra känsliga situationer som kan medföra plötsliga förändringar i 

tillvaron för en enskild individ. Det finns behov för arbetsgivare att arbeta med att 

förebygga arbetsrelaterad stress, en stress som kan leda till psykisk ohälsa och det finns 

också i samhället i övrigt ett behov av en ökad medvetenhet gällande frågor som rör 

psykisk ohälsa och suicid för att lättare kunna upptäcka tidiga signaler om psykisk 

ohälsa. En mer öppen kultur, och om det i denna kultur upplevs naturligt att prata om 

frågor som rör psykisk ohälsa, är ytterligare en faktor som har inflytande på den 

psykiska ohälsan och hur denna hanteras (Karolinska institutets folkhälsoakademi 

2009). 

   

Begreppen suicid och självmord är två begrepp för samma sak men som väcker olika 

reaktioner och känslor. I Sverige dör ca 1 500 människor till följd av självmord och då 

det är cirka 10–15 000 människor som drabbas när en anhörig begår självmord utgör 

detta ett samhällsproblem. Hur vi agerar med och mot varandra och vad har vi med oss 

från barndomen är något som både Asplund (1987) och Beskow (2000) redogör för 

med sina begrepp social responsivitet respektive interpersonell värld. 

  

Att media rapporterar om självmord påverkar människor och det sätt på vilket 

rapporteringen sker har betydelse. Särskilt stor påverkan kan rapportering om 

självmordshändelser få på sårbara ungdomar, som kan inspireras till att begå liknande 

handlingar så kallade imitationssjälvmord eller självmordssuggestioner (Statens 

Folkhälsoinstituts underlagsrapport 2006; Beskow 2000). 
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3. METOD 
  

3.1 Vetenskapliga grunder 
Synen på verkligheten och vad som är kunskap har också en koppling till synen på 

människan och hennes relation till växter och djur. Det handlar här om en filosofisk 

uppfattning men den filosofiska uppfattning en forskare har i sin syn på människan kan 

också påverka exempelvis val av angreppssätt och metod (Barbosa da Silva & 

Wahlberg 1994). Barbosa da Silva & Wahlberg (1994) beskriver de olika synsätten på 

människan som att människan är unik, delvis unik (dualistisk syn) eller helt lik övriga 

däggdjur. 

 

Synen på människan som helt unik innebär en uppfattning om att det är hon själv som 

kan styra och bestämma över sina handlingar och att det inte finns något redan 

förutbestämt som styr henne. Enligt en dualistisk syn är människan lik djuren i 

kroppsligt hänseende men hennes förnuft och medvetande gör henne unik och det är 

detta som skiljer henne från djuren. Bilden av människan som ett djur bland övriga 

däggdjur medför att en forskare sannolikt väljer mer rent naturvetenskapliga metoder i 

sin forskning, vilket också är vad som förespråkas enligt positivismen. 

 

3.1.1 Ontologi - syn på verkligheten 

Bryman (2011) beskriver ontologiska frågeställningar som frågor som rör förhållandet 

mellan den sociala verkligheten och de sociala aktörerna, där verkligheten antingen är 

något yttre som finns oberoende av dessa eller istället är något som de sociala aktörerna 

själva skapar och påverkar. Hur studier av verkligheten studeras är nära förknippat med 

och beroende av forskarens ontologiska uppfattning. Ontologi rör frågan om hur vi 

uppfattar verkligheten och frågor om ontologi kan indelas i två huvudinriktningar där 

synen på de sociala aktörernas roll visavi verkligheten skiljer sig åt. 

  

Strukturperspektivet, innebär en mer makroinriktad syn och enligt denna inriktning styr 

och påverkar omgivningen, det vill säga strukturen, individerna, aktörerna, och deras 

möjligheter att göra val och agera (Bryman 2011). Aktörperspektivet, en mer 

mikroinriktad inriktning, menar att det istället är individerna, aktörerna, som påverkar 

och styr omgivningen och strukturen. Strukturperspektivet förordar objektivism, en 

uppfattning enligt vilken verkligheten existerar utan att de sociala aktörerna kan 

påverka denna och att verkligheten är något yttre att förhålla sig till (Bryman 2011).  

  

Ett vanligt förekommande ontologisk ståndpunkt kopplad till aktörsperspektivet är 

subjektivismen (Nordmark 2014). Bryman (2011) beskriver denna ståndpunkt istället 

som konstruktionism. För aktörperspektivets syn på verkligheten gäller 

konstruktionism och enligt denna ifrågasätts objektivismens bild av att vi inte kan 

påverka eller styra den yttre verkligheten. Enligt denna syn är det istället människorna 

själva som skapar sociala företeelser och deras mening i en ständigt pågående process 

(Bryman 2011).  
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3.1.2 Epistemologi 

Epistemologi handlar om kunskap och vad som är eller ska betraktas som kunskap 

inom ett område och epistemologiska frågeställningar rör just detta (Bryman 2011). 

 
Vetenskaplig kunskap är systematiskt och metodiskt producerad kunskap och 

vetenskaplig kunskap är underbyggd kunskap (Thomassen 2007, s. 43). 

  

Positivism står för en kunskapsteoretisk uppfattning. Enligt denna ska 

naturvetenskapliga metoder användas i all forskning inklusive studier av den sociala 

verkligheten. Den positivistiska traditionen har rötter långt tillbaka i tiden och enligt 

denna utgör kunskap något som vi kan iaktta med våra sinnen och som också är logiskt 

sammanhängande. Denna syn innebär att allt man tror men inte vet ska rensas bort för 

att på detta sätt få fram vad som är säker kunskap (Thurén 2007). En vanlig ontologisk 

ståndpunkt inom positivismen är objektivismen. Bryman (2011) skriver att objektivism, 

innebär att sociala företeelser kan uppfattas som objektiva i aktörernas yttre verklighet 

och denna kan inte påverkas av oss och verkligheten är därmed något som finns utanför 

vårt medvetande.  

  

Till positivismen räknas epistemologiskt även empirismen och enligt denna kan 

kunskap endast fås genom erfarenheter eller sinnen (Bryman 2011). Thomassen (2007) 

beskriver empirismen som att hypoteser ska prövas mot sinnesdata för att därigenom 

få fram ett vetande som är sant och säkert. Detta ideal har varit viktigt inom 

naturvetenskaperna och lämpar sig väl för att undersöka naturen omkring oss genom 

just observationer och registreringar. Även inom samhälls- och humanvetenskaper kan 

detta synsätt förekomma på så sätt att data ska kunna testas mot "fakta" (sinnesdata). 

Här är det fråga om en tolkning av data men dessa måste då omformuleras till 

observerbara, kvantifierbara storlekar som är möjliga att testa. Syftet med att definiera 

alla psykiska fenomen i yttre, observerbara beteenden är att vetenskapliga teorier ska 

byggas på handfasta fakta och möjliggöra empirisk observation, registrering och 

testning. 

  

Mot positivismen står interpretativismen, eller ett så kallat tolkningsperspektiv, som tar 

avstånd från det positivistiska synsättet och den naturvetenskapliga kunskapssynen. 

Bryman (2011) beskriver att denna handlar om tolkning och att denna syn lämpar sig 

väl i samhällsforskning för att ”fånga den subjektiva innebörden av en social handling” 

(Bryman 2011, s. 32). Interpretativismen utgår från en kunskapssyn som bygger på hur 

vi själva uppfattar något. Människors känslor och den uppfattning människor har utgör 

sanningen om verkligheten för dem. Huruvida detta kan räknas som kunskap kan 

diskuteras, men exempelvis beskriver Gustavsson (2004) hur Kant argumenterar att en 

subjektiv känsla är något som kan leda oss till en objektiv sanning.  

 

Hermeneutik är en av flera vetenskapliga ansatser inom interpretativismen och handlar 

om förståelse och tolkning av ett studieobjekt, där man önskar fånga den subjektiva 

innebörden av något, till skillnad från den naturvetenskapliga synen, där man istället 
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vill få fram det mer exakta och säkra. Sjöström (1994) beskriver att det är "kunskapen 

om hur innebörder och intentioner hos unika människor och företeelser sedda i sina 

sammanhang av tid, rum och mening kan förstås" (Sjöström 1994, s. 73). 

  

Det är framförallt inom kvalitativa metoder som hermeneutiken brukar användas men 

den kan även användas inom kvantitativ forskning, där forskaren i detta fall istället för 

matematiken använder sig av semantiken som data (Gustavsson 2004). Hermeneutiken 

kritiseras ofta för bristande reliabilitet bland annat av den anledningen att det inte går 

att upprepa en annan forskares studie då varje forskare gör sin egen tolkning och 

därmed får en egen förståelse. 

  

Bland andra Ödman (2004), Thurén (2007) men också Dalen (2007) beskriver en del 

av tolkningsprocessen inom hermeneutiken som brukar kallas för den hermeneutiska 

cirkeln eller hermeneutisk spiral. Inom processen utgår vi från den förförståelse vi har 

för det vi ska studera. Förförståelsen är grunden och en förutsättning för att vi ska 

kunna förstå. Ödman (2004) tar upp att någon formulerat: ”Utan förförståelse, ingen 

förståelse” och ”Vi kan inte förstå utan att redan ha förstått” (Ödman 2004, s. 75). 

Förförståelsen är våra egna tidigare upplevelser, erfarenheter och lärdomar. Ju mer 

kunskap som kommer fram under studiens gång desto mer utvecklas förförståelsen och 

vi får därmed göra nya tolkningar av det som studeras då vår första tolkning kan behöva 

omprövas om och om igen. Dalen (2007) beskriver den hermeneutiska cirkeln som en 

ständigt pågående process under studiens gång. Forskarens ursprungliga tolkning och 

förförståelse påverkas i det växelvisa utbytet mellan delar och helhet varefter 

kunskapen, delresultaten, fördjupas och sätts samman till en ny helhet och så vidare.  

 

Bryman (2011) redogör för en annan metodteori inom interpretativismen, Max Webers 

Verstehen, vilket är ett begrepp som är centralt i hans sociologi. Detta är ett 

förståelseinriktat synsätt som syftar till att förstå (verstehen) och förklara människors 

sociala handlande och Weber menar att man måste förstå vilka motiv människor har 

för sina handlingar för att verkligen kunna förstå deras handlande. 

  

Gottzén (2014) beskriver Webers syn på två sorters förståelse, direkt förståelse och 

förklarande förståelse. Den direkta förståelsen är vad man direkt ser och uppfattar men 

i denna saknas exempelvis motiv. För att förstå motivet bakom den direkta förståelsen 

måste en forskare koppla ihop denna med det som är den subjektiva innebörden, vilket 

leder till en förklarande förståelse. 

 

Fenomenologin är ytterligare en vetenskaplig ansats inom interpretativismen. Enligt 

denna betraktas företeelser utifrån en persons perspektiv och det handlar om att söka 

förstå innebörden i ett beteende/fenomen. Fenomenologer menar att vi måste bortse 

från teorier, förväntningar och den förförståelse vi har för att verkligen kunna se det 

speciella fenomenet som sker/har skett utifrån den enskilda personens egna verklighet. 

Det gäller alltså att sätta all tidigare kunskap inom parantes (Bryman 2011; Thomassen 

2007; Barbosa da Silva & Wahlberg 1994). 
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3.1.3 Vår positionering 

Den dualistiska synen på människan enligt vilken förnuft och medvetande, det andliga, 

är det som skiljer människan från djuren stämmer bäst med vår egen uppfattning. Synen 

på människan påverkar vår ontologiska syn, vilket i sin tur får konsekvenser på sättet 

att bedriva forskning. Beroende på forskarens ontologiska syn medför denna ett visst 

antagande om studieobjektet, vilket också är fallet med vår studie. 

  

Vi finner att ett renodlat strukturperspektiv med objektivistisk inriktning innebär en 

alltför rigid bild av världen enligt vilken människan förpassas till att bara förhålla sig 

till verkligheten med begränsade möjligheter att påverka sin omgivning och därmed att 

kunna styra sina liv. Istället förordar vi en mer aktörsinriktad syn enligt vilken 

människan kan påverka vad som sker. Dock kan vi samtidigt inte bortse från det faktum 

att omgivningen i många fall kan innebära betydande begränsningar för människans 

möjligheter att själv påverka sin livssituation. Denna insikt och uppfattning gör att vi 

inte är rena "aktörsföreträdare" och vi menar också att omgivningen många gånger 

utöver ett större inflytande på människor än tvärtom. Orsakerna till detta kan vara 

ekonomiska, politiska, geografiska och/eller tidsmässiga. 

  

Vår ontologiska syn gör att vi förordar konstruktivismen och vi ser inte att sociala 

företeelser utgörs av yttre fenomen som bara finns där, vilket objektivismen menar. 

Anledningen till vår ståndpunkt är förhållandet att en persons uppfattning om en viss 

företeelse kan skilja sig åt väldigt mycket från en annan människas bild av densamma 

och uppfattningen påverkas av vem individen är, vad personen har varit med om, den 

egna förförståelsen och så vidare. Vi finner att det till övervägande del handlar om våra 

konstruktioner av verkligheten, men vi inser att det också finns strukturer som enskilda 

individer har svårt att påverka och därmed "styr" strukturerna dem, eller som Bryman 

(2011) uttrycker det “vi möter sociala företeelser i form av yttre fakta som ligger 

utanför vårt intellekt och som vi inte kan påverka” (Bryman 2011, s. 36). 

 

I vår studie har vi valt att utgå från ett interpretativistiskt perspektiv med en 

hermeneutisk inriktning för att genom tolkning av data kunna förstå hur man arbetar 

med psykisk ohälsa och suicidprevention på arbetsplatser. Genom denna utgångspunkt 

har vi genom intervjuer önskat få fram en bild av hur bemötande av människor som 

mår psykiskt dåligt, där risk för suicid kan föreligga, men vi har också eftersträvat att 

försöka finna skillnader och likheter i denna hantering.  

 

3.2 Metodologi 
Metodologi handlar om att designa forskningen på ett visst sätt för att få fram kunskap 

men innefattar också på vilket sätt en analys av en undersökning ska gå till (Bryman 

2011). Metodologin påverkar därmed valet av forskningsmetod och metodologin har i 

sin tur påverkats av forskarens vetenskapsteoretiska syn och det problemområde som 

ska studeras. Thomassen (2007) beskriver metodologi som frågan om hur en 

undersökning ska genomföras och för att nå viss kunskap används olika metoder 

beroende på vad som ska undersökas. 
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Metodologi kan beskrivas utifrån angreppssätt, deduktion, induktion och även 

abduktion. Abduktion beskriver vi inte vidare.  Vid ett induktivt angreppssätt utgår man 

från observationer och vad man kan se och uppfatta och utifrån detta formuleras en 

teori.  Systematiserade erfarenheter är utgångspunkt i forskningen och teorin baseras 

på det resultat som framkommit (Thomassen 2007; Bryman 2011).  

