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”Majoriteten av psykiskt sjuka patienter som lider av depressioner,  

missbruk eller psykoser tar ju inte livet av sig. Det är först när de 

upplever att deras existentiella villkor hotas på grund av individuella 

förhållanden som ensamhet, eller samhällsmässiga förutsättningar som  

till exempel arbetslöshet, dålig ekonomi eller brist på omvårdnad vid sjukdom  

och ålderdom som självmordet kan börja te sig som det enda alternativet.”  

(Danuta Wasserman, 1998: 5596) 

  



Sammanfattning 

 

Bäckström Lotta & Johansson Emilia (2014) ”Majoriteten av de psykiskt sjuka tar ju inte livet av sig” - 

Den sociala integrationens betydelse för självmord. Södertörns Högskola. 

 

Varje år begår ungefär 1100 personer självmord i Sverige, fortfarande finns det många obesvarade frågor 

om hur självmord kan förhindras. Syftet med denna studie är att undersöka om graden av social 

integration i ett samhälle kan förklara de skillnader i självmordstal som råder mellan Sveriges 

kommuner. Èmile Durkheims teori om egoistiska självmord har använts som teoretisk utgångspunkt och 

i tolkningen av studiens resultat. Studien bygger på data från statistikansvariga myndigheter samt data 

över självuppskattad hälsa från den nationella folkhälsoenkäten. För att analysera datan har vi använt 

oss av korrelationsanalyser och regressionsanalyser som vi gjort i statistikprogrammet SPSS. Resultatet 

visar att det finns statistiskt signifikanta samband mellan arbetslöshet och självmordstal samt mellan lågt 

socialt deltagande och självmordstal. Båda sambanden är positiva och arbetslösheten har något större 

betydelse för självmordstalen än andelen med lågt socialt deltagande. Vår slutsats är att social 

integration tillsammans med andra faktorer kan bidra till att förklara skillnaderna i självmordstalen på 

kommunnivå.  

 

Nyckelord: Integration, Självmord, Sverige, Èmile Durkheim, Strukturell nivå. 
 

Abstract 
 

Approximately 1100 people commit suicide in Sweden every year. There are many unanswered 

questions about how suicide can be prevented. The aim of this study is to investigate whether the degree 

of social integration in a society may explain the differences in suicide rates prevailing between Swedish 

municipalities. “The theory of egoistic suicide”, by Èmile Durkheim, has been used as a theoretical basis 

and in the interpretation of the study results. The study is based on data from statistical agencies and 

self-rated health from the national public health survey. We used correlation analyzes and regression 

analyzes made in the statistical program SPSS to analyze the data. The results shows that there are a 

statistical significant relationship between both unemployment and suicide, and low social participation 

and suicide. Both of these correlations are positive, unemployment has slightly higher importance for 

the suicide rate than the proportion with low social participation. Our conclusion is that the degree of 

social integration along with other factors can help explain the differences in suicide rates at the 

municipal level. 

 

Key words: Integration, Suicide, Sweden, Èmile Durkheim, Structural level. 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Varje år begår ungefär 1 100 människor i Sverige självmord och det finns fortfarande många obesvarade 

frågor om hur självmord kan förhindras. I den här uppsatsen försöker vi reda ut om skillnaderna i antalet 

självmord mellan de svenska kommunerna delvis kan förklaras med hur kommunens invånare upplever 

social tillhörighet och huruvida de är inkluderade till samhället och till andra människor. Resultaten 

visar att ju fler i en kommun som är arbetslösa och ju fler som har ett lågt socialt deltagande desto fler 

självmord sker i kommunen. Alltså är både integreringen till samhället och integreringen till andra 

människor viktig för människors psykiska hälsa. Vi drar därför slutsatsen att graden av social integration 

tillsammans med andra faktorer kan bidra till att förklara skillnaderna i självmordstalen på kommunnivå. 
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Förord 

Att skriva om självmord har för oss inneburit en ökad förståelse för psykisk ohälsa. Det är ett 

forskningsämne vi verkligen önskar gavs mer resurser, i hopp om att ökad kunskap ska leda till 

förbättringar av det förebyggande arbetet så att inga fall ska behöva leda så långt som till självmord. Det 

har varit både intressant och utvecklande för oss att skriva denna uppsats. Processen har stundtals varit 

svår och vi har ett par personer som vi skulle vilja tacka för deras hjälp under arbetets gång. 

 

Stort tack till Pontus Bäckström, för din inte bara tålmodiga, utan framförallt entusiastiska hjälp med 

SPSS och de frågor vi ställt om allt från tangentsbordsgenvägar till bortfallsanalyser. 

Stort tack också till Per Carlson för din kunniga handledning och stöttning som fått oss att känna stolthet 

och trygghet i vårt uppsatsarbete. 

