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“Abortion is called ”murder” or ”feticide” by those who disapprove of it; and “birth 
control” by those who do not condemn it. Similarly, causing one’s own death should 
be called “suicide” by those who disapprove of it; and should be called “death 
control” by those who approve of it – or at least do not condemn it.” 
 
Thomas S. Szasz, The Second Sin, 1973. 
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1. Inledning 

Studiet av självmord har en lång tradition inom sociologin. Även om det inom fältet 

finns en hård konkurrens från medicinskt och psykologiskt håll så har sociologin en 

särskild och viktig ställning i självmordsforskningen. Eftersom självmordsdödligheten 

varierar mellan samhällen och dessa variationer är relativt stabila över tid (Durkheim 

1999) är det svårt att argumentera för att självmordets orsaker enbart skulle ligga hos 

individen (i psykologiska, biologiska och medicinska faktorer) varför ett sociologiskt 

tänkande utgör ett fruktbart perspektiv.  

 

I sitt berömda verk Le Suicide från 1897 introducerade Emile Durkheim självmordet 

som ett samhälleligt fenomen för vilket orsakerna skulle sökas i samhället snarare än i 

individuella egenskaper (Durkheim 1999). Enligt Durkheim varierade 

självmordsdödligheten i olika samhällen med graden av integrering och samhällelig 

reglering. Durkheim urskiljde fyra olika typer av självmord som var och en kunde 

förklaras utifrån dessa begrepp. För hög respektive för låg grad av integration antogs 

leda till altruistiska respektive egoistiska självmord. Anomiska och fatalistiska 

självmord var en följd av för litet respektive för mycket samhällelig reglering (a. a.).  

 

En omfattande sociologisk forskning om självmord, med fokus på orsakssamband 

mellan sociala faktorer och självmordsdödligheten i olika samhällen, har därefter följt 

i Durkheims fotspår (se Stack 1982; 2000a; 2000b). Denna har relaterats till faktorer 

såsom social integration, graden av samhällets modernisering, alkoholkonsumtion, 

religiös tillhörighet, religiöst engagemang, könsroller, ekonomisk ojämlikhet, 

arbetslöshet, effekterna av krig och strejker liksom effekten av massmedier och 

imitation.  

 

Att bestämma självmordets sociala orsaker har dock visat sig vara något komplicerat. 

Framför allt verkar resultaten variera mellan skilda samhällen och i olika tider (se 

Stack 1982; 2000a; 2000b.). Detta är i sig inte särskilt överraskande. Sociala faktorer 

verkar alltid inom en bestämd social och kulturell kontext där individerna skapar sig 

grundvärderingar, vilka i sin tur styr hur sociala faktorer värderas och vilka reaktioner 

de leder till. Därmed kan sägas att sociala faktorer i sig inte leder till självmord, utan 

den kulturella perceptionen av dessa och huruvida självmord då uppfattas som ett 

rimligt svar på dem (Mäkinen 2000a). Självmordsdödligheten i olika samhällen 
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påverkas olika av sociala faktorer beroende på olika värden, uppfattningar och 

livsstilar hos de individer som bebor dem (Maris 1981). 

 

Ett annat sätt att närma sig studiet av självmord är därför genom en mer kulturell 

förståelse. Här betonas bland annat den sociala och kulturella kontext inom vilken 

olika föreställningar om självmord växer fram (se Beskow och Jarrick 2000). 

Mäkinen (2000a) har lyft fram attityder till självmord som en viktig del av den 

kulturella kontext inom vilken självmord äger rum. Stillion och Stillion (1998-99) har 

vidare betonat hur den mening som tillskrivs självmordet av befolkningen i en kultur 

är avgörande för en förståelse av självmordsbeteende i densamma. 

 

Albert Bayet behandlade attityder till självmord i sitt omfattande verk La Suicide et la 

morale från 1922. Han urskiljde två olika sorters moraliska ställningstaganden 

gentemot självmord; morale simple vilken karaktäriserades av ett förbehållslöst 

fördömande av självmord samt morale nuancée vilken var mer förstående och 

värderade självmordshandlingen utifrån motivet. Morale simple var hemmahörande 

bland de mer okultiverade folkgrupperna och härstammade från konventionella 

föreställningar medan morale nuancée uttrycktes inom den kultiverade eliten och var 

ett mer reflekterat moraliskt ställningstagande. Enligt Bayet var en utveckling mot 

morale nuancée utmärkande för samtiden, vilket han såg som ett tecken på kulturell 

utveckling och frigörelse. Bayet vände sig vidare mot påståenden som att ett strikt 

fördömande av självmord skulle hålla självmordsdödligheten nere, snarare ansåg han 

att en nyanserad och öppen diskussion kring självmord kunde hindra människor utan 

starka motiv från att begå självmord (Bayet 1975).  

 

Betydelsen av attityder till självmord diskuterades vidare av Ruth Shonle Cavan 

(1928) i Suicide, en annan klassisk (dock mindre uppmärksammad) sociologisk studie 

av självmord. I förhållande till självmordets historiska utveckling klargjorde hon; “the 

dependence of suicide upon the attitudes regarding it is clear” (a.a., s. 24).  

 

Studiet av attityder till självmord i ett samhälle utgör ett viktigt komplement till 

förståelsen av självmord i detta samhälle. Hur attityder till självmord fördelar sig 

mellan olika sociala grupper och hur de verkar hänga ihop med olika sociala faktorer 

kan ge ökad insikt om huruvida det finns undergrupper där attityder till självmord är 
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särskilt positiva eller negativa. Hur attityden till självmord hänger ihop med 

ställningstaganden i andra moraliska frågor kan ge vidare information om de 

moraliska grunder som attityden till självmord vilar på. Jämförelser mellan hur 

attityder till självmord fördelar sig mellan olika grupper och den faktiska 

självmordsdödligheten i dessa grupper möjliggör därutöver intressanta reflektioner 

över hur dessa kan tänkas hänga ihop. Tidigare forskning har funnit samband mellan 

attityden till självmord och faktorer såsom religiositet, liberalt tänkande och 

utbildning (Diekstra & Kerkhof 1989). Attityden till självmord har även visat sig ha 

samband med ställningstaganden i andra moraliska frågor (Mäkinen 2006a; Neeleman 

1998). Vissa studier har även funnit samband mellan attityder till självmord och 

faktiskt självmordsbeteende (Limbacher & Domino 1985-86; Kerkhof & Nathawat 

1989; Stein m.fl. 1992). 

 

När det gäller vikten av att identifiera mekanismer bakom självmordsdödligheten är 

Ryssland ett land där detta är särskilt angeläget. Ryssland genomgår för närvarande 

vad som utan överdrift kan kallas en ”dödlighetskris”, i vilken självmord spelar en 

betydande roll (Leon m.fl. 1997, Men m.fl. 2003). Självmordsdödligheten i Ryssland 

är bland de högsta i världen och utöver det har den karaktäriserats av dramatiska upp- 

och nedgångar (Pridemore & Spivak 2003) vilket gör den till ett ytterst viktigt 

studieobjekt ur folkhälsosynpunkt. Därtill medför den extrema situationen att 

Ryssland blir särskilt intressant som arena för studiet av självmord mer generellt.  

 

Ökad självmordsdödlighet i Ryssland har bland annat visat sig ha samband med ökad 

stress (Mäkinen 2000b), ökad fattigdom (Notzon m.fl. 2003), minskat GDP (gross 

domestic product; ett mått på ekonomisk tillväxt) (Brainerd 2001) samt ökad 

alkoholkonsumtion (Nemtsov 2003, Pridemore 2006). Ett mer kulturellt perspektiv på 

självmordsdödligheten i Ryssland torde dock vara betydelsefullt. Med tanke på att 

självmordsdödlighetsnivån är så pass extrem i Ryssland ligger det nära till hands att 

tänka sig att sociala, kulturella och historiska faktorer kan göra att 

självmordsdödligheten i Ryssland är mer känslig för samhällelig påverkan. Fokus på 

sådana faktorer kan därmed ge en mer varierad bild av självmordsdödligheten i 

Ryssland samt en ökad förståelse för dess extrema nivå och dramatiska pendlingar, ett 

steg i den riktningen är att undersöka attityder till självmord.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera attityder till självmord i Ryssland. I relation till 

detta skall följande frågeställningar behandlas: 

- Vilka individuella faktorer har samband med inställningen till självmord? 

- Hur ser sambanden ut mellan inställningen till självmord och 

ställningstaganden i andra moraliska frågor? 

- Finns några likheter i hur ålders- och könsfördelningen ser ut bland dem som 

accepterar självmord och bland dem som begår självmord? 

 

3. Självmordsdödlighet i Ryssland 

Ryssland var under Sovjetregimen helt utan självmordsstatistik under nästan trettio år, 

tills man i slutet av 1950-talet åter lät producera viss statistik (den hemlighölls dock 

fram till 1989). Under dessa 30 år hade självmordsdödligheten i Ryssland fördubblats 

(Mäkinen 2006b). Även därefter har en generell uppgång karaktäriserat den ryska 

självmordsdödlighetens utveckling.  

 

Antalet registrerade självmord i Ryssland år 2004 var 49 378, vilket motsvarar ett 

självmordstal på 34.3 per 100 000 invånare, nästan tre gånger större än 

självmordstalet i Sverige (WHO; SUPRE webbsida) och EU-ländernas genomsnittliga 

självmordstal på 12.1 självmord per 100 000 (Eurostat). Det årliga genomsnittliga 

antalet dödsfall till följd av självmord mellan 1985 och 2004 var cirka 50 000 vilket 

ger ett sammanlagt antal på över en miljon dödsfall till följd av självmord i Ryssland 

sedan 1985 (WHO; European Health for All Database). Här skall dock understrykas 

att stora geografiska skillnader i självmordsdödlighet existerar inom Ryssland: från 

mindre än 6 självmord per 100 000 i delar av norra Kaukasus till mer än 70 per 100 

000 i vissa delar av Sibirien (Pridemore & Spivak 2003). 

 

Självmordsdödligheten i Ryssland verkar vara känslig för samhälleliga förändringar. 

Mellan 1990 och 1994, efter Sovjetunionens fall och införandet av ekonomisk ”shock 

therapy” (dvs. den snabba omvandlingen till marknadsekonomi) ökade 

självmordsdödligheten med mer än 50 procent, från 27.0 till 41.7 fall per 100 000 

(Notzon m.fl. 2003). Motsvarigheten till en sådan ökning i självmordsdödlighet går 

inte att finna någon annanstans i modern tid (Mäkinen 2000b). Även under Rysslands 

tidigare historia kan liknande svängningar upptäckas, exempelvis så åtföljdes 
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revolutionen i Ryssland 1905 av en ökning på 60 procent i självmordsdödlighet fram 

till 1912 (Mäkinen 2006b). 