 

Vid ett deduktivt angreppssätt utgör en bestämd teori utgångspunkt för forskningen och 

utifrån detta tar forskaren fram en eller flera hypoteser som ska testas i en empirisk 

granskning. Resultatet avgör om hypoteserna kan bekräftas eller förkastas. 

Slutledningen ska vara logiskt giltig, det vill säga att de premisser man har satt upp är 

sanna (Thomassen 2007; Bryman 2011). 

  

En vanlig beskrivning är att användandet av kvantitativa metoder betyder att en 

deduktiv ansats tillämpas och kvalitativa metoder har en induktiv ansats. I praktiken går 

det dock inte en stark skiljelinje mellan dessa utan i en studie kan både ett deduktivt 

och induktivt angreppssätt användas i olika delar (Bryman 2011). En kvantitativ 

undersökning kan alltså ha frågeställningar av induktiv karaktär likaväl som en 

kvalitativ studie kan använda sig av kvantitativt framtagen information som en del i 

denna. 

  

3.2.1 Vår positionering 

Då syftet med vår studie var att bidra med kunskap om och förståelse för hur 

arbetsgivare arbetar med psykisk ohälsa och suicidprevention i arbetslivet 

(kommunförvaltningar) fann vi det lämpligt att undersöka detta i intervjuer med 

semistrukturerade frågor. Informationen önskade vi får fram genom informanternas 

egna beskrivningar gällande hur arbetet med psykisk ohälsa och suicid ur ett 

arbetsgivarperspektiv ser ut och upplevs i praktiken. För studien valde vi därför en 

induktiv ansats genom att ställa frågor och tolka svaren på intervjufrågorna för att på 

detta sätt försöka förstå det problemområde vi valt att undersöka. Denna ansats menar 

vi är väl lämpad för att ur den information som framkommer hitta företeelser, skillnader 

och likheter etcetera, för att därefter kunna relatera resultatet till tänkbara teorier. Att 

utgå från vissa hypoteser för att pröva dessa har vi inte sett vara en lämplig ansats för 

vår studie.   

  

3.3 Metod 
Det finns flera olika metodinriktningar. En vanlig indelning av metoder är begreppen 

kvantitativa och kvalitativa metoder. Vilken metod som väljs beror till viss del på 

forskarens kunskapssyn och hur forskaren tror att det bäst går att få fram den “rätta” 

kunskapen och sanningen och vilken skillnaden är mellan insikt, tro och kunskap 

(Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994). Forskningsfrågan styr och påverkar val av 

metod. Vid frågor av "Hur-typ" såsom "Vad innebär det att..." och liknande lämpar sig 

en mer kvalitativ metod. Är intresset istället riktat mot att söka och hitta olika samband 

mellan olika företeelser och/eller att söka få fram omfattningen av en viss förekomst 
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och liknande är sannolikt en kvantitativ metod mer lämpad (Starrin 1994). Detta 

hindrar inte att en kvantitativ undersökning mycket väl kan innehålla frågeställningar 

av induktiv karaktär likaväl som att en kvalitativ studie kan använda sig av kvantitativt 

framtagen information som en del i denna. 

  

Kvantitativ metod utgår från ett naturvetenskapligt synsätt och i denna undersöks 

mätbara data för att få fram indikatorer på de begrepp som man vill studera. Reliabilitet 

och validitet är viktigt inom all forskning. Validitet innebär att man verkligen har 

undersökt det man ville undersöka och reliabilitet, tillförlitlighet, innebär att 

mätningarna är korrekt gjorda enligt Bryman (2011), som beskriver reliabilitet inom 

kvantitativ forskning i termer av tillförlitlighet gällande mått och mätningar men också 

om logik. Bryman (2011) tar här upp stabilitet, intern reliabilitet, som innebär att 

indikatorer ska vara följdriktiga och relatera till samma mått, och 

interbedömarreliabilitet, som rör olika bedömares hantering av svar. Bryman (2011) 

beskriver även olika sorters validitet, vilka vi inte närmare beskriver mer utförligt, men 

alla slag av validitet är kopplade till frågan om det mått som valts för en studie mäter 

just det som avsetts.  

  

Av stor betydelse i användningen av kvantitativa metoder är kausalitet, varför något är 

på ett visst sätt, generalisering, det vill säga om resultatet kan överföras till eller gälla 

för andra grupper än de undersökta och slutligen replikation, som rör möjligheten för 

andra forskare att upprepa en forskares undersökning (Bryman 2011).   

  

En kvalitativ metod har en kunskapsteoretisk ståndpunkt som innebär att man vill förstå 

och kunna tolka den sociala verkligheten utifrån människors perspektiv. Här genereras 

vanligen teorin utifrån de resultat som kommer fram, vilket innebär en induktiv ansats. 

Generaliserbarheten, som anses viktig särskilt inom kvantitativ forskning, är inom den 

kvalitativa metoden svår att uppnå då forskaren gör observationer eller genomför 

ostrukturerade intervjuer inom en viss population. Informationen som framkommer 

tolkas av forskaren och många forskare ställer sig frågande till hur just detta resultat 

skulle kunna vara representativt för andra organisationer (Bryman 2011). 

  

Kvalitetskrav i form av reliabilitet och validitet gäller också för kvalitativ forskning 

dock inte med fokus på samma företeelser. Ett sätt att beakta kvalitetskraven är att 

använda begreppen tillförlitlighet och äkthet. Detta betraktelsesätt har Cuba och 

Lincoln, vilket Bryman (2011) redogör för. Tillförlitlighet rör trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. Äkthet rör frågan 

om en undersökning ger en rättvis bild av det som studerats men handlar också om 

olika slags autenticitet.  

 
3.3.1 Vår positionering 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie med en semistrukturerad intervjuform för 

att kunna tolka och förstå hur informanterna arbetar med frågor kring suicidprevention 

och hur arbetet med psykisk ohälsa upplevs i praktiken. En del i detta arbete handlar 
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om att få fram hur bemötandet av människor som lider av psykisk ohälsa, där risk för 

suicid kan föreligga, ser ut men också om att hitta skillnader och likheter i sättet att 

hantera dessa frågor. En kvantitativ studie anser vi inte skulle passa för vårt syfte, då 

vi valt att inte mäta omfattningen av en viss förekomst av företeelser eller hur 

spridningen av dessa ser ut. Vårt fokus har varit på “hur-frågor” där vi ville få fram 

informanternas individuella upplevelser, erfarenhet och känslor kring frågorna. Genom 

att tolka informanternas egna beskrivningar önskade vi få en ökad förståelse av hur 

arbetet med psykisk ohälsa och suicid upplevs i praktiken. 

 

3.4 Praktiskt tillvägagångssätt 

 
3.4.1 Litteratursökning 

För att få en bakgrund till det ämne vi valt att studera sökte vi bland artiklar och böcker, 

som hade relevans för vårt forskningsområde. Genom att studera det material vi fick 

fram skaffade vi oss också en fördjupad kunskap i valt ämnesområde och 

informationen vi fick fram kunde vi sedan använda oss av i det fortsatta arbetet. Bland 

annat ledde oss den inledande litteratursökningen in på alternativa spår och andra 

infallsvinklar än vad vi ursprungligen tänkt oss. 

 

Från början hade vi en idé om att göra vår undersökning enbart bland medarbetare på 

några kommuners socialförvaltningar men vartefter vår litteratursökning fortskred 

insåg vi att just utbildningsområdet borde ingå. Anledningen till detta val är att det 

finns stora problem med psykisk ohälsa och även en stor andel suicid bland unga 

människor i dagens samhälle. I våra sökningar använde vi följande nyckelord som var 

som var starkt kopplade till vårt ämne: psykisk ohälsa, förebyggande arbete, stress, 

suicid, självmord, suicide prevention.  

  

Vi har använt följande databaser och sökmotorer: DiVA, Scopus, Libris. För att söka 

fånga upp ett så omfattande material att utgå från som möjligt valde vi i vår 

litteratursökning att söka brett och vi har använt oss av AND (och), OR (eller) och 

NOT (inte) som operatorer i vårt sökande. + resultatet av sökningar. Fakta har också 

hämtats från Karolinska institutet/NASP, Socialstyrelsen och Statens Folkhälsoinstitut 

(Folkhälsomyndigheten).  

 

3.4.2 Urval  

Målet var att nå informanter i en chefsbefattning och med personalansvar inom 

kommuners social- och utbildningsförvaltningar. I vårt urval har tio informanter ingått. 

Samtliga är chefer som är verksamma inom olika socialförvaltningar och 

utbildningsförvaltningar i fyra olika kommuner av varierande storlek. I deras 

befattningar ingår i samtliga fall personalansvar. Anledningen till just detta urval beror 

på att vi i vår litteratursökning fann ett intressant dokument, Handlingsprogram för 

skydd mot olyckor, gällande för fem olika kommuner samt Räddningstjänsten i Östra 

Götaland (Norrköpings Kommun n.d.). Detta gav oss idén att göra en studie på 
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kommuner för att se hur de arbetar med psykisk ohälsa med fokus på frågor som rör 

suicid. 

  

Genom att ge en övergripande beskrivning av våra tio informanter utifrån 

arbetserfarenhet och uppdelat på de två undersökta förvaltningsområdena vill vi visa 

på “bredden” i gruppen. Vi menar att de med sina olika erfarenheter både från 

nuvarande tjänst men också utifrån sammanlagd arbetslivserfarenhet ger en god bild 

av de förhållanden vi valt att undersöka. 

 

Av de tio informanter som vi intervjuade hade alla förutom en mer än tio års 

arbetslivserfarenhet. Ingen hade haft sin nuvarande befattning längre än fem år. Inom 

socialförvaltningarna var cheferna socionomer eller hade examen inom social omsorg 

och inom utbildningsförvaltningarna var samtliga lärarutbildade med påbyggnad av 

rektorsutbildning och av dessa intervjupersoner hade en ännu inte avslutat denna 

utbildning. I bilaga 3 finns i diagramform en sammanställning av resultatet på de 

bakgrundsfrågor vi ställde i vår intervjuguide (bilaga 2). 

  

Valet att närmare undersöka situationen för chefer på social- och 

utbildningsförvaltningar beror på att dessa ansvarar för förvaltningar med ett i många 

fall krävande arbetsklimat. Medarbetare inom dessa förvaltningar kommer dessutom 

ofta i kontakt med personer som mår psykiskt dåligt där också risk för suicid kan 

föreligga (Svenska Dagbladet 2016).   

 

Vårt urval utgörs av ett så kallat målinriktat urval genom att vi valt personer som kan 

vara relevanta för det problemområde vi valt att studera. Urvalsprocessen är ett 

bekvämlighetsurval genom att vi valde att kontakta kommuner av olika storlek för vår 

studie (Bryman 2011; Sverke 2004).  

 

 I de kommuner vi funnit lämpliga att studera kontaktade vi socialchef respektive 

utbildningschef och presenterade för dem vår tilltänkta studie för att få tillåtelse att 

intervjua medarbetare på respektive förvaltning. Några intervjupersoner fick vi kontakt 

med genom tips från de chefer vi varit i kontakt med och andra tipsade kollegor. Detta 

innebär att vårt bekvämlighetsurval till en del också utgjordes av ett snöbollsurval. 

Huvudsaken för oss var att nå personer med “rätt” kunskap och erfarenhet för vår 

undersökning (Vetenskapsrådet 2017; Dalen 2015). 

  

3.4.3 Datainsamling 

Studien genomfördes i form av en semistrukturerad intervju med tio huvudfrågor 

kopplade till ämnet och ursprungligen fyra följdfrågor sammanhängande med dessa. 

Efter den första intervjun utökades följdfrågorna till sex stycken. 

  

För att testa vår intervjuguide genomförde vi två testintervjuer, vilket syftade till att 

kunna beräkna tidsåtgången för en intervju men också till att testa frågeformuleringen 

och eventuellt ändra denna vid behov. Att genomföra testintervjuer är också ett 
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tillvägagångssätt som förordas av Dalen (2015). Testpersonerna vi valde var personer 

som inte var yrkesverksamma inom samma område som intervjupersonerna. På detta 

sätt skulle vi "tvingas" till att ha särskilt tydliga formuleringar för att bland annat 

undvika missförstånd.  Testintervjuerna ledde till att vi förtydligade och formulerade 

om en del frågor innan vi genomförde första intervjun. 

  

Vi valde ut de kommuner som vi önskade undersöka bland annat baserat på 

kommunstorlek och avstånd och tog reda på namn och uppgifter på de som var 

förvaltningschefer för de förvaltningar vi önskade studera. De arbetsområden vi valt 

att undersöka rörde vård, skola och omsorg och därmed berördes social- och 

utbildningsförvaltningarna eller annan beteckning på dessa beroende på hur den 

kommunala organisationen såg ut. Utifrån den information vi på detta sätt fått fram 

mejlade vi till förvaltningscheferna eller motsvarande för att av dessa få tillstånd att 

genomföra vår undersökning på deras respektive förvaltningar. I mejlet beskrev vi 

vilka vi var, problemområdet, syftet med vår undersökning och att vi önskade intervjua 

chefer som hade underställd personal inom deras respektive förvaltningar. 

  

Efter att ha fått tillstånd att genomföra intervjuerna kontaktade vi chefer på de olika 

förvaltningarna via mejl och bifogade ett särskilt missivbrev (bilaga 1) med 

information om vår undersökning till dem. I vissa fall bad vi om återkoppling och 

förslag på intervjutid och i andra fall, beroende på att vi redan bokat in intervjutider på 

deras ort, föreslog vi själva tidpunkt för denna. 

  

I både det ursprungliga missivbrevet till förvaltningscheferna i kommunerna men också 

i missivbreven till de chefer vi önskade intervjua hänvisade vi till de forskningsetiska 

principerna, vilka skulle gälla för vår undersökning baserat på hur Vetenskapsrådet 

(2017) beskriver dessa. I våra mejl bifogade vi en länk för att de på detta sätt själva 

skulle kunna fördjupa sig ytterligare i vad som gäller för forskningsetik. Därutöver 

påtalade vi i våra missivbrev också att de var välkomna att höra av sig om de hade 

ytterligare frågor eller funderingar kring vår studie inför ett accepterande av intervjun 

men kanske också inför själva intervjutillfället för att skapa ett så bra och tydligt 

utgångsläge som möjligt till detta tillfälle.  