 

Vi har vridit och vänt på vartenda ord och kapitel i denna uppsats så många gånger att det skulle vara en 

omöjlig uppgift att reda ut vem som skrivit vad. Vi har skrivit den tillsammans och ansvarar därför för 

uppsatsen gemensamt. 
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Inledning 

När en individ anser att det enda sättet att hantera sitt liv på är att avsluta det innebär det 

givetvis en oerhörd tragedi för personen i fråga och alla i dennes omgivning, men även för 

samhället. Självmord är ett samhällsproblem och den svenska regeringen antog år 2008 en 

nollvision för självmord, regeringen anförde 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.” (Mind 2014a) 

 

Trots denna nollvision väljer cirka 1 100 människor i Sverige årligen att avsluta sitt liv. Det 

innebär att det i snitt sker tre självmord om dagen i vårt land (Socialstyrelsen 2014a). Vissa 

kallar regeringens nollvision för ett misslyckande, andra menar att en nollvision för självmord 

inte är rätt sätt att hantera självmordsproblematiken på (Mind 2014a), men hur det än är med 

den saken måste något göras.  

 

Som diagrammet nedan visar har dock antalet självmord i Sverige stadigt sjunkit sedan 1980-

talet för att den senaste tiden plana ut. Genom att försöka besvara frågan vad som är de mest 

betydande orsakerna till att människor tar sitt liv kan vi förhoppningsvis utveckla det 

förebyggande arbetet som kan få självmordstrenden att åter röra sig stadigt nedåt. 

            Bild 1. Självmord (säkra och osäkra) per 100 000 invånare för olika åldersgrupper i Sverige,  

           1980-2012. Datakälla: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen (Karolinska institutet 2014a) 
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Självmord är inget nytt, varken som fenomen eller forskningsområde men trots det finns det 

fortfarande många obesvarade frågor om hur självmord kan förhindras. En sociologisk väg för 

att finna möjliga orsaker till att människor begår självmord är att se till integrationen i 

samhället. Vi är övertygade om att människor har ett behov av att känna sig inkluderade i 

samhället på olika plan, känna en social tillhörighet och en känsla av att livet har en mening 

och är värt att ta tillvara på.   

 

Om så integration kan förklara bara en liten, liten del av självmorden som begås är vår åsikt 

att det ändå är en väldigt viktig del. Alla är vi medmänniskor och medlemmar i samhället och 

kan arbeta för ett mer inkluderande samhällsklimat. Därför avser denna studie att undersöka 

om social integration kan förklara skillnader som finns i självmordstalen i Sverige. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om graden av social integration i ett samhälle kan 

förklara de skillnader i självmordstal som råder mellan Sveriges kommuner. 

Avgränsningar 
Vi har i denna studie valt att avgränsa oss till att undersöka om integration kan förklara 

skillnader i självmordstalen på kommunnivå. Givetvis finns det många andra faktorer som kan 

påverka självmordstalen i ett samhälle och många av dessa har förklaringar att söka i 

medicinsk och psykologisk forskning. Med utgångspunkt i ett sociologiskt perspektiv anser vi 

att integration är en relevant och intressant infallsvinkel för att förklara självmord ur ett 

samhällsperspektiv. Dagens tekniksamhälle har ändrat livsvillkoren för många människor och 

gjort att vi kanske integreras och upplever integrationen på andra sätt än tidigare. Därför är 

det nu högst aktuellt att genomföra denna studie om integrationens eventuella påverkan på 

självmordstalet.   

Teoretiska utgångspunkter 

Då denna studie syftar till att undersöka om integrationen i ett samhälle påverkar 

självmordstalen är Durkheims teori om egoistiska självmord ett bra analysverktyg. För att 

förstå Durkheims resonemang och teorier behöver man förstå hans syn på sociologin som 

vetenskap och hans begrepp sociala fakta. 

 

Kort sagt finns det två huvudteman i Durkheims verk, att det sociala har företräde framför det 

individuella och att samhället kan studeras vetenskapligt (Ritzer 2009). Durkheims (1991) 

övertygelse om att samhället ska studeras vetenskapligt bidrog till skapandet av begreppet 
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sociala fakta. Sociala fakta kan beskrivas som de sociala strukturer, kulturella normer och 

värderingar som existerar utanför aktören och begränsar denne. Sociala fakta ska behandlas 

som ting och studeras empiriskt genom observation och experiment, på samma sätt som man 

studerar inom naturvetenskapen. Utöver detta ska sociala fakta förklaras genom andra sociala 

fakta, inte genom individer och deras intentioner. 