 

En jämförelse av självmordsutvecklingen i de tidigare socialistiska staterna, efter 

Sovjetunionens fall, visade skillnader mellan länderna trots liknande samhälleliga 

förändringar. Medan självmordsdödligheten steg i länder som Ryssland och de 

baltiska staterna så sjönk den i Tjeckien, Slovakien, Ungern och Östtyskland. Detta 

vittnar om att självmordets kulturella kontext kan vara betydelsefull att lyfta fram i 

detta sammanhang (Mäkinen 2000b) och attityder till självmord som en del av denna.  

 

4. Attityder till självmord 

 
4.1 Allmänt om självmordsattityder 

Ofta beskrivs attityder som bestående av tre komponenter; en kognitiv komponent 

bestående av individens kunskap och uppfattningar om objektet, en affektiv 

komponent bestående av känslor inför objektet, samt en beteendemässig komponent 

bestående av beteenden (beteendeintentioner) i relation till objektet (se DeLamater 

1992; Manstead 1995). Attityder till självmord kan därför definieras som känslor inför 

samt kunskap och uppfattningar kring att en individ i en öppen och tydlig handling 

medvetet ändar sitt liv 1 samt de beteendemässiga konsekvenser som dessa får för 

individen. 

 

Enligt Klagsburn (1981) har människors attityder till självmord sin utgångspunkt i 

deras grundläggande existentiella värderingar. Självmordet som handling kan 

exempelvis försvaras som en mänsklig rättighet medan motståndare till självmord kan 

betona livets helighet och människans plikt att finna sig i det liv som tilldelats henne 

och därmed det omoraliska med att själv ända sitt liv (a.a.). Attityden till självmord 

verkar dock vara i viss mån avhängig den specifika situationen inom vilken 

självmordet utspelar sig. Många grupper försvarar rätten att dö när valet är rationellt 

och noga övervägt och i samband med att en individ drabbats av en allvarlig sjukdom 

eller ett svårt handikapp (se Ingram & Ellis 1992). Generellt tenderar också attityder 

till självmord vara mer accepterande när de handlar om självmord bland individer som 

lider av någon fysisk sjukdom (Dahlen & Canetto 2002; Singh m.fl. 1986). I relation 
                                                 
1 Denna minimalistiska definition av självmord är hämtad från Maris (1981, s. 5). 
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till detta finns även debatten kring eutanasi (dvs. dödshjälp). I det följande kommer 

dock självmord och eutanasi att behandlas åtskilt då attityder till eutanasi kan tänkas 

vara baserade på andra värderingar än attityder till självmord. 2  

 

Attityder till självmord är allmänt negativa. Enligt senaste omgången av World 

Values Survey (se beskrivning s. 31) var sammanlagt 85 procent negativa till 

självmord i de 69 undersökta länderna. Motsvarande siffra för de 38 undersökta 

europeiska länderna var 79 procent. 

 

4.2 Självmordsattityders bestämningsfaktorer  

Självmord förekommer oftare bland män jämfört med kvinnor (Möller-Leimkühler 

2003) varför eventuella skillnader i attityder till självmord mellan könen är 

intressanta. Resultaten från tidigare studier har varierat på denna punkt. I ett antal 

studier på individnivå utförda i USA har män visat sig vara mer accepterande till 

självmord än kvinnor (Dahlen & Canetto 2002; Joe m.fl. 2007; Limbacher & Domino 

1985-86; Singh m.fl. 1986). Stein m.fl. (1992; 1998) fann dock det motsatta bland 

israeliska ungdomar. Författarna föreslog att en högre acceptans bland kvinnor kunde 

förklaras av att självmordsbeteende (utan dödlig utgång) är mer utbrett bland kvinnor, 

varför självmordet för dem är dels mer familjärt, dels mindre hotfullt. I Mäkinens 

(2006a) studie av respondenter från 25 europeiska länder verkade kön inte ha någon 

större betydelse för självmordsattityder. 

 

Fördömande attityder gentemot självmord tenderar att i högre grad återfinnas bland de 

äldsta medan de yngsta i större utsträckning har en accepterande inställning till 

självmord (Mäkinen 2006a, Neeleman m.fl. 1997, Singh m.fl. 1986). Mäkinen 

(2006a) ser två alternativa förklaringar till ett sådant samband; antingen ett resultat av 

ett slags åldersrelaterad utvecklingsprocess eller av generationsmässiga skillnader. 

 

Inställningen till självmord har vidare relaterats till familjesituationen. Gifta individer 

(Stack m.fl. 1994; Stack 1998), individer med barn (Neeleman m.fl. 1997) och 

                                                 
2 Diskussionen kring eutanasi handlar t.ex. även om den medicintekniska utvecklingen av 
livsuppehållande hjälpmedel och frågor om i vilken utsträckning dessa bör användas och vad som utgör 
ett värdigt liv.  
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individer som tillmäter familjen stor vikt (Mäkinen 2006a) har visat sig vara mindre 

accepterande till självmord.  

 

En mer accepterande attityd till självmord verkar förekomma oftare hos individer med 

högre utbildning (Diekstra & Kerkhof 1989; Neeleman m.fl. 1997; Singh m.fl. 1986; 

Stack 1998), med högre socioekonomisk status (Neeleman 1998), med mer liberala 

och vänsterorienterade politiska åsikter (Diekstra & Kerkhof 1989; Stack 1998), samt 

bland dem som lever i städer (Joe m.fl. 2007; Neeleman m.fl. 1997; Neeleman 1998). 

Detta påminner i viss mån om den uppdelning som Bayet (1975) gjorde utifrån 

inställningen till självmord. Han skilde mellan förbehållslöst fördömande av 

självmord och en förståelse för självmord under vissa premisser där det förra 

ställningstagandet representerades av de ”okultiverade” och det senare av de mer 

”kultiverade” folkgrupperna. Stack (1998) fann även att en högre alkoholkonsumtion 

var signifikant relaterad till en mer accepterande inställning till självmord. 

 

I många studier har religiositet visat sig vara en av de viktigaste 

bestämningsfaktorerna för inställningen till självmord, där de mer religiöst inriktade, 

oavsett religiös tillhörighet, varit betydligt mer intoleranta gentemot självmord (se 

Baglay och Ramsay 1989; Diekstra & Kerkhof 1989; Joe m.fl. 2007; Neeleman m.fl. 

1997; Singh m.fl. 1986; Stack 1998; Stein m.fl. 1992; Stein m.fl. 1998). Självmordet 

som handling är ofta oförenligt med de livsbejakande värderingar som är 

gemensamma för majoriteten religioner (se Stack 1983). I sin jämförande analys av 

25 europeiska länder kunde Mäkinen (2006a) dock enbart se ett negativt samband 

mellan religiositet och en accepterande inställning till självmord i de västeuropeiska 

länderna. Ett negativt samband var frånvarande i de östeuropeiska länderna och till 

och med positivt i Ryssland. Förklaringen till denna skillnad skulle kunna ligga i att 

religiositet år 1990, då studien utfördes, var behäftad med andra (mer upproriska) 

betydelser i Östeuropa där den blivit förnekad folket under Sovjetstaten. 

 

4.3 Självmordsattityden och andra moraliska ställningstaganden 

Generellt strävar individer efter att deras värderingar och övertygelser skall vara 

förenliga med varandra (Festinger 1962). Därför är det plausibelt att de som hyser 

liknande attityder till självmord även tenderar att likna varandra i ställningstaganden i 
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andra moraliska frågor som kan tänkas vara baserade på liknande värderingar och 

övertygelser som attityden till självmord.  

 

Neeleman (1998) fann att individer som var mer accepterande i andra moraliska 

frågor (såsom abort, preventivmedelsbruk och eutanasi) även var mer accepterande 

till självmord. Detta kan ses som att en accepterande attityd till självmord hänger ihop 

med ett slags allmän tolerans i moraliska frågor.  

 

Mäkinen (2006a) fann dock att ställningstaganden i vissa andra moraliska frågor 

hängde ihop med attityden till självmord, vilka dessa var skilde sig dessutom mellan 

Väst- och Östeuropa. I båda fanns ett samband mellan en accepterande attityd till 

självmord och en accepterande attityd till abort, skilsmässa, eutanasi och att döda i 

självförsvar. Därutöver fanns i Västeuropa ett samband mellan självmordsacceptans 

och att vara accepterande till prostitution och homosexualitet (sexualmoral). I 

Östeuropa fanns ett samband mellan självmordsacceptans och att vara mer 

accepterande till att röka marijuana, kasta skräp på allmänna platser eller att köra 

alkoholpåverkad (offentlig moral). 

 

4.4 Durkheim, religion, självmordsattityder och självmordsdödlighet  

Durkheim (1999) fann i sin klassiska studie att självmordsdödligheten varierade 

mellan samhällen beroende på den dominerande religionen. Enligt Durkheim var dock 

olikheterna i de föreställningar och attityder gentemot självmord, vilka religionerna 

gav upphov till, av ringa betydelse. Det avgörande var snarare huruvida religionerna 

utifrån gemensamma föreställningar och ritualer lyckades skapa sammanhållning och 

samhörighet (dvs. graden av social integration). Där protestantismen dominerade var 

självmordsdödligheten högre på grund av att känslan av samhörighet gått förlorad i 

och med en mer individualiserad moral och brist på gemensamma föreställningar och 

praktiker. 3  

 

Till skillnad mot Durkheim framhöll Cavan (1928) betydelsen av attityder, och såg 

skillnaden i självmordsdödlighet mellan olika religiösa grupper som delvis ett resultat 
                                                 
3 En sådan tolkning har dock motsagts av Parsons som ansåg att just de idéer som de olika religionerna 
förespråkade var det som utgjorde Durkheims begrepp religiös integration.  Parsons tolkning på denna 
punkt blev i sin tur motsagd av Pope i en debatt som utspelade sig i American Sociological Review 
mellan 1973 och 1975 (i Mäkinen 1997). 
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av huruvida religionerna lyckades institutionalisera fördömande attityder gentemot 

självmord hos sina medlemmar eller inte. Det individualistiska draget hos 

protestantismen innebar att protestanterna inte i samma utsträckning som katolikerna 

och judarna utvecklade starka homogena religiöst förankrade negativa attityder till 

självmord.  

 

Senare forskning har ifrågasatt Durkheims teori om att självmordsdödligheten skulle 

variera mellan religioner med graden av social integration. Istället har man betonat 

attityder till självmord; dessa antas vara generellt mer negativa i mer religiösa 

samhällen oavsett vilken specifik religion samhällsmedlemmarna bekänner sig till. 

Därmed antas starka religiösa föreställningar bidra till att skapa negativa attityder 

gentemot självmord som i sin tur bidrar till en lägre självmordsdödlighet (Stack 1983, 

Neeleman m.fl. 1997). 4 Attityder till självmord ges således en betydelsefull roll vid 

förklaringen av sambandet mellan religion och självmordsdödlighet. 

 

4.5 Attityd och handling 

Den individuella attityden 

Allport (1935) betonade attityders fundamentala betydelse inom socialpsykologin. 

