2016:4 / Årgång 57 / 99 kr

För psykisk hälsa

Första året med Självmordslinjen
– ett av Arvsfondens
Guldkornsprojekt 2016

03

Innehåll
04
Första året med Självmordslinjen
Sedan starten i oktober 2015
har 300 volontärer pratat,
chattat och mejlat med över
22 000 unga, gamla, män och
kvinnor i Självmordslinjen.

Utkommer med 4 nr/år.
Årgång 57
ISSN: 2002-4282
Copyright © Mind
(Föreningen Psykisk Hälsa) 2016
Mind, Wollmar Yxkullsgatan 14,
118 50 Stockholm
Ansvarig utgivare: Carl von Essen

10
Mind-index
2016

Mind ges ut av föreningen Mind
www.mind.se

Carl von Essen
Redaktör

MIND
INDEX
Självmordstal
(50%)

Självskattad hälsa
(50%)

Självmordslinjen ett Guldkornsprojekt!
Arvsfonden beslöt i december 2016 att utse Minds projekt Självmordsupplysningen, som var föregångaren till Självmordslinjen, till
ett s k Guldkornsprojekt. Utmärkelsen ges varje år till de Arvsfondsprojekt som varit särskilt framgångsrika med att utveckla en projektidé, nå sin målgrupp och att trygga verksamhetens överlevnad.
Förutom äran får Mind 50.000 kr för att sprida kännedom om linjen.
I detta specialnummer av vår tidning berättar vi historien om Självmordsupplysningen och Självmordslinjen. Samtidigt vill vi tacka alla givare
och medlemmar för deras stöd till detta livsviktiga arbete under åren.
Sist i detta nummer återfinns också en artikel om Mindindex 2016. Indexet visar på framsteg i flera län i Sverige,
men också att självmordstalen har ökat i vissa län.

Redaktionskommitté:
Sven Bremberg, docent
i socialmedicin; Siv Fischbein,
professor emerita, specialpedagog;
Lovisa Sandberg, kommunikatör,
Mind; Ann-Charlotte Smedler,
professor i psykologi; Carl von Essen,
generalsekreterare Mind och Marie
Åsberg, seniorprofessor i psykiatri.
Manus till Mind: info@mind.se
Form & produktion:
Pelle Isaksson
Omslagsfoto: José Figueroa
Tryck: Exakta
Denna tidskrift är tryckt på miljövänligt papper. Mångfaldigande av
innehållet i denna tidskrift, helt eller
delvis, är enligt lag om upphovsrätt
den 30 december 1960 förbjudet
utan medgivande.
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Första året
med Självmordslinjen
”Tack för att ni
räddade mitt liv i natt”
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Johanna Nordin är verksamhetsansvarig för Självmordslinjen på
föreningen Mind.

ATT GE HOPP OCH STÖD
TILL DE SOM INTE ORKAR LEVA
Sedan starten i oktober 2015 har 300
volontärer pratat, chattat och mejlat
med över 22 000 unga, gamla, män och
kvinnor i Självmordslinjen.
Självmordslinjen är en vidareutveckling av Självmordsupplysningen som
startade 2012. Sedan 7 oktober 2015
har vi drivit Självmordslinjen dygnet
runt. Vi öppnade då även möjligheten
att ringa med ett nationellt nummer,
90101, för att nå dem som hellre vill
prata än chatta. Tanken är att vara
tillgängliga dygnet runt, även då inga
andra stödlinjer är öppna.
Medmänskligt stöd för
att motivera till att vilja leva

Självmordslinjen erbjuder medmänskligt stöd eftersom vi tror på kraften i
det medmänskliga samtalet. Vi hoppas
nå dem som behöver stöd för att

berätta vad som tynger dem, när livet
känns för tungt för att orka leva.
Vi vill göra skillnad genom att
försöka ingjuta hopp när det känns
meningslöst, att motivera till förändring när så är möjligt. Vi vill få de
inringande att gripa det lilla halmstrå
som kan göra att de faktiskt orkar ett
litet tag till, tills de åter har fast mark
under fötterna.
Ibland handlar det om att lyssna
när någon berättar sin historia, ibland
om att finnas där för någon som har så
stark ångest att det känns omöjligt att
tro på att det kan bli bättre.
Av den återkoppling vi får från
stödsökande, vet vi att vi gör nytta.
Oavsett om samtalen rör akuta självmordshot, lättare ångest eller ”bara”
ensamhet, har vi åstadkommit något
unikt.
Tema: Första året med Självmordslinjen
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SJÄLVMORD PÅ FLASHBACK STARTADE SJÄLVMORDSLINJEN
Ett tragiskt självmord på Flashback blev starten på
Sveriges enda självmordsförebyggande stödlinje.
Den 11 oktober 2010 startar 21-årige Marcus Jannes en
diskussionstråd på nätforumet Flashback. Rubriken
på diskussionstråden är ”hängning” och första inlägget
kan ni läsa nedan.
Marcus inlägg får flera kommentarer. Några upp
manar honom att besinna sig – att det alltid finns
hopp. Men flera personer är också sarkastiska och
uppmuntrar honom, möjligtvis på skämt, att ta sitt liv.
Efter en och en halv timme fullföljer han sitt självmord, och händelsen filmas av hans webbkamera.
Självmordet blir rikskänt – och tvingar Sverige att
prata om ett nedtystat folkhälsoproblem. Samtidigt
har Carl von Essen just tillträtt som generalsekreterare

Tema: Första året med Självmordslinjen

på Mind, som då hette Svenska föreningen för psykisk
hälsa.
– Det värsta var nästan de sarkastiska kommentar
erna som kom direkt efter inlägget, som ’Lycka till’.
Det blev tydligt att okunskapen kring självmord var
stor, men också att det behövdes ett ställe på nätet dit
unga människor med självmordstankar kunde vända
sig och få stöd, säger Carl von Essen.
Självmordsupplysningen startar

Marcus självmord blev upprinnelsen till chatten Självmordsupplysningen, som lanserades 2012, med finansiellt
stöd av bland annat Arvsfonden, Wallenbergstiftelserna
och flera anhöriga till personer som tagit sitt liv.
Självmordsupplysningen var öppen vardagkvällar
19–22, och bemannades av cirka 40 specialutbildade
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Marcus Jannes liv gick inte att rädda. Men hans minne räddar nu liv dagligen. Här invigs Självmordslinjen av
folkhälsominister Gabriel Wikström. Till vänster Carl von Essen, generalsekreterare på Mind och till höger
Marie Åsberg, seniorprofessor i psykiatri. Foto: José Figueroa.

volontärer, många av dem studenter på psykolog- och
socionom-programmen på Stockholms universitet.
Självmordsupplysningen blir Självmordslinjen

I takt med att Minds kunskap om suicidprevention
ökade, började idén ta form om att bygga ut Självmordsupplysningen till en stödverksamhet som var
öppen dygnet runt, och som erbjöd stöd både via chatt
och telefon. Flertalet europeiska länder har en sådan
dygnet-runt-verksamhet, men inte Sverige.
I början av 2015 inleddes rekryteringen av volontärer
till Minds nya linje. Flera hundra personer djupintervjuades och fick gå en 2-dagars-utbildning. Volontärerna är en brokig skara – de representerar en mängd
åldrar, yrken och intressen.
Inför starten fanns en oro för att uppdraget skulle bli
övermäktigt. Hur ska en vanlig lekman kunna hantera
en samtalstyp som även vårdpersonal tycker är oerhört
jobbiga – att någon funderar på att begå självmord?
Den 7 oktober 2015 – nästan på dagen fem år
efter Marcus Jannes självmord – lanserades den nya
stödverksamheten som fick namnet Självmordslinjen.
Stödlinjen kan nås via telefonnumret 90101 och mind.

se. Oron över svårigheterna med att kunna hantera
samtalen var tämligen obefogad. Volontärerna klarade
uppgiften utmärkt.
– Det handlar helt enkelt om vanlig medmänsklighet.
Det kan egentligen vem som helst göra med lite träning
och stöd, säger Johanna Nordin, verksamhetsansvarig.
Utvecklingen av Självmordslinjen

Vid sitt årsmöte i maj 2016 antog Mind en strategi för
åren 2016–2020. Ett av de centrala målen är att öka
kapaciteten i Självmordslinjen från dagens cirka
20 000 samtal per år, till 60 000 samtal år 2020.
Vi kommer att öka kapaciteten dels genom att
rekrytera och utbilda fler volontärer till vår svarar
central i Stockholm, men också starta svarargrupper på
andra håll i landet. Under 2016 startade en svarargrupp
i Göteborg, och 2017 hoppas vi få igång svarargrupper
på två ytterligare orter.
För att nå målet om ökad kapacitet behöver Mind
ökat finansiellt stöd. Idag (2016) har vi en årsomsättning på cirka 8 mkr. Vårt mål 2020 är att ha en om
sättning på 20 mkr för att ha råd med utbyggnaden av
Självmordslinjen.
Tema: Första året med Självmordslinjen
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ATT PRATA FÖR ATT ORKA LEVA
På ett år har Självmordslinjen tagit emot över 22 000
samtal. Men tio gånger så många försöker nå oss.
Behovet är större än vad som gått att förutse.
På Självmordslinjen går telefonen och chatten varm.
Sedan oktober 2015 har Mind rekryterat över 300
volontärer. De lyssnar och finns till för personer som
har tankar på att ta sina liv. Självmordslinjen är hittills
den enda i Sverige som är öppen dygnet runt dit stödsökande från hela landet kan ringa, chatta eller mejla
anonymt. Behovet av medmänskligt stöd är stort.
– Vi har stort tryck på linjen. Vi rekryterar hela tiden
nya volontärer så att vi kan utveckla verksamheten både
i Stockholm och i övriga landet. Men för att kunna göra
det är vi beroende av mer bidrag och ekonomiskt stöd,
säger Johanna Nordin, verksamhetsansvarig på Mind.
Att nå de som lider i det tysta

Målsättningen med Självmordslinjen är att kunna bidra
till att stötta människor som har det svårt och önskar

Tema: Första året med Självmordslinjen

vara anonyma. Känslor av skam, rädsla och att inte leva
upp till orimliga ideal gör att många människor lider i
det tysta. Syftet är att nå de som inte vågar eller orkar
berätta för någon hur de mår, än mindre söka hjälp.
– Självmordslinjen ger personer möjlighet att
berätta om hur de har det och åtminstone avvakta med
beslutet att ta sitt liv. En förutsättning för att minska
självmord och självmordsförsök är att lyfta tabut.
Forskning visar att självmord i många fall handlar om
en impulshandling. Personer som överväger att ta sitt
liv tvekar ofta in i det sista, säger Johanna Nordin.
Motivera till att orka leva lite till

Minds Självmordslinje bedriver inte terapi eller
behandling utan kan ses som ett komplement, en
medmänniska som lyssnar. Volontärerna använder
förhållningssättet som finns inom Motiverande Samtal
(MI), och försöker stödja de hjälpsökande i att stärka
deras motiv till att orka leva lite till.
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”Självmordslinjen bidrar till att minska den skam och skuld som
människor fortfarande känner när de drabbas av psykiskt lidande som
gör att de inte orkar med sina liv.
Att möta en medmänniska som lyssnar utan att fördöma eller
argumentera och som påminner om att förändring är möjlig kan vara
livräddande!”
Ullakarin Nyberg, psykiater och suicidforskare

”Självmordslinjen hjälper att vilja leva vidare. Det är det
grundläggande och mest viktiga. Men den bidrar även till något mer.
Själva existensen av självmordslinjen hjälper att bryta tabut att vilja
prata om självmord och självmordstankar.”
Liria Ortiz, leg. psykolog

Sedan jag gav ut min bok “Hur jag dog” har jag fått höra många
personliga vittnesmål från människor i svåra situationer. Flera
berättar om hur de blivit hjälpta av att ha någonstans att ringa i mörka
stunder. Statistiken visar också med skrämmande tydlighet vilken
livräddande funktion Självmordslinjen har, både rent instrumentellt
och genom att finnas som ett uttryck för mänsklig omtanke.
Niklas Ekdal, journalist och författare

Tema: Första året med Självmordslinjen

SÅ HIMLA
BRA DAG!
ALLT ÄR HELT
FANTASTISKT!
JAG VILL
BARA INTE
LEVA.
Våga prata om det som
döljer sig under ytan.
Om du, eller någon du känner, mår dåligt och går i
tankar på att begå självmord finns det hjälp att få.
Ring vår självmordslinje på 90101 eller chatta anonymt
med våra volontärer på mind.se. Vi har öppet dygnet runt.