 

Durkheim gjorde skillnad på materiella och icke materiella sociala fakta där materiella sociala 

fakta består av exempelvis lagar och rättsordningar. Icke materiella sociala fakta är sådant 

som moral, kultur och värderingar. Den icke-materiella sociala faktan delas upp i fyra delar: 

moral, kollektivt medvetande, kollektiva representationer och sociala strömningar (Ritzer 

2009). Moralen var viktig för Durkheim och han ansåg att samhället behövde en stark 

gemensam moral för att individerna inte skulle förlora sig i sina passioner. Han såg inte 

moralen som begränsande för individen i en negativ betydelse, utan ansåg att människan 

behövde moralen och den yttre kontrollen för att bli fri (Ritzer 2009). Det kollektiva 

medvetandet beskrivs som den allmänna strukturen av gemensamma uppfattningar, normer 

och övertygelser, Durkheim hävdade bland annat att primitiva samhällen hade ett starkare 

kollektivt medvetande än moderna samhällen (Ritzer 2009). Kollektiva representationer 

hänvisar till en kollektiv föreställning och en social kraft som representerar kollektiva 

övertygelser, normer, värderingar och motiverar människor att anpassa sig efter dessa 

kollektiva krav. Sociala strömningar beskrivs som stora vågor av entusiasm, medlidande eller 

indignation som skapas i en folksamling i interaktionen mellan olika individer (Durkheim 

1991). Som vi ser hade Durkheim ett stort fokus på det kollektiva och integrationen till 

samhället, något som återspeglas i hans teori om självmordstyper. Detta gör också att hans 

teori passar bra som ett analysverktyg i vår studie som behandlar just självmordstal och 

integration på samhällsnivå. 

Självmordet 
Att Durkheim (2004) valde att studera självmord hängde ihop med hans önskan om att 

legitimera sociologin som vetenskap. Eftersom självmord är lätt att definiera, begränsa och 

ses som en väldigt individualistisk handling, menade Durkheim (2004) att om han kunde visa 

att det finns en strukturell påverkan på självmordstalen skulle självmord vara ett bra bevis för 

att legitimera sociologin som vetenskap. Durkheim (2004) var, liksom denna studie är, inte 

intresserad att förklara varför en enskild individ begår självmord. Han menade att självmord 

visserligen kan präglas av individuella motiv, men att det i grunden är ett oberoende, 

kollektivt socialt fenomen. Dagens forskningsläge om självmord tyder på att det ofta finns 



4 

 

individuella motiv för självmord och att psykiska sjukdomar har en stor betydelse för risken 

att begå självmord. I denna studie utgår vi från det vetenskapsläget men har hypotesen att 

integration också har en viktig betydelse för självmordsrisken. Forskningen fokuserar mer och 

mer på att kombinationer av olika faktorer tillslut leder till självmord (Wray, Colen & 

Pescosolodo 2011). Även psykiatrin tar hänsyn till aspekter utanför det individuella. Enligt 

Danuta Wasserman (1998), professor i psykiatri och suicidologi, tar majoriteten av patienter 

som lider av depressioner, missbruk och psykoser inte livet av sig. Hon menar att självmord 

börjar bli ett alternativ först när dessa patienter upplever att deras existentiella villkor hotas på 

grund av individuella förhållanden som ensamhet, alternativt då samhällsmässiga 

förutsättningar är dåliga, som vid arbetslöshet, dålig ekonomi eller brist på omvårdnad. 

 

När Durkheim (2004) började studera självmord upptäckte han att varje samhälle vid en given 

tidpunkt hade ett eget självmordstal som var relativt oföränderligt förutom då samhällets 

strukturer genomgick djupgående förändringar. Enligt honom fanns det två sätt att undersöka 

strukturen på självmord. Det ena sättet var att jämföra olika samhällens självmordstal med 

varandra, det andra sättet var att jämföra hur självmordstalen förändrades i samma samhälle 

över tid. Om självmordstalen varierade visade detta en konsekvens av variationer i 

sociologiska faktorer och i synnerhet sociala strömningar. I denna studie jämförs olika 

samhällens (kommuners) självmordstal med varandra under samma tidsperiod på ett liknande 

sätt som Durkheim föreslog att man kunde studera självmordens struktur. 

 

Durkheim beskrev fyra olika typer av självmord och delade upp dessa typer med hjälp av två 

underliggande sociala fakta, integration och kontroll. Integration hänvisar till hur starka band 

individen har till samhället och kontroll hänvisar till graden av yttre tvång mot människor, när 

någon av dessa faktorer bli för stark eller för svag stiger självmordstalen (Ritzer 2009). De 

anomiska självmorden återfinns när samhällets kontroll på individen förändras eftersom det 

gör att individernas livsvillkor ändras. Individerna saknar då regler för sitt beteende och sina 

passioner vilket leder till frustration, känsla av rotlöshet och normlöshet (Durkheim 2004). I 

de altruistiska självmorden begår individen självmord för att vederbörande ser det som en 

plikt från samhället, altruistiska självmord återfinns i primitiva samhällen och i samtida 