Efter en granskning av tidigare definitioner av attityder drog han slutsatsen att 

attityder kunde förstås som ett slags förhandsvillkor för beteende med egenskapen att 

förbereda och skapa en beredvillighet för människors agerande i specifika situationer. 

“An attitude is a mental and neural state of readiness, organized through experience, 

exerting a directive or dynamic influence on the individual’s response to all objects 

and situations with which it is related.” (Allport, 1935, s. 810). Ajzen och Fishbein 

(1980) har vidare betonat attityders inflytande på individers beteende. Huruvida 

individer handlar på ett visst sätt i en given situation bestäms delvis av deras egen 

inställning till handlingen ifråga och delvis av hur de upplever att omgivningen 

förväntar sig att de ska handla.  Akers (2004) betonar vikten av attityder i förhållande 

till avvikande beteende; individer som godkänner ett visst avvikande beteende löper 

större risk att själva engageras i ett sådant beteende. En accepterande eller neutral 

inställning till ett avvikande beteende bjuder inte samma motstånd som en negativ 

inställning i en situation där ett sådant beteende kan utgöra ett alternativ (a.a.).  

                                                 
4 Neeleman m.fl. (1997) kunde även finna visst empiriskt stöd för ett sådant förhållande.  
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Individernas attityder verkar därmed ha en viss betydelse för deras beteende. För 

individer med en accepterande attityd till självmord borde självmordet som lösning på 

en given situation ligga närmare till hands. Individer med en fördömande attityd till 

självmord kan å andra sidan väntas att i större utsträckning avstå från självmord för att 

handlingen strider mot deras värderingar. Detta är även i linje med Maris (1981, s. 

255). 

 

Accepterande attityder till självmord har visat sig förekomma oftare hos individer 

med suicidala tendenser (Limbacher & Domino 1985-86; Kerkhof & Nathawat 1989; 

Salander Renberg & Jacobsson 2003; Stein m.fl. 1992). Joe m.fl. (2007) fann i sin 

studie att ungdomar som var mest accepterande gentemot självmord hade fjorton 

gånger högre odds för att planera självmord jämfört med dem som var mest 

fördömande gentemot självmord. Gibb m.fl. (2006) fann ett visst stöd för att en 

accepterande attityd gentemot självmord ökar risken för att personer med känslor av 

hopplöshet och depressioner agerar suicidalt.  

 

Andra studier kring attityder till självmord och självmordsbeteende har kommit fram 

till mer motstridiga resultat. Bagley och Ramsay (1989) fann att individer som uppgav 

sig ha haft suicidala idéer var mer accepterande gentemot självmord medan individer 

som uppgav sig både ha haft suicidala idéer och utfört självmordsförsök var mindre 

accepterande. Författarna förklarade de paradoxala sambanden med att individer som 

överlevt ett självmordsförsök och fått ny livslust hade förändrat sin syn på självmord. 

Dessa hade även i många fall sökt sig till olika religioner och uppgav högre grad av 

religiositet.  

 

Attityden i samhället 

Den generella attityden till självmord i samhället eller inom vissa subgrupper kan 

vidare tänkas påverka självmordsdödligheten. Enligt Farber (1968) utgör graden av 

tolerans mot självmord i ett samhälle en viktig faktor då man vill förklara dess 

självmordsdödlighetsnivå. Om det finns en negativ syn på självmord i samhället eller 

en undergrupp, en inställning att självmord aldrig är försvarbart, kan man tänka sig att 

individer i mindre utsträckning väljer att begå självmord. Om det däremot finns en 

inställning att självmord kan vara försvarbart (till och med hedersamt eller förväntat i 
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vissa situationer) 5 så torde risken för att självmord begås öka. På liknande sätt 

teoretiserade Dublin och Bunzel (1933); ”Where custom and tradition accept or 

condone it, many persons will take their own lives; where it is sternly condemned by 

the rules of Church and State, suicide will be an unusual occurrence.” (s. 15) 

 

I jämförande studier på nationell nivå har självmordsdödligheten visat sig vara högre i 

samhällen med en större tolerans mot självmord (Neeleman m.fl. 1997, Mäkinen 

1997, Mäkinen 2006a). Möller-Leimkuhler (2003) har vidare pekat på det faktum att 

överlevnaden av ett självmordsförsök ofta ses som opassande för män vilket kan vara 

orsaken till att män väljer mer dödliga metoder vid självmordsförsök (såsom 

pistolskott eller hängning). Sådana attityder kan förklara varför män har en lägre 

andel självmordsförsök och en högre självmordsdödlighet än kvinnor. 

 

Platt (1989) fann dock ett omvänt samband då han jämförde olika områden i 

Edinburgh, ett med högt antal självmordsförsök samt tre med lägre antal 

självmordsförsök. Tvärtemot förväntningarna fann han att attityderna gentemot 

självmord var mer negativa i området med högt antal självmordsförsök. Områdena 

skilde sig dock åt även i andra avseenden. Området med högt antal självmordsförsök 

bestod av mestadels arbetarklass medan områdena med lägre antal självmordsförsök 

bestod av mestadels medelklass. Skillnaderna i antalet självmordsförsök kan därmed 

antas påverkade av en rad andra faktorer som skiljer områdena åt och vad som kan 

antas vara generellt svårare levnadsförhållanden i området med högt antal 

självmordsförsök.  

 

Studier kring attityder till självmord och självmordsbeteende har därmed visat något 

varierande resultat, men ett visst stöd för antagandet att attityder till självmord på ett 

eller annat sätt hänger ihop med självmordsdödligheten i ett samhälle går att finna. 

Platts (1989) studie skulle dock kunna ses som ett exempel på att andra faktorer än 

attityder kan ha mer påverkan på självmordsdödligheten. Om man utgår från teorier 

kring attityder är det plausibelt att det individuella ställningstagandet gentemot 
                                                 
5 I vissa tidigare samhällen förekom påtryckningar som fick medlemmar att begå rituella självmord. På 
Fijiöarna förväntades det utav hövdingens fruar att dessa skulle begå självmord när hövdingen dog (den 
som först begick självmord troddes bli hövdingens favorit i nästa värld). I Indien praktiserade änkorna 
s.k. sutte; uppmuntrade av släktingar och de hinduiska prästerna kastade de sig in i sina mäns likbål 
eller dränkte sig i Ganges. På detta sätt ansågs de kunna sona sina mäns synder. I Japan ansågs 
självmord genom s.k. harakiri vara en ärorik död för samurajerna (Klagsbrun 1981).  
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självmord påverkar huruvida en individ i en given situation skulle se självmordet som 

ett alternativ. Samtidigt kan den generella attityden i samhället gentemot självmord 

antas bilda ett slags klimat som påverkar medborgarnas bedömning av hur adekvat 

självmord ter sig i en given situation. En viktig aspekt är även att individens egna 

attityder formas under påverkan av de attityder som hyses av människorna omkring 

henne. 

  

Oavsett den relativa effekten av individuella och generella attityder till självmord på 

självmordsdödligheten, samt hur de förra relaterar till den senare, så verkar mycket 

tala för att de trots allt spelar en betydande roll. En förståelse för attityder till 

självmord utgör därför en viktig del av helheten för att förstå ett samhälles 

självmordsdödlighet. 

 

5. Data och metod 

 
5.1 Val av metod 

Föreliggande studie är baserad på en strukturerad enkätundersökning där en fråga om 

respondentens inställning till självmord utgör studiens fokus. Kvalitativa intervjuer 

kunde ha gett en mer nyanserad förståelse för individers syn på självmord i Ryssland. 

Detta är i sig ett viktigt studieområde men syftet med denna uppsats var att mäta den 

mer generella inställningen till självmord hos Moskvabefolkningen samt att utreda 

huruvida det finns undergrupper i befolkningen som verkar skilja sig åt vad gäller 

inställningen till självmord. Fokus måste därför ligga på det generella snarare än det 

partikulära. Den valda metoden torde därmed vara adekvat för syftet.  

 

5.2 Moscow Health Survey 2004 

Datamaterialet är hämtat från Moscow Health Survey 2004. Denna undersökning 

utfördes som ett samarbete mellan Stockholm Centre on Health of Societies in 

Transition (SCOHOST) på Södertörns Högskola och The Institute of Social and 

Economic Studies of Population (ISESP) på Russian Academy of Sciences i Moskva 

2004. Respondenterna fick genom direktintervjuer svara på en strukturerad enkät om 

cirka 100 frågor inom områden såsom hälsa, arbetsmiljö, socialt kapital och 

levnadsvanor. Urvalspopulationen utgjordes av Moskvas myndiga befolkning 

(personer över 18 år) bestående av 8 540 000 individer. Urvalet gjordes som ett 
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stratifierat slumpmässigt urval där Moskvas 125 stadsdelar indelades i tio 

administrativa områden. Ur dessa tio områden drogs ett specifikt antal respondenter 

med en ålders och könsfördelning motsvarande den hos populationen i det aktuella 

området.  

 

Urvalet gjordes i två omgångar med en huvudlista på adresser och en reservlista att 

ersätta bortfall från huvudlistan med. Svarsfrekvensen för den första omgången var 47 

procent. Urvalet motsvarade Moskvapopulationen i avseende på köns- och 

åldersdistribution. Av totalt 2500 besökta adresser erhölls 1200 enkäter av vilka 1190 

var användbara.  

 

Den beroende variabeln; inställningen till självmord 

Den beroende variabeln utgörs av svaret på frågan; ”I vilken utsträckning anser du att 

följande fenomen (självmord) kan rättfärdigas?”.  Svarsalternativen gavs på en skala 

från 1 till 5 där 1 är ”aldrig rättfärdigat” och 5 är ”alltid rättfärdigat”. Alternativet 

”svårt att säga” fanns även. 

 

Då frekvenserna för de olika svarsalternativen var relativt ojämnt fördelade, med 

majoriteten av svaren kodade som 1, 2 och 3 och relativt få kodade som 4 och 5 

kodades den beroende variabeln om till att endast innehålla tre kategorier; 

”fördömande” (1-2), ”neutrala” (3) och ”accepterande” (4-5). Frågan hade inget direkt 

internt bortfall, däremot hade 8.7 procent av kvinnorna och 9.0 procent av männen 

valt svarsalternativet ”svårt att säga”, vilka utelämnades ur analysen.  

 

De oberoende variablerna 

Kön, ålder, utbildning och religiositet inkluderades i modellen då dessa visat sig vara 

viktiga bestämningsfaktorer till attityder till självmord i tidigare studier. Åldern 

kategoriserades enligt åldersgrupperna 18-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70 samt 71 år 

eller äldre. Utbildningsnivån delades in i tre kategorier; grundskola eller lägre 

(grund), gymnasial- eller yrkesutbildning (gymnasial) samt högskolestudier (högre).  

Religiositet kategoriserades som religiös eller icke-religiös/ateist.  

 

Även familjesituation inkluderades som variabel då denna verkat ha en viss påverkan 

i tidigare studier. Familjesituationen mättes enligt variablerna civilstånd (huruvida 
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respondenten var gift/sambo eller ej) och barn (huruvida respondenten hade barn eller 

ej). 