Tema: Första året med Självmordslinjen
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TANDLÖS NOLLVISION FÖR SJÄLVMORD
Ingen människa ska behöva dö genom självmord.
Det beslutet tog Riksdagen 2008. Trots nollvisionen
tar över 1 500 personer sina liv i Sverige varje år.
Staten måste skjuta till resurser för att kunna för
verkliga nollvisionen.
Den svenska regeringen och riksdagen har intensifierat arbetet med att förebygga självmord. 2008 antog
riksdagen en nollvision för självmord, i likhet med den
som finns i trafikpolitiken sedan 1997. I propositionen
”En förnyad folkhälsopolitik”, bedömde regeringen att
”Ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda
utvägen upplevs vara självmord. Regeringen har som
vision att ingen ska behöva ta sitt liv.”
Nollvisionen om självmord är omstridd. Inför riksdagsbeslutet skrev Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen i sina remissvar att det är ”mindre lämpligt” att
formulera en nollvision på liknande sätt som i vägtrafiken på grund av de etiska problem som är förknippade
med självmordsprevention. Myndigheterna föreslog
istället att ha ett övergripande mål att minska antalet
självmord. Flera av de andra remissinstanserna, som till

exempel, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES), Handikappombudsmannen och
Svenska Läkaresällskapet var positiva till nollvisionen.
Carl von Essen menar att det är bra att ha en ambitiös och inspirerande nollvision som målsättning precis
som i trafiken, eftersom självmord är ett så stort och
allvarligt problem.
– Jag tror inte att någon förväntar sig att vi kommer
till en punkt där alla självmord försvinner, precis som
det inte är särskilt sannolikt att antalet trafikdöda ska
minska till noll. Men ändå tycker nog de flesta det är
rimligt att ha en nollvision i trafiken, säger Carl von
Essen.
Han anser också att regeringen behöver prioritera
suicidprevention i mycket större utsträckning.
– Det är positivt att man gett Folkhälsomyndig
heten ett tydligt uppdrag att arbeta strategiskt
med självmordsfrågan på nationell nivå. Men det
krävs mycket mer, inte minst resurser till landsting,
kommuner och ideella aktörer.

FAKTA OM SJÄLVMORD
•
•
•
•
•
•
•

I Sverige är det i snitt 1500 personer som tar sitt liv varje år. Det är fem gånger
så många än som dör i trafiken (300 personer).
Självmord är den främsta dödsorsaken bland unga (15-24 år).
Av de som tar sitt liv är 70 procent män.
Det går ungefär ett fullbordat självmord på tio självmordsförsök.
Kring varje person som tar sitt liv, finns det 15-20 personer som drabbas av sorg.
60 procent av alla som tar sitt liv, har sökt hjälp under det senaste året.
Att ha en stöttande attityd gentemot en person som är självmordsnära,
har en skyddande effekt.

Tema: Första året med Självmordslinjen
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SVERIGE HALKAR EFTER I UTBUDET AV MEDMÄNSKLIGT STÖD

Carl von Essen, generalsekreterare i Mind
tycker att mer resurser ska satsas på
medmänskligt stöd i Sverige.
Foto: Jonas Carmhagen.

Självmordslinjen är Sveriges tredje största stödlinje.
Men Sverige ligger långt efteri utbudet av med
mänskligt krisstöd via telefon.
Det finns i Sverige fem stödlinjer som erbjuder med
mänskligt stöd till personer i kris. Störst är Jour
havande präst, följt av Kyrkans Jourtjänst och Minds
Självmordslinje.

Linjerna erbjuder huvudsakligen stöd via telefon. En
mindre del av stödsamtalen sker via chatt, mejl eller
digitala brevlådor. Undantaget är Mind, där ungefär ¾
av samtalen sker via chatt eller mej (16 500 stödjande
kontakter) och ¼ är via telefon (5800 samtal). Jourhavande präst rapporterar dock att alltfler av deras
stödsamtal sker via nätet.
Minds Självmordslinje skiljer sig också från de övriga

VAD SÄGER FORSKNINGEN OM STÖDLINJER?
Flera vetenskapliga studier har visat att stödlinjer såsom Självmordslinjen kan ha en självmordsförebyggande
effekt. Det är dock svårt att slå fast hur stor effekten kan vara, eftersom det är metodologiskt svårt att jämföra
denna effekt med andra stödinsatser. Flera internationella studier, däribland från Världshälsoorganisationen
(WHO) har dock rekommenderat att självmordsförebyggande stödlinjer bör finnas i alla länder.

Tema: Första året med Självmordslinjen
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SVERIGE LIGGER LÅNGT EFTER NORGE OCH STORBRITANNIEN I UTBUDET AV KRISSTÖD VIA TELEFON
Telefonsamtal

Digitala samtal
(chatt eller mejl)

Totalt antal
kontakter

Avser år

Jourhavande präst

81 000

5 000

86 000

2 015

Kyrkans jourtjänst

25 000

2 400

27 400

2 015

Mind Självmordslinjen

5 800

16 500

22 300

2015-16

Nationella Hjälplinjen

14 000

14 000

2 015

Jourhavande Medmänniska

13 000

13 000

2 015

Befolkning

Stödsamtal/ Självinvånare
mordstal

9 900 000

0,016

11,1

Sverige

162 700
Norge
Kirkens SOS

178 000

14 075

192 075

2 014

5 100 000

0,038

9,1

5 000 000

2015-16

64 100 000

0,078

6,2

Storbritannien
Samaritans

5 000 000

Tabellen visar de fem största linjerna för medmänskligt stöd i Sverige. Minds Självmordslinje är Sveriges tredje största linje, med totalt 22
300 mottagna samtal. De två största linjerna i Norge och Storbritannien är Kirkens SOS samt Samaritans. Dessa två stödlinjer erbjuder 2 respektive 5 gånger fler stödsamtal än summan av de fem största linjerna i Sverige, när man jämför deras stöd med respekive lands befolkning.
Sverige har högre självmordstal än Norge och Storbritannien. Siffran över självmordstal visar bara s. k. säkra självmord (ICD-10 X60-X84).

svenska linjerna med sitt tydliga fokus på självmordsfrågan. Drygt hälften av alla samtal till Självmords
linjen rör självmord. I de andra linjerna är denna andel
mindre.
De fem svenska stödlinjerna tog emot totalt 162 700
stödsamtal under det senaste året. Siffran har ökat
kontinuerligt de senaste åren.
Sverige ligger dock långt efter länder som Norge och
Storbritannien. Den största aktören i Norge, Kirkens
SOS, tog emot 192 000 samtal förra året, vilket alltså
är mer än det sammanlagda antalet för de fem största
svenska linjerna. Om man beaktar att norska befolkningen är hälften så stor som den svenska blir jämförelsen än mer anmärkningsvärd.
Brittiska organisationen Samaritans tog emot 5
miljoner stödsamtal 2015. Visserligen är den brittiska
befolkningen sex gånger större än den svenska, men
även med hänsyn till detta tog Samaritans emot

betydligt fler samtal per invånare, jämfört med de
fem största svenska linjerna. Det är tänkvärt att både
Norge och Storbritannien har klart lägre självmordstal än Sverige.
Stödlinjerna i Sverige är nästan helt finansierade
med privata medel från kyrkan, stiftelser, allmänheten och företag. Det är bara en av de mindre linjerna,
Nationella hjälplinjen, som är finansierade med offentliga bidrag – i detta fall via landstingen.
Det är anmärkningsvärt att det inte tillförs
offentliga medel i större utsträckning till stöd
linjerna. Linjerna utgör ett livsviktigt komplement
till den offentliga vården, och ofta hänvisar psykia
trin patienter till oss.
Vi har för avsikt att tredubbla kapaciteten på
Självmordslinjen de närmaste åren, men för att
kunna göra det krävs finansiering. Det är rimligt att
staten också är med och bidrar.
Tema: Första året med Självmordslinjen
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ATT VÅGA PRATA OM LIVET OCH OM DÖDEN

Maria Ljungström, volontärsamordnare hos
Mind, skriver om tystnaden som stärker ett
tabu och sin egen erfarenhet som styrka.
Foto: Malin Pettersson.

Det finna många myter och sanningar som florerar
runt självmord. Att det kan vara farligt att prata om
självmord, att det kan smitta. Att självmord är en
genomsjälvisk handling. Att någon som bestämt sig
för att ta sitt liv, inte går att stoppa. Sanningen är
att de flesta självmord går att förebygga och det är
snarare tystnaden kring självmord som dödar, inte
tvärtom.
Ända sedan jag var liten har jag fått lära mig att du
inte ska lägga sig i. Givetvis i all välmening. Detta
förbryllar mig dock väldigt mycket, att låta folk vara.
Ett brutet ben eller en hjärnblödning, hur vore det
om vi sa att vi låter det vara?
Jag har under perioder i mitt liv mått dåligt och
haft tankar på att inte vilja leva. Och hela tiden har
jag undvikit att vara ärlig om hur jag mår på grund av
skam och skuld.
Tema: Första året med Självmordslinjen

Min största utmaning har varit att våga fråga både
mig själv och andra hur vi innerst inne mår. Det var
först när jag började som volontär på självmordslinjen
för ett år sedan som många av mina pusselbitar föll
på plats. Här var det just min bakgrund som ansågs
vara min styrka och nu jobbar jag sedan i februari
som volontärsamordnare på kansliet. Min uppgift är
att samordna och stötta volontärerna på självmordslinjen.
”Självmordsintentionen (att ha för avsikt att ta sitt
liv) smittar inte, däremot är tystnad smittsam. Ju fler
som tiger, desto svårare blir det ar en enskild person
att bryta tystnaden, För att tabun ska försvinna är
samtal om tabubelagda ämnen nödvändiga”. Detta
skriver suicidforskaren Ullakarin Nyberg i sin bok
”Konsten att rädda liv – om att förebygga självmord”
Det är tydligt att många människor är väldigt ensamma. Även de som till synes har allt, familj, jobb och

VÅGA
PRATA OM
DET SOM
DÖLJER
SIG UNDER
YTAN.
Om du, eller någon du känne
r, mår dåligt och går i
tankar på att begå självmord
finns det hjälp att få.
Ring vår självmordslinje på 90101
eller chatta anonymt
med våra volontärer på mind.
se. Vi har öppet dygnet runt.

ett socialt nät, kan vara ensamma om sina mörkaste
tankar. Att berätta att man mår dåligt är fortfarande
tabubelagt. Det finns till och med de som uttrycker att
de inte vågar berätta om till exempel självmordstankar
för sin terapeut eftersom de förstått att det skulle kännas jobbigt för terapeuten.
Jag hoppas att det för dig, som för mig, kommer en

dag när du hittar dina egna vägar och där du förhoppningsvis känner mod, styrka och stolthet för vem du
är och vågar prata om det. Utan min resa hade jag inte
suttit där jag sitter idag. Jag är så oerhört tacksam att
det är just min bakgrund som är min styrka.
Var rädd om dig och våga prata om det som gör ont
och våga lyssna på dig själva och andra.
Tema: Första året med Självmordslinjen

17
SVERIGES FÖRSTA KAMPANJ FÖR
ATT STOPPA SJÄLVMORD VANN PRIS
”Om man inte längre vill leva ser man världen med
andra ögon”. Det var inledningen på Minds insam
lingskampanj #medandraögon, som pågick under
februari 2016, i SJs tåg och i Stockholms tunnelbana.
Kampanjen tilldelades ”månadens print” av tid
ningen Resumé.
– Om vi verkligen vill få ner självmordstalen, är det
nödvändigt att på allvar börja tala om självmord.
Vi tror att kampanjen inte bara ska hjälpa till med
finansieringen av en livsviktig verksamhet utan
också leda till ökad kunskap och engagemang för
psykisk hälsa, sa Minds generalsekreterare Carl von
Essen i samband med kampanjens start.
SJ försåg Mind med utrymme på tågen för kampanjen #medandraögon.
– Frågan om psykisk ohälsa är viktig i dagens
samhälle. SJ vill vara ett socialt hållbart företag
och då handlar det bland annat om att ta hand om
sina medmänniskor. Det gör Mind, och kan vi bidra
till deras verksamhet så är vi stolta över det, säger
Krister Svensson, Chef Specialresor och Samarbeten
på SJ.