  

Så långt möjligt försökte vi boka in två intervjuer på varje ort på en och samma dag 

eller på olika orter inte alltför långt ifrån varandra för att upp på detta sätt uppnå viss 

effektivitet. Det visade sig möjligt i samtliga fall utom två. Intervjuerna genomfördes 

under perioden 19 februari - 12 mars. 

  

Vid varje intervju deltog vi båda två och en av oss ställde frågorna och den andra 

fokuserade på att lyssna aktivt och föra anteckningar samt sköta den maskinella 

utrustningen. Intervjuerna hölls på respektive informants arbetsplats, vilket var enligt 

önskemål från informanterna men också från oss själva, eftersom kompletterande 

information skulle kunna framkomma i och med detta jämfört med att vara på ett helt 



23 

 

neutralt ställe någon annanstans. Intervjuerna genomfördes i de flesta fall på 

informantens kontorsrum och i samtliga fall fick vi vara helt ostörda. 

  

Innan intervjun inleddes beskrev vi kort hur vi skulle gå tillväga. Vi inledde med en 

presentation av oss och berättade om syftet med undersökningen samt beräknad 

tidsåtgång för intervjun och vi avslutade med att gå igenom de forskningsetiska 

principerna.  

  

Under intervjun utgick vi från en intervjuguide med frågor och tänkbara följdfrågor 

och denna höll vi oss till förutom att vi vid ett par tillfällen formulerade om följdfrågor 

något för att anpassa dessa till den informant vi intervjuade. Efter den första intervjun 

lade vi till två följdfrågor för att bättre och mer utförligt få svar på två av våra 

huvudfrågor. Intervjufrågorna delades in i frågegrupper, vilka förutom de inledande 

frågorna handlade om förebyggande arbete, psykisk ohälsa/suicid och samhällets syn 

på psykisk ohälsa och suicid. 

  

Intervjuerna tog olika lång tid men alla frågor ställdes till samtliga. Varje intervju 

avslutades med en fråga om informanten hade något att tillägga till intervjun. Vi 

informerade då också om på vilket sätt återkoppling skulle ges. Efter varje 

intervjutillfälle skickade vi ett tackmejl till informanten samt nämnde i detta återigen 

om att återkoppling skulle ges i form av information till en länk till själva uppsatsen 

när den blivit offentlig och publicerats. 

 

3.4.4 Bearbetning 

Direkt efter varje intervju gjorde vi en gemensam avstämning av själva intervjutillfället 

för att omgående reda ut oklarheter och diskutera om det var något särskilt som noterats 

kring intervjun förutom vad som sades etcetera. Efter varje intervjutillfälle 

transkriberades intervjun av den som genomfört intervjun. Därpå gick vi gemensamt 

igenom materialet och kompletterade informationen med anteckningar som tagits 

under intervjun. Betydelsen av att beakta anteckningar och gjorda iakttagelser är också 

något som framhålls av Dalen (2015). Transkriberingen av varje intervju gjordes 

antingen samma dag som intervjun eller kort därefter.  

  

När transkriberingarna av de två första intervjuerna hade gjorts gick vi tillsammans 

igenom om vi fått fram det vi önskade. Då vi fann att vi inte fått tillräckligt tydliga svar 

på några av våra frågor, vilket kunde tyda på att det förelåg vissa oklarheter, insåg vi 

att vi behövde förtydliga frågorna något trots att vi redan ändrat en del efter våra 

testintervjuer. Detta gjordes och de följande intervjuerna genomfördes utan ytterligare 

ändringar.  

  

3.4.5 Analys 

Analysen av vår studie, som är inriktad på tolkning, valde vi att göra i olika steg. Ett 

första steg var att vi markerade text från det transkriberade materialet vilken vi ansåg 

vara intressant. Utifrån vad Dalen (2015) beskriver utgick vi i nästa steg från vad som 
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benämns Experience near, vilket avser informanternas egna beskrivningar och 

tolkningar av vissa förhållanden. Till detta lade vi vår tolkning av vad som sagts. När 

en forskares tolkningar på detta sätt läggs till, vilket alltså är en analys av vad som sagts 

enligt Experience near, rör det sig om det som benämns Experience distance. En 

fortsatt koppling till teoretiska begrepp/teorier kan göras om det visar sig vara relevant 

(Dalen 2015). 

  

I den fortsatta analysen gick vi återigen igenom de första stegen i analysen och också 

intervjumaterialet för att finna kategorier. Detta är ett steg i att förstå vad som sagts för 

att därigenom bättre kunna tolka informationen i detta, vilket är en metod som beskrivs 

av Dalen (2015). Även Kvale (1997) beskriver just meningskategorisering som en 

analysmetod. Vår analys sammanställdes i tabellform för ett tydligt åskådliggörande. I 

tabellen ingick uttryck enligt Experience near och vår tolkning enligt Experience 

distance samt de kategorier vi funnit och som baserades på och relaterade till dessa. 

Därefter kopplade vi ihop dessa med olika teoretiska begrepp, vilka också lades in i 

tabellen. Vår tolkning enligt Experience distance och kopplingen till kategorier utgör 

steg i den hermeneutiska processen. Kategorierna som vi fann var: stigmatisering, 

bemötande, klimat/kultur, pressad arbetsmiljö, kundfokus/medarbetare, social 

media/ständigt närvarande och massmedial påverkan, bekräftelse, ansvar, samhället - 

psykisk ohälsa, prestationssamhälle. 

  

För att tydliggöra dessa kategoriseringar analyserade vi transkriberingarna på nytt för 

att genom några citat påvisa vad vi skrivit om varje kategori. Citaten har vi refererat 

till i den ordning som vi intervjuade informanterna på samt därefter rad i respektive 

transkribering. Exempelvis skrivs informant 3 och rad 145 som 3:145.  

 

Efter att vi genomfört vår analys ställde vi en fråga i en sluten facebookgrupp för att få 

en kompletterande bild utöver vad vi fått fram i analysen. Även om de individer som 

svarat på denna fråga inte var våra utvalda informanter menar vi att vi ändå kan beakta 

den information de lämnat och vi ser detta som en enkel form av respondentvalidering. 

 

3.5 Forskningsetik 
Det är viktigt att en vetenskaplig studie bedrivs på ett sådant sätt att god etik beaktas. 

Önskan att få ny kunskap måste alltid vägas mot kravet att skydda alla personer som 

deltar i en studie (Starrin & Svensson 1994). 

  

Vi har genom det missivbrev vi mailade ut innan våra intervjuer (bilaga 1) 

medvetandegjort våra informanter om de fyra forskningsetiska krav, som 

Vetenskapsrådet tar upp. Dessa fyra etiska krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vilka vi beskriver nedan 

(Vetenskapsrådet 2017). 

  

Genom informationskravet ska informanterna få information om de olika delarna av 

studien för att veta vad de tackar ja till. De ska också få veta vilka villkor som gäller 
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för deras deltagande i studien, att deltagandet är frivilligt liksom att de också har rätt 

att avbryta sin medverkan i studien om och när de önskar. 

  

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska få ett skriftligt samtycke till deltagande i 

studien. Om informanten är under 15 år krävs även samtycke från vårdnadshavaren. 

Informanten får själv bestämma hur länge de vill delta och om de önskar avbryta 

fortsatt deltagande får detta val inte medföra några negativa konsekvenser för dem. 

Inga påtryckningar är tillåtna när det gäller frågan om medverkan eller ej. Det ska inte 

heller finnas något beroendeförhållande mellan informanten och forskaren. 

  

Konfidentialitetskravet innebär att ingen som medverkar i en studie ska kunna 

identifieras av utomstående. Alla uppgifter som framkommer ska också behandlas och 

lagras på ett sådant sätt att ingen utanför studien ska kunna komma åt några uppgifter. 

Om uppgifter är av etiskt känslig karaktär ska också en skriftlig förbindelse om 

tystnadsplikt undertecknas. 

  

Det sista etiska kravet avser nyttjandekravet, vilket rör frågan om hur och vad studien 

ska användas till och till vilket syfte. Detta krav innebär också att uppgifter om enskilda 

personer inte får användas till annat än den aktuella studien. 

  

Från och med 25 maj 2018 börjar även den nya allmänna dataskyddsförordningen att 

gälla, GDPR (General Data Protection Regulation). Denna innebär ett ökat krav på 

organisationer om hur fysiska personers personuppgifter ska skyddas och lagras. 

Denna förordning kommer även att påverka universitet och forskare. Då den nya 

förordningen börjar gälla i alla EU:s medlemsländer kommer den att ersätta 

Personuppgiftslagen (PUL) i Sverige (Datainspektionen 2017). Några av de områden 

som regleras enligt GDPR är: Alla organisationer måste ha en registerförteckning om 

register på personuppgifter finns och insamling av personuppgifter får endast göras för 

särskilt angivna, berättigade ändamål. Vidare har en individ rätt att få ut uppgifter från 

alla “ställen” som individen finns registrerad på. Myndigheter och organisationer som 

behandlar känsliga uppgifter, eller om det görs en kartläggning av enskildas beteende, 

måste ha en utsedd individ som dataskyddsombud för att bevaka dataskyddsfrågor 

(Karolinska institutet 2018). 

  

3.5.1 Vårt agerande 

Vi har beaktat de fyra forskningsetiska principerna både i det sätt på vilket vi har 

informerat de ansvariga cheferna som vi tillfrågade och informanterna. De har alla fått 

ett missivbrev (bilaga 1) med information om forskningsetik. Innan intervjun inleddes 

gick vi igenom de forskningsetiska principerna och vi bad också om tillåtelse att få 

spela in intervjuerna för att underlätta vårt analysarbete. Vi har beaktat hur vi har 

hanterat allt intervjumaterial och hur vi har avidentifierat informanterna genom att ge 

dem nummer i den ordning som vi intervjuat dem som ett sätt att kunna beakta 

konfidentialiteten. Även vid vår facebookfråga beaktade vi de etiska kraven och gav 

information om vad som gäller i detta avseende.  
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Vad gäller GDPR så börjar den gälla först 25 maj, men vi har redan under studien haft 

denna lag i tankarna och de personuppgifter vi har registrerade från studien kommer 

att gallras bort så snart som informanterna har delgetts att vår studie är offentlig. 

 

3.6 Metodsammanfattning 
Den studie vi genomfört har sin ontologiska utgångspunkt i interpretativismen och en 

hermeneutisk inriktning. Att valet föll på hermeneutiken har sin grund i att vi önskade 

få fram hur arbetet med psykisk ohälsa och suicid upplevs. För att få fram detta valde 

vi att intervjua chefer inom de två största förvaltningsområdena i en kommun, social- 

respektive utbildningsförvaltningen, och att göra det i olika kommuner med 

arbetsgrupper av varierande storlek. 

  

De chefer vi valde att intervjua var chefer med personalansvar. Titlarna kan variera 

beroende på hur respektive kommun är organiserad. En vanlig titel är enhetschef och 

inom skolans område oftast rektor. På detta sätt fick vi möjlighet att få fram de 

ansvariga chefernas uppfattning men indirekt också hur det förhåller sig i andra led och 

då, organisatoriskt sett, både uppåt, nedåt men också åt sidan. För att få en så tydlig 

bild som möjligt fann vi att en kvalitativt inriktad studie i vilken ingick att genomföra 

semistrukturerade intervjuer var bäst lämpad. 

  

Genom intervjuerna ville vi få en förståelse för problematiken kring psykisk ohälsa för 

att därefter kunna tolka informationen. Vid intervjuerna närvarade båda, där en ställde 

frågorna och den andra skötte det maskinella och gjorde noteringar. Efter varje intervju 

gick vi tillsammans igenom vad som framkommit. Därefter transkriberades varje 

intervju av den som intervjuat. Transkriberingarna gicks igenom av var och en av oss 

enskilt för att hitta “intressant” information såsom skillnader och likheter, ofta 

förekommande information och liknande. Alla transkriberingar fanns tillgänglig för 

oss båda. 

  

Efter denna första analys jämförde vi vad vi fått fram. Det fortsatta analysarbetet gjorde 

vi tillsammans enligt Experience near/Experience distance. Därefter gjordes en 

kategorisering. Det framkomna resultatet beskrevs utifrån kategorier men fördjupades 

också kopplat till våra frågeställningar gällande bemötande och skillnader och likheter. 

Vi har också relaterat vårt resultat till teoretiska begrepp. Kopplingar till vår teoretiska 

utgångspunkt har gjorts. Vi har tänkt igenom vår studies beaktande av de kvalitetskrav 

som gäller för all forskning avseende reliabilitet och validitet, vilket vi återkommer till 

i diskussionskapitlet. Likaså har vi beskrivit vad som gäller avseende forskningsetik 

och relaterat vår studie till detta.  
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4. RESULTAT 
 

4.1 Redovisning av resultat 
I detta kapitel beskriver vi resultatet av vår studie. Kapitlet inleds med en kort 

sammanställning av information om intervjupersonerna, chefer verksamma inom 

socialförvaltningar respektive utbildningsförvaltningar i fyra olika kommuner. Det 

första steget i vår analys utgick från begreppen Experience near/Experience distance. 

Detta steg utgjorde grunden för steg två i vilket vi “klassificerade” resultatet till olika 

kategorier. I de därpå följande avsnitten rörande “bemötande” och “skillnader och 

likheter” relaterar vi resultatet kopplat till våra frågeställningar till studien. Kapitlet 

avslutas med en resultatsammanfattning. 

  

4.1.1 Experience near/Experience distance  

Som tidigare beskrevs under analysdelen i metodkapitlet så utgör Experience near 

informanternas egna beskrivningar och tolkningar av vissa förhållanden och när sedan 

forskaren gör sin analys av och lägger till sina egna tolkningar till detta av vad som 

framkommit enligt Experience near benämns detta Experience distance. Om det visar 

sig lämpligt kan en ytterligare koppling till relevanta teorier göras (Dalen 2015). 

  

Enligt Experience near fann vi att ett antal ord/fraser återkom i flera av intervjuerna, 

varför vi valde att utgå från dessa och lägga till vår tolkning av vad som sagts. Därefter 

kopplade vi denna tolkning till kategorier, vilka vi nedan beskriver. Kategorier 

relaterade vi sedan till teoretiska begrepp. En sammanfattning av de olika stegen visas 

i en tabell i slutet av kapitel 4. 

 

4.2 Kategorier 
I steg två i vår analys fann vi att den information som framkommit i studien kunde 

klassificeras i kategorier och vi kom fram till tio stycken. Nedan beskriver vi med 

efterföljande resultatet kopplat till dessa. Vi har valt att avsluta varje kategoriavsnitt 

med ett flertal citat, då vi funnit att dessa bidrar till att tydliggöra bilden av studiens 

resultat.        