 

Respondenternas ekonomiska situation testades även den mot attityden till självmord 

för att mäta en eventuell effekt av ekonomiska svårigheter på attityden till självmord. 

Den pressande situationen som ekonomiska svårigheter ger upphov till kan tänkas 

frammana en viss förståelse inför det faktum att en människa kan välja att ända sitt 

liv. Ekonomisk situation mättes genom ett index konstruerat utifrån fyra frågor som 

indikerade huruvida respondenten upplevde ekonomiska problem eller inte. Indexet 

delades upp i tre kategorier; inga ekonomiska problem (0), förekomst av ekonomiska 

problem (1-2) samt förekomst av många ekonomiska problem (3-4).  

 

Vidare kan tänkas att individer vilka engageras i ”destruktiva” beteenden såsom hög 

alkoholkonsumtion och rökning även är mer benägna att vara accepterande gentemot 

självmord. Tidigare forskning har även funnit samband mellan självmordsdödligheten 

i Ryssland och tendensen att dricka höga mängder alkohol vid ett tillfälle, så kallat 

berusningsdrickande (Mäkinen 2000b). Berusningsdrickande mättes utifrån frågan 

om normalt alkoholintag per tillfälle. Gränsen sattes som 80 g (60 g för kvinnor) rent 

etanol eller mer (mätt på basis av den dryck som respondenten uppgav sig druckit 

mest utav). Respondenterna delades upp i rökare och icke-rökare (de som inte rökte 

överhuvudtaget). 

 

Slutligen var det av intresse att se huruvida respondentens självupplevda fysiska och 

mentala hälsa var relaterad till dennes inställning till självmord. Denna relation kan 

motiveras av att de som har dålig hälsa, i likhet med dem med ekonomiska problem, 

skulle kunna vara mer förstående inför att individer begår självmord. Fysisk hälsa 

baserades på självupplevd hälsa och kategoriserades som dålig eller acceptabel/bra. 

Respondenternas svar på frågor om huruvida man under det senaste året upplevt 

ångest/depressioner respektive sömnproblem tudelades efter nej eller ja (ibland/ofta). 

 

Förutom att ta ställning till självmord hade respondenterna fått ta ställning till 

ytterligare tio moraliska frågor; homosexualitet, prostitution, abort, skilsmässa, att 

döda i självförsvar, eutanasi, att köpa stulet gods, att ta emot mutor, att underlåta att 

betala för allmänna transportmedel samt till att falskt kräva sociala förmåner. Dessa 
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ställningstaganden var mätta på samma vis som inställningen till självmord (se ovan) 

på en skala från 1 till 5 och därutöver svarsalternativet ”svårt att säga”.  

 

Självmordsstatistik 

För en jämförelse mellan det relativa antalet självmord i olika ålders- och könsgrupper 

och andelen positiva till självmord i motsvarande grupper används självmordsstatistik 

från Goskomstat (Rysslands statistiska myndighet) för Moskva 2004. Antalet 

självmord räknades om till antalet per 100 000 i åldersgrupperna 20-29, 30-39, 40-49, 

50-59, 60-69 samt 70 år och äldre med hjälp av uppgifter om Moskvas befolkning för 

2004 (även dessa från Goskomstat). 

 

5.3 Datakvalitet 

Bortfallet i Moscow Health Survey var relativt högt (53 %) vilket inte var särskilt 

oväntat med tanke på att högt bortfall är ett återkommande problem vid 

intervjuundersökningar i Ryssland rent allmänt och i Moskva mer specifikt (se 

Vågerö m.fl. 2007). Det största problemet med bortfall är eventuell systematik. Det 

fanns en viss överrepresentation av individer med hög utbildning. Därutöver visade 

bortfallsanalyser på första urvalsomgången inga tendenser på någon allvarlig 

systematik i bortfallet. 6 

 

Om individer med en specifik inställning till självmord fallit bort i större utsträckning 

så är det möjligt att de estimerade andelarna inom de olika attitydkategorierna inte är 

helt representativa för Moskvapopulationen. Överrepresentationen av högutbildade, 

vilka verkar vara mer accepterande gentemot självmord, skulle ha kunnat bidra till en 

sådan effekt. Attitydernas fördelning standardiserades enligt utbildningsnivån i 

populationen för att kontrollera för detta.  

 

Det höga bortfallet borde utgöra ett mindre problem då de estimerade sambanden 

diskuteras. Det som kan påverka sambanden är om individer med en specifik 

egenskap kombinerat med en specifik inställning till självmord är överrepresenterade i 

urvalet. Detta torde vara mindre troligt. 

 

                                                 
6 För en närmare beskrivning av ovannämnda bortfallsanalys se Vågerö m. fl. (2007). 
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Variationerna i hur attityder till självmord mätts i tidigare studier är talrika. Vissa 

studier har påpekat vikten av att mäta mer nyanserade attityder kring självmord 

(Domino m.fl. 1982; Salander Rhenberg & Jacobsson 2003). Andra har påpekat att 

situationen för det hypotetiska självmordet bör preciseras liksom självmördarens 

karaktäristika (Stillion & Stillion 1998-99). Ytterligare andra har betonat vikten av 

respondentens relation till den individ vars hypotetiska självmord denne skall ta 

ställning till dvs. självmordet som en handling som begås av en själv, en närstående 

eller gemene man (Diekstra & Kerkhof 1989). Även endimensionella frågor, liknande 

den som här kommer att analyseras, har dock använts i tidigare studier (Mäkinen 

2006a; Neeleman 1998; Neeleman m.fl. 1997; Stack 1998). Resultaten från dessa 

verkar även replikeras i studier där flerdimensionella attityder till självmord 

analyserats (se Stack 1998). Detta tyder på viss samstämmighet och indikerar att 

validiteten torde vara av liknande nivå för såväl endimensionella som 

flerdimensionella attityder till självmord.  

 

Vad gäller självmordsstatistiken så har ryska självmordsdata för den moderna 

perioden befunnits vara av acceptabel kvalitet (Wasserman & Värnik 1998). 

Därutöver finns ingen uppenbar anledning att anta att de problem som föreligger med 

självmordsstatistik, såsom underrapportering och felspecificering (se O’Carroll 1989), 

skulle ha påverkat de relativa proportionerna i självmordsdödlighet i olika ålders- och 

könsgrupper vilka framförallt är av vikt för denna studie.  

 

Beträffande generaliserbarhet så kan resultaten för denna studie inte generaliseras till 

hela Ryssland. Moskva är en storstad och dess befolkning är inte representativ för 

landet.  

 

5.4 Analysen 

Samtliga analyser har gjorts i dataprogrammet SPSS. Förutom attitydernas reella 

fördelning i urvalet kalkylerades även proportioner viktade efter utbildningsnivån i 

populationen (se bilaga 1). Ett chi2-test utfördes för att se om de observerade 

proportionerna i urvalet var signifikant skilda från de proportioner som erhölls då 

urvalet standardiserades efter utbildningsnivå. Detta i syfte att få en uppfattning om 

huruvida överrepresentationen av högutbildade (se s. 15) kan tänkas påverka de olika 

attitydkategoriernas proportioner i urvalet.  
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Därefter analyserades de olika oberoende variablernas förhållande till attityden till 

självmord. Till att börja med testades samtliga oberoende variablers effekt genom 

binär logistisk regression enbart kontrollerat för ålder och kön. Dessa analyser gjordes 

dels med självmordsaccepterande jämfört med negativa till självmord som beroende 

variabel, dels med neutrala till självmord jämfört med negativa till självmord som 

beroende variabel. De oberoende variabler som tycktes ha någon effekt behandlades 

vidare i en kombinerad modell. 

 

Den kombinerade modellen hade betydligt bättre prediktionsförmåga när det gällde 

självmordsaccepterande än neutrala till självmord. Detta var väntat då de negativt 

inställda till självmord och de positivt inställda till självmord borde vara mest 

distinkta. Analysens tyngdpunkt lades därmed på skillnader mellan dem som var 

negativt respektive positivt inställda till självmord (tabell 3, 4 och 6).  

 

Vidare utfördes en faktoranalys med rätvinklig rotering på de olika moraliska 

ställningstagandena, inklusive inställningen till självmord. Faktoranalysen visar den 

struktur som dessa ställningstaganden bildar och självmordsattityders plats inom 

denna. Faktoranalysen tar fram ett antal faktorer och genom faktorladdningarna kan 

man utläsa i vilken grad respektive moraliska ställningstaganden verkar vara 

involverade i de olika faktorerna. Ju högre laddningar de olika moraliska 

ställningstagandena har på en faktor, desto mer involverade är de i densamma. 

Positiva respektive negativa förtecken visar relationens karaktär (Rummel 1967). 

 

För faktorn individrelaterad liberalism, där attityden till självmord hade en hög 

laddning, beräknades en faktorpoäng. Faktorpoängen beräknas utifrån hur mycket 

respondenternas ställningstaganden liknar den aktuella faktorn och kan anta värden 

mellan –1 och 1 (se Rummel 1967). De med åsikter som liknade mönstret i faktorn 

individrelaterad liberalism fick därmed en faktorpoäng som närmade sig 1 medan de 

med mer motsatta åsikter fick negativa faktorpoäng. Faktorpoängen beräknades på 

faktorn individrelaterad liberalism efter att inställningen till självmord hade tagits 

bort från faktoranalysen. Denna faktorpoäng användes som oberoende variabel i 

ytterligare en regressionsanalys.   
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För vidare analys konstruerades ett index som mätte respondentens allmänna tolerans 

utifrån de 10 övriga moraliska frågorna. Indexet beräknades som en summa av alla 

accepterande ställningstaganden (kodade som 4 eller 5, se s. 14 f) som vart och ett gav 

en poäng. Indexvärdena varierade såvida mellan 0 och 10. Ytterligare en 

regressionsanalys utfördes med toleransindexet som oberoende variabel. På detta vis 

kunde jämförelser göras mellan effekten av individrelaterad liberalism och allmän 

tolerans på självmordsacceptans samt dessas respektive påverkan på effekten av de 

andra oberoende variablerna.  

 

De respondenter som valt svarsalternativet ”svårt att säga” på någon av 

attitydfrågorna exkluderades ur ovan nämnda regressionsanalyser med 

individrelaterad liberalism respektive allmän tolerans som oberoende variabler. 