Kampanjen togs fram av reklambyrån TBWA på
uppdrag av Mind. Få liknande exempel på annonskampanjer finns att luta sig mot. Illustrationerna är
framtagna i nära samarbete med illustratörerna Elin
Sandström och Jennie Ekström.
– För att öka kännedomen och bryta tabun
valde vi att ge en inblick i hur världen ser ut genom
ögonen på en självmordsbenägen person, säger Kalle
Widgren på TBWA.
– Självmord är ett väldigt känsligt ämne, därför
gäller det att väga av på vilket sätt man kommunicerar kring det. Att inte trigga människor till att begå
självmord, utan lyfta frågan om att välja rätt väg ut.

SÅ TYCKTE JURYN FÖR RESUMÉ
Josefin Dahlberg, student på Forsbergs:
Ett ovanligt smart och vackert sätt att göra det här svårbegripliga och tunga ämnet mer greppbart.
Fint!
Alexander Rehnby, ad på Saatchi & Saatchi:
Stark idé och väldigt fint hantverk med finstämd ton. Ett bra recept för att belysa en så blytung fråga
som denna. Väl skapat!

Tema: Första året med Självmordslinjen
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VOLONTÄRERNA
Vi har vid 16 tillfällen utbildat cirka 300 volontärer
varav cirka 50 män och 250 kvinnor. De har alla fått
20 timmars utbildning i psykisk ohälsa, självmords
lära, att förebygga självmord, samtalsmetodik, samt
motiverande samtal. Utbildningen är både teore
tisk och praktisk och har utvärderats som mycket
positiv.
Volontärerna har alla väldigt olika bakgrund, men alla
har ett starkt intresse för att försöka förebygga självmord och många har också egen erfarenhet av psykisk
ohälsa, antingen egen eller en nära anhörig eller vän.
Några har varit med om att närstående tagit sitt liv
och vill nu göra skillnad för att de vet hur fruktansvärt
det är.
– Att en volontär har erfarenhet av psykisk ohälsa
ser vi som en kompetens förutsatt att man har verktyg
att hantera svåra situationer och har bearbetat sin
egen situation, säger Johanna Nordin.
Att få vara en del av den gemenskap som Mind är
och göra en så meningsfull insats är något som många
volontärer uppskattar.
Volontärerna arbetar enligt schema två pass per
månad. De deltar i handledning i grupp och har även
stort stöd av varandra under varje pass. Mind anordnar

fortbildning i olika ämnen för att bygga på den kunskap och kompetens volontärerna har. Fortbildningen
har bland annat handlat om ätstörningar, självskadebeteende, övergrepp och kommunikation.
Vi har ett volontärråd där de som vill kan möta
oss på kansliet några gånger per termin och vara mer
delaktiga och påverka arbetsmiljö och aktiviteter. Man
har där beslutat om att också träffas bara för att lära
känna varandra en gång per månad vilket har varit
väldigt uppskattat.
Flera volontärer uttrycker själva att det också kan
vara oerhört tungt att möta människor med ett stort
lidande, men också att arbetet är både roligt och
betydelsefullt.
Särskilt svåra är situationer där personer har långt
gångna självmordsplaner och ändå är garanterade
anonymitet. I de lägena är volontärens uppgift att uppmuntra den stödsökande att söka akutvård alternativt
identifiera sig och berätta vart hen befinner sig så att
volontären kan larma 112.
Det händer att volontärer lämnas i ovisshet när
människor som mår mycket dåligt lägger på luren eller
loggar ut. På grund av detta har alla volontärer tillgång
till handledning och en bakjour dygnet runt med en
legitimerad terapeut.

VILKA SVARADE?

Tema: Första året med Självmordslinjen
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ATT VARA VOLONTÄR

Emma Holmér är journalist och redaktör
på 1177 och volontär i Självmordslinjen.
Foto: Privat.

Hur kommer det sig att du ville bli volontär?

Jag ville hjälpa, bidra och få användning av min livserfarenhet och kärlek för människor. Jag drivs av medkänsla, har ett intresse för kultur- och samhällsfrågor. Vill
förstå människors existentiella svårigheter och har stor
kunskap inom området psykisk ohälsa via mitt jobb.
Vad är din erfarenhet hittills?

Min erfarenhet är att det är många som är ensamma
och mår dåligt, oavsett samhällsklass, ålder och kön.
Och att det saknas ett utrymme för samtal och lyssnande, utan krav i dagens samhälle. Medmänskligt stöd
kan ge det som psykiatrin misslyckas med! Igenkänning, värme och hopp.
Jag märker också att detta är för mig och att jag vill
fortsätta! Att det fungerar med medmänskligt stöd i
de allra flesta fall och att de metoder vi använder oss av
verkligen fungerar.
Tema: Första året med Självmordslinjen

Känner du att det gett dig något och i sådana fall
vad?

Det har gett mig en trygghet i att det inte är meningslöst att bry sig om och ta sig tid för andra, utan ger
massor! Att jag lärt mig massor och samtidigt känner
allt större ödmjukhet och fått insikt i människors komplexa svårigheter. Alla människor är olika, samtidigt
som det oftast finns något som förenar oss.
Vad ser du som den största utmaningen?

I en del samtal är motståndet väldigt stort, och då
dessa personer återkommer skulle det behövas ett
bemötande som markerar tydlighet i att vi inte kan
erbjuda ett långsiktigt stöd – annars riskerar vi att
drunkna. Volontärerna behöver ha värme och en
stöttande attityd sinsemellan. Handledning och fortbildning är viktigt!
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Vad är den största fördelen?

Ökad erfarenhet av att bemöta människor i kris och
kunskap om psykisk ohälsa. Lärorikt och inspirerande,
kanske vill byta bana i livet efter detta!

Är det någon viss situation som
påverkat dig extra mycket?

Så många, men samtalen har fått mig att förstå hur
viktigt det är att ha ett helt öppet sinne. Diagnoser
förklarar en del, men aldrig allt.

Beskriv ett pass i Självmordslinjen.

Vi gör upp om vem som tar telefonen, oftast tar vi
halva tiden var. Börjar chatta, efter att ha gjort några
utvärderingar som inte gjorts klart sedan förra gången.
Efter att ha blivit varm i kläderna med en chatt startar
jag oftast en till, parallellt. Någon har blivit våldtagen,
en annan har inte mycket hopp kvar. Helt olika livssituationer, helt olika dynamik i samtalen men oftast
funkar det ändå.
Ibland blir det långa chattar på närmare två timmar.
Jag ler och nästan gråter när jag förstår att jag nått
fram till någon, som uttrycker tacksamhet. Tiden går
fort när man är fokuserad och plötsligt har 4 timmar
gått. Oftast får jag spara några utvärderingar till nästa
gång, för då kommer nästa gäng. De verkar mycket
fokuserade på sitt. Alla är snälla och när jag går hem är
det nästan alltid någon lyckokänsla över att jag kunnat
göra något litet för någon, som tydligt uttryckt sitt
tack.

Varför är det viktigt att Självmordslinjen finns?

Övertygad om att vi räddar liv och att det behövs en
anonym hjälplinje där vi inte ställer krav, försöker ”fixa”
folk eller hänvisar vidare. Tror tyvärr att psykiatrin
inte håller måttet idag, och många faller mellan stolarna. Självmordslinjen har fattat var behovet är som
störst och gör en enorm skillnad, men borde få mer
resurser!
Variationerna av mänskligt lidande är oändliga, men
det är aldrig för sent att få igång ett samtal. Och där
samtal finns, finns liv, finns hopp.

DIALOG EFTER ETT PASS
– Hej Elisabeth, ville bara höra, gick ditt pass bra i morse?
– Tack snälla! Ja, det gick ”bra”, 3 långa chattar med unga kvinnor som just skurit sig alternativt
skar sig och som utsatts för sexuella övergrepp, en som sålde sex (sannolikt som ett resultat
av övergreppet). Denna unga kvinna meddelade efter sådär 10 min att hon planerat sitt
självmord och skulle ta livet av sig idag före kl 12, innan dom övriga kom hem. Det är då man
drar efter andan. Men det slutade med samtal om farmor och farfars gård i Blekinge, om ett
älskat syskon och en älskad och orolig mamma. Så efter en dryg timme var planerna nerlagda.
Tack gode gud...

Tema: Första året med Självmordslinjen
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ATT VARA EN LIVLINA I SJÄLVMORDSLINJEN

Elisabeth Arborelius är präst, docent i
psykologi och volontär i Självmordslinjen.
Foto: Privat.

Elisabeth Arborelius är präst, docent i
psykologi och volontär i Självmordslinjen.

Fyra människor varje dag tar sitt liv i Sverige. Det är
den vanligaste dödsorsaken mellan 15 och 44 år. Dygnet runt sitter volontärer uppkopplade via datorer/
telefoner i fyratimmarspass på Minds självmordslinje
och tar emot samtal från förtvivlade, ångestfulla
suicidala människor som inte orkar leva längre.
Brandmän, sjuksköterskor, studenter. företagare,
terapeuter ställer upp gratis för att vara till stöd för
andra i deras totala utsatthet. Att detta sker idag i
vårt högpresterande samhälle, parallellt med terrorhot, massakrer, skolskjutningar, bilbränder – ger en
strimma av hopp i världen.
Mind startade för ett år sedan en självmordslinje
dit man kan ringa eller chatta från hela landet och
prata med en volontär. Idag finns över 300 utbildade
volontärer, allt ifrån erfarna terapeuter till studenTema: Första året med Självmordslinjen

ter till företagare, brandmän, modekonsulenter:
människor som vill göra en insats, människor som
söker något meningsfullt utöver sitt företags vinst
intressen.
Mind intervjuar intresserade personer, kollar deras
utdrag ur brottssregistret, ger en tvådagarsutbildning
och sedan kontinuerlig handledning. Jag är sedan i
våras en av dessa volontärer.
I somras hade jag tidiga morgonpass. Släpade mig
upp i gryningen, fixade en termos med kaffe och
smörgåsar och kopplade upp mig på chatten. Hade min
mobiltelefon till hands om jag skulle behöva ringa 112.
Kaffet och mötena fick mig att snabbt vakna: unga
människor utan hopp om framtiden som skar sig själva,
hade fruktansvärd ångest. Kvinnan som chattade på
midsommaraftonens morgon att hennes man stått vid
rälsen kvällen innan och ämnade gå dit i kväll igen, hon
undrade hur hon skulle orka åka till sina föräldrar med
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barnen och dansa kring midsommarstången. Hur verkligheten drivs till sitt yttersta mellan barnens dröm om
midsommarafton hos mormor och morfar och pappan
som inte orkar leva längre.
Gång på gång alla dessa situationer där allt blir
naket och avskalat – och det enda som finns kvar är
den egna mänskliga kärnan. Ingen utbildning, inga
teorier, ingen erfarenhet i världen kan säga dom ‘rätta’
orden. Det enda jag kan möta den andra människan
med är mig själv som människa.
Under sommaren var min egen personliga situation
tyngd av påfrestningar. Därutöver försvann plötsligt
en av mina båda katter och jag var mycket bekymrad
över vad som kunde ha hänt henne. Mina pass vid
självmordslinjen var den enda tid jag totalt glömde
mina egna bekymmer, så även den lilla kattungen. Det
enda som fanns var en total närvaro med människor
fyllda med ångest, skräck, självmordstankar. Kattungen
kom till rätta samma dag jag skulle åka hem, hade blivit instängd i en bod på en grannes tomt utan mat och
vatten i fem dygn. Ett mirakel att hon kom tillbaka till
livet. Ett mirakel när människor orkar leva och avstår
från självmord.
Minds utgångspunkt är att självmordslinjen
ska befolkas av volontärer som vill vara genuina
medmänniskor och möta andra i ytterst utsatta lägen.
Att man i dagens högpresterande samhälle kan värva
hundratals volontärer som arbetar gratis all möjliga
och omöjliga tider på dygnet – ger en strimma av hopp.
Nu under hösten sitter jag som volontär i Minds lokaler på Södermalm tillsammans med andra volontärer.
Två till sex personer sitter vid datorer /telefoner varje
fyratimmarspass dygnet runt. Man möter varandra,
småpratar, fixar sitt koffein och byter telefoner och
datorer. Dygnet runt. Och vi hjälper varandra.
Volontärerna möts på samma villkor och ställer
självklart upp så fort någon volontär behöver en annan
vid sin sida. Spelar ingen roll om man har tjusigt CV
eller inte. Ingen behöver vara bäst – allt går ut på att
rädda liv. Rädda liv för stunden.