 

4.2.1 Tabu/stigma/skam  

Under samtliga intervjuer återkommer orden tabu, stigma och skam, vilket vi tolkar 

som att det sannolikt beror på att psykisk sjukdom och suicid fortfarande är ämnen som 

är starkt förknippade med dessa begrepp. Något som tydligt framkom i vår studie är 

upplevelsen av att det är svårt att prata om att man mår psykiskt dåligt. En viktig 

anledning till detta är att de flesta fortfarande inte har tillräcklig kunskap om psykisk 

ohälsa och detta gäller i ännu högre grad för suicid. Trots att dessa ämnen diskuteras 

mer idag än tidigare är dessa ämnesområden fortfarande starkt förbundna med både 

stor osäkerhet men också rädsla och mycket skam och det kommer sannolikt att dröja 

lång tid innan dessa ämnen diskuteras på samma sätt som görs vid andra sjukdomar 

och krämpor. För att åstadkomma en större förändring måste psykisk ohälsa bli 
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accepterad som vilken annan sjukdom som helst. Genom exemplet nedan vill vi visa 

på en stigmatisering som tidigare rådde men som har förändrats. För inte särskilt länge 

sedan benämndes sjukdomen cancer för kräfta vilket var väldigt tabu att prata om men 

idag är cancern accepterad som den sjukdom den är och är inget konstigt att prata om. 

  

Beträffande vad som är tabu och skamligt har vi ur svaren vi fått av våra informanter 

noterat att synen på detta kan vara en generationsfråga. Som exempel kan nämnas att 

40-talister och äldre generationer många gånger ogärna pratar om känslor och än 

mindre pratar man om hur man mår. Som en av våra informanter beskrev 40-talister på 

landet; “Det är inget de pratar om, de pratar knappt om fysiska åkommor utan de bara 

kör på” (6:170). För de äldre generationerna gällde det att sopa saker och ting under 

mattan och det var så man blev uppfostrad. Dagens unga växer upp i ett samhälle där 

det pratas mycket om psykiskt mående och det ställs frågor om detta på ett annat sätt 

än tidigare, vilket inger en förhoppning om att stigmatiseringen kan vara på väg bort 

eller åtminstone att minska. Suicid är fortfarande ett mer laddat ämne och vi inser att 

ökad acceptans och förståelse för denna fråga är något som ligger längre bort i tiden. 

Citaten nedan visar tydligt att stigma och skam kring psykisk ohälsa och suicid 

föreligger. 

 
Mycket lättare att prata om att familjen inte mår bra. Allt annat liksom än en själv 

(5:357). 

  

Suicidtankar är extremt tabu att prata om (4:113). 

  

Det finns jättemycket skam liksom och känslor kring det och mycket osäkerhet 

(9:123). 

 

Det har även framkommit i våra intervjuer att det är fler kvinnor än män som pratar om 

sina problem. Som en av våra informanter uttryckte det kan det kanske kopplas till 

“machokulturen”, en kultur enligt vilken män inte ska visa sig svaga, och därmed pratar 

de inte heller om att de mår dåligt. Denna tolkning är också något som vi känner igen 

i vår egen förförståelse baserat på tidigare arbetslivserfarenhet men också på erfarenhet 

från privatlivet. 

  

4.2.2 Bemötande 

De flesta av våra informanter beskrev hur de bemöter människor med psykisk ohälsa 

och de pratade i första hand om sin egen personalgrupp. Några reflekterade dock öppet 

över sitt eget bemötande i praktiken och resonerade kring om de svarat på hur de 

verkligen gjorde eller hur de trodde att de gjorde. Slutsatsen blev ändå att de menade 

att beskrivning och agerande i praktiken stämde överens. Vi inser genom vår tolkning 

att det råder en viss problematik kring detta och oftast är det ju så att många av oss inte 

i förväg tänker ut hur man ska agera eller bemöta någon i en viss situation utan 

situationen hanteras bara när den uppstår vilket vi också erfarit i våra egna arbetsliv. 
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Något som det rådde total enighet kring var betydelsen av att lyssna och visa att man 

bryr sig men också av att vara tillgänglig. Detta är också anledningen till att några 

chefer valt att alltid ha sin dörr öppen för att visa att man finns och är beredd att lyssna 

om någon vill prata. Vi fördjupar oss i frågan om bemötande under rubriken 4.3 nedan. 

Citaten nedan är exempel på vad informanterna ansåg vara viktigt kring deras 

bemötande.  

 
Lyssna in och se vad vi kan göra. Lyssna in hur personen själv upplever det (9:89). 

  

Ibland så räcker det att vara en inkännande chef i de samtalen. Ibland så behöver man 

vara en inkännande medmänniska och ibland behöver man konstatera att här behöver 

vi professionell hjälp utifrån någonting och det är inte jag som ska ge det stödet (8:98). 

  

Viktigt att de blir sedda (1:122). 

  

4.2.3 Klimat/kultur 

Det klimat och den kultur som råder på en arbetsplats har stor betydelse och inte minst 

gäller detta frågan om öppenhet. Viktigt är företeelsen “högt i tak” och hur 

möjligheterna är att kunna, våga och ta upp sådant som inte är bra. Det handlar då inte 

bara om att ta upp fysiska förhållanden utan också om att kunna säga att man mår 

dåligt. Flera chefer framhöll vikten av att det inte ska leda till några negativa 

konsekvenser för medarbetare som säger att de inte klarar av något eller inte mår bra. 

Något som också flera påtalade var att det många gånger räcker med att lyssna som 

chef, eller bara som medmänniska, och att den som berättar inte alltid förväntar sig 

något mer än lyssnande. Som chef och kollega är det viktigt att vara medveten om 

detta. 

  

Genomgående har framkommit att det tycks råda ett ganska öppet klimat bland annat 

genom att chefer visar och vill visa att de är tillgängliga. Trots detta upplever vi att det 

ändå inte pratas tillräckligt mycket om psykisk ohälsa och det är något som hänger 

samman med, och också påverkar, klimatet på en arbetsplats. Vi ställer oss frågan om 

klimatet/kulturen på arbetsplatsen trots allt inte är fullt så öppet som cheferna 

beskriver. Många nämner att en viss kultur “sitter i väggarna” men samtidigt menade 

man att varje individ faktiskt påverkar och bidrar till kulturen på en arbetsplats. Vi 

tolkar det som att de menar att det inte enbart är cheferna som ska åstadkomma ett bra 

klimat utan att alla kan bidra och “dra sitt strå till stacken”. Citaten visar på att en öppen 

kultur/klimat mer eller mindre saknas även om informanterna ansåg att det var viktigt.  

 
Om vi skapar en sådan atmosfär på skolan där man känner att man har tillit till dig och 

tilltro så kanske man kan stötta de personer som har psykosociala problem (3:50).  

 

Någonstans är det inbyggt i kultur och samhälle att inte prata i det för vi är tillräckligt 

väluppfostrade för att begripa att om någon säger att de mår dåligt så förväntas jag 

någonstans att göra någonting (8:127). 
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4.2.4 Pressad arbetsmiljö 

Både inom social- och utbildningsförvaltningar råder många gånger en tuff arbetsmiljö, 

då många av förvaltningarnas klienter/elever kan må dåligt och också upplever stor 

press. Detta innebär att medarbetare, vilka har direkt kontakt med dessa, i sin tur kan 

utsättas för psykisk påfrestning och uppleva en känsla av otillräcklighet. Vi väljer att 

ta upp ett exempel från socialförvaltningens arbetsfält respektive ett från 

utbildningsområdet för att belysa detta. Genom våra intervjuer får vi en förståelse för 

att inom socialförvaltningen, men också inom utbildningsförvaltningen, är det inte 

ovanligt att en chef kan ha relativt stora personalgrupper. Arbetet för en socialarbetare 

kan vara påfrestande med intensiv kontakt med klienter/familjer som de arbetar 

med/stöttar - en kontakt som kanske pågått under flera år och som trots olika insatser 

inte lett till någon verklig förändring eller förbättring. 

  

För lärare finns kursmål som nämndes i intervjuerna, kunskapsmål, som varje elev helst 

ska uppnå, vilket inte alla gör. Läraren måste stötta och “pusha på” många elever och 

bland dessa finns också några som inte orkar gå till skolan och det kan då bli fråga om 

att göra hembesök hos dessa. Läraren “ska” därmed inte bara vara lärare utan också 

kurator och psykiatriker och samtidigt ska läraren finnas för alla andra elever och sköta 

undervisningen. 

 

Flera informanter beskriver att de tycker att dagens samhälle blivit hårdare och mer 

komplext, vilket det tror är en bidragande orsak till att människor nu i större 

utsträckning mår sämre. Den många gånger pressade arbetsmiljön gör att en chef idag 

måste vara än mer lyhörd för tidiga signaler på psykisk ohälsa hos sina medarbetare. 

Vi tolkar det även som att det samtidigt också handlar om att både chefer och 

medarbetare behöver lära sig att sätta gränser för vilka ansträngningar som är rimliga 

för att inte ta på sig mer än vad som är möjligt, vilket flera av våra intervjupersoner 

framhåller. Att ha ett sådant förhållningssätt inser vi kan vara svårt för ambitiösa och 

ansvarskännande medarbetare och om de yttre omständigheterna inte fullt ut medger 

ett agerande som överensstämmer med deras egen uppfattning och kravbild kan detta 

leda till en inre konflikt. Citaten visar på den pressade arbetsmiljön som finns men vi 

vill även visa ett citat där informanten ställer sig väldigt undrande till varför vi 

egentligen upplever att vi har så mycket att göra. 
 

Lärarna måste hela tiden exponeras framför grupperna och det kan vara känslomässigt 

påfrestande (2:121). 

 

Där jag hade 70 medarbetare till exempel, där ser man inte psykisk ohälsa speciellt 

lätt (5:42). 

  

Alla har mycket att göra men vad är det som är så mycket? Det kan man alltid fundera 

kring. För alla har mycket att göra men vad är det som gör att vi har så mycket att 

göra? (10:81). 
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4.2.5 Kundfokus/medarbetare 

Under våra intervjuer pratade informanterna gärna om vad de gör rörande psykisk 

ohälsa och också att de pratar mycket om detta ämne. Dock riktar sig allt detta 

huvudsakligen mot klienter/elever, vilket inte är märkligt utifrån deras arbetsområden. 

Alla är väl medvetna om den ökade psykiska ohälsan i vår omgivning och därför satsas 

det mycket på de “kunder” man har.  Då vi kommer in på hur man arbetar med psykisk 

ohälsa bland sina medarbetare blir det mer problematiskt. Att det finns människor i den 

egna personalgruppen vilka, liksom de “kunder” de själva arbetar med, också kan må 

dåligt är genomgående något det inte fokuseras lika mycket på. Vi menar att 

förebyggande arbete mot psykisk ohälsa för medarbetare inte borde prioriteras lägre än 

vad som görs för de klienter/elever man har kontakt med. Informanterna säger dock att 

det i deras chefsgrupper inte är något problem att ta upp frågan om psykisk ohälsa, 

vilket är intressant då de samtidigt säger det att det är något man inte pratar så mycket 

om.  
 

Vi pratar jättegärna om psykisk ohälsa mot våra kunder men kanske inte så mycket 

hos oss medarbetare (5:199). 

 

Suicidprevention.....Alltså bland personal så har vi ju inte gjort det alls (2:57) 

 

I det här frågorna kring suicidprevention där upplever jag att vi tänker oftare kring 

eleverna och är tydligare i det arbetet än vad vi är mot personalgrupperna (8:26). 

  

4.2.6 Social media/ständigt närvarande och massmedial påverkan  

Ämnet sociala medier och att vara ständigt närvarande/uppkopplad är något som 

diskuteras flitigt i dagens samhälle. Information är lättillgänglig och möjligheterna att 

påverka är stora. Även det omvända förhållandet råder och människor påverkas av all 

den information som finns tillgänglig bara några knapptryckningar bort. Vad som finns 

att läsa i sociala media och i massmedia överhuvudtaget utgör en källa till kunskap och 

information, men förutom att möjligheterna till påverkan är stora är också riskerna att 

felaktigheter och ren desinformation sprids större idag. Det är inte alltid lätt att 

genomskåda vad syftet är med vad som “läggs ut”. Inte desto mindre gör den ständiga 

åtkomligheten och de snabba uppdateringarna att väldigt många önskar följa med vad 

som händer och det kan till och med leda till en viss oro över att inte hela tiden hålla 

sig uppdaterad. Det handlar här inte bara om nyhetsfrågor utan om information och 

kommunikation av de mest skilda slag. 

  

Digitaliseringen är inte bara en förutsättning för sociala medier utan även traditionella 

media påverkas. Exempelvis sker en anpassning genom att dagstidningar löpande 

uppdaterar sina hemsidor med nyheter på Internet. Har jag missat något? Är det något 

jag borde veta? Vad gör kändisar, vänner, släktingar, arbetskamrater och så vidare? Det 

är lätt att få och sprida information och det handlar många gånger om att visa upp en 

önskad bild av sin livssituation. Baksidan av allt detta och möjligheten att ständigt 

kunna jämföra sig med vad andra gör kan för en del människor leda till en känsla av 

misslyckande. 
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Denna problematik var något som de flesta av våra intervjupersoner återkom till. 

Företeelsen kan medföra/bidra till psykisk ohälsa men kan också vara en bidragande 

orsak till stress. När och hur tillåts vi/tillåter vi oss att koppla av? Hur återhämtar vi 

oss om vi aldrig släpper kontakten med omvärlden och våra jobb? Svaren på detta hade 

ingen och inte vi heller, men att aldrig koppla av eller varva ner och “bara vara” är inte 

hälsobefrämjande av många skäl och då inte minst relaterat till psykisk ohälsa. Citaten 

nedan säger ganska mycket kring hur påverkade vi blir av social media/massmedia.  

  
Sedan är det här med sociala medier och telefoner och grejer som jag tror stressar 

vansinnigt mycket (2:93). 

 

... förväntan hur man ska vara fast ingen är allt det där som alla tror att man ska vara 

(10:215). 

 

Vi är jättepåverkade av massmedia (1:233). 

  

Massmedialt har det lyfts och det är kända personer som har gått ut med att man har 

någon ohälsa (3:185). 

  

4.2.7 Bekräftelse 

Människan har ett grundläggande behov av att bli sedd och bekräftad. Det kan handla 

om bekräftelse från olika håll och på olika sätt av föräldrar, kamrater, syskon, kollegor 

och andra. Ett exempel på bekräftelse i arbetslivet är feedback på det arbete som 

medarbetaren gör och denna feedback kan vara både positiv och negativ. 