Dessa var 33.7 procent av männen respektive 35.9 procent av kvinnorna. Antalet fall i 

dessa regressionsanalyser var 653 jämfört med 956 i den första analysen. Ingen 

allvarlig systematik kunde dock finnas i detta bortfall. 7 

 

Andelen självmordsfall i olika köns- och åldersgrupper i populationen jämfördes med 

andelen självmordsaccepterande respektive den sammanlagda andelen 

självmordsaccepterande och neutralt inställda till självmord i motsvarande köns- och 

åldersgrupper i urvalet. Ett eventuellt samband testades med rangkorrelationen, dels 

för samtliga köns- och åldersgrupper, dels för samtliga åldersgrupper för män 

respektive kvinnor i separata analyser. 8 Rangkorrelationen mäter sambandet mellan 

självmordsattityder och självmordsdödlighet i de olika köns- och åldersgrupperna 

efter att dessa rangordnats efter självmordstal respektive andelen positiva till 

självmord och den sammanlagda andelen positiva och neutrala till självmord. Denna 

metod valdes framför den vanliga korrelationsanalysen då de absoluta värdena inte 

hade en normalfördelning vilket förutsätts vid vanlig korrelationsanalys. För att 

åldersgrupperna i urvalet skulle matcha dem enligt vilka självmordsstatistiken i 

                                                 
7 Jämförelser gjordes mellan bortfallsgruppen och den grupp som inkluderades i analysen. Grupperna 
skilde sig inte avsevärt vare sig vad gäller ålder, utbildningsnivå, religiositet eller attityder till 
självmord.  
8 Antalet jämförda grupper är i minsta laget för att rangkorrelationskoefficienten ska vara pålitlig och 
tolkningen av denna analys bör göras med viss försiktighet.  Det borde dock vara möjligt att utifrån 
rangkorrelationskoefficienten få åtminstone ledtrådar om ett eventuellt samband (eller avsaknaden av 
ett sådant). 



 19

populationen var angiven fick analysen göras på dem från 20 år och uppåt med 

åldersgrupperna 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 samt 70 år och äldre. 

 

6 Resultat 

 
6.1 Beskrivning av urvalet 

I tabell 1 presenteras hur de oberoende variablerna var fördelade bland 

respondenterna. Urvalet bestod av 510 män och 680 kvinnor. Medelåldern var 47 år 

och något lägre för män. Av männen var 66.3 procent gifta eller samboende och av 

kvinnorna 49.7 procent. Omkring 70 procent av respondenterna hade barn. 

 

Ungefär hälften hade en högre utbildningsnivå medan omkring 20 procent 

rapporterade en lägre utbildningsnivå. Detta skiljde sig från fördelningen i 

populationen framförallt med avseende på andelen med högre utbildningsnivå som 

var omkring 39 procent för såväl män som kvinnor (se bilaga 1). Kvinnorna 

rapporterade mer ekonomiska problem; 61.6 procent upplevde ekonomiska problem 

medan motsvarande siffra bland männen var 46.1 procent. Andelen religiösa var 

något högre bland kvinnorna (79.1 %) jämfört med männen (64.2 %). 

 

Omkring 30 procent av männen samt 6 procent av kvinnorna rapporterade 

berusningsdrickande (se s. 14 för definition). Runt hälften av männen och en fjärdedel 

av kvinnorna var rökare. Av respondenterna ansåg sig en femtedel ha dålig fysisk 

hälsa, andelen bland kvinnorna var dock nästan dubbelt så hög som bland männen. 

Även sömnproblem, ångest och depressioner verkade drabba kvinnor i större 

utsträckning. I urvalet var det omkring 40 procent som rapporterade sömnproblem 

respektive ångest och depressioner.  
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Tabell 1. Variablernas fördelning i Moskva 2004 (%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördelningen av attityder till självmord bland respondenterna, efter ålder och kön, kan 

ses i tabell 2. Andelen självmordsaccepterande är markant högst bland de yngsta, 

åldersgruppen 18-30 år. Därutöver finns inget tydligt mönster. Bland männen är dock 

andelen självmordsaccepterande relativt hög bland dem som är 61 år och äldre. En 

sådan tendens verkar inte finnas bland kvinnorna där andelen självmordsaccepterande 

är generellt lägre i de äldre åldersgrupperna. En större andel av männen jämfört med 

kvinnorna är accepterande gentemot självmord, 10.6 procent jämfört med 6.1 procent. 

Variabel Män Kvinnor Totalt 
 n = 510 n = 680 n = 1190 
Ålder (medelvärde) 45.2 48.6 47.1 
Civilstånd    

Ensamstående 33.7 50.3 43.2 
Gift/sambo 66.3 49.7 56.8 

Barn    
Nej 30.8 24.9 27.4 
Ja 69.2 75.1 72.6 

Utbildningsnivå    
   Grund 19.8 18.2 18.9 
   Gymnasial 23.5 31.6 28.2 
   Högre 56.7 50.1 52.9 
Ekonomiska problem    

0 53.9 38.4 45.0 
1-2 31.2 38.4 35.3 
3-4 14.9 23.2 19.7 

Berusningsdrickande    
   Nej 70.4 94.1 83.9 
   Ja  29.6 5.9 16.1 
Rökning    
   Nej 46.5 72.8 61.5 
   Ja  53.5 27.2 38.5 
Fysisk hälsa    

Acceptabel/bra 88.0 78.9 82.8 
Dålig 12.0 21.2 17.2 

Ångest/ depressioner    
Aldrig 64.5 52.2 57.5 
Ibland/ofta 35.5 47.8 42.5 

Sömnproblem    
Aldrig 66.7 52.1 58.3 
Ibland/Ofta 33.3 47.9 41.7 

Religiös    
   Ja  64.2 79.1 72.8 
   Nej 35.7 20.9 27.2 
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Tabell 2. Självmordattityders fördelning enligt kön och ålder i Moskva 2004. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a Standardiserat efter utbildningsnivån i befolkningen, siffror hämtade från folkräkningen 2002 (se 
bilaga 1).  
b Chi2-test visade att de standardiserade proportionerna inte var signifikant skilda från de reella 
proportionerna i urvalet. 
 

 

Som jämförelse visas även den procentuella fördelningen bland män och kvinnor 

standardiserat efter utbildningsnivån i Moskvapopulationen. De standardiserade 

andelarna indikerar att andelen självmordsaccepterande och neutrala kanhända är 

något högre till följd av överrepresentationen av högre utbildade i materialet. Chi2-test 

visade dock inga signifikanta skillnader mellan de reella proportionerna i materialet 

och de standardiserade proportionerna varför det kan antas att överrepresentationen av 

högre utbildade inte påverkat resultatet i någon högre grad. 

 

6.2 Bestämningsfaktorer till attityden till självmord 

De oberoende variablerna testades dels mot att vara accepterande till självmord och 

dels mot att vara neutralt inställd till självmord, jämfört med att vara negativt inställd 

till självmord. Effekterna av de oberoende variablerna hade samma riktningar för 

respektive beroende variabler. De oberoende variablernas effekt var större i relation 

till att vara accepterande till självmord jämfört med negativ till självmord. Ett 

 Accepterande Neutrala Fördömande Antal 
Män      
18-30 22.9 15.3 61.9 118 (100) 
31-40 3.8 10.1 86.1 79 (100) 
41-50 9.1 4.0 86.9 99 (100) 
51-60 2.5 13.8 83.8 80 (100) 
61-70 10.6 12.8 76.6 47 (100) 
71+ 7.3 14.6 78.0 41 (100) 
Totalt 10.6 11.4 78.0 464 (100) 
Standardiserat för 
utbildningsnivå a b 

 
9.2 

 
11.1 

 
79.7 

 
(100) 

     
Kvinnor     
18-30 11.3 15.8 72.9 133 (100) 
31-40 3.5 14.0 82.6 86 (100) 
41-50 7.8 13.8 78.4 116 (100) 
51-60 4.7 11.2 84.1 107 (100) 
61-70 3.3 8.7 88.0 92 (100) 
71+ 3.4 8.0 88.5 87(100) 
Totalt 6.1 12.2 81.6 621 (100) 
Standardiserat för 
utbildningsnivå a b 

 
5.8 

 
11.8 

 
82.4 

 
(100) 
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undantag var berusningsdrickande vilket hade en signifikant positiv effekt på att vara 

neutralt, hellre än negativt inställd till självmord (se nedan). Då grupperna 

självmordsaccepterande och negativa till självmord även teoretiskt borde vara mest 

distinkta blir jämförelser mellan dem mest intressanta. Därför presenteras enbart 

analyserna för de oberoende variablernas förhållande till att vara accepterande till 

självmord (tabell 3 och tabell 4). 

 

 
Tabell 3. Förhållandet mellan de enstaka oberoende variablerna och att acceptera 
självmord. Logistisk regressionsanalys. 

* p < 0.050    ** p < 0.010   *** p < 0.001 

 

 

Efter kontroll för ålder och kön, verkade många av variablerna inte ha något samband 

med attityder till självmord (tabell 3). Varken de familjesituationsrelaterade 

variablerna, civilstånd och barn, eller variablerna som beskrev respondentens 

ekonomiska situation var signifikant relaterade till attityden till självmord. Ej heller 

 
Kontrollerat för ålder  
och kön  

Kontrollerat för ålder  
och kön 

 OR 95 % CI  OR 95 % CI 

Ålder   Ekonomiska problem   
18-30 2.47 1.36-4.47** 0 1.00  
31-40 0.42 0.16-1.09 1-2 1.06 0.65-1.75 
41-50 1.00  3-4 0.62 0.30-1.29 
51-60 0.45 0.18-1.12 Berusningsdrickande   
61-70 0.73 0.31-1.75    Nej 1.00  
≥ 71 0.60 0.23-1.56    Ja  1.48 0.84-2.62 

Kön   Rökning   
   Kvinna 1.00  Nej 1.00  
   Man 1.72 1.09-2.72* Ja 1.52 0.93-2.48 
Civilstånd   Ångest/depressioner   

Ensamstående 1.00  Aldrig 1.00  
Gift/ sambo 0.73 0.45-1.20 Ibland/ofta 1.20 0.76-1.90 

Barn   Sömnproblem   
Nej 1.00  Aldrig 1.00  
Ja 0.62 0.33-1.13 Ibland/Ofta 1.20 0.75-1.93 

Utbildningsnivå   Fysisk hälsa   
   Grund 1.24 0.56-2.74 Acceptabel/bra 1.00  
   Gymnasial 1.00  Dålig 1.50 0.78-2.91 
   Högre 2.06 1.13-3.76* Religiös   
         Ja  1.00  
        Nej 2.07 1.29-3.32** 
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variablerna som berörde psykisk och fysisk hälsa. Dessa variabler utelämnades 

därmed ur den kombinerade modellen (tabell 4). Effekten av rökning och 

berusningsdrickande låg nära signifikansgränsen. Effekten av berusningsdrickande 

var dessutom signifikant i förhållande till att vara neutralt inställd till självmord (OR 

1.75; KI 1.06-2.91) (analysen visas ej). 