Vad som händer på längre sikt vet ingen av oss – och
det kan ingen heller ta ansvar för. Men väldigt många
självmord sker i ögonblickets förtvivlan. Ofta handlar
det om att vinna tid.
Denna förtätade koncentrerade stämning i rummet
där vi sitter vid telefoner och datorer. Denna värme
och generositet oss emellan. Alla dessa som kommer direkt från sina jobb och går på passet kl 18.00. Alla dessa
beredda att låta sig avskalas i mötet med det mest
nakna och utsatta. Den unga flickan som ringer medan
hon skär sig med rakblad i handleden, “Skär du dig
just nu medan vi chattar?” “Vad säger du om jag svarar
ja?” “Då säger jag att jag omedelbart slutar chatta med
dig, vi sitter här för att till varje pris rädda liv, men vi
vägrar vara närvarande när någon försöker ta sitt liv”
“OK, jag slutar då” – och så leder det timslånga samtalet
fram till den för henne ytterst skamfyllda berättelsen
som hon aldrig någonsin berättat förut men som
underlättas av anonymiteten: sexuella övergrepp från
10–16 års ålder.
Ibland blir det extra skarpt läge, då alla hjälps åt, för
att förhindra att någon ska hoppa vid Centralen, 112
kopplas in, psykjouren och dylikt. Kanske gick det att
förhindra denna gång, men när blir nästa gång?
Verksamheten bygger på det faktum att den som
kontaktar så gott som alltid är ambivalent, att det
finns något som får den hjälpsökande att likväl tveka.
Och att som volontär kunna få fram både det som gör
att man känner sig inte orka leva längre – men också
det som gör att man tvekar och att lyfta fram detta.
En chatt började med: “Har bestämt mig för att ta
livet nu på söndag, vad ska jag säga till min syster?”
Men efter en timmes chattande hade kärleken till
denna yngre syster fått den hjälpsökande att lägga ner
sina planer. Tills vidare.
När nyheterna i media handlar om terrordåd,
skolskjutningar, massakrer, bilbränder, stenkastning
och så vidare i all oändlighet – då ger det mig hopp att
“vanliga” människor möts i de mest utsatta situationer
för att hjälpa varandra att orka leva vidare.
Tema: Första året med Självmordslinjen
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Claes Wiberg är konstnär
och volontär i Självmordslinjen.

Ett pass i Självmordslinjen

Jag tycker det är viktigt för både mig och själva
samhällsstrukturen att få vara en del av ett sam
hällsbygge där solidaritet, omtanke och omsorg står
först.
Då Minds upprop om volontärsuppdraget gick förbi
mig, var valet enkelt att göra. Jag har fått vara en del
i en struktur där jag bidragit för att göra världen en
aning bättre.
Hela situationen är ett givande/tagande vilket
jag formulerade i ett inlägg på Facebook nån gång i
somras:
”Kom till kontoret strax för klockan sex i morse
för mitt ordinarie pass. slog igång telefon och chatt i
väntan på kontakt. Några chattar, några samtal senare
och den här torsdagsmorgonen var som vanligt. Men
ändå inte, ett samtal tog jag med hem, ett samtal som
gjorde min dag. Tack till dig som ringde, för nu, några
timmar senare, känner jag mig utvald att få vara en del
i det här kugghjulet som Mind och självmordslinjen är.”
Att i varje ögonblick stå inför något som jag kanske
är med och gör till något som avgör en annan människas situation till bättre än innan. För mig blir solidariteten synlig för både oss som deltar och de som söker
sig till Mind.
Tema: Första året med Självmordslinjen

Det är tidig morgon. Jag ställer i ordning frukost åt min
dotter, packar med en smörgås, en påse té och cyklar till
Wollmar Yxkullsgatan 14. Sätter igång dator med chattprogram och telefon. Fixar mitt té, sätter på P2-musik
eftersom jag oftast är ensam på mitt pass. Väntar.
Pling i telefonen och en röst jag känner igen finns
där. Hen och jag pratar runt om en del vardagligheter,
hen säger något om sin döda mor och sina frånvarande
bröder och vad det kanske blir till middag. Det är stort
och smått medan regnet faller där hen är och mellan oss finns det en massa värme. Vi säger hej hej och
radion spelar nån cellokonsert.
På chatten möter jag en ung kvinna med självskade
beteende som oroar sig för hur den här dagen kan
komma att bli. Det är något i skolan som gör henne
rädd och hon undrar förvirrat över sakernas tillstånd.
Jag gör vad jag kan så att vattenytan fortsätter vara
där den är. Bekräftar, ställer öppna frågor, reflekterar
och prövar att sammanfatta vad vår chatt handlat om
när mitt pass närmar sig då jag ska gå hem. Hon säger
att hon känner sig en aning lugnare och tackar för
samtalet innan vi avslutar.
På julaftonskväll hade jag ett samtal med en ung
kvinna och det samtalet gjorde skillnad både för henne
och mig.
Då jag tänker på varför självmordslinjen finns kan
jag fysiskt känna hur solidaritet lyser upp det mörker
som delar av vår verklighet just nu befinner sig i och
det gör mig glad.
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TACK
Här är ett axplock av den återkoppling
vi fått från våra stödsökande.
”Tack för att ni finns! En nära bekant till mig hade
bestämt sig, men ändrade sig efter ett samtal med er.
Tack.”
”Hej! Jag vill bara tala om hur mycket stöd just Mind
är för mig. Ni gör ett fantastiskt jobb och det ni gör
är så viktigt och bra. Jag har verkligen fått det stöd
jag behöver ifrån er och ni betyder så mycket för just
mig. För mig är Mind en förening med mänskliga
hjältar.”
”Jag vill tacka er. För ert fantastiska arbete. Att
kontakta er var mitt första steg mot att få mitt liv
tillbaka. Idag har jag börjat med medicin, psykologsamtal och jag är glad. Tack för att ni finns.”
” Tänkte bara skriva tack för att ni lyssnade för ett
tag sedan, gick från en dålig plats till en bra, kram :)”
”Tack för att ni räddar liv <3<3<3️”
”Ni gör ett faktiskt jobb och för mig betyder ni
massor. Att veta att det finns en medmänniska som
lyssnar och finns där är stort för mig. Tack för att ni
finns”
”Jag vill ännu en gång tacka för det underbara stöd
som jag fick ikväll. Ett stöd som för mig betyder så
oändligt mycket. Ni har hjälpt mig så mycket och jag
vet inte hur jag ska kunna tacka er. Utan er så hade
jag inte klarat det som jag har klarat. Ni är så viktiga
och det jobb ni gör är också så oerhört viktigt och
värdefullt. Tack för att ni finns fina fina ni!”

”Ni behövs verkligen och gör en fantastisk insats!!! Så
viktigt att inte vara rädd för att ”lägga sig i” vi måste
våga prata om självmord. Att bara få säga till någon....
Ta inte livet av dig – det blir bättre. Kan rädda en
människa i självmordstankar. Finns så många männi
skor därute som inte har någon närstående att prata
med. Eller så har man familj, släkt, vänner och kollegor, men ingen vill lägga sig i. Vissa är rädda och vissa
orkar inte lyssna på den som mår jättedåligt eller har
en djup depression. När en person tar sitt liv så är det
en permanent lösning på ett tillfälligt problem. En tid
då en person mår dåligt eller är djupt deprimerad kan
ha olika orsaker och en sådan period kan pågå i dagar,
veckor, månader eller år. Oavsett vilket så är det en
tid att lära av. En tid att vila, då orken är mindre. En
tid då man bör akta sig för att vara för mycket med
sig själv. Vi behöver alla varandra. Tack gode Gud att
ni finns”
”Hallå! Min kompis var nära att ta livet av sig här för
ett par timmar sen. Hon chattade med någon av er,
ett längre tag men det bröts. Hon ringde sin mamma
och hon har kommit in på sjukhus. Hon försöker få
tag i er för att tala om för volontären hon chattade
med att allt är bra och att det var hennes förtjänst
att hon ångrade sig. ”Hon var så snäll. ” Hon tror
att hon är i sextioårsåldern.Så jättefint om ni kan
förmedla detta. Det betyder mycket för henne. Jag vet
inte hur vi ska kunna tacka er!!!!”

Tema: Första året med Självmordslinjen
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DE STÖDSÖKANDE
Våra stödsökande är anonyma. Vi har ingen möjlighet
att ta reda på var de befinner sig eller vilka de är. Den
information som vi har om dem, har de själva lämnat
till oss. I samband med varje samtal frågar våra volontärer efter ålder och kön, så att vi kan följa upp statistiken. Men inte alla vill svara och det behöver man inte
heller, för hos oss ska man kunna känna sig trygg.
Vi har också svårt att veta vad som hände efter
samtalet. Det kan vara det tyngsta för volontärerna
att bära. Genomförde den stödsökande självmords
försöket? Hade jag kunnat göra något mer?
Att som stödsökande veta att en volontär sitter
utan ersättning bara för att hen vill vara till nytta och
göra världen lite bättre är ibland mer effektfullt än att
träffa sin terapeut som ”gör sitt jobb för att hen får
betalt”.

Det är främst unga och kvinnor som hör av sig via
chatten, medan äldre personer och män föredrar att
kontakta Självmordslinjen via telefon. 45 procent av
samtalen i chatten är med unga i åldern 15–24 år.

DIALOG EFTER ETT PASS

Tema: Första året med Självmordslinjen
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”DETTA ÄR MIN SISTA CHANS. ANNARS TAR JAG MITT LIV”
Ida Staberg, 18 år, har egen erfarenhet
av att må dåligt. Hon har vänt sig till
Självmordslinjen för att prata om sina
tankar.
Alla som hör av sig till Självmordslinjen
är anonyma och vi är måna om
att skydda deras identitet. Ida har
kontaktat oss och valt att framträda
med sin berättelse.

Hur kommer det sig att du hörde
av dig till självmordslinjen?

Jag hade under en lång tid mått otroligt dåligt psykiskt. Jag visste inte riktigt vad jag skulle ta mig till och
såg lösningen att ta mitt liv.
Då jag innerst inne var en aning tveksam till om jag
skulle utföra denna typ av handling eller inte satte jag
mig direkt och började googla. Då kom Minds sida upp
och jag fann den hjälpen som fanns där.
Jag bestämde mig för att ”innan jag tar mitt liv ska
jag försöka se om det finns en annan lösning”. Efter ett
par försök kom jag fram och fick prata med en tjej där.
Hur upplevde du samtalet/samtalen?

Jag har både chattat och ringt, oavsett vad så har jag
upplevt samtalet som väldigt bra. Jag behövde inte
känna någon press att prestera och inte heller dölja mig
själv. Personen i andra änden visste ju inte vem jag var.
Tema: Första året med Självmordslinjen

Varför var samtalet viktigt för dig?

I de fall då jag har hört av mig till självmordslinjen har
jag suttit med tanken att ”detta är min sista chans,
annars tar jag mitt liv” vilket innebar att dessa samtal
var livsavgörande för mig.
Samtalen fick mig att avstå destruktiva handlingar
de gånger jag tog den hjälpen. Det var även Mind som
fick mig att våga söka hjälp för att bearbeta våldtäkter
jag utsatts för, där jag lagt skulden på mig själv.
Hur var bemötandet i samtalet?

Det var oftast lugnt. Det var väldigt icke-dömande
och jag kände mig okej när jag var mig själv. Det fanns
någon som lyssnade, såg och respekterade mig så som
jag är. Jag fick mina tankar ifrågasatta och fick tips
på alternativa tankar. Jag fick nya perspektiv att se på
livet.
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Hur kändes det efter samtalet?

Efter samtalet var jag fortfarande tveksam. Ambivalensen fullkomligt rev inom mig och jag hade mycket
ångest. Men tankarna om att ta mitt eget liv förminskades lite och jag fick upp ögonen för att det kanske
kan bli bättre tillslut.
Personen i andra änden fick agera mitt vikarierande
hopp.
Skulle du höra av dig igen?