   

Idag kan bekräftelse också fås digitalt genom att få många “följare”, få “likes” och 

dylikt på nätet. Denna bekräftelseform har fått en allt större betydelse för många 

människor och det handlar inte bara om vuxna utan även om barn och unga. Är behovet 

av att få bekräftelse från andra på nätet ett resultat av att många får för litet bekräftelse 

från annat håll eller är det ett behov som uppkommit eller som vi blivit varse i och med 

att denna möjlighet nu finns? I vår studie framkom det att många, och då framförallt 

unga medarbetare, söker mycket bekräftelse i sina arbeten och de kan må dåligt om 

denna uteblir. Flera framhöll också att arbetet många gånger är viktigt som bekräftelse 

för många individer och en arbetsrelaterad sådan blir särskilt viktig om den sociala 

situationen i övrigt, hemma eller privat, kan vara problematisk. 

 
Man får känna tillhörighet och gemenskap, det kanske är det vi människor egentligen 

eftersträvar (3:218). 

  

Att man ser varandra, att man som chef lyfter upp det… (9:45) 

 

Man håller på ett fotbollslag eller man går med i ett kriminellt sammanhang, grupp, så 

handlar allt om att få bekräftelse, tillit, en förmåga att känna gemenskap och så där 

(3:220). 
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4.2.8 Ansvar 

Vad är ansvar? Är det något man har, tar eller både och? Vad ingår i mitt ansvar och 

när övergår ansvaret på någon annan? Att vara chef innebär att ha ansvar för en viss 

verksamhet i större eller mindre grad. Det kan röra sig om ett rent arbetsledaransvar 

eller att enbart vara en expert inom ett visst område. Vanligen innefattar chefsansvar 

ett totalt verksamhetsansvar innefattande budgetansvar, personalansvar och 

arbetsmiljöansvar, vilket i huvudsak var fallet för våra intervjupersoner. Till sin hjälp 

har en chef ofta tillgång till olika stödfunktioner eller experter gällande exempelvis 

personalfrågor. Alla chefer vi intervjuade hade personalansvar. Vad gällde 

arbetsmiljöansvar fanns tillgång till HR-avdelning och det fanns också avtal med 

Företagshälsovård i samtliga fall. Antalet personer informanterna ansvarade för, direkt 

eller indirekt, varierade från under tio personer till över 60 personer. 

  

De flesta av våra intervjupersoner hade mångårig chefserfarenhet även om de inte hade 

haft sina nuvarande befattningar så länge. Flera av dem hade, förutom att ha arbetat på 

flera olika arbetsplatser, också arbetslivserfarenhet av olika yrken dock ofta inom 

samma “bransch”. Flera påtalade att chefsansvaret kunde vara tungt, vilket särskilt var 

fallet om ansvaret omfattade ett stort antal medarbetare men också då 

verksamhetsansvaret som sådant innebar höga krav.  Till stor del är många av de krav 

som ställs från samhällets sida, och som ska efterlevas, lagstadgade. 

  

Något vi särskilt noterade i våra intervjuer var att flera beskrev problem relaterade till 

omfattningen av det egna ansvaret. Genomgående upplevde informanterna ett pressat 

läge och då inte bara för egen del utan de menade att detta gällde också inom andra 

ansvarsområden som de kommer i kontakt med. Situationen beskrevs som att “alla”, 

exempelvis andra institutioner såsom sjukvården och Barn och ungdomspsykiatrin 

(BUP), på något sätt försöker skjuta saker ifrån sig och hänvisa vidare till någon annan. 

Man försöker “komma undan” var ett uttryck som användes för att beskriva detta.          

  
En chef ska bli på något sätt expert på allting. Man ska vara sakkunnig i frågorna och 

gärna expert på psykisk ohälsa hos kund och allting där och gärna expert på psykologi 

och personers mående och gruppsykologi... (5:209). 

  

En medarbetare som kommer till en vårdcentral och får till svar när hon vill träffa en 

kurator eller psykiatriker för sina privata problem…var tredje person vill ha den här 

hjälpen så hon kan gå till sin företagshälsovård istället (1:77). 

 

Ja men det är så att eleverna aldrig slutar att vara skolans ansvar oavsett hur eleven 

mår medans vi har andra instanser runt omkring som kan säga att nämen det här är 

utanför vårt uppdrag (8:68). 

 

Ibland blandar vi ihop det här att allt är så viktigt att ta upp på jobbet. Gå och gör ditt 

jobb och sedan kanske man behöver andra relationer där du ventilerar ditt mående. 

Tack och adjö nu går jag hem liksom (5:403). 
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4.2.9 Samhället – psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa, som är huvudorsak till dagens höga sjukskrivningstal, är något som 

diskuteras och som ständigt föranleder olika förslag på åtgärder från samhällets sida. 

Vad är det som gör att psykisk ohälsa ligger högt som sjukskrivningsorsak? En del av 

den problematik som hänger samman med detta har vi beskrivit under flera övriga 

kategorier såsom pressad arbetsmiljö. 

 

Flera av de intervjuade, och då särskilt de inom utbildningsförvaltningarna, tar upp de 

höga krav som ställs bland annat vad gäller att skaffa sig en utbildning. Det är viktigt 

att göra karriär för att nå framgång och för detta krävs ofta en högre utbildning och för 

att komma in på en sådan krävs bra betyg.  Många av de rektorer vi intervjuat vittnar 

om att flera elever mår dåligt och har dålig självkänsla och det finns de som inte alls 

kommer till skolan på grund av detta. Det pratas om “duktiga flickor” som har hög 

press på sig själva och “busiga pojkar” som kanske hellre skulle läsa mindre men det 

räcker inte att exempelvis bara vara duktig i slöjd utan även i ett så pass praktiskt 

inriktat ämne sker diskussion och problematisering, det vill säga en teoretisering. 

  

Eleverna kan må psykiskt dåligt av pressen och denna problematik berör lärarna. Hur 

lärarna klarar sitt jobb och hur de påverkas av svåra situationer och kan hantera dessa 

är frågor som i sin tur berör rektorerna. Pressen på personer som arbetar på en 

socialförvaltning är många gånger också stor. Biståndshandläggare och personer inom 

socialtjänsten kommer dagligen i kontakt med personer som lever under pressade 

förhållanden, där också psykisk ohälsa kan finnas med i bilden. Att återkommande 

hantera detta i sin yrkesroll på ett professionellt sätt är en utmaning för medarbetarna. 

En sådan arbetssituation kan påverka deras mående och psykiska hälsa och det blir då 

i högsta grad något som angår deras chefer. 

  
Psykisk ohälsa det har jag ju ganska mycket erfarenhet av för det tycker jag man får i 

ett vanligt liv nuförtiden (4:90). 

  

Det som visar det bästa framgångskonceptet är ju egentligen det dagliga arbetet typ 

eller den vardagliga familjen (5:320). 

  

Generellt måste vi avdramatisera och jobba på det tillsammans (1:260). 

  

4.2.10 Prestationssamhälle 

Denna kategori är nära förknippad med den förra kategorin, som i sin tur har 

beröringspunkter med flera av de övriga punkterna i vår kategorisering såsom Social 

media/ständigt närvarande och massmedial påverkan. Vi väljer här därför att enbart 

redovisa några citat från våra intervjuer, då vi anser att just dessa tydligt beskriver 

bilden av dagens prestationssamhälle. 

 
Känsla av att inte räcka till (8:78). 

  

Prestationen ska vara så enorm, man ska prestera på topp hela tiden (7:121). 
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Ingen bra samhällsutveckling (2:102). 

  

Ja det är Lyxfällan på alla fronter samtidigt någonstans och man jämför sig med den 

och den och den fast den andra kanske bara gör det här fast man tror att alla gör allt 

och vi är de enda som inte gör det i våran familj eller jag som person eller vad det nu 

kan vara (10:202). 

 

4.3 Bemötande, fördjupning 
Ovan hade vi med bemötande som en kategori men eftersom bemötande var en av våra 

frågeställningar har vi valt att fördjupa oss ytterligare i denna punkt. 

Då det inte gick någon tydlig skiljelinje mellan vad intervjupersonerna på 

socialförvaltningar respektive utbildningsförvaltningar svarade har vi här valt att inte 

göra någon uppdelning utifrån deras skilda yrkesområden. 

Att lyssna och vara tillgänglig var något som de flesta framhöll. Flera påtalade också 

att just lyssnandet i sig många gånger kunde vara tillräckligt. Kanske är det till och med 

så att det kan räcka med att visa att man är beredd att lyssna? Många nämnde att de 

valt att ha alltid ha dörren öppen för att visa att man finns där och är tillgänglig för 

samtal om någon önskar “prata av sig”. 

Vikten av att se sina medarbetare var också något som lyftes fram och också betydelsen 

av att visa att man bryr sig om på olika sätt. Det kan handla om enkla frågor av typen 

Hur är det nu? Hur går det för dig? Hur mår du? Om någon har varit sjuk och börjat 

arbeta igen efter sjukdom är det också viktigt att höra efter hur det går. Särskilt viktigt 

är detta om det varit fråga om sjukdom till följd av psykisk ohälsa eller liknande. 

Samtliga betonade betydelsen av att se medarbetaren på olika sätt men de flesta 

framhöll samtidigt svårigheten att kunna vara uppmärksam och se alla. Särskilt gällde 

detta i fall med stora arbetsgrupper men det kunde också handla om att kanske inte alla 

arbetade på samma ställe och/eller inte alls hade samma arbetstider. Bland annat inom 

socialförvaltningarna förekom arbete på väldigt olika tider men också på flera olika 

platser och kanske arbetade man i princip aldrig i närheten av chefens “kontor”. 

Förhållanden som dessa gör det svårare att se alla och därmed att upptäcka signaler om 

ohälsa. 

Ytterligare en företeelse som visade på stor samstämmighet gällde frågan att se 

människan och att kunna anpassa sig efter olika situationer. Många vill prata om sin 

ohälsa medan andra helst inte alls vill ta upp detta med kollegor eller sin chef. Några 

blir också direkt sjukskrivna och är då hemma och vill, eller vill inte, bli “störda”. De 

flesta tycktes dock uppleva att de klarade av att bemöta människor som lider av psykisk 

ohälsa på ett bra sätt men alla var väl medvetna om att det kan vara problematiskt. 

Beträffande vår fråga, som också var kopplad till risk för suicid, framkom att ingen 

hade direkt erfarenhet av att ha hanterat just suicid. Om det skulle bli fallet uppgav man 

dock att man väl kände till vad som måste göras och i dessa fall handlar det om att se 

till att personen ifråga kommer i kontakt med psykiatrin alternativt att man lämnar över 

“ärendet” till någon som ser till att slussa personen vidare. 
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4.4 Skillnader och likheter  
En av våra två frågeställningar handlade om skillnader och likheter. I vår studie fann 

vi skillnader, men också likheter, i hur arbetet med psykisk ohälsa och suidicprevention 

gick till. Det visade sig att det var mer som förenade förvaltningarna i arbetet med 

psykisk ohälsa och suicidprevention än vad som skilde dem åt även avseende denna 

frågeställning. 

 

4.4.1 Skillnader 

Vi kan se en viss skillnad i hur man hanterar frågorna kring psykisk ohälsa kopplat till 

hur länge man har arbetat som chef eller varit i arbetslivet. Synen på ansvar, vilket 

ansvar man egentligen har som chef och hur långt detta sträcker sig skiljer sig till en 

del åt mellan förvaltningarna. 

  

Det finns också en skillnad gällande de chefer och arbetsgrupper som har deltagit i 

utbildningen Första hjälpen till psykisk ohälsa (MHFA), vilken vi beskrivit i kapitel 2. 

Denna utbildning pågår på många håll, vilket gör det svårt att se några direkta resultat 

och dra slutsatser av hur detta påverkat i dagsläget. Något som dock framkommit är att 

medarbetare som deltagit i utbildningen uppger att de funnit den nyttig och att den varit 

en ögonöppnare för vad man som medarbetare och kollega kan göra. Informanterna 

menar att fler behöver delta i denna utbildning och också gärna att flera från samma 

arbetsplats får tillfälle att delta i utbildningen samtidigt, vilket sällan varit fallet hittills. 

  

Bland våra informanter förelåg en skillnad avseende erfarenhet av psykisk ohälsa och 

suicid. Några hade egen erfarenhet av psykisk ohälsa såsom depression och utbrändhet 

och några hade erfarenhet av både psykisk ohälsa och suicid i sin närhet.  

 

4.4.2 Likheter 

Den största likheten mellan kommunerna är att alla har en krisplan att tillämpa om 

något allvarligt inträffar. Cheferna upplever alla att de har ett bra stöd ifrån sin HR-

avdelning/-enhet och den företagshälsovård som de är kopplade till. Ett större fokus på 

arbetet mot den psykiska ohälsan utåt, alltså mot klienter eller elever, än vad som gäller 

inåt mot den egna organisationen och dess medarbetare, är ytterligare en likhet.  

 

Samhället är tufft idag, något som flera påpekade i intervjuerna. Många mår mer eller 

mindre dåligt och det finns ett ökat krav på att prestera.  

 

En annan företeelse inom båda arbetsområden var att särskilt unga medarbetare 

verkligen brinner för sitt arbete samtidigt som det kan bli för tungt och för mycket för 

dem i deras engagemang och iver att prestera, att hjälpa och förändra “alla”. Det är 

viktigt att chefer ser tidiga signaler för att kunna hjälpa sina medarbetare i tid. Från 

informanterna framkom det att vid en för stor arbetsgrupp är det inte lätt att se varje 

medarbetare på det sätt som vore önskvärt. Denna problematik fanns inom båda 

förvaltningsområdena.  
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Samtliga informanter påpekade att påverkan av sociala medier och massmedia är stor 

och likaså företeelsen att “alla” ständigt ska vara närvarande och uppkopplade mot 

omvärlden och visa upp en viss fasad utåt. Unga personer blir också, som vi nämnt 

ovan i studien, starkt påverkade av massmedia och hur det skrivs och rapporteras om 

psykisk ohälsa och suicid. 

  

Alla informanter var överens om att frågorna om psykisk ohälsa belyses mer och på ett 

öppnare sätt i dagens samhälle jämfört med tidigare. Det rådde även samsyn kring 

ämnet suicid, där man var överens om att det nog är lång väg kvar innan detta ämne 

blir avstigmatiserat. 