grupper med hög integration och låg handlingsfrihet (Durkheim 2004). Det fatalistiska 

självmordet sker när kontrollen över individen är allt för stark, exempelvis hos en slav som 

inte har någon egen makt över sitt liv (Durkheim 2004). Denna studie kommer att fokusera på 

den fjärde självmordstypen, den som kallas egoistiska självmord.  
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Egoistiska självmord 
Egoistiska självmord uppstår när integrationen i ett samhälle är för svag. Upptäckten av denna 

självmordstyp gjorde Durkheim när han studerade självmord och märkte att självmordstalen 

var högre hos protestanter än hos katoliker (Durkheim 2004). Durkheim (2004) menade att 

den enda förklaringen till detta var att katolicismen hade mer gemensamma värderingar och 

övertygelser än protestantismen vilket stärkte deras sammanhållning inom gruppen. Den 

katolska kyrkan var alltså̊ mer integrerad än den protestantiska kyrkan vilket förklarade den 

högre självmordsfrekvensen bland protestanterna. Skillnaden i självmordstal hade således inte 

med religionen i sig att göra utan berodde på den integrerande effekt som kom med 

religionen. Denna upptäckt ledde till Durkheims (2004) antagande att andra sociala grupper 

bör kunna ha samma effekt och han studerade därför även familjegruppen och politiska 

grupper. Då Durkheim (2004) studerade familjegruppen fann han att även sammanhållningen 

i denna grupp påverkade självmordstalen- en starkare integrerad familjegrupp ledde till en 

mindre risk för självmord bland familjemedlemmarna. Vid studiet av politiska grupper 

upptäcktes att i tider av politiska omvälvningar minskade självmordstalen, detta förklarades 

genom att de upprörde kollektiva känslor vilket gav upphov till en starkare integration. Efter 

dessa studier konstaterade Durkheim (2004) att det grupperna hade gemensamt var deras 

starka integration och att det var detta som ledde till att självmordstalen minskade. I vår studie 

finner vi detta resonemang mycket relevant även om vi anser att de sociala grupperna som på 

den tiden var mest betydande idag delvis har bytts ut till andra grupper. Det relevanta är inte 

gruppens ändamål eller vilka medlemmarna är utan att gruppen för människor samman och 

ökar integrationen till en större enhet. Durkheim (2004) menade att utan ett starkt band mellan 

samhället och individen skulle livet bli relativt meningslöst och risken för självmord skulle 

öka. 

 

Dessa upptäckter ledde till Durkheims (2004) begrepp egoistiska självmord och denna 

självmordstyp återfinns alltså i samhällen och grupper där individerna inte är väl integrerade i 

den större sociala enheten. Anledningen till att integrationen har så stor betydelse för 

självmordtalen är att människans moral, värderingar och känsla av mening kommer från 

samhället och om individen inte är integrerad till samhället saknas dessa delar. Durkheim 

(2004) menade att integrationen till en grupp med gemensamma vanor och tankesätt skyddar 

mot självmord eftersom grupptillhörigheten leder till ett starkt kollektivt liv. Integrationen till 

en grupp förhindrar individen att ta personliga bekymmer allt för allvarligt, i en grupp med 

stark sammanhållning utbyter man tankar, idéer och känslor. Detta gör att det uppstår ett 
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moraliskt stöd och individen slipper förlita sig på endast sig själv och sina egna resurser och 

blir delaktig i ett kollektivt stöd. Tillhörigheten till en grupp ger oss också en känsla av 

mening eftersom det vi gör spelar roll också för någon annan och vårt liv blir därför inte 

förgäves. Dessutom gör den starka integrationen att människor känner att de har plikter 

gentemot samhället som de inte kan lämna genom att begå självmord. Durkheim menar alltså 

med grund i detta att integrationen skyddar mot självmord och i samhällen med brist på social 

integration skapas särskilda sociala strömningar som leder till en ökning i självmordsfrekvens 

(Ritzer 2009). Dagens samhälle ses på många sätt som väldigt individualistiskt och den 

egoistiska självmordstypen är därför högst aktuell idag.  

Självmordstal och sociala reformer 
Durkheim (2004) menade att ett visst antal självmord i ett samhälle är normalt men hävdade 

att det i det moderna samhället skett en ökning av anomiska och egoistiska självmord 

eftersom samhällets kontroll och integrerande effekt på individen minskat. Vidare menade han 

att varken politiska eller religiösa grupper i det moderna samhället var lämpade att reglera 

kontroll och integration eftersom politiken inte hade en speciellt stor påverkan på individen 

och religiösa grupper inskränkte tankefriheten. Han ansåg att även familjegruppen hade tappat 

i betydelse och att lösningen istället skulle ligga på yrkesgruppen eftersom man inom denna 

grupp har