Om jag skulle må jättedåligt och tankarna som idag är
borta skulle komma tillbaka skulle jag absolut höra av mig.

Att ta livet av mig kan jag inte ångra, så bäst att
prova alla alternativa lösningar först!
Skulle du rekommendera självmordslinjen
till andra?

Absolut! Det har jag redan gjort. Jag har en blogg
där jag rekommenderat självmordslinjen.
(nouw.com/idakatarina)
Jag tycker det är otroligt viktigt att de som sitter i
självmordslinjen skall förstå vilket otroligt fint jobb de
har. Jag vill att de ska veta att de säkerligen räddat fler
liv än bara mitt!

VAD HANDLAR SAMTALEN OM?
Många samtal handlar om ångest, och volontären
hjälper ofta till att bära det svåra en stund, ibland så
att det akuta ångestanfallet går över, andra gånger så
att det i alla fall lättar något.
Ungefär 23 procent av alla samtal handlar om självmordstankar och cirka 15 procent handlar om akuta
självmordshot. När detta händer försöker vi alltid få
tillstånd från den stödsökande att ringa 112. Eftersom
alla som hör av sig till oss är anonyma, är vi beroende
av att de frivilligt ger oss sina uppgifter. I många fall
går de stödsökande med på detta.

• Unga som inte tror på en framtid och inte har
någon vuxen att vända sig till.
• Äldre ensamma personer som verkligen inte har
någon att prata med alls.
• Personer som talar om att göra andra människor illa.

Vad är svårast?

• Att stödja någon som beskriver sitt liv som helt
meningslöst, där det kan vara svårt att se några
ljuspunkter alls.
• Barn som far illa, där vuxna sviker och det inte
verkar finnas någon klok person för barnet att
vända sig till.
• Vuxna som tycker sig förlorat allt:
jobb, pengar och relationer.
Tema: Första året med Självmordslinjen
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CHATTEXEMPEL
Chatt 1

Nu måste jag tyvärr börja lämna över
min dator till en kollega snart.
Hur känns det nu när vi pratat ett tag?
STÖDSÖKANDE: Okej, men tack så mycket! Det
känns bättre! Det är skönt att fått prata med
någon snäll förstående :)
VOLONTÄR: Jag tror verkligen på dig.
STÖDSÖKANDE: Tack
VOLONTÄR: Och tack för att jag fick prata med
dig.
VOLONTÄR:

STÖDSÖKANDE TACK DESAMMA!
VOLONTÄR: Ta hand om dig ikväll och hör av
dig till oss när som helst om du känner att du
behöver!
STÖDSÖKANDE: Hejdå och tusen tusen tack!! Det
ska jag göra! Tack desamma :)
VOLONTÄR: Tack själv! =) Hej då!

Chatt 2

Jag vet att du inte vill berätta för
någon om vad som har hänt och att du inte vill
söka vård och jag ska inte försöka övertala dig
att göra det om du inte vill. Det är helt upp till
dig vad du vill göra. Men om du skulle ångra dig
så har akutmottagningen för våldtagna kvinnor
telefon nr 08-616 46 70 och de har öppet dygnet
runt.
STÖDSÖKANDE: Jag vill! Jag var bara rädd! Tack så
mycket!
VOLONTÄR: Det var så lite! Måste säga att jag
tycker att du är oerhört stark och modig som
orkade och vågade berätta för mig vad du råkat
ut för.
STÖDSÖKANDE: Tack!
VOLONTÄR: Det är jag som ska tacka för att du gav
mig förtroendet och berättade!
VOLONTÄR:

Chatt 3
VOLONTÄR: jag tycker du borde berätta för någon
mer när du vågar
STÖDSÖKANDE: Du får jag fråga en sak
VOLONTÄR: absolut
STÖDSÖKANDE: Blev jag våldtagen?
VOLONTÄR: det tycker jag att det låter som
STÖDSÖKANDE: Det låter hemskt
VOLONTÄR: det är bra att du berättar. Det är han
som är hemsk
STÖDSÖKANDE: Jag gråter
VOLONTÄR: jag förstår det är ok
STÖDSÖKANDE: Jag hatar att gråta
VOLONTÄR: det är inte farligt, även om det känns jobbigt
STÖDSÖKANDE: Blir svårt att andas
VOLONTÄR: ta djupa lugna andetag
VOLONTÄR: det kommer dra förbi
STÖDSÖKANDE: Jag försöker

Chatt 4
VOLONTÄR: Hej, du har kommit till Minds självmordslinje
STÖDSÖKANDE: Hej
VOLONTÄR: Vad har fört dig hit ikväll?
STÖDSÖKANDE: Jag vet inte
STÖDSÖKANDE: Funderar på att begå självmord
VOLONTÄR: Har du haft tankar om det förut någon
gång?
STÖDSÖKANDE: Ja återkommande tankar. Har gjort
flera självmordsförsök
VOLONTÄR: Jag är glad att du fortfarande finns här.
Hur har det känts efter försöken du gjort?
STÖDSÖKANDE: Som ett misslyckande. Men vet att
det är fel väg att gå
VOLONTÄR: Så du känner att det inte är den rätta
vägen att gå men du mår så dåligt att du inte vill
leva, stämmer det?

Tema: Första året med Självmordslinjen
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Ja precis så
Har så mycket ångest just nu vet
inte vart jag ska ta vägen
VOLONTÄR: Jag hör att du har det tufft. Har du nåt
knep du brukar ta till när ångesten kryper på?
STÖDSÖKANDE: Har tagit en medicin men den
hjälper inte
VOLONTÄR: Förstår. Har du haft den länge?
STÖDSÖKANDE: Ja det har jag. Det gör så ont i
mitt hjärta. Det är som ett tryck och hugger
känns som en kniv
VOLONTÄR: Det låter jobbigt. Jag hoppas du kan
skingra tankarna lite och att det lättar om vi
pratar en stund
STÖDSÖKANDE: Tack. Står inte ut med smärtan
STÖDSÖKANDE:
STÖDSÖKANDE:

Chatt 5
STÖDSÖKANDE: Fuck vad livet är svårt! Känner
mig så jävla värdelös
VOLONTÄR: Hopplösheten kan verkligen kännas
överväldigande. Och speciellt när hon gick
utan någon som helst förklaring. Är du ensam
hemma?
STÖDSÖKANDE: Ja ingen vet om hur dåligt det
egentligen är
STÖDSÖKANDE: Vet inte vem jag ska prata med
STÖDSÖKANDE: Vad ska jag göra nu? Vem är jag
ens när jag är ensam?
VOLONTÄR: Vad tungt att bära på alldeles ensam!
Jag finns här för dig just nu. Känner du igen den
här känslan sedan tidigare?
STÖDSÖKANDE: Nej... aldrig känt mig så här ledsen
innan. Vet inte vad jag ska göra med allt som gör
så jävla ont.
VOLONTÄR: Hur har du tagit dig igenom hela
dagen?
STÖDSÖKANDE: Sagt till alla att det bara är bra
men var tvungen att låsa in mig på toaletten
och gråta flera gånger. Ser på alla andra som är
så jävla lyckliga och vem är jag? En looser. Jag
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vill bara att det ska göra ont i kroppen istället
för sånt här som bara värker i hjärtat.
VOLONTÄR: Du har blivit lämnad, och det finns
få saker som gör så ont som att få hjärtat
sönderslitet. Du är så sjukt ledsen just nu men
har ändå varit helt galet stark genom att ta dig
igenom dagen.
STÖDSÖKANDE: Vem kommer någonsin vilja ha
mig??? Hur ska jag klara mig imorgon? Och dagen efter det? Vill bara att det ska bli kväll hela
tiden så kan få sova istället för att le och säga
att allt bara är bra...
VOLONTÄR: Hur skulle det vara ifall du var ärlig
och berättade att livet är skit, och att din flickvän precis har lämnat dig?
STÖDSÖKANDE: Då skulle alla få veta att hon
aldrig tyckte om mig och att jag aldrig var värd
henne som jag visste hela tiden. Och så skulle jag
bli ännu ensammare. Vem fan orkar med någon
som bara är ledsen hela tiden??
VOLONTÄR: Du kämpar så hårt med dig själv. Hur
skulle du agera om en bekant skulle berätta
för dig att någon hade lämnat hen och att hen
mådde skit?
STÖDSÖKANDE: Men det är skillnad. Jag har alltid
varit den glada killen och aldrig den som vill ha
hjälp.
VOLONTÄR: Även den gladaste får må dåligt och
får behöva hjälp av andra. Det är omöjligt att gå
igenom ett helt liv utan att känna precis som du
känner just nu. Det är helt okej.
STÖDSÖKANDE: Kommer det någonsin ta slut och
gå över???
VOLONTÄR: Av både egen erfarenhet och erfarenhet av personer jag har pratat med här på chatten, så kommer det gå över tillslut. Även om det
inte känns så precis nu. Men det tar tid. Och det
måste få ta tid. Det kan ta allt från några dagar
till månader. Men det kommer att lätta, hur
långt bort det än känns.
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STÖDSÖKANDE: Hur gör man under tiden då? Jag
vet inte hur jag ska göra för att orka andas. Jag
är så jävla rädd för att träffa henne på stan
VOLONTÄR: Det finns ingenting som kan skydda
dig från att möta henne på stan, tyvärr. När
det gäller saker att göra under tiden när det är
som jobbigast är otroligt individuellt. Det måste
kännas bra för dig. En del brukar gå cold turkey
och ta bort personen från alla sociala medier, ta
bort kontakt i telefonen och bara fokusera på
någonting annat intensivt under en period.
VOLONTÄR: Sitter du fortfarande på golvet i
köket?
STÖDSÖKANDE: Nej nu går jag runt i lägenheten.
Kan inte sitta still
VOLONTÄR: Finns det någonting som du brukar
göra när du är nere?
STÖDSÖKANDE: Typ träna...
VOLONTÄR: Att träna är definitivt en bra strategi
för att få ut massa känslor.
STÖDSÖKANDE: Jo kanske
VOLONTÄR: Men kanske inte ikväll, hur tänker du
att du ska hantera natten?
STÖDSÖKANDE: Försöka sova… det kanske känns
bättre imorgon. Jag hoppas det iaf
VOLONTÄR: Är det skola hela dagen imorgon
också?

Jo, får se om jag orkar hela dagen
Sömn brukar vara ett bra recept att
få tid att gå, och det kommer att kännas bättre
ju fler dagar som går. Men det är viktigt att du,
precis som du säger, lyssnar på din kropp och på
vad du orkar just nu.
STÖDSÖKANDE: Får man prata här fler gånger om
man behöver?
VOLONTÄR: Absolut. Du är välkommen precis så
många gånger som du vill. Vi lyssnar gärna. Hur
tar du hand om dig på bästa sätt just nu?
STÖDSÖKANDE: Jag ska gå och duscha och sen
försöka sova. Kanske titta på någon serie.
VOLONTÄR: Det låter som en bra plan. Hur mår
du efter att ha fått pysa ut lite kring hur du har
det?
STÖDSÖKANDE: Det känns lite lättare... även om
det gör ont fortfarande
VOLONTÄR: Skönt att höra att det har lättat lite
grann. Och du, det får göra ont. Det är helt okej.
Jag tror att de flesta kan relatera till hur du känner dig. Även om de inte vet exakt.
STÖDSÖKANDE: Tack för att du har lyssnat
VOLONTÄR: Tack för att du har delat med dig. Ta
hand om dig!
STÖDSÖKANDE: Detsamma
STÖDSÖKANDE:
VOLONTÄR:

Tema: Första året med Självmordslinjen
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FINANSIERING
Självmordslinjen finansieras av gåvor och donationer
från stiftelser, företag och privatpersoner. Många
utgår från att en tjänst som Självmordslinjen
finansieras av samhället, men så är tyvärr inte fallet.
I stället har vi fått vara kreativa och be om gåvor och
donationer från andra håll. Och som tur är har vi
genom åren stöttats av en hel del fantastiska stiftelser,
företag och privatpersoner. Utan dem och utan våra
volontärer, så skulle Sverige inte ha en dygnetruntöppen stödlinje för självmordsnära personer. Ett jätte
tack till er alla. Ni räddar liv!