 

 

Tabell 4. Förhållandet mellan de oberoende variablerna och att acceptera självmord. 
Logistisk regressionsanalys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* p < 0.050    ** p < 0.010   *** p < 0.001 
 

 

Effekten av de oberoende variablerna på självmordsacceptans var snarlik vid kontroll 

för enbart ålder och kön (tabell 3) samt vid kontroll för alla oberoende variabler 

(tabell 4), med undantag för effekten av kön vars signifikans försvann i det senare 

 
Kontrollerat för alla 
oberoende variabler 

 OR 95 % CI 
Ålder   

18-30 2.15 1.17-3.95* 
31-40 0.39 0.15-1.03 
41-50 1.00  
51-60 0.43 0.17-1.06 
61-70 0.85 0.35-2.10 
≥ 71 0.73 0.27-1.98 

Kön   
   Kvinna 1.00  
   Man 1.25 0.76-2.07 
Utbildning   
   Grund 1.41 0.64-3.14 
   Gymnasial 1.00  
   Högre 2.27 1.23-4.20** 
Berusningsdrickande   
   Nej 1.00  
   Ja 1.56 0.87-2.81 
Rökning   
   Nej 1.00  
   Ja 1.61 0.97-2.68 
Religiös   
   Ja 1.00  
   Nej 2.02 1.25-3.26** 

 

n = 956 
-2 log likelihood = 518.78
Nagelkerke R2 = 0.142 
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fallet. Skillnaderna mellan män och kvinnor verkar således kunna tillskrivas de andra 

variablerna snarare än könstillhörigheten i sig. Sannolikheten för att acceptera 

självmord var signifikant högre i den yngsta åldersgruppen (18-30 år) jämfört med 

referensgruppen (41-50 år) 9 med en oddskvot på 2.15. 

 

Oddsen för att vara positivt inställd till självmord var vidare signifikant högre bland 

dem som hade en högre utbildning 10 samt bland dem som inte bekände sig till någon 

religion. Båda dessa faktorer gav dubbelt så höga odds för att vara positivt inställd till 

självmord jämfört med negativt inställd till självmord.  
 

Sannolikheten för att acceptera självmord verkade också högre bland dem som var 

rökare (OR 1.61; 95 % KI 0.97-2.68). Denna effekt var dock inte signifikant på 5 % 

nivån (p = 0.064). Effekten av berusningsdrickande var inte signifikant i förhållande 

till att vara accepterande gentemot självmord. Berusningsdrickande hade däremot en 

signifikant positiv effekt på att vara neutralt inställd till självmord även efter kontroll 

för övriga oberoende variabler (OR 1.79; 95 % KI 1.06-3.02) (analysen visas ej). 

 

Nagelkerkes pseudo-R2 är den logistiska regressionsanalysens motsvarighet till den 

determinationskoefficient R2 som används i den linjära regressionsanalysen. Pseudo-

R2 talar om ungefär hur stor andel av variansen som kan förklaras av de oberoende 

variablerna, även om variansen här har en annan innebörd än i den linjära 

regressionsanalysen. Andel av modellen förklarad varians är ungefär 14 procent, detta 

är inte särskilt högt men ej heller dåligt vid analys av data på individnivå. 

Nagelkerkes pseudo-R2 för modellen med neutrala till självmord som beroende 

variabel var 5 procent, vilket bekräftar att modellens prediktionsförmåga var betydligt 

bättre i förhållande till att vara positiv till självmord. 

 

Genom att lägga in variablerna i en vanlig minstakvadratregression kan 

kollinearitetsstatistik fås för att kontrollera huruvida de oberoende variablerna är 

inbördes korrelerade. Samtliga oberoende variabler hade höga toleransvärden mellan 

0.83 och 0.98. Ingen allvarlig multikollinearitet verkar således föreligga mellan de 

                                                 
9 Åldersgruppen 41-50 år valdes som referensgrupp då den ansågs mest neutral i fråga om inställning 
till självmord jämfört med om den äldsta respektive den yngsta åldersgruppen skulle ha valts. 
10 Även för denna kategoriska variabel valdes mittenkategorin som referenskategori då denna antogs 
vara mest neutral. 
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oberoende variablerna. Skattningarna av de enskilda oberoende variablernas effekter 

borde därmed vara relativt pålitliga i det att de inte är särskilt påverkade av övriga 

oberoende variabler. 

 

Liksom för den linjära regressionsanalysen kan SPSS räkna fram residualer för den 

logistiska regressionsanalysen. Dessa utgör skillnaden mellan faktiskt värde på den 

beroende variabeln för varje enskilt fall samt den av modellen predicerade 

sannolikheten för att ha värde ett på densamma. Dessa kan användas för 

fördelningstabeller för att testa normalfördelningsantagandet men deras viktigaste 

funktion är att identifiera eventuella utanförliggare och deras påverkan på modellen. 

Då den logistiska regressionsanalysen har en binomial fördelning ställs inte samma 

krav på att residualerna skall vara normalfördelade, även om den binomiala 

fördelningen närmar sig normalfördelningen då många fall analyseras (Menard 2002).  

 

Utifrån fördelningen av de standardiserade residualerna kunde utläsas att 

normalfördelningsantagandet inte verkade vara uppfyllt för denna modell. Framförallt 

hade många av de standardiserade residualerna höga positiva värden. Detta för att 

skattningarna var mer osäkra i förhållande till dem som var positivt inställda till 

självmord jämfört med referensgruppen och modellen hade en tendens att underskatta 

antalet positivt inställda till självmord. Det var dock inte särskilt oväntat då antalet 

positiva till självmord är förhållandevis litet, vilket gör dem svårare att predicera.  

 

6.3 Attityder till självmord och andra moraliska ställningstaganden 

I tabell 5 kan resultatet av faktoranalysen med rätvinklig rotering studeras. För 

tydlighetens skull visas enbart faktorladdingar över 0.5 (eller under –0.5). Ju högre 

laddning (positiv eller negativ) en variabel har på en faktor desto mer involverad är 

den i densamma (Rummel 1967).  

 

 
 
 
 
 
 
 



 26

Tabell 5. Inbördes relationer mellan olika attitydfrågor. Faktoranalys med rätvinklig 
rotering (Varimax). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a  Endast faktorer med egenvärde över ett har inkluderats i modellen. 
b Endast faktorladdningar över 0.500 visas. 
 

 

Ställningstagandena i de elva olika moraliska frågorna verkar fördela sig på tre olika 

faktorer. Faktorerna 2 och 3 skulle kunna tolkas som faktorn på socialt orienterad 

moral respektive faktorn på ekonomisk moral. Faktor 1, som innehåller inställningen 

till självmord är något svårtolkad. Inställningen till homosexualitet och prostitution 

hade höga laddningar på denna faktor men även inställningen till abort och till att ta 

emot mutor hade relativt höga laddningar på denna faktor. De senare hade dock 

laddningar lägre än 0.5 och dessutom högre laddningar på faktor 2 respektive faktor 3. 

Faktor 1 skulle därmed kunna tolkas som ett slags individrelaterad liberalism. 

Homosexualitet, prostitution och självmord rör ju alla, i en mening, enbart den egna 

personen till skillnad mot abort, eutanasi, och skilsmässa där ett annat liv alltid är 

inblandat. Faktor 1 är den faktor som tillskrivs störst andel av förklarad varians, 31.5 

procent jämfört med 13.5 procent för faktor 2 respektive 9.3 procent för faktor 3.   

 
Slutligen var det intressant att se hur stor påverkan denna individrelaterade liberalism 

hade på inställningen till självmord jämfört med övriga oberoende variabler varför en 

ny logistisk regressionsanalys utfördes med en faktorpoäng för faktorn på 

individrelaterad liberalism som oberoende variabel (tabell 6, modell 1). För detta 

syfte fick attityden till självmord uteslutas från faktoranalysen. Faktorstrukturen 

 Roterad matris a b  
 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3
Självmord 0.626   
Homosexualitet 0.802   
Prostitution 0.766   
Abort  0.556  
Skilsmässa  0.745  
Döda i självförsvar  0.751  
Eutanasi  0.554  
Köpa stulet gods   0.667 
Ta emot mutor   0.514 
Ej betala för allmänna 
transportmedel   0.662 
Falskt kräva sociala 
förmåner   0.736 
    
Andel förklarad varians 31.5 13.5 9.3 
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förblev densamma vad gäller hur de olika attityderna grupperade sig. Däremot var 

faktor 1 inte längre den starkaste vilket kan förklaras med att attityden till självmord, 

som ju hade hög laddning på denna faktor, var borträknad. Därutöver fick 

egenvärdesgränsen sänkas till 0.9 för att tre faktorer skulle kunna tas fram.  

 

 
Tabell 6. Förhållandet mellan de oberoende variablerna och att vara accepterande 
gentemot självmord, inklusive faktorpoäng för faktorn på individrelaterad liberalism 
(modell 1) och index för allmän tolerans (modell 2).  

* p < 0.050    ** p < 0.010   *** p < 0.001 
 

 

 Modell 1 Modell 2 

 
Kontrollerat för alla oberoende 
variabler 

Kontrollerat för alla oberoende 
variabler 

 OR 95 % KI OR 95 % KI 
Ålder     

18-30 1.07 0.47-2.42 1.13 0.49-2.61 
31-40 0.13 0.03-0.63* 0.09 0.02-0.51** 
41-50 1.00  1.00  
51-60 0.50 0.16-1.58 0.40 0.13-1.29 
61-70 0.80 0.24-2.67 0.68 0.16-1.90 
≥ 71 1.10 0.31-3.97 0.68 0.19-2.52 

Kön     
   Kvinna 1.00  1.00  
   Man 0.72 0.37-1.38 0.90 0.45-1.78 
Utbildning     
   Grund 2.95 1.08-8.03* 2.75 0.97-7.77 
   Gymnasial 1.00  1.00  
   Högre 1.70 0.72-4.01 1.83 0.75-4.48 
Berusningsdrickande     
   Nej 1.00  1.00  
   Ja 1.26 0.58-2.74 1.32 0.59-2.96 
Rökning     
   Nej 1.00  1.00  
   Ja 1.47 0.78-2.78 1.08 0.55-2.13 
Religiös     
   Ja 1.00  1.00  
   Nej 1.94 1.04-3.63* 2.83 1.46-5.49** 
     
Faktorpoäng 3.02 2.15-4.26***   
     
Toleransindex   2.00 1.67-2.40*** 
     

 

n = 653 
-2 log likelihood =307.54 
Nagelkerke R2 = 0.321 

n = 653 
-2 log likelihood =279.04 
Nagelkerke R2 = 0.398 
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Den framtagna faktorpoängen korrelerar redan med attityden till självmord vilket gör 

att en relativt stor och signifikant effekt av denna (OR 3.02; KI 2.15-4.26) på attityden 

till självmord var väntad. Det var dock intressant att se hur modellen förändrades då 

faktorpoängen fördes in i modellen. Viktigt att observera är att antalet fall i analysen 

reducerats avsevärt, från 956 till 653 individer. 

 

Effekterna av att tillhöra den yngsta åldersgruppen samt av högre utbildning var inte 

längre signifikanta. Detta indikerar att dessa grupper kan vara generellt mer 

accepterande i vissa moraliska frågor. Intressant var att då faktorpoängen var 

kontrollerad för framträdde en signifikant effekt av att ha lägre utbildning (OR 2.99) 

jämfört med gymnasial utbildning. Detta kan tolkas som att de med lägre utbildning är 

mer accepterande gentemot just självmord om man bortser från ställningstaganden i 

sådana moraliska frågor som verkar gå hand i hand med inställningen till självmord. 