 

4.5 Resultatsammanställning 
Nedanstående tabell är en sammanställning av vårt resultat. Resultatanalys och 

koppling till teoretiska begrepp utvecklar vi i kapitel fem.     
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Tabell 1 – Resultatsammanställning 

Experience near Experience 

distance 

Kategorier Teoretiska 

begrepp 

“jättemycket 

skam“ 

tabubelagt stigmatisering stigma 

“vara 

inkännande“ 

empati bemötande socialitet/ 

responsivitet 

“skapa atmosfär“ företagsklimat klimat/kultur kulturorienterat 

perspektiv 

“inte räcker till“ stress pressad 

arbetsmiljö 

inifrånperspektiv/ 

utbränning 

“tänker oftare 

kring eleverna“ 

kundengagemang kundfokus/ 

medarbetare 

social responsivitet 

“den här ständiga 

närvaron“ 

“jättepåverkad av 

massmedia“ 

överstimulering, 

 

inflytande 

social media/ 

ständigt 

närvarande och 

massmedial 

påverkan 

sociala realismen, 

abstrakta 

socialiteten 

“känna 

tillhörighet och 

gemenskap“ 

samhörighets- 

känsla 

bekräftelse socialitet/ 

responsivitet 

“expert på 

allting“ 

chefskrav ansvar sociala realismen 

“psykisk ohälsa... 

vanligt” 

samhällsproblem samhället - 

psykisk ohälsa 

socialitet/ 

responsivitet 

“prestera på 

topp“ 

måste visa sig 

duktig 

prestations- 

samhälle 

abstrakta 

socialiteten/sociala 

realismen 

  

Tabell 1. Tolkning av informanternas svar vilka har klassificerats i olika kategorier 

som kopplats till teoretiska begrepp. 
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4.6 Resultatsammanfattning 
I våra resultat kan vi se att cheferna är väl medvetna om problematiken kring psykisk 

ohälsa och i viss mån suicid. Efter de inledande frågorna var de följande grupperade i 

förebyggande arbete, psykisk ohälsa/suicid, samhällets syn på psykisk ohälsa och 

suicid. Svaren på de inledande frågorna visade att samtliga informanter hade relevant 

utbildning för sina yrken och de flesta hade också mångårig yrkeserfarenhet 

innefattande chefsansvar, vilket sannolikt bidragit till ett reflexivt förhållningssätt då 

de svarat på våra frågor. Genomgående visade våra informanter stort intresse för 

frågorna och gruppen visade på engagemang vad gäller hantering av denna problematik 

i samhället och då utifrån sin chefsroll med personalansvar men framförallt avseende 

verksamhetsansvar innefattande kontakt med klienter/elever. 

  

Samtliga informanter var väl insatta i frågor som rör förebyggande arbete. Detsamma 

gällde för olyckor och krissituationer och samtliga relaterade till kommunernas olika 

krisplaner. Likaså kände alla till möjliga stöd såsom HR-avdelningar och 

företagshälsovård, dit man vänder man sig om behov finns av stöd vid psykisk ohälsa. 

Beträffande behov av stöd beskrev flera att de för egen del hade klarat ut problematiska 

situationer själva eller att de i många fall samtalat i sina chefsgrupper. De ansåg sig 

inte ha behövt något mer stöd. Samtidigt var de övertygade om att de säkert skulle ha 

fått stöd om de hade sökt sådant. Kännedom om NASP och det särskilda 

handlingsprogram mot olyckor som arbetats fram i flera kommuner i Östergötland 

varierade men kan sammanfattas som mindre god. Att vi hade med frågor om detta 

berodde på att vi som utgångspunkt för studien utgått från just information från dessa 

källor. 

  

Alla våra informanter har kommit i direkt eller indirekt kontakt med personer som på 

olika sätt och av olika anledningar drabbats av psykisk ohälsa. Deras erfarenhet 

gällande suicid var inte lika stor men några hade också sådan erfarenhet. Att prata om 

psykisk ohälsa på ett generellt plan fann ingen vara svårt och inte heller gällde det 

sådan kopplat till klienter/elever. Då det blir fråga om mer personliga relationer och 

kopplat till viss individ, exempelvis en kollega, finner man att det blir svårare. Att 

ämnet diskuteras mer öppet idag är något som alla noterat och likaså att det fortfarande 

är mer problematiskt att prata om suicid. Några av de förslag som framkom för att det 

ska bli lättare att prata om den psykiska ohälsan var att ta upp frågan, skriva om den, 

diskutera, och att kända personer går ut och öppet berättar om sin egen psykiska ohälsa.  
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5. DISKUSSION 
 

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med vår studie var att få kunskap kring frågan hur arbetsgivare arbetar med 

psykisk ohälsa och suicidprevention i arbetslivet. När vi tittar bakåt på all data som vi 

har fått fram kan vi konstatera att det framkommit mycket mer än vad vi trodde från 

början. Vi har fått en förståelse för hur arbetsgivarna i vår studie arbetar med psykisk 

ohälsa och suicidprevention men har också sett problematiken kring dessa frågor. Våra 

informanter hade liten eller ingen erfarenhet av suicid men däremot mer av psykisk 

ohälsa, varför det mesta i vår studie i första hand är relaterat till psykisk ohälsa. Dock 

är det viktigt att komma ihåg att psykisk ohälsa kan leda till suicid, varför mycket 

indirekt ändå berör suicid, som kan ses som ett värsta scenario till följd av psykisk 

ohälsa. 

 

5.1.1 Hur bemöter arbetsgivare medarbetare som lider av psykisk ohälsa där risk för 

suicid kan föreligga?  

De tydligaste delarna i att bemöta sina medarbetare med psykisk ohälsa, vilket vi också 

beskrev i 4.3 var betydelsen av att lyssna och se medarbetaren och att visa att man är 

tillgänglig. Många gånger räcker det med att medarbetaren har någon som vill lyssna.  

 

En reflektion vi gjorde, kopplat till dagens prestationssamhälle och bemötande, var att 

det inte är helt självklart att ta upp sitt psykiska mående med sin chef. Hur tar chefen 

det? Visar det på att jag inte klarar av mitt jobb och liknande frågor. Av den 

anledningen väljer många istället att dölja att de mår dåligt och försöker så långt som 

möjligt att klara av sitt jobb ändå. Tips om att någon inte mår bra kommer många 

gånger från kollegor. Det är en känslig fråga för en chef att ta upp med den det gäller, 

eftersom en arbetskamrat kanske fått informationen i förtroende och det handlar därför 

om just förtroende men också om integritet. 

 

Något som vi fått fram i studien och nämnd forskning och som har betydelse för 

arbetsgivare, är att uppmärksamma om någon av medarbetare plötsligt blir mer eller 

mindre asocialt responsiv. Om en person vanligtvis är kommunikativ och inte längre 

är det kan en sådan förändring vara lättare att märka. En sådan förändring kan kopplas 

ihop med Asplunds (1987) tankar om social responsivitet. I fall som dessa är det viktigt 

att en arbetsgivare uppmärksammar förändringen och genom samtal söker få fram om 

det finns någon bakomliggande orsak till denna.   

Har man själv en förförståelse baserad på egen erfarenhet av psykisk ohälsa finner vi 

att det är lättare att sätta sig in i medarbetarnas problematik och sannolikt är man då 

också mer uppmärksam på tidiga signaler som är viktiga i detta sammanhang. Vi kan 

här relatera till Beskows (2000) inifrån- och utifrånperspektiv. Att ha en förståelse för 

medarbetarens egna upplevelse av sitt mående och att kunna nå fram genom samtal är 

ofta det första steget på medarbetarens väg till att förändra sin situation. Enligt Beskow 
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(2000) kan det vara lättare för utomstående att se olika orsaker till ett dåligt mående än 

för den person som mår dåligt.  

Att en medarbetare mår dåligt behöver inte ha arbetsrelaterade orsaker och vi ser även 

här en koppling till Asplund vad gäller problematiken kring utbränning. Han menar att 

feedback har stor betydelse i detta sammanhang och då oavsett om denna är positiv 

eller negativ. Det handlar om att få feedback överhuvudtaget. Att se och bekräfta någon 

är feedback. Total avsaknad av feedback menar han leder till utbränning (Asplund 

1987). Att få eller inte få feedback anser vi har en stor betydelse för medarbetarnas 

välbefinnande. De flesta vill ha uppskattning för sitt arbete och känna sig sedda. Vi 

menar dock att total avsaknad av feedback inte behöver leda till utbränning. För att 

detta ska ske spelar fler faktorer in såsom privata problem med mera. 

 

5.1.2 Vilka skillnader och likheter finns i hur arbetsgivare arbetar med psykisk 

ohälsa och suicidprevention? 

Vi beskrev en hel del av vad som skiljer arbetsgivarna åt i arbetet med psykisk ohälsa 

i resultatkapitlet 4.4 men vill här framhålla ytterligare några aspekter. Det sätt som 

cheferna hanterar frågor kring psykisk ohälsa på kan vara sammankopplat med 

storleken på de arbetsgrupper man ansvarar för. Vid en för stor arbetsgrupp är det inte 

lätt att se varje medarbetare på det sätt som vore önskvärt. Problematiken med väldigt 

stora arbetsgrupper, vilket förekom inom båda de undersökta förvaltningsområdena, 

kan kopplas till en pressad arbetsmiljö som cheferna kan uppleva.   

 

Kunskapen kring psykisk ohälsa förändras för de medarbetare och chefer som har gått 

utbildningen Första hjälpen till psykisk ohälsa (MHFA), vilken vi beskrivit i kapitel 2.  

Medarbetare som deltagit i utbildningen har påtalat att den varit en ögonöppnare för 

vad man som kollega kan göra, vilket vi tidigare nämnt. Utan tillräcklig kunskap är det 

lätt att ha en förutfattad mening och också att känna rädsla för det som individen vet 

för litet om. Detta är något som vi anser gäller även i andra sammanhang då en individ 

saknar kunskap. Om fler skulle få tillgång till dessa “ögonöppnare” skulle sannolikt 

därmed förekomsten av stigman och tabun kring psykisk ohälsa och suicid minska.  

 

Vi tolkar de svar som vi fått från informanterna att hur chefer arbetar med psykisk 

ohälsa även påverkas av den egna förförståelsen. Det är lättare att både prata om och 

handla i dessa frågor om det finns en förförståelse kring psykisk ohälsa och/eller suicid.  

 

5.1.3 Teorier till Experience near/Experience distance 

De teoretiska berepp som vi kopplat till vår tolkning av informanternas svar beskriver 

vi i det följande. 

 

Jättemycket skam har vi tolkat som stigma, då samtliga informanter påtalat att det är 

svårt att prata om psykisk ohälsa och framförallt suicid och det både finns och väcker 

så mycket känslor av skam kring detta (Beskow 2000; Nyberg 2013). 
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Vara inkännande, känna tillhörighet och gemenskap och psykisk ohälsa vanligt finner 

vi hänger samman med socialitet/responsivitet, eftersom varje individ har ett medfött 

behov av att socialisera sig och förhålla sig responsivt till individer i sin närhet. Om 

detta saknas blir vi asocialt responslösa, vilket kan medföra psykisk ohälsa (Asplund 

1987). 

 

Skapa atmosfär har vi relaterat till kulturorienterat perspektiv, då människor enligt 

Persson Thunqvist (2014) vill skapa harmoni och solidaritet.   

 

Inte räcker till finner vi hänger samman med inifrånperspektiv, då det är viktigt med 

vår egen känsla, enligt Beskow (2000) och utbränning, vilket kan bli följden vid både 

upplevd stress och en känsla av otillräcklighet enligt Asplund (1987).  

 

Tänker oftare kring eleverna har vi kopplat till social responsivitet av den anledningen 

att vi alla har ett medfött behov av att socialisera oss och vara responsiva till andra i 

vår närhet, vilket i sin tur också kan leda till att det är lättare att bry sig mer om andra 

(Asplund 1987). 

 

Expert på allting har vi relaterat till den sociala realismen beroende på att det kan 

kännas som ett tvång att alltid behöva vara expert på allt vilket kan leda till en 

upplevelse av inre press (Durkheim 1983). 

 

Den här ständiga närvaron, jättepåverkad av massmedia och prestera på topp anser 

vi hänger samman med den abstrakta socialiteten/sociala realismen genom den 

förväntan och de krav vi har på oss i arbetslivet. Detta kan då kännas som ett tvång för 

individen (Asplund 1987). 

 

5.1.4 Reflektioner av resultaten 

I de resultat som framkommit av studien och tidigare forskning upplevs både psykisk 

ohälsa och suicid som tabun. Varför är det så och varför pratar man inte mer om psykisk 

ohälsa och suicid? Vi tror att det framförallt handlar om okunskap och rädsla. Om alla 

visste att det är sjukdom som vi pratar om skulle det bli lättare att prata om ämnet. Det 

tar tid att inte känna rädsla och våga ta upp frågan men även att känna att det många 

gånger räcker att lyssna på någon som har det jobbigt. Det behöver inte innebära att det 

förväntas något tillbaka. 

 

Förutom att se tidiga signaler finner vi att det är viktigt att arbetsgivare öppnar upp för 

frågan och arbetar med kulturen på sin arbetsplats. Vi anser att alla ska kunna känna 

att det är accepterat att säga att man mår psykiskt dåligt och det ska vara lika självklart 

som att säga att man har ont i sitt ben. Vi har genom studien förstått att det är en lång 

väg kvar att gå men med den generation som idag växer upp ser vi också att dessa 

frågor är mer öppna än tidigare. Det finns hopp om att stigmat kring psykisk ohälsa 

och suicid kommer att minska för att förhoppningsvis försvinna på sikt.  
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Flera informanter nämnde att de inte såg några problem med att ta upp problematiken 

kring psykisk ohälsa men sade samtidigt att det inte pratas så mycket om det. Frågan 

är då om det verkligen är så lätt att prata om det som de tror och säger? Vi har uppfattat 

det som att det är lättare att prata om psykisk ohälsa så länge det inte berör/gäller en 

själv. Kanske är det därför vi ser att det råder ett större fokus på klienter/elever än på 

de egna medarbetarna i detta avseende, vilket vi också ser genom de svar vi fått från 

våra informanter. Vi menar inte att de inte alls arbetar med psykisk ohälsa mot sina 

medarbetare men det behövs ett ökat fokus riktat inåt mot den egna organisationen i 

dessa frågor. Om organisationen börjar arbeta mer med preventionsarbete mot sina 

medarbetare kommer detta arbete sannolikt bidra till ett bättre mående och 

medarbetarna gör då ett bättre arbete mot sina klienter/elever. 