Byggnadsstiftelsen S:t Erik
Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond
Stiftelsen Hjälpfonden
Rosenbladska Stiftelsen, gren Cecilia Herman-Nilsson
Idéer för Livet (Skandia)
Gustaf Söderbergs Stiftelse
Gustav Vasagården
Martin Lundberg
Elisabet Åkesson
Lannebo fonder
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
Kosmetikkedjan Kicks
Hector Rail

Donationer:

Arvsfonden
Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Solstickan
Kavlifonden
Infinity
Clas Groschinskys Minnesfond
Kronprinsessparets stiftelse
Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda Fonden
Kronprinsessan Margaretas Minnesfond
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse
Åhlén-stiftelsen
SJ
Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond
Hedvig och Paul Boréns Stiftelse
Oscar Hirschs Minne
Kempe-Carlgrenska Fonden
Jan Åkesson
Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse
Timmermansorden
Lars Hiertas Minne
Lott och Nils Rosenblads Stiftelse
Åke Wibergs stiftelse
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samt 2178 modiga privatpersoner, med hjärtat på det
rätta stället.
Ett stort tack till alla som hjälpt oss finansiera
Självmordslinjen. Utan er och våra volontärer,
hade vi inte funnits!
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VAD KOSTAR SJÄLVMORDSLINJEN?
Vi får ofta frågan om varför vi behöver gåvor och
donationer, när verksamheten bemannas av oavlönade
volontärer? Den bistra sanningen är att det kostar
en hel del att driva en stödverksamhet, trots att den
baseras på frivilligarbete.
I Självmordslinjen arbetar cirka 300 volontärer; det
arbetet måste ledas, styras och kvalitetssäkras. Och så ska
volontärerna schemaläggas. När någon blir sjuk måste vi
finnas till hands för att se till att passet täcks ändå. Idag
har vi två heltidsanställda på Mind för att driva detta arbete, en verksamhetsansvarig och en volontärsamordnare.
För att volontärerna ska vara beredda på sitt uppdrag,
måste de utbildas. De får över 20 timmar grundutbildning innan de börjar och erbjuds kontinuerlig fortbildning när de är igång, för att utveckla sin kompetens.
Eftersom våra volontärer har ett av Sveriges tuffaste
volontäruppdrag, vill vi att de har stöd och hand
ledning. Därför har de tillgång till en bakjour med legitimerade terapeuter samt får regelbunden handledning.
Samtalen till oss kostar en markering för den stöd
sökande. Det innebär att vi står för resterande samtalskostnad. Vi vet att personer med psykisk ohälsa, ofta

har en ekonomiskt utsatt situation. Därför är det en
principsak för oss att samtalen inte kostar pengar.
För att våra volontärer ska ha lätt att ta sig till oss,
har vi ett kontor som ligger nära så många kommunikationssätt som möjligt. De sitter i speciellt inredda rum
för att dämpa ljudnivån. För detta betalar vi lokalhyra.
Teknik och IT är en annan post som kostar en hel
del för oss. Det måste finnas fungerande dator och
telefon samt licenser till programvaror.
Exempel på kostnader för Självmordslinjen:
• Arbetsledning
• Schemaläggning
• Grundutbildning
• Fortbildning
• Handledning
• Tillgång till bakjour
• Telefoni
• IT/Teknik
• Lokalhyra
• Trivselåtgärder
• Förtäring

VAD KOSTAR SJÄLVMORDSLINJEN?

Tema: Första året med Självmordslinjen
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DU KAN HJÄLPA!

Ge bort ett samtal

Ett samtal till Självmordslinjen motsvarar 190 kr.
Skänk ett medmänskligt samtal genom att swisha
190 kr till 90 08 53 3.
Din gåva om 190 kr medför att vi kan stödja en människa som befinner sig i kris. Vi lyssnar och vägleder,
utan att döma. Vi skapar ett tryggt rum där personen
kan få lindring för stunden.
Vill du ge större gåvor eller donationer? Då kan du
t.ex. sätta in din gåva på plusgiro 90 08 53-3, eller skänka
din gåva via vår hemsida, mind.se.
Du är också alltid välkommen att kontakta oss på
givarservice@mind.se eller via 08- 34 70 65.
Bli volontär

Som volontär i Självmordslinjen stödjer du personer som
mår psykiskt dåligt och kanske har självmordstankar. Du
lyssnar och försöker motivera dem till att vilja leva.
Tema: Första året med Självmordslinjen

Uppdraget är oavlönat och innebär arbete i vår stödlinje (telefon och chattstöd) två pass per månad. Du
behöver avvara cirka 10–16 timmar per månad inklusive
fortbildning och handledning.
För att arbeta som volontär på Minds Självmordslinje behöver du vara bosatt i Stockholmsområdet och
vara över 25 år (alternativt bo i Göteborg där vi nyligen
startat en lokalförening).
Att vara en del av Minds Självmordslinje är utmanande men fantastiskt, eftersom det ger mycket
tillbaka i form av personlig utveckling och en känsla av
att få göra något gott för andra människor.
Låter detta intressant? Gå in på mind.se för att
boka in dig på ett informationsmöte.

Ge bort ett
livsviktigt
samtal
“Självmordslinjen räddar liv. Det
är inte farligt att må dåligt, men
det kan vara farligt att inte prata
om det”
Kajsa Grytt
För 190 kr kan vi genomföra en chatt
eller ett telefonsamtal med någon
som har tankar på att ta sitt liv.
•
•
•

SMS:a mind190 till 72980
Swisha till 900 85 33
Eller gå in på mind.se

Ett stort tack för din gåva!
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MINDINDEX
2016
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Johanna Hoffsten är folkhälsovetare med
inriktning på folkhälsoepidemiologi.

SAMMANFATTNING
• Västerbottens län är högst rankat
enligt Mind-index 2016, vilket
därmed indikerar att länet har bäst
psykisk hälsa i landet. Hallands
län och Jönköpings län hamnar på
andra respektive tredje plats.
• Åldersgruppen 15–29 år har högst
index-tal och 65–84 år lägst utifrån
Mind-index, baserat på data på
riksnivå.
• I 5 län har självmordstalen sjunkit
på ett statistiskt säkerställt sätt
under åren 1997–2015: Östergötland,
Halland, Skåne, Västerbotten och
Stockholm.

procent mätt i glidande medelvärde,
vilket kan jämföras med riket i stort
där självmordstalet har minskat
något under perioden. Ökningen i
Södermanland beror huvudsakligen
på en ökning bland män.
• Det finns stora skillnader mellan
länen i självmordstal, och dessa
skillnader har i flera fall ökat. Mind
rekommenderar Folkhälsomyndigheten, SKL, och kommissionen för
jämlik hälsa att närmare undersöka
dessa skillnader och försöka dra
lärdomar av de län som har lyckats
minska självmordstalet.

• I ett län – Södermanland – har
självmordstalen ökat på ett statistiskt säkerställt sätt under samma
tidsperiod. Ökningen är på 44
Tema: Första året med Självmordslinjen
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1. BAKGRUND
Psykisk hälsa är en fundamental del av en människa
för att kunna fungera och leva. En människas psykiska
hälsa bestäms i sin tur av flera biologiska, sociala och
miljömässiga faktorer. Världshälsoorganisationen
(WHO) förespråkar att man ska arbeta på alla nivåer i
samhället för att främja psykisk hälsa, med tanke på
att hälsan påverkas av så många faktorer.
Mind arbetar sedan 1931 med att främja den psykiska
hälsan. År 2013 beslöt föreningen att skapa ett Mindindex för att mäta och skatta psykisk hälsa, i syfte
att stimulera diskussion om hur man kan främja den
psykiska hälsan. Mind-index ska inte betraktas som ett
exakt mått, utan snarare som ett verktyg att uppmärksamma psykisk hälsa på samhällsnivå.
Vid skapandet av Mind-index bistod en referensgrupp bestående av forskare och sakkunniga inom
psykisk hälsa i valet av variabler. Tanken var att indexet
skulle inbegripa två variabler av vilken en av positiv och
en av negativ karaktär. Båda variabler fick samma vikt
i indexet. Ett högre värde på Mind-indexet indikerar
bättre psykisk hälsa på samhällsnivå.
År 2013 bestod Mind-index av variablerna självmordstal (antalet självmord per 100 000 invånare) och
självskattad lycka. Detta år jämfördes 18 europeiska
länder, bland vilka Sverige var ett högt rankat land. År
2014 innefattade Mind-index självmordstalet och den
självskattade hälsan. Detta år jämfördes Sveriges län,
och Västerbottens län var högst rankat. Vidare analyser
pekade på samband mellan Mind-index och arbetslöshet samt ungdomsarbetslöshet.
År 2015 användes samma variabler som året innan
och Sveriges län jämfördes återigen. Även en könsuppdelad jämförelse genomfördes. Västerbottens län
var återigen högst rankat och även det högst rankade
länet bland män. Jönköpings län var däremot det högst
rankade länet bland kvinnor. Mind-index analyserades
även i relation till andra indikatorer, där samband
Tema: Första året med Självmordslinjen

erhölls mellan indexet och lågt socialt deltagande,
gymnasial och eftergymnasial utbildning, långvarig
sjukdom med nedsatt arbetsförmåga samt sysselsättning. Analyserna som enbart inkluderade män indikerade också samband mellan Mind-index och ovan
nämnda indikatorer. För kvinnor erhölls dock inga
säkerställda samband.
Likt de två senaste åren inkluderar årets Mind-index
självmordstalet och den självskattade hälsan, vilka båda
har samma vikt i indexet (se figur 1). Även i år sker en
jämförelse mellan länen. En ändring i år är beräkningen
av Mind-index, som gör att resultaten hamnar på en
annan skala jämfört med tidigare år. Dock kommer
länen fortfarande att vara jämförbara och kunna rangordnas. En utökning i år är att undersöka Mind-index
i olika åldersgrupper. Detta görs dock bara på riksnivå
då det inte är möjligt att erhålla statistik som både är
läns- och åldersuppdelad. Självmordstalet analyseras
dessutom länsvis genom att undersöka förändrings
takten i respektive län, samt hur denna förändringstakt
ser ut uppdelat på män och kvinnor i varje län.

MIND
INDEX
Självmordstal
(50%)

Självskattad hälsa
(50%)

Figur 1: Mind-index består av två indikatorer: Självmordstalet
(antal självmord per 100 000 invånare) och självskattad hälsa
(hälsa skattad som bra/mycket bra). Båda indikatorer har
samma vikt i indexet.
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2. MIND-INDEX: JÄMFÖRELSE AV LÄNEN
Statistiken som använts för Mind-index är länsvis och
öppet redovisad. Som tidigare nämnts består Mind-index
av två variabler; självmordstal och självskattad hälsa.

i åldrarna 16–84 år, men är inte åldersstandardiserad då
sådan standardisering inte finns tillgänglig.
Även för denna variabel används medelvärdet för
fyra år (2012–2015) för respektive län.