Konfidensintervallet för denna variabel var dock relativt stort (KI 1.10-8.12) vilket 

förmodligen beror på att antalet individer är relativt litet. Tolkningar bör göras med 

viss reservation. Religionens effekt var fortfarande stark om än något försvagad då 

faktorpoängen var kontrollerad för. 

 

Slutligen byttes faktorpoängen som oberoende variabel ut mot ett index som angav 

summan av accepterande ställningstaganden i förhållande till alla moraliska frågorna 

förutom självmord, dvs. graden av allmän tolerans (tabell 6, modell 2). Nästan 50 

procent av respondenterna hade ett värde på 2 eller mindre på indexet medan endast 

20 procent hade mellan 4 och 10.  

 

Regressionen med faktorpoängen visar effekten av moraliska ställningstaganden som 

verkar hänga ihop med självmordsacceptans medan regressionen med toleransindexet 

som oberoende variabel visar effekten av att vara generellt mer tolerant ifråga om alla 

de tio moraliska frågorna. 

 

Även en allmän tolerans i moraliska frågor verkade ha en stark effekt på attityden till 

självmord (OR 2.00; KI 1.67-2.40). Även vid införandet av denna variabel i modellen 

försvann effekten av att tillhöra den yngsta åldersgruppen såväl som effekten av en 

högre utbildning. Effekten av att tillhöra den lägsta utbildningsgruppen förstärktes 

också, dock utan att uppnå 5 procent signifikansnivå (p = 0.057). Effekten av 
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religiositet förstärktes även den. Om man räknar bort effekten av en allmän tolerans 

blir således effekten av religiositet starkare. Att effekten av religiositet snarare 

försvagades vid kontroll för faktorpoängen vittnar om att effekten av religiositet på 

attityden till självmord hänger ihop med vissa moraliska ställningstaganden gentemot 

individens sexuella beteenden (homosexualitet och prostitution mer specifikt) men 

inte nödvändigtvis med en mer allmän tolerans. För att testa detta antagande 

korrelerades religiositet mot dels faktorpoängen och dels toleransindexet, vilket 

visade att ett signifikant samband fanns till den första (p = 0.001) men däremot inte 

till den senare. Därmed verkade religiositet hänga ihop med en lägre grad av 

individrelaterad liberalism men däremot inte med en lägre grad av allmän tolerans. 

 

Nagelkerke pseudo-R2 var mer än dubbelt så högt för dessa modeller jämfört med den 

första (tabell 3), 0.32 för modell 1 samt 0.40 för modell 2. Ställningstaganden i andra 

moraliska frågor kan därmed förklara en relativt hög andel av variansen jämfört med 

alla övriga oberoende variabler. Det bör även uppmärksammas att till skillnad från 

övriga oberoende variabler så liknar faktorpoängen och toleransindexet kontinuerliga 

variabler. Ökningarna i odds står för varje stegvis ökning i den oberoende variabeln 

vilket innebär att den absoluta ökningen i odds är betydligt högre om man går från det 

lägsta skalsteget till det högsta på dessa variabler. 

 

Fördelningen hos de standardiserade residualerna visade återigen att vi även tenderar 

att underskatta antalet självmordsaccepterande utifrån de båda modellerna i tabell 6. 

Liksom var fallet med den första modellen (se s. 25) så har dessa modeller svårare att 

predicera fallen av självmordsaccepterande då dessa är relativt få. 

 

Genom att lägga in variablerna i en vanlig minstakvadratregression kunde 

kollinearitetsstatistik fås. Denna visade ingen allvarlig multikollinearitet för dessa 

modeller. Toleransvärdena för de oberoende variablerna låg mellan 0.77 och 0.96 för 

modell 1 och 0.83 och 0.97 för modell 2.  

 

6.4 Attityder till självmord och självmordsdödligheten i populationen 

Tabell 7 visar självmordsdödligheten i olika åldersgrupper för män och kvinnor i 

populationen samt andelen självmordsaccepterande respektive den sammanlagda 

andelen självmordsaccepterande och neutrala till självmord i motsvarande 
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åldersgrupper i urvalet. Rangkorrelationskoefficienten Spermans rho räknades ut för 

att testa ett eventuellt samband dels mellan självmordsdödligheten och antalet 

självmordsaccepterande samt dels mellan självmordsdödligheten och den 

sammanlagda andelen självmordsaccepterande och neutrala i de olika 

åldersgrupperna. 

 

 

Tabell 7. Antalet självmord per 100 000, andelen accepterande gentemot självmord 
(%), samt andelen neutrala och accepterande gentemot självmord sammanlagt (%) i 
Moskva 2004. 

 

 

Vid korrelation av alla köns- och åldergrupper samtidigt fanns inget signifikant 

resultat, varken för antalet självmord och andelen självmordsaccepterande eller för 

antalet självmord och den sammanlagda andelen självmordsaccepterande och neutrala 

till självmord. Ej heller för män separat fanns det någon signifikant korrelation. För 

kvinnor var sambandet icke-signifikant då antalet självmord korrelerades med antalet 

självmordsaccepterande men signifikant negativt vid korrelation av antalet självmord 

och den sammanlagda andelen självmordsaccepterande och neutrala till självmord. 

Rangkorrelationskoefficienten mellan dessa två var –1 vilket betyder ett perfekt 

negativt samband. Ett negativt samband kan också anas vid betraktande av tabell 7, 

medan kvinnors självmordsdödlighet tenderar att öka med åldern så minskar andelen 

accepterande och neutrala till självmord. Här skall dock påminnas om att variablerna 

består av få grupper. Resultaten är därmed inte helt pålitliga men kan användas som 

riktlinjer.  

 

 Män Kvinnor 

Ålder 
 

Självmord 
per 

100 000 

Andel 
accepterande 

 

Andel 
accepterande 
och neutrala 

Självmord 
per 

100 000 

Andel 
accepterande 

 

Andel 
accepterande 
och neutrala 

20-29    15,4 24,2 37,9 3,4 12,7 28,4 
30-39    14,9 6,6 13,2 3,7 4,8 20,2 
40-49    18,1 9,4 16,7 4,3 6,7 20,0 
50-59    20,5 2,4 15,5 5,3 5,7 17,0 
60-69    18,2 9,8 21,6 6,6 3,1 12,5 
≥ 70      33,0 6,8 20,5 17,3 3,3 10,9 
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7 Diskussion 

Attitydernas fördelning  

För att sätta de erhållna resultaten i ett sammanhang kan de jämföras med resultaten 

från World Values Survey. World Values Survey är en intervjustudie som utförts 

lokalt i flera omgångar sedan 1981 i ett antal länder världen över av ett stort nätverk 

av forskare. Syftet med studien är att studera sociala, kulturella och politiska 

förändringar i världen (information från World Values Survey webbsida). Där finns 

en liknande fråga som den här använda för inställningen till självmord. Enligt 

resultatet för Ryssland, från omgången år 1999, var andelen accepterande till 

självmord 5.9 procent bland männen och 5.0 procent bland kvinnorna (se bilaga 2). 

Andelen accepterande var något högre i vårt urval, framförallt bland männen (10.6 

%), men även bland kvinnorna (6.1 %). Frågorna är dock inte helt jämförbara då man 

i World Values Survey använde sig av en tiogradig skala till skillnad mot den 

femgradiga i Moscow Health Survey. 

 

Ryssland verkar även ha en hög andel negativa till självmord i jämförelse med andra 

länder. Enligt den senaste omgången av World Values Survey är andelen positiva till 

självmord för alla undersökta europeiska länder (38 stycken) 8.8 procent jämfört med 

5.4 procent i Ryssland. I Sverige var andelen positiva hela 22.1 procent. Andelen 

negativa för alla de undersökta länderna var 78.8 procent jämfört med 84.2 procent i 

Ryssland och 56.5 procent i Sverige (Statistik från World Values Survey). 

 

En jämförelse av de standardiserade och icke-standardiserade värdena visade lite 

skillnad, vilket indikerar att överrepresentationen av högutbildade i materialet i alla 

fall inte påverkat skattningarna av attitydernas fördelning i någon högre grad. 

 

Attityder till självmord bland andra moraliska ställningstaganden  

En mer positiv attityd till självmord verkade relaterad till en mer positiv attityd till 

framförallt homosexualitet och prostitution. Något förvånande verkade inställningen 

till eutanasi inte alls relaterad till inställningen till självmord. Likheter i de beteenden 

som återfinns i det erhållna mönstret är att alla dessa beteenden handlar om val som 

rör ens eget liv framförallt, till skillnad mot exempelvis skilsmässa, abort och 

eutanasi, som ju alla involverar en specifik andra part. Övriga moraliska 

ställningstaganden rörde olika slags ekonomiska svindlerier riktade mot antingen 
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andra individer eller den kollektiva offentligheten. Inställningen till självmord kan 

därmed tänkas komma ur ett slags inställning att var och en har rätt att bestämma över 

det som rör ens eget liv. 

 

Mäkinen (2006a) jämförde genom faktoranalysen samband mellan attityder till 

självmord och andra attityder i Väst- respektive Östeuropa i World Values Survey 

1990-1991. I Västeuropa fanns ett liknande mönster som i denna studie, nämligen att 

självmord hade en hög laddning på samma faktor som homosexualitet och 

prostitution, även om denna faktor också innehöll de variabler som här bildade en 

egen faktor med benämningen socialt orienterad moral (abort, skilsmässa, eutanasi 

och att döda i självförsvar). I de östeuropeiska länderna hade självmord hög laddning 

på två faktorer, dels en som motsvarade denna studies socialt orienterad moral och 

dels en som innehöll variabler relaterade till samhällsordning såsom att röka 

marijuana, kasta skräp på allmänna platser eller att köra alkoholpåverkad. 

Datamaterialet för min studie innehöll inte dessa mer samhällsordningsrelaterade 

attitydfrågor.  

 

Bestämningsfaktorer till attityder till självmord 

Denna studie visade ingen signifikant effekt av civilstånd och barn i relation till 

attityden till självmord. Ej heller respondenternas ekonomiska situation eller deras 

fysiska eller psykiska hälsotillstånd verkade ha någon effekt.  

 

Vid kontroll för de andra oberoende variablerna var effekten av kön på attityden till 

självmord inte signifikant. Denna effekt har då troligtvis uppkommit på grund av 

skillnader mellan könen i andra egenskaper än könstillhörighet i sig. 