 

I vårt analysarbete var det en företeelse vi noterade och som förvånade oss något 

gällande just utbildningsområdet. Informanterna talade om sitt fokus utåt och pratade 

om sina elever och det stora ansvar de hade för dessa men ingen informant nämnde 

något om föräldrarnas roll och betydelse när de kom in på måendet för eleverna. Detta 

är något vi fann litet märkligt i detta sammanhang.  

 

I studien framkom det generellt att sjukvården inte erbjuder tillräcklig hjälp och saknar 

resurser och därför lägger över ett stort ansvar på arbetsgivarna. Detta kan även gälla 

sådan problematik som kanske inte alls är arbetsrelaterad men där medarbetare ändå 

blir hänvisade till företagshälsovården. En av våra informanter påtalade att det alltid 

måste finnas en balans i livet vare sig det handlar om arbetet eller privat, men undrade 

samtidigt var gränsen går för vad arbetsgivarna ska och egentligen kan göra. Vi har 

förstått att ansvarsfrågan är en stor samhällsfråga och definitivt en resursfråga och den 

som saknar resurser kan försöka och försöker att skjuta över vissa problem på 

arbetsgivaren. 

 

5.1.5 Reflektioner av teorier/forskning  

I vår studie funderade vi kring Durkheims två perspektiv, det strukturella och 

kulturorienterade. Under arbetet med studien har framkommit att det råder ett 

hårdnande klimat och vi lever i ett prestationssamhälle, vilket vi i olika omfattning blir 

påverkade av. Durkheim menade att vi påverkas mer av samhället än tvärtom och att 

vi inte riktigt har en fri vilja. Vi instämmer inte helt i detta utan menar att också 

samhället påverkas av vårt agerande. Samhället formar visserligen vår uppväxt och 

påverkar vårt sätt att tänka, vilket har inflytande på vår fria vilja. Att så är fallet kan 

klassamhället vara ett exempel på och i ett sådant påverkas en individs 

grundförutsättningar relaterat till klasstillhörighet. Att en individ är ”född” in i en lägre 

samhällsklass behöver inte innebära att individen stannar kvar i denna utan kan genom 

sin egna fria vilja ta sig fram och ”klättra” uppåt på samhällsstegen. Vi menar att 

kraften i vår fria vilja oftast överstiger styrkan i samhällets påverkan att påverka oss.  

 

Både Durkheim och Asplund har tagit upp att människor kan reagera på snabba 

förändringar i livet och att de påverkas av samhället men också av andra människor. 
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Det som skiljer oss åt är sätten att reagera på förändringar, hur sårbara vi är och hur 

påfrestande förändringen är. Den synen delar vi helt men vi vill också framhålla 

betydelsen av det skyddsnät vi har omkring oss.  

 

Av de fyra typerna av självmord som Durkheim (1983) beskriver är det framförallt 

anomiska självmord ett som vi finner har mest koppling mot arbetsgivarna. Löper 

därmed alla människor med ekonomiska svårigheter och social splittring en större risk 

till suicid? Så enkelt anser vi inte att det är, då mycket beror på hur vi som individer 

hanterar svårigheter. Betydelsefullt är också vilket stöd vi har omkring oss men även 

vilka barndomsupplevelser vi haft, vilket Beskow (2000) benämner interpersonell 

värld. Vad vi har lärt oss i uppväxten om relationer och hur vi hanterar dem och 

responderar med varandra benämner Asplund (1987) den sociala responsiviteten. 

 

Även rörande Durkheims andra självmordstyp, egoistiska självmord, gör vi en 

koppling till medarbetare. Det skulle kunna gälla medarbetare som har ett både 

intressant och fritt arbete men där det kanske ändå saknas en gemenskap och 

integration med sina kollegor. Kanske får medarbetaren inte heller den uppskattning 

som behövs för tillfredsställelse och välmående. Skulle sådana förhållanden kunna 

driva någon person till självmord? Ja, vi ser att det i värsta fall kan finnas en risk för 

detta. 

 

Altruistiska självmord är kanske i dagens samhälle mest kopplade till olika terrordåd 

som utförs av exempelvis självmordsbombare. Kanske kan dessa även kopplas till de 

kulturer där anseende och hur man framstår är extra betydelsefulla faktorer. Att där 

förlora anseendet (förlora ansiktet) och bli vanärad kan leda till självmord för att 

därigenom återupprätta anseendet. Vi kan här se en viss koppling till hedersmord även 

om dessa inte är självmord.  

 

Fatalistiska självmord är det som vi minst kopplar ihop med det arbetssamhälle som 

vi har idag i Sverige. På ett mer personligt plan skulle det kunna förekomma om en 

individ lever under ett hårt förtryck och kontroll från någon person så att individen till 

slut inte ser någon annan utväg än att begå självmord. 

 

Angående den sociala responsiviteten, vilken Asplund redogör för, är det mycket som 

har hänt sedan han skrev sin bok Det sociala livets elementära former (1987). Bland 

annat gäller det den omfattande utvecklingen på IT-området, vilken lett till att individer 

ständigt kan vara uppkopplade med varandra i cybervärlden. Vad händer med den 

sociala responsiviteten? Uppfattar vi vad som händer omkring oss och har den sociala 

responsiviteten minskat? Vår uppfattning är att det kanske har skapats en helt ny form 

av responsivitet på så sätt att vi inte är närvarande fysiskt men samtidigt responderar 

vi många gånger oftare med varandra än tidigare, dock via cybervärlden. Detta sätt kan 

upplevas enklare, både på gott och ont, då det kan vara lättare att skriva något som inte 

skulle ha framförts vid fysisk närvaro men också att ignorera en person som försöker 

få kontakt. På det sättet är det ett medvetet val att bli asocial. 
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Just samtal/interaktion mellan människor är viktiga och hos arbetsgivarna bygger detta 

många gånger på en kulturfråga. Finns en stor öppenhet så är det också lättare att prata 

om psykisk ohälsa och arbetsgivaren kan lättare fånga upp tidiga signaler, vilket även 

flera av våra informanter kommit in på. 

 

Asplund tar upp att Durkheim ser den som tagit självmord som en abstrakt 

samhällsvarelse och inte ser individen som en person av kött och blod, och inte heller 

kopplat till den ångest och smärta som åsamkas individen och det är ‘’felplacerat” att 

försöka ändra individens tankar, vilja och de känslor som individen har. Detta är något 

som vi inte alls håller med Durkheim om. Även om samhället har en del i det hela så 

anser vi att det framför allt är just individens tankar och vilja som verkligen kan påverka 

hur individen mår.  Genom att betrakta människan bara som ett ting och inte som den 

person som finns bakom, ett uttryck för den abstrakta socialiteten, finner vi inte är en 

korrekt beskrivning av verkligheten.  

 

Mycket av dagens forskning bygger på Durkheims forskning på ett eller annat sätt, 

vilket vi fann intressant. Den forskning vi tittade på var framförallt sådan som är gjord 

av eller som nämns av Karolinska institutet, NASP, Socialstyrelsen och Statens 

Folkhälsoinstitut (Folkhälsomyndigheten). Dessa organisationer arbetar bland annat 

med att undersöka hur vi kan minska den psykiska ohälsan i samhället. Genom att få 

ner antalet depressioner i samhället minskar man den psykiska ohälsan, vilket Beautrais 

et.al. (2005) visade i en undersökning genom deras PAR-studie. Att arbeta med att 

minska antalet depressioner är något som vi anser är mycket viktigt som ett led i 

ansträngningarna för att förbättra den psykiska hälsan och få ner suicidfrekvensen i 

samhället.  

 

5.1.6 Facebookfråga 

För att få en bredare bild utöver studien, och göra en form av respondentvalidering, av 

vad arbetsgivare gör i situationer där suicid har förekommit, ställde vi efter att vi gjort 

vår analys en fråga i en sluten grupp på Facebook. Frågan var: Har ni känt att ni har 

fått något stöd från er arbetsgivare när ni har mått dåligt eller om ni vet om era nära 

och kära som inte finns med oss längre har fått någon hjälp och stöd? Svaren på denna 

fråga skiljde sig åt och vi sammanfattar kort dessa. Några arbetsgivare hade gjort vad 

de kunnat men bristen på kunskap, och rädsla för att “lägga sig i”, hade hindrat dem 

från att ge det stöd som hade behövts. Andra hade fått ett bra stöd från sin arbetsgivare. 

En person, som blev drabbad av suicid i sin närmaste närhet under skolåldern, fick inte 

stöd alls från skolan, vilket resulterade i psykisk ohälsa längre fram i livet och då fick 

personen ett bra stöd från sin arbetsgivare. 

  

Något som kom fram på frågan ovan och som också framkom i våra intervjuer var att 

man ofta får ett bra stöd från arbetsgivaren när man arbetar med “klienter” som begår 

suicid men om man blir drabbad som anhörig så är insatserna bristfälliga trots att det 

påverkar en som “medarbetare”. Svaren vi fick genom denna facebookfråga visade på 

en liknande bild som vi fått från våra informanter. Vi vill dock framhålla att vi i denna 
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facebookfråga inte har någon kännedom om urvalet och att inga slutsatser i vår studie 

dragits baserat på de svar vi fått. Vi önskade enbart ”testa” av problemområdet efter att 

vi genomfört vår studie men vi fann det ändå intressant att den bild som gavs liknade 

den bild vi fått fram i vår studie.  

 

5.1.7 Utbildning och forskningsmetod 

Tidigare har vi kort tagit upp om Första hjälpen till psykisk ohälsa (MHFA) och en del 

kanske frågar sig varför man ska ha denna utbildning. En person som arbetar med dessa 

utbildningar nämnde vid en föreläsning att precis som man har hjälp vid brand med 

brandvarnare för att förhindra olyckor så behöver man ha mänskliga brandvarnare vid 

psykisk ohälsa. Det är viktigt att kunna se tidiga signaler för att förhindra “olyckor”. 

Denna motivering anser vi är självklar när man tänker på det men vi tycker att det är 

konstigt att inte fler arbetsgivare har tagit till sig denna utbildning, som kan hjälpa till 

att förhindra/upptäcka psykisk ohälsa och därmed i längden rädda liv. Utbildningen 

skulle också kunna minska den stigmatisering som idag finns kring psykisk ohälsa och 

suicid.  

 

5.2 Metoddiskussion/analys 
Att vi valde detta, som vi anser, ganska svåra ämne, psykisk ohälsa och 

självmordsprevention, bygger först och främst på den förförståelse som vi har i ämnet 

men också på att den ökande psykiska ohälsan är ett utbrett problem i samhället. Med 

detta som utgångspunkt ställde vi oss frågan vad arbetsgivare gör i arbetet med psykisk 

ohälsa, då denna kan ha både arbetsrelaterat ursprung eller enbart röra privatlivet men 

det kan också handla om bådadera. Bedriver arbetsgivarna ett uttalat arbete just mot 

självmordsprevention eller lutar man sig kanske “bara” mot föreskriften Organisatorisk 

och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 (Arbetsmiljöverket 2017), vilken handlar om den 

psykosociala arbetsmiljön? Tar arbetsgivarna ett ansvar kring psykisk ohälsa? 

 

Att vi för vår undersökning valde att utgå från en interpretativistisk ansats med 

hermeneutisk inriktning tedde sig naturligt för oss då vi verkligen ville försöka förstå 

och tolka hur olika social- och utbildningsförvaltningar hanterade och arbetade med 

dessa frågor. Ett annat angreppssätt hade kunnat vara att utgå från en viss teori och 

arbeta deduktivt och bortse från förståelsen/tolkningen. Ännu ett annat angreppssätt 

hade varit att välja en kvantitativ undersökning och bara gå på ren statistik och mäta 

problemet, vilket vi dock menar inte skulle gett svar på de frågor vi ställt oss och 

därmed skulle vi frångått vårt syfte med studien. 

 

Beträffande valet att undersöka just medarbetare inom skola, vård och omsorg, vilket 

handlar om personer som är verksamma inom social- och utbildningsförvaltningar i 

kommunerna, kan sägas att det till stor del har sitt ursprung i debatten om arbetsmiljön 

för medarbetare inom vissa kontaktyrken. Medarbetare inom vissa kontaktyrken är 

särskilt utsatta för påfrestande situationer och därmed sammanhängande risk för 

utbränning. Utbränning, menar Maslach (2003), är nära förknippat med och förutsätter 

social interaktion, vilket är fallet för exempelvis lärare och kuratorer.  Vi ville alltså nå 
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en målgrupp som i sitt arbete kommer i kontakt med människor i en utsatt/pressad 

situation och som dessutom många gånger har psykiska problem, vilket under vissa fall 

skulle kunna innebära risk för eller till och med leda till självmord. Vi önskade också 

undersöka en yrkeskategori som arbetar i en tuff arbetsmiljö. Istället för att välja 

medarbetare på social- och utbildningsförvaltningar skulle vi ha kunnat välja 

medarbetare verksam inom blåljusverksamheten, eftersom de kommer i direkt kontakt 

med och också får ta hand om personer som har begått självmord eller gjort 

självmordsförsök. Dock ville vi fokusera på personer med chefsbefattning och som i 

denna roll hade medarbetare, vilka i sin tur kom i närmare kontakt med sina “klienter” 

och detta kunde, medföra en direkt kontakt med problematiken kring psykisk ohälsa 

och också självmord.  

 

För att få ett bredare underlag och kunna komplettera bilden av hur arbetsgivare arbetar 

med psykisk ohälsa och suicidprevention ställde vi också en fråga i en sluten 

facebookgrupp. Vi kunde här inte påverka urvalet förutom att det rörde sig om 

medlemmar i en sluten facebookgrupp och vi är medvetna om att svaren inte hade 

någon betydelse för vår studie utan handlade mer om ett ”stickspår” vi valde att göra 

efter vår analys. Trots detta fann vi det ändå intressant att de svar vi fick gav ett 

liknande resultat som vi redan fått fram genom analysen av studien.  

 

Inspirationen att endast undersöka kommuner fick vi från det Handlingsprogram för 

skydd mot olyckor som finns publicerat på Norrköping kommuns hemsida. Vårt urval 

av intervjupersoner med personalansvar utgörs till en del av en homogen yrkesgrupp, 

vilket skulle kunna innebära en begränsning. Detta faktum gör det samtidigt möjligt att 

hitta skillnader och likheter i hur man arbetar med den problematik vi valt att undersöka 

i de olika kommunerna. Homogeniteten i vårt urval med kommuner och chefer på en 

viss nivå balanseras till en del upp av att informanterna arbetar i kommuner av olika 

storlek, med olika organisationsstrukturer och med olika förutsättningar samtidigt som 

det finns individuella skillnader mellan informanterna i form av ålder, kön, utbildning, 

yrkeserfarenhet och så vidare. Genom vårt tillvägagångssätt gällande urval tror vi 

därför att vi i vår undersökning kunnat belysa det aktuella problemområdet på ett 

trovärdigt sätt. 