Självmordstal

Självmordstal avser de två dödsorsakerna ’Avsiktlig
självdestruktiv handling (självmord)’ och ’Skadehändelse med oklar avsikt’, som har inhämtats från Socialstyrelsens Statistikdatabas för dödsorsaker. Dessa två
dödsorsaker brukar ibland benämnas ”säkra självmord”
samt ”osäkra självmord”. Statistiken gäller för män och
kvinnor i åldrarna 15–84 år.
Variabeln utgår från åldersstandardiserade dödstal. Dödstal avser antal döda per 100 000 invånare
av medelfolkmängden. Med åldersstandardiserade
dödstal menas att dödstal beräknas så att varje län har
samma åldersfördelning som en standardpopulation.
I detta fall valdes Sveriges medelbefolkning år 2000
som standardpopulation. Självmord varierar mellan
olika åldersgrupper. En åldersstandardisering gör att
variationen i åldrar i befolkningen som helhet i olika
län inte påverkar resultatet.
För varje län används medelvärdet för fyra år
(2012–2015). Detta görs för att minska en potentiell
variation mellan åren eftersom självmordstalet i små
län kan skifta mellan olika år.
Självskattad hälsa

Variabeln självskattad hälsa avser andelen som valt svarsalternativen Bra och Mycket bra på enkätfrågan; ”Hur
bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?”. Enkätfrågan
har fem svarsalternativ (Mycket bra, Bra, Någorlunda,
Dåligt och Mycket dåligt) och är hämtad från den Nationella Folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor. Varje år
skickas Folkhälsoenkäten ut av Folkhälsomyndigheten
till ett slumpmässigt urval av 20 000 personer ur Sveriges befolkning. Statistiken gäller för män och kvinnor

Beräkning av Mind-index

Med Mind-index görs en rangordning av Sveriges län
utifrån självmordstal och självskattad hälsa för åren
2012–2015. För att kunna jämföra länen används en
referensperiod vid beräkningen av Mind-index, vilken
är satt till åren 2004–2007.
Årets beräkning av Mind-index kommer att skilja sig
något från tidigare år. 2004–2007 kommer fortfarande
att vara referensperioden, men i årets beräkning kommer
enbart referensstandardavvikelsen att användas. Detta
görs för att indexet ska spegla det aktuella läget istället för
en trend. Det bedömdes även att den tidigare beräkningen var för beroende av hur värdena för självmordstal och
självskattad hälsa var under åren 2004–2007. Referensstandardavvikelsen behövs dock fortfarande för att kunna
standardisera resultaten och därmed kunna jämföra länen.
Medelvärdet för självmordstal för åren 2012–2015
divideras med referensstandardavvikelsen för respektive
län. Det beräknade självmordstalet kommer sedan att
multipliceras med -1. Ett län med lågt självmordstal får
därmed ett större värde, vilket är något bättre (med
andra ord är ett beräknat värde på -6 bättre än -10
gällande självmordstal). För den självskattade hälsan
divideras medelvärdet för åren 2012–2015 med referensstandardavvikelsen för varje län.
För att få fram ett index-värde för respektive län så
summeras beräkningarna för självmordstalet och den
självskattade hälsan. Ett högre index-värde indikerar
bättre psykisk hälsa enligt indexet.
Mind-index baserat på åldersgrupper utgår från
data på riksnivå. Detta gör att exempelvis referensstandardavvikelsen för självmordstal för 15–29 år baseras
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42
på värdena åren 2004–2007 för den variabeln och den
enskilda åldersgruppen. Detta gör att varje åldersgrupp
har separata referensstandardavvikelser för respektive
komponent (självmordstal och självskattad hälsa).

Se den statistiska bilagan för en mer detaljerad beskrivning och uträkning av Mind-index samt referensstandardavvikelserna för självmordstal och självskattad
hälsa för varje åldersgrupp.

3. RESULTAT – VÄSTERBOTTEN I TOPP
Tabell 1 visar rangordningen av länen baserat på Mindindex för åren 2012–2015. Tabellen visar även självmordstalen och den självskattade hälsan för 2012–2015
samt för referensperioden 2004–2007. Det är utifrån
referensperioden som referensstandardavvikelserna för
respektive komponent beräknas. Det ska poängteras
att resultatet för årets Mind-index baseras på en annan
beräkning än för tidigare år, vilket gör att årets resultat
hamnar på en annan skala.
Västerbottens län är högst rankat enligt Mindindex, följt av Hallands och Jönköpings län. Väster
bottens län är även det län med lägst självmordstal,
medan tre län har den högst självskattade hälsan;
Hallands län, Jönköpings län och Stockholms län.
Detta visar att högt rankade län har lägre självmordstal
och högre självskattad hälsa. Det lägst rankade länet är
Gotlands län, som även har högst självmordstal och ett
av de länen med lägst självskattad hälsa. Medelvärdet
av alla Mind-index (en indikation på rikets Mindindex) visar ett index på 17,13.
Tabell 2 visar Mind-index för respektive åldersgrupp på riksnivå. Mind-indexen presenteras på riksnivå då det inte är möjligt att få statistik som både är
läns- och åldersuppdelad. Det bör noteras att referensstandardavvikelsen för självmordstal utgår från självmordstalen för åren 2004–2007 och är separat för varje
åldersgrupp (detsamma gäller för självskattad hälsa).
15–29 år är den åldersgrupp i riket som har högst
Mind-index. Det är även denna åldersgrupp som har
Tema: Första året med Självmordslinjen
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Tabell 1: Rankning av län baserat på Mind-index 2012–2015
Västerbotten har högst Mind-index, d.v.s. bäst psykisk hälsa enligt indexet som är en kombination
av länets självmordstal och invånarnas självskattade hälsa.
Län

Mindindex
2012–2015

Själv-
mordstal
2012–2015

Självskattad hälsa
2012–2015

Självmordstal
2004–2007

Självskattad hälsa
2004–2007

Västerbottens län

21,05

13,15

72

14,82

69

Hallands län

20,40

16,56

75

17,43

72

Jönköpings län

20,00

17,23

75

18,62

69

Skåne län

19,17

18,14

74

22,09

70

Stockholms län

18,87

19,44

75

19,56

70

Västra Götalands län

18,81

18,09

73

17,95

68

Östergötlands län

18,58

17,05

71

16,86

69

Kronobergs län

18,3

18,30

72

18,57

70
69

Uppsala län

18,25

19,86

74

18,67

Västernorrlands län

17,02

19,24

70

20,13

66

Södermanlands län

16,62

20,73

71

18,79

67

Dalarnas län

16,47

20,28

70

19,35

67

Jämtlands län

16,45

21,05

71

21,78

63

Kalmar län

16,41

22,59

73

19,40

68

Värmlands län

16,24

19,99

69

20,66

68

Blekinge län

16,22

20,02

69

19,03

64

Örebro län

15,88

21,39

70

18,12

66

Norrbottens län

15,73

20,94

69

16,93

66

Gävleborgs län

14,42

24,86

71

22,63

63

Västmanlands län

13,07

26,67

70

18,42

64

Gotlands län

11,71

28,49

69

21,05

64

Riket

17,13

20,19

71,57

19,09

67,24

Själv-
mordstal
2012–2015

Självskattad hälsa
2012–2015

Självmordstal
2004–2007

Självskattad hälsa
2004–2007

Tabell 2: Mind-index utefter åldersgrupper
Län

Mindindex
2012–2015

15/16-29 år

59,33

14,6

82,5

13,06

80,5

30-44 år

45,44

16,96

79,8

16,86

75,8

45-64 år

18,57

23,75

69,5

24,14

64,5

65-84 år

-7,45

20,21

60

21,02

52
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lägst självmordstal och högst självskattad hälsa för åren
2012–2015.
Som tabell 2 visar så skiljer sig självmordstal och
självskattad hälsa åt beroende på åldersgrupp. Ålders
fördelningen är baserad på den indelning som finns

tillgänglig för självskattad hälsa från Folkhälso
myndigheten. Möjlig åldersindelning för självmordstal
och självskattad hälsa skiljer sig vilket gör att den
lägsta åldern för självmordstal 15 år medan lägsta åldern
för självskattad hälsa är 16 år.

4. SJÄLVMORDSTAL I LÄNEN ÖVER TID
Vid beräkningen av Mind-index utgår vi från glidande
medelvärden av självmordstalet för varje län, dvs vi
utgår från självmordstalet för en fyraårsperiod och
beräknar genomsnittet. Skälet till detta är att många
län har en relativt liten befolkning och följaktligen
relativt få självmord, vilket gör att antalet självmord
kan variera starkt mellan åren.
I det följande avsnittet har vi analyserat självmordstalet i respektive län från år 1997 till år 2015, för
att se om vi kan hitta trender. Eftersom vi tittar på
talet för enskilda år kan det därför vara relativt stora
förändringar jämfört med det glidande medelvärdet vi
har använt vid beräkningen av Mind-index ovan.
Östergötland är det län som hade lägst självmordstal
år 2015 (12,12 självmord/100.000 invånare). Självmords
talet har minskat i länet sedan år 2012. År 2015 hade
Gävleborg högst självmordstal (29,12) och självmords
talet har ökat i länet sedan år 2013.
Under denna 19-årsperiod har Västerbottens län
konsekvent varit bland de län med lägst självmordstal
och dessutom varit det län som flest gånger haft det
lägsta självmordstalet (9 gånger). Gotland och Gävleborgs län är däremot de län som flest gånger haft högst
självmordstal under perioden (5 gånger vardera). Gotlands län är även ett län där självmordstalet varierat
mellan åren och därmed skapat framträdande toppar
i tidslinjen (2000–2001, 2012 samt 2014). Ett annat
län som också utmärker sig när det gäller variationer
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mellan åren är Blekinge län. Exempelvis gick länet från
25,66 år 2003 till 14,72 år 2004.
Enkel linjär regression har använts för att analysera
trenden över tid för självmordstal i respektive län, samt
för att studera trenden uppdelat på kön. I en regressionsanalys antas att variabler påverkar varandra och i detta
fall analyseras om självmordstalet har ändrats över åren.
För varje analys presenteras en regressionskoefficient
och ett p-värde. En regressionskoefficient beskriver hur
mycket självmordstalet förändras i genomsnitt när tiden
förändras över år (i detta fall ett år). En negativ koefficient
indikerar en genomsnittlig minskning av självmordstalet
i ett län, medan en positiv koefficient en genomsnittlig
ökning. Ett p-värde visar sannolikheten för att ett resultat endast kan tillskrivas slumpen. Är p-värdet mindre än
0,05 betraktas sambandet som ”statistiskt säkerställt”.
Tabell 3 visar resultaten av de linjära regressioner
som genomförts för respektive län för att undersöka
trenden över tid gällande självmordstalen. Som tabellen
visar har Östergötlands län den mest positiva trenden
av länen och Södermanlands län den mest negativa.
Östergötlands län (som har en negativ koefficient) har
en genomsnittlig minskning av självmordstal per år. För
Södermanlands län indikerar istället analysen att självmordstalet i länet ökar i genomsnitt per år. Båda dessa
län uppvisar signifikanta resultat (p-värde < 0,05).
Utöver Östergötlands och Södermanlands län
påvisar även 4 andra län statistiskt säkerställda resultat

(p-värde < 0,05); Hallands, Skåne, Västerbottens och
Stockholms län. Samtliga av dessa analyser visar
negativa koefficienter, därmed att självmordstalet i
genomsnitt minskar per år för dessa län. Koefficienten
indikerar hur mycket minskning i självmordstal per år i
genomsnitt, vilket inte är mycket i något län. Exempel
på detta är Östergötlands län med en genomsnittlig
minskning av 0,309 självmord/100 000 per år.
De resterande länen uppvisar en jämn fördelning av
genomsnittlig ökning och minskning av självmordstal

per år, dock är det inte signifikanta resultat. Likt de
signifikanta resultaten påvisar koefficienterna för dessa
analyser ingen väsentlig genomsnittlig ökning eller
minskning av självmord.
Majoriteten av länen pekar på en minskning av självmordstal, men endast 5 av dessa län hade signifikanta
resultat. Detta indikerar att det skett en förbättring
när det gäller självmordstal från år 1997. Även om det
i många län pekar på förbättring så är denna förbättringstakt långsam.