 

De viktigaste variablerna som hade signifikant effekt på attityden till självmord var 

religiositet och utbildning. De som inte var religiösa samt de med högre utbildning 

hade signifikant högre odds för att vara accepterande gentemot självmord (OR 2.08; 

KI 1.25-3.27 respektive OR 2.15; KI 1.23-2.07). Detta kan tolkas som att attityden till 

självmord formas genom processer sådana som bildning, socialisering och uppfostran 

medan det som sker i en människas liv, problem med hälsa, ekonomiska problem, 

giftermål och bildande av familj inte verkar påverka attityden till självmord i någon 

högre grad.  
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Denna studie bekräftar tidigare studier som framhållit religiositet som en viktig 

påverkansfaktor på attityden till självmord (Baglay och Ramsay 1989; Diekstra & 

Kerkhof 1989; Neeleman m.fl. 1997; Singh m.fl. 1986; Stack 1998; Stein m.fl. 1992). 

Vad detta innebär för förhållandet mellan religion och självmord ligger utanför ramen 

för denna studie. Dock kan konstateras att det funna sambandet ligger i linje med 

Neeleman m.fl. (1997) och Stack (1983) enligt vilka förhållandet mellan religion och 

självmord är påverkat av de negativa attityder gentemot självmord som religionerna 

bidrar till. En intressant iakttagelse var att religiositetens påverkan på attityden till 

självmord verkade hänga ihop med individrelaterad liberalism (acceptans av 

homosexualitet och prostitution) men inte med en allmän tolerans i moraliska frågor. 

Denna skillnad kan bero på att religionen ger upphov till vissa specifika 

föreställningar snarare än en mer allmän intolerans i moraliska frågor. 

 

Då effekten av såväl den individrelaterade liberalismen som den allmänna toleransen 

var kontrollerad för (tabell 6, modell 1 och modell 2) försvann effekten av högre 

utbildning. De med högre utbildning är förmodligen benägna att ha en högre grad av 

individrelaterad liberalism liksom en högre grad av allmän tolerans i moraliska frågor. 

Det intressanta är att de med lägst utbildning istället fick högre odds för att vara 

accepterande gentemot självmord. I denna grupp verkar finnas en annan grund för att 

acceptera självmord, en som inte är baserad på en mer tolerant hållning. Med en viss 

reservation är det intressant att sätta detta i kontrast till Bayets (1975) teori om hur 

mer accepterande attityder till självmord uppstår bland de mer kultiverade folken. 

Detta indikerar att attityder till självmord kanske inte så lätt kan reduceras till en 

kultiveringsprocess.  

 

Liksom i andra studier (Mäkinen 2006a, Neeleman m.fl. 1997, Singh m.fl. 1986) 

visade sig den yngsta åldersgruppen vara mer accepterande gentemot självmord. 

Oddsen för att ha en positiv inställning till självmord, jämfört med en negativ 

inställning, var dubbelt så höga i den yngsta åldersgruppen jämfört med 

referensgruppen. Enligt Boldt (1982) påverkas attityder till självmord av en individs 

generationstillhörighet, av den socialisering och de erfarenheter som är specifika för 

generationen ifråga.  När effekten för såväl den individrelaterade liberalismen som 

den allmänna toleransen var kontrollerad för (tabell 5, modell 1 och modell 2) så 

försvann effekten av att tillhöra den yngsta åldersgruppen. Detta indikerar att man i 
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denna åldersgrupp har en mer tolerant hållning i moraliska frågor. Då effekten av 

denna tolerans är borträknad kan man även utläsa en signifikant mer negativ 

inställning till självmord i gruppen 31-40 år. Denna grupp sticker också ut något, 

jämfört med de direkt omgivande åldersgrupperna har den en relativt låg andel 

självmordsaccepterande. Detta skulle kunna förklaras av att denna grupp i större 

utsträckning bildar familj men varken civilstånd eller att ha barn verkade ha någon 

effekt på attityden till självmord. Boldts (1982-83) teori om en generationseffekt är 

kanske en förklaring. Om skillnaderna mellan åldersgrupperna i attityder till 

självmord skulle påverkas av ett slags åldersrelaterad utvecklingsprocess kunde man 

vänta sig en mer tydlig struktur som exempelvis en sjunkande andel 

självmordsaccepterande ju högre upp i åldersgrupperna man kommer. Skillnaderna i 

attityder mellan de olika åldersgrupperna visar snarare en variation utan någon tydlig 

struktur.  

 

I tidigare studier (Mäkinen 2006a, Neeleman m.fl. 1997, Singh m.fl. 1986) har de 

äldsta visat sig vara mest negativt inställda till självmord. Denna studie bekräftade ett 

sådant mönster bland kvinnor. Däremot fanns bland männen snarare en motsatt 

tendens, att andelen accepterande gentemot självmord steg något i de äldsta 

åldersgrupperna. 

 

Berusningsdrickande var signifikant relaterat till attityden till självmord men endast i 

analysen där de med neutral inställning till självmord jämfördes med dem med 

negativ inställning till självmord. Det fanns även vissa indikationer på att acceptansen 

gentemot självmord var högre bland rökare, även om denna effekt inte var signifikant 

på 5 % nivån och bör tolkas med viss reservation. Kanske ligger det nära till hands att 

inta en mer tolerant attityd gentemot självmord för den som engagerar sig i mer 

”destruktiva” beteenden överlag. 

 

Självmordsattitydernas relation till självmordsdödligheten i befolkningen 

Denna studie fann inget stöd för en positiv relation mellan attityder till självmord och 

självmordsdödligheten i Ryssland. Då åldersgrupper jämfördes för män och kvinnor 

samtidigt samt för enbart män fanns inget samband mellan självmordsdödligheten och 

attityden till självmord. Bland kvinnor fanns till och med ett negativt samband med 

högre självmordsdödlighet bland de åldersgrupper som var mer negativa till 
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självmord. Analysen var baserad på relativt få grupper och resultatet bör tolkas med 

viss reservation. Resultatet kan dock tänkas stödja Mäkinens (2006a) konstaterande 

att effekten av ålder och kön på såväl självmordsdödligheten som självmordsattityder 

är så stark att den påverkar potentiella samband mellan de två.  

 

Ett samband mellan attityder till självmord och självmordsdödlighet motsägs även av 

att attityder till självmord i Ryssland verkar mer negativa än i de flesta andra 

europeiska länder (se s. 31 samt Mäkinen 2006a) medan självmordsdödligheten ligger 

högt över EU-genomsnittet (se s. 4). Intressant vore att jämföra olika områden i 

Ryssland med avseende på självmordsdödligheten och befolkningens attityder till 

självmord. Det är möjligt att attityderna till självmord, liksom självmordsdödligheten, 

varierar kraftigt mellan olika områden i Ryssland.  

 

Tidigare studier har hittat positiva samband mellan attityder till självmord och 

självmordsdödlighet på såväl individnivå (Limbacher & Domino 1985-86; Kerkhof & 

Nathawat 1989; Salander Renberg & Jacobsson 2003; Stein m.fl. 1992) som 

populationsnivå (Neeleman m.fl. 1997, Mäkinen 1997, Mäkinen 2006a). Ur en 

teoretisk synpunkt är det plausibelt att de som anser att självmord är förkastligt inte 

skulle välja det som ett alternativ medan det borde ligga närmare till hands för någon 

som accepterar självmordet som handling. I första hand är det troligt att det som leder 

en individ till självmord är någon slags kritisk livssituation framförallt, medan själva 

inställningen till självmord kan vara det som blir avgörande för huruvida självmordet 

ses som ett alternativ eller inte. Denna synpunkt har i viss mån stöd i studien av Gibb 

m.fl. (2006) som visade att bland individer som led av depression var det i högre grad 

de som hade en accepterande inställning till självmord som hade suicidala tendenser. 

Trots allt så är det ju inte alla som hamnar i kritiska livssituationer som begår 

självmord och inställningen till självmord skulle kunna förklara varför vissa 

människor begår självmord i vissa lägen och andra inte.  

 

På liknande sätt kan det tänkas att den generella attityden i samhället kan vara 

avgörande för huruvida självmordet ses som ett alternativ i vissa situationer eller inte 

bland samhällsmedborgarna. Kulturella skillnader i hur självmordet bedöms i olika 

samhällen samt när det av samhället anses vara acceptabelt kunde möjligtvis förklara 

varför sociala faktorer påverkar självmordsdödligheten olika i olika samhällen. I 
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relation till detta skulle studier som försöker nå en djupare och mer mångfacetterad 

kunskap om attityder till självmord i Ryssland, bland annat om i vilka sammanhang 

självmord anses acceptabelt, kunna vara mycket informativa. 

 

Betydelsen av självmordsattityder 

Det är svårt att bestämma attityders påverkan på självmordsdödligheten i Ryssland 

utifrån denna studie. En rimlig slutsats skulle kunna vara att det finns en rad faktorer 

(demografiska och socioekonomiska) som påverkar självmordsdödligheten i högre 

grad än den generella attityden i befolkningen. Däremot kan det inte uteslutas att 

attityden till självmord skulle kunna vara avgörande för huruvida en människa begår 

självmord då denne hamnar i någon slags livskris. Samtidigt kan samhällets 

bedömning av självmord vara avgörande för sociala faktorers påverkan på 

självmordsdödligheten. Attityder till självmord kan därmed vara av stor betydelse om 

man vill förstå orsaker bakom den höga självmordsdödligheten i Ryssland. Attityder 

till självmord är för närvarande ett relativt outforskat område i en rysk kontext. 

Studier av mer nyanserade attityder till självmord och av sambandet mellan attityder 

till självmord och självmordsbeteende på individnivå liksom regional nivå är därför 

av intresse i en rysk kontext.  
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Bilaga 1 

Den procentuella fördelningen i utbildningsnivåer hos befolkningen från 18 år och 
uppåt, framräknat från siffror presenterade i den ryska folkräkningen (The All Russian 
Census 2002). De med okänd utbildningsnivå är exkluderade (4.3 procent) och de 
med ingen utbildning (0.3 procent) är inräknade bland dem med lägst utbildning.  

 
 
 
 
 

a Innehåller även dem utan utbildning. 
 
 
 

 
Bilaga 2 
 
Fördelningen av attityder gentemot självmord (%) i Ryssland åren 1990, 1995 och 
1999 enligt World Values Survey. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a Svaren gavs på en skala från 1 till 10 där 1 var ”inte accepterbart” och 10 ”alltid accepterbart”. Här 
har skalsteg 1-4 räknats som fördömande, 5-6 som neutrala och 7-10 som accepterande.  
 
 

 Högre Gymnasial Grund a

Män  39.1 35.3 25.6 
Kvinnor 39.4 35.1 25.6 
Totalt 39.3 35.1 25.6 

 Fördömande Neutrala Accepterandea Antal 
Män     
1990 80.7 12.0 7.4 782 (100%) 
1995 82.1 11.3 6.5 785 (100%) 
1999 83.1 11.0 5.9 1077 (100%)
Kvinnor     
1990 83.2 10.6 6.0 1035 (100%)
1995 86.2 8.9 4.9 1104 (100%)
1999 85.0 10.0 5.0 1283 (100%)
Totalt     
1990 82.2 11.3 6.7 1817 (100%)
1995 84.5 10.0 5.6 1889 (100%)
1999 84.2 10.4 5.4 2360 (100%)