 

När det gäller genomförandet kan sägas att vi inte hade någon tidigare erfarenhet av att 

genomföra en semistrukturerad intervju i en studie av det slag vi nu gjort. Däremot har 

vi båda god erfarenhet av att genomföra anställningsintervjuer, vilket vi anser har varit 

till stor hjälp för oss. Själva intervjusituationen var inte främmande för oss men nytt 

för oss var däremot att spela in en intervju och dessutom ställa frågor som handlade 

om ett så pass tungt ämne. Viss självkritik kan riktas mot oss själva vad gäller 

genomförandet av de första intervjuerna inkluderade själva frågeformuleringen. Det är 

lätt att ha för bråttom och inte låta informanterna få den tid som de kanske behöver. 

Under de första intervjuerna var detta något som vi inte beaktade i tillräcklig 

utsträckning men till de fortsatt intervjuerna korrigerade vi detta beteende.   
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Att vi båda två skulle närvara vid varje intervju var något som vi beslutade i ett tidigt 

skede. Att en person fokuserar på att observera och anteckna sådant som inte kommer 

med på en inspelning, såsom kroppsspråk eller sådant som händer runtomkring, och 

därutöver sköter själva inspelningen, underlättar för den som ska intervjua. Därigenom 

kan den som intervjuar koncentrera sig helt på själva intervjuandet. Samtidigt skulle 

man kunna vara kritisk till om detta tillvägagångssätt kan ha stört den man intervjuar. 

Kan det vara lättare att få förtroende som intervjuare om man är ensam att göra detta? 

Hur det förhåller sig med den frågan har vi inget svar på och sannolikt råder det olika 

uppfattningar om detta.   

 

5.2.1 Validitet och reliabilitet  

Så långt möjligt har vi försökt beakta både validitet och reliabilitet. Ett exempel på 

validitet är att vi i våra semistrukturerade intervjuer fått fram det vi avsåg att undersöka 

och i våra analyser har vi även “säkrat upp” validiteten då vi först gjorde våra 

tolkningar enskilt för att därefter gå igenom materialet tillsammans och tagit fram 

relevanta kategorier. Under studiens gång har vi även kontinuerligt ställt oss följande 

frågor: Hur har vår förförståelse med bland annat egen erfarenhet av suicid och psykisk 

ohälsa i vår omgivning påverkat vår teoribeskrivning? Har vi ställt frågor som på något 

sätt "överensstämmer " med den bild vi har om hur dessa frågor hanteras på en 

arbetsplats men också hur synen på dessa frågor är i samhället i övrigt? Kan vi ha styrt 

intervjupersonerna i en viss riktning genom det sätt på vilket vi ställt våra frågor? I 

vilken utsträckning kan vi ha påverkat informanterna överhuvudtaget och kan detta i 

så fall haft någon avgörande betydelse för vad som framkommit? Det handlar om 

forskningsetik men också om studiens validitet och reliabilitet.  

 

Det är högst sannolikt att vi på något sätt påverkat informanterna och deras svar men 

genom att ständigt fundera över problematiken kring vår egen påverkan tror vi oss ha 

hanterat detta på ett godtagbart sätt. Vi finner att vi så långt som möjligt har försökt att 

minska denna påverkan på olika sätt såsom att spela in vad informanterna sagt och att 

hålla oss till frågorna i intervjuguiden i stort. Anpassningar i form av förtydliganden 

och vissa följdfrågor, där det har varit befogat, för att kunna få fram informanternas 

bild/uppfattning har dock gjorts.   

 

Vi måste vara kritiska till om vår förförståelse, som vi nämnt ovan, har påverkat vårt 

arbete då en av oss har en familjemedlem som har begått suicid och den andra har en 

person i sin omgivning som har gjort suicidförsök. Har detta kanske påverkat hur vi 

har ställt våra frågor? Det är inget vi kan utesluta men eftersom vår undersökning var 

inriktad på arbetslivet bedömer vi att denna påverkan varit liten.  

 

Efter vår analys av vår studie ställde vi även en fråga i en sluten facebookgrupp där 

våra resultat i studien bekräftades även här. Att vi gjorde på detta sätt berodde på att vi 

önskade få någon enklare form av respondentvalidering trots att personerna som 

svarade inte var våra utvalda informanter. Genom denna kunde vi se att många delar 

av våra resultat skulle kunna gälla även utanför social- och utbildningsområdet.   
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5.2.2 Etik 

Vi har följt Vetenskapsrådets (2017) fyra etiska krav såsom informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Alla informanter har fått 

information om syftet med studien och att resultaten endast kommer användas till 

denna studie. Informanterna har gett samtycke att delta och haft vetskap om att de när 

som helst kan dra sig ur studien. Vi har också avidentifierat alla informanter så långt 

vi har kunnat. Några etiska dilemman som vi i ett tidigt skede ställdes inför var om vi 

verkligen har tolkat svaren så som informanterna avsåg och likaså om de grupper vi 

intervjuat på något sätt kan bli drabbade av våra tolkningar? Eftersom vi i vår studie 

inte nämner vilka social- och utbildningsförvaltningar som svaren kommer ifrån så 

anser vi inte att någon specifik grupp ska kunna bli “utpekad” på något sätt. Det är ju 

också vår tolkning vi önskat få fram. 

 

En felaktig tolkning eller övertolkning av vad informanterna med egna ord sagt och 

menat, alltså Experience near, vilket vi i vår tur kompletterat med vår tolkning enligt 

Experience distance kan ha påverkat den fortsatta analysen. I denna, där vi valt att 

använda oss av kategorisering, kan också vår tolkning ha haft en inverkan och 

därutöver måste också vår egna förförståelse beaktas, eftersom vi båda har personlig 

erfarenhet av suicid i den egna familjekretsen/ omgivningen. Detta faktum kan ha 

medfört en risk för övertolkning av ordval och kroppsspråk i analysen av intervjuerna. 

Vi har dock tillsammans kritiskt granskat intervjumaterialet för att så långt möjligt söka 

minska risken för en sådan påverkan. Vår erfarenhet var inte heller något som vi 

nämnde något om för våra informanter för att inte detta skulle påverka deras svar på 

något vis.  

 

5.3 Slutsatser 
Studiens syfte var att få kunskap om frågan hur arbetsgivare arbetar med psykisk ohälsa 

och suicidprevention i arbetslivet. Våra frågeställningar var hur arbetsgivarens bemöter 

människor med psykisk ohälsa där risk för suicid kan föreligga och vilka skillnader det 

finns hur arbetsgivare arbetar med psykisk ohälsa och suicidprevention.  

 

De resultat som framkommit i vår studie har gett oss kunskap om hur de arbetsgivare 

som var med i studien arbetar med psykisk ohälsa och problematiken kring detta ämne. 

Det kan vara svårt att bemöta en person med psykisk ohälsa och det viktigaste är att se 

tidiga signaler och våga ta upp frågan och lyssna. Då en arbetsgivare tar tag i problemet 

direkt hittar man oftast bra lösningar.  

 

Det var mer som förenade de två förvaltningsområdena vi undersökt än vad som skilde 

dem åt i deras arbete med psykisk ohälsa och suicidprevention. Skillnader som 

framkom, och då ej relaterat till förvaltning, var relaterade till hur länge man arbetet 

som chef eller varit i arbetslivet och om man deltagit i MHFA-utbildningen eller ej. En 

viktig likhet mellan kommunerna gällde att samtliga hade en krisplan att tillämpa om 

något allvarligt skulle inträffa och alla informanter kände till denna. En särskilt 

intressant likhet, som gällde både mellan olika kommuner och de både 
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förvaltningsområdena, var att arbetet med psykisk ohälsa genomgående fokuserades 

på klienter/elever och mindre mot de egna medarbetarna, vilket vi anser inte borde vara 

fallet. 

 

Vi har tidigare nämnt att det i dagens samhälle kan ha skapats en annan social 

responsivitet än den som Asplund (1987) beskriver och detta som en följd av all social 

media i samband med IT-utvecklingen. Denna företeelse skulle vi vilja benämna social 

digitalivitet. 

 

Att mycket av dagens forskning gav samma/liknande svar i flera delar som Durkheim 

beskriver i sin bok Självmordet (1983) fann vi intressant. Även om det har skett en 

radikal utveckling av samhället sedan Durkheims tid är ändå mycket i detta fortfarande 

oförändrat, vilket vi inte hade reflekterat över tidigare.  

 

Slutligen måste vi även nämna att trots det “svåra” ämnet har alla våra informanter 

varit mycket välvilliga till vår studie och ansåg att det är bra att vi ville skriva kring 

detta ämne. Allt som görs för att öppna upp diskussionen och öka kunskapen kring 

psykisk ohälsa och suicid är bra. Stigmat måste försvinna. 

 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 
Vi har riktat in vår studie mot chefer och hur de arbetar med prevention mot psykisk 

ohälsa och suicid men vi skulle finna det intressant att rikta in sig mot medarbetarna 

för att få en förståelse hur de agerar och tänker kring frågorna om suicidprevention. 

 

Vidare ser vi det intressant att få kunskap kring anhöriga till personer som har begått 

suicid, vilka svårigheter/problematik har de mötts av i sin omgivning. Vilken stöttning 

har de fått från sina egna arbetsgivare? Hur tabubelagt är ämnet kring suicid i deras 

omgivning? 

 

Ytterligare en intressant vinkling som vi kort nämnde i studien är den “machokultur” 

som finns bland män. Håller machokulturen på att förändras? Finns machokulturen 

överallt i samhället eller är det en kulturell fråga? Med tanke på att det är flest män som 

tar självmord skulle detta också vara mycket intressant att studera närmare. 

 

I resultatdiskussionen skrev vi om Asplunds sociala responsivitet och den IT-

utveckling som har skett efter Asplunds studie och IT-utvecklingens påverkan på denna 

skulle vara ytterligare ett intressant område för studier. Hur har digitaliseringen 

påverkat vår interaktion med andra människor och hur har denna påverkat oss själva 

som människa? 
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BILAGA 1, MISSIVBREV 
 

Hej! 

  

 Vi är två studenter som studerar Ledning och strategiskt personalarbete vid 

Linköpings universitet inom institutionen för beteendevetenskap och lärande.  I vårt 

examensarbete kommer vi att göra en intervjustudie då vi vill få en förståelse för hur 

chefer arbetar med psykisk ohälsa och suicidprevention.  Vi vill också få fram hur 

chefer hanterar den förekommande psykiska ohälsan som medarbetarna möter hos 

vårdtagare/ klienter och elever, vilket för dem kan innebära en ytterligare påfrestning 

i en kanske redan tuff arbetssituation. 

  

Intervjun beräknas ta ca 1 timme och vi hoppas att Du vill vara med i vår 

undersökning. 

  

I vårt arbete har vi beaktat de forskningsetiska krav som finns. Kraven innebär att 

• alla uppgifter som framkommer kommer att hanteras konfidentiellt • alla deltagare 

utlovas anonymitet 

• det är helt frivilligt att delta i studien och den som deltar kan närhelst avbryta sin 

medverkan 

• resultatet kommer endast användas i forskningssyfte 

  

Mer information om de forskningsetiska kraven finns beskrivet av Vetenskapsrådet; 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/  

  

Vi hoppas att Du vill delta och hjälpa oss i vår studie. Vid eventuella frågor är Du 

välkommen att kontakta oss.  

  

Intervjuerna planeras att äga rum under mitten/slutet av februari. 

  

Ditt svar om deltagande behöver vi ha senast 2018-02-xx. 

Stort tack för din medverkan. 

  

  

Med vänlig hälsning 

  

Annelie Boström                      Ingrid Gustafsson Åhlin 

070-200 32 42                           073-033 9940 

annbo739@student.liu.se            ingu743@student.liu.se 

  

mailto:ingu743@student.liu.se
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BILAGA 2, INTERVJUGUIDE 
Inledning 

●      Presentation av oss. 

●      Berätta om syftet med undersökningen och hur länge intervjun beräknas 

hålla på. 

●      Berätta om de fyra forskningsetiska principerna som vi skickat ut i 

missivbrevet 

●      Fråga om det är ok att vi spelar in intervjun 

 

Inledande frågor 

●      Vad arbetar du med? 

●      Hur länge har du haft din nuvarande befattning? 

●      Vilken utbildningsbakgrund har du? 

●      Hur länge har du varit i yrkeslivet? 

  

Förebyggande arbete 

●      Vad vet du om NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och 

prevention av psykisk ohälsa. 

●      Vad känner du till om handlingsprogrammet för skydd mot olyckor som 

är beslutat för er kommun? (samma program gäller kommunerna 

Norrköping, Linköping, Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidaberg samt 

också Räddningstjänsten i Östra Götaland). 

-    Har ni några utarbetade delmål från detta? 

●      Vad anser du är viktigt att arbetsgivare gör i ett förebyggande arbete kring 

psykisk ohälsa och suicid? 

  

Psykisk ohälsa/Suicid 

●      Beskriv hur du tycker att man arbetar med psykisk ohälsa och 

suicidprevention på din förvaltning/skola. 

-    Redogör för din bild av det stöd som finns i detta arbete 

-    Upplever du att man arbetar tillräckligt med detta problem på din 

förvaltning/skola? 

●      Hur bemöter du personer med psykisk ohälsa i arbetslivet? 

●      Vilken erfarenhet har du kring psykisk ohälsa eller suicid i din 

omgivning? 

-    På vilket sätt fick du stöd från din arbetsgivare? 

●      Har ni haft ngn som förolyckats i suicid i någon av era skolor/förvaltning? 

-    Anser du att ni i detta fall fick det stöd som hade behövts? 

-      Har ni något handlingsprogram om det skulle uppstå? 
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Samhällets syn på psykisk ohälsa och suicid 

●      Redogör för om du upplever att frågor som rör psykisk ohälsa och suicid 

är svårt att prata om och ta upp rent allmänt i samhället? 

●      Beskriv hur du tycker att du kan diskutera frågor som rör detta ämne med 

chefer och kollegor. 

●      Vad tror du att man kan göra för att det ska bli lättare att prata om psykisk 

ohälsa. 

 

Avslutning 

●      Fråga om det finns något mer som IP skulle vilja tillägga till intervjun 

●      Om inget mer finns att tillägga, tacka för intervjun och den tid som IP har 

varit villig att lägga ner på vår studie. 

●      Informera om vad som kommer att hända. 
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BILAGA 3, DIAGRAM  BAKGRUNDSFRÅGOR 
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