Tabell 3: Linjära regressioner mellan självmordstal och årtal för respektive län.
Tabellen redovisar sambanden mellan självmordstal och årtal (1997-2015) i respektive län.
Asterisk och fet stil påvisar statistiskt säkerställda resultat (p-värde < 0,05).
Län

Koefficient

P-värde

Östergötlands län

-0,309

0,030*

Hallands län

-0,286

0,024*
0,008*

Skåne län

-0,257

Uppsala län

-0,234

0,089

Västerbottens län

-0,227

0,021*

Jönköpings län

-0,193

0,119

Stockholms län

-0,152

0,007*

Västra Götalands län

-0,142

0,097

Dalarnas län

-0,13

0,314

Blekinge län

-0,115

0,546
0,693

Kronobergs län

-0,064

Norrbottens län

-0,033

0,84

Värmlands län

-0,031

0,827

Jämtlands län

0,007

0,968

Västernorrlands län

0,050

0,724

Örebro län

0,141

0,271

Kalmar län

0,164

0,273

Gävleborgs län

0,185

0,288

Västmanlands län

0,248

0,135

Gotlands län

0,252

0,404

Södermanlands län

0,396

0,001*
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Tabell 4 och 5 visar trenden över tid för självmordstal bland män respektive kvinnor i länen.
Fem signifikanta resultat erhölls från analyserna om
självmordstal över tid bland män. Västerbottens län
är det län där det skett den största genomsnittliga
minskningen, ett resultat som även är statistiskt
signifikant (p-värde < 0,05). I genomsnitt minskar
antalet självmord per 100 000 invånare med 0,476
per år bland män i länet. Detta är en större minskning jämfört med Östergötlands län som hade bäst

genomsnittlig minskning när trender analyserades
utan könsuppdelning (-0,309).
Ytterligare tre län hade signifikanta resultat med
negativa koefficienter för män (dvs en genomsnittlig
minskning): Östergötlands, Skåne och Stockholms
län. Dessa län hade också en signifikant genomsnittlig minskning av självmordstal per år när trenden
analyserades för båda könen tillsammans (se tabell 3).
Södermanlands län har istället en signifikant genomsnittlig ökning av självmordstal per år (0,719). Likt den

Tabell 4: Linjära regressioner mellan självmordstal och årtal för män i respektive län.
Tabellen redovisar sambanden mellan självmordstal och årtal (1997-2015) i respektive län.
Asterisk påvisar statistiskt säkerställda resultat (p-värde < 0,05).
Län

Koefficient

P-värde

Västerbottens län

-0,476

0,002*

Östergötlands län

-0,442

0,037*

Skåne län

-0,412

0,010*

Uppsala län

-0,400

0,108

Dalarnas län

-0,344

0,15

Hallands län

-0,288

0,144

Jämtlands län

-0,270

0,254

Norrbottens län

-0,256

0,33

Stockholms län

-0,252

0,005*

Gävleborgs län

-0,198

0,424

Västra Götalands län

-0,183

0,153

Jönköpings län

-0,158

0,463

Kronobergs län

-0,156

0,628

Blekinge län

-0,148

0,684

Kalmar län

-0,075

0,793

Värmlands län

-0,060

0,834

Västernorrlands län

0,061

0,751

Gotlands län

0,144

0,734
0,488

Örebro län

0,158

Västmanlands län

0,428

0,078

Södermanlands län

0,719

0,000*
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Tabell 5: Linjära regressioner mellan självmordstal och årtal för kvinnor i respektive län.
Tabellen redovisar sambanden mellan självmordstal och årtal (1997-2015) i respektive län.
Asterisk påvisar statistiskt säkerställda resultat (p-värde < 0,05).
ª Gotlands län har ingen redovisad statistik för år 2008 och endast statistik redovisat för
’skadehändelser med oklar avsikt’ för år 2015.
Län

Koefficient

P-värde

Hallands län

-0,324

0,038*

Jönköpings län

-0,243

0,045*
0,090

Östergötlands län

-0,209

Blekinge län

-0,141

0,48

Skåne län

-0,124

0,050*

Västra Götalands län

-0,118

0,181

Uppsala län

-0,102

0,383

Stockholms län

-0,077

0,145

Värmlands län

-0,026

0,737

Kronobergs län

0,001

0,994

Västerbottens län

0,026

0,771

Västmanlands län

0,035

0,81

Västernorrlands län

0,036

0,824

Dalarnas län

0,039

0,796

Södermanlands län

0,054

0,68

Örebro län

0,099

0,489
0,156

Norrbottens län

0,192

Jämtlands län

0,268

0,179

Gotlands läna

0,369

0,338

Kalmar län

0,391

0,007*

Gävleborgs län

0,569

0,002*

övergripande analysen är Södermanlands län det län
med sämst utveckling bland männen. Resterande län
påvisar inga signifikanta resultat, dock pekar majoriteten på en genomsnittlig minskning.
Bland analyserna om självmordstal över tid bland
kvinnor i respektive län återfanns fem signifikanta
resultat (se tabell 5). I Hallands län sker en genomsnittlig minskning av självmordstal per år bland

kvinnor (0,324) som även är den största genomsnittliga
minskningen. Jönköpings och Skåne län uppvisar även
signifikanta resultat med en genomsnittlig minskning
av självmordstal.
Kalmar och Gävleborgs län är istället de två län
där det skett en signifikant genomsnittlig ökning av
självmordstal bland kvinnor per år och där det skett
störst ökning. För resterande län (som inte påvisade
Tema: Första året med Självmordslinjen
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signifikanta resultat) visar majoriteten en genomsnittlig ökning. Att notera är att det inte fanns någon
redovisad statistik för Gotlands län för år 2008 och
att det endast fanns statistik redovisat för ’skadehändelser med oklar avsikt’ för år 2015.
För att grafiskt åskådliggöra några av de viktigaste trenderna visas i figur 2 självmordstalet i 7 län
samt i riket. Notera att det är glidande medelvärden
(genomsnittet av fyra år) för att utjämna variationer mellan åren. De län vi har valt ut är länen med

störst respektive lägst självmordstal (Gotland och
Västerbotten), störst ökning respektive minskning
i självmordstal (Södermanland och Östergötland),
samt storstadslänen. Det är tänkvärt att Södermanland och Östergötland, två angränsande län,
under de senaste 15 åren har bytt plats. I början av
perioden hade Södermanland lägre självmordstal än
Östergötland, nu är det omvänt. I Södermanland har
självmordstalet under perioden ökat med 44 procent
medan det sjunkit med 15 procent i Östergötland.

Figur 2: Självmordstal 1997–2015 i några län och i riket (glidande medelvärden).
Självmordstalet i Södermanlands län har ökat med 44 procent medan det har sjunkit med
15 procent i Östergötlands län. Notera att y-axeln, som visar självmordstalet, börjar på 10 (inte 0).
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5. SLUTKOMMENTAR OCH REKOMMENDATIONER
Årets undersökning visar att självmordstal och självskattad hälsa (och därmed även den psykiska hälsan)
varierar mellan åldersgrupper i landet. Detta kan indikera att olika insatser kan behövas för olika åldrar. Av
intresse vore att vidare undersöka Mind-index bland
olika åldersgrupper i relation till andra indikatorer och
förändring över tid.
Det är också slående att det är stora skillnader
mellan länen, inte minst i självmordstal. Det är
anmärkningsvärt att självmordstalet i två angränsande
län – Östergötland och Södermanland – har förändrats
markant till det sämre och till det bättre under de
senaste 15 åren. Det är också tänkvärt att Västerbotten
så konstant har lägst självmordstal i landet.
Folkhälsomyndigheten har sedan 2015 det över
gripande ansvaret för att samordna de suicidpreventiva
insatserna i landet. Vi rekommenderar myndigheten,
SKL och andra statliga, regionala och lokala aktörer att
närmare undersöka dessa skillnader och försöka dra
lärdomar av de län som har haft en positiv utveckling.
Detta bör också vara en viktig uppgift för den statliga
kommissionen för jämlik hälsa.
Självmordstalet har förändrats i Sveriges län från
1997 till 2015. Majoriteten av länen uppvisar en genomsnittlig minskning per år. De könsuppdelade analyserna
visar att självmordstalet för män och kvinnor har
förändrats olika över tid i Sveriges län. Det är bland
männen som både den största genomsnittliga minskningen (Östergötlands län) och ökningen (Södermanlands län) har skett. Resultaten för män återspeglar
mer trenderna som totalt sett ses för respektive län
gällande självmordstal (även om resultaten för kvinnor
också uppvisar likheter).
De könsuppdelade resultaten visar ett lager till i
situationen för självmordstal i Sverige över tid, samt
var insatser i framtiden kan behöv riktas. Att självmordstalet minskar i majoriteten av länen är en trend

i rätt riktning men som dock inte är tillräckligt snabb.
Vad som behövs är att påskynda den nedåtgående
trend och process som redan finns i majoriteten av
länen och arbeta för en förbättring i resterande län
för att minska självmordstalen. Självmord och psykisk
ohälsa är ett stort problem i det svenska samhället
och därmed något att prata om och arbeta med på alla
nivåer. Individer ska våga prata om det, våga söka hjälp,
inte skuldbelägga sig själva och veta att det finns medmänskligt stöd. Självmord och psykisk ohälsa ska tas på
allvar och en människa ska inte behöva vara ensam i en
svår tid, vilket även gäller anhöriga. Det är aldrig bara
en person som drabbas och därmed behövs öppenhet
och hjälp från flera håll.
Flera aspekter är värda att uppmärksamma när det
gäller de inkluderade variablerna i Mind-index. Då all
statistik är på länsnivå är det inte möjligt att analysera
skillnader på individnivå. Län med högt Mind-index
kan ha grupper och individer med mycket dålig psykisk
ohälsa. En annan aspekt är att självmordstalet är
åldersstandardiserat, vilket inte gäller för självskattad
hälsa. Detta gör att åldersfördelningen inte är beaktad
för självskattad hälsa.
Variablerna skiljer sig även avseende data då självmordstal är registerbaserat medan självskattad hälsa är
självrapporterat. Självrapportering kan resultera i en
större variation i statistiken. Att Mind-index undersöktes i fyra åldersgrupper baserades på den indelning som finns tillgänglig för självskattad hälsa från
Folkhälsomyndigheten. Det är möjligt att en annan
åldersuppdelning skulle leda till andra resultat. Att
data endast fanns tillgänglig på riksnivå omöjliggör en
undersökning av regionala skillnader, dock ger det en
fingervisning av förhållandet i olika åldersgrupper.
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STATISTISK BILAGA
Självmordstal

Källa: Socialstyrelsens Statistikdatabas för döds
orsaker.
Inkluderade dödsorsaker:
• Avsiktlig självdestruktiv handling (självmord)
(ICD-10 koder: X60-X84)
• Skadehändelser med oklar avsikt
(ICD-10 koder: Y10-Y34)
Mått: Åldersstandardiserade dödstal enligt Sveriges
medelbefolkning år 2000.
Tema: Första året med Självmordslinjen

Population: Män och kvinnor, 15–84 år. Enbart
personer som är folkbokförda i Sverige vid tiden för
dödstillfället är inkluderade i statistiken.
Notering: Socialstyrelsen framhåller att diagnostisering kan variera mellan landsting och att tolkning
därmed bör ske med viss försiktighet.
Bearbetning av data: ’Avsiktlig självdestruktiv
handling’ och ’Skadehändelser med oklar avsikt’ har
summerats för respektive år. Ovägda, glidande medelvärden för fyra år har beräknats från år 2004 till år 2011.
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Självskattad hälsa

Källa: Folkhälsomyndighetens enkät ’Nationella
Folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor’.
Använd enkätfråga: ”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?”
Svarsalternativ: Mycket bra, Bra, Någorlunda,
Dåligt, Mycket dåligt.
Mått: Andel som svarat Mycket bra eller Bra på
enkätfrågan.
Notering: Folkhälsomyndigheten har grupperat
svarsalternativen. Svaren är inte åldersstandardiserade.
Population: Män och kvinnor, 16–84 år.
Bearbetning av data: Ingen bearbetning av data
har genomförts då Folkhälsomyndigheten har beräknat och redovisat ovägda, glidande medelvärden för
fyra år.
Mind-index över tid

Ovägda, glidande medelvärden för fyra år har använts
för båda variabler. Detta har gjorts för att minska påverkan av slumpmässiga variationer mellan åren. Årets
Mind-index utgår från åren 2012–2015 och 2004–2007
används som referensperiod.

3. Beräkna medelvärde för 2004–2007 (referensperiod)
för ’självmordstal’ för respektive län och därefter vad
standardavvikelsen av dessa blir.
– Referensstandardavvikelse: 1,88
4. Beräkna referensstandardavvikelsen för ’självskattad
hälsa’ med hjälp av medelvärdena för respektive län
för 2004–2007.
– Referensstandardavvikelse: 2,57
5. Beräkna för respektive variabel:
(Medelvärde 2012–2015 för län x)
(Referensstandardavvikelse 2004–2007)
6. Multiplicera uträkning för ’självmordstal’ för
respektive län med -1.
7. Summera uträkningarna för respektive län för att få
dess Mind-index.
Exempel Västerbottens län:
Självmordstal
Medelvärde 2012–2015: 13,15
13,15/1,88 = 7,00
6,99 x (-1) = -7,00
Självskattad hälsa
Medelvärde 2012–2015: 72

Uträkning av Mind-index – tillvägagångssätt

72/2,57 = 28,05

1. Summera ’avsiktlig självdestruktiv handling (självmord)’ och ’skadehändelser med oklar avsikt’ för
respektive län.

Mind-index: -7,00 + 28,05 = 21,05

2. Beräkna medelvärde för 2012–2015 för ’självmordstal’
för respektive län.

Notering: Vid uträkning av Mind-index har fler
decimaler använts än som redovisas här.

Tema: Första året med Självmordslinjen

Om man inte längre vill leva ser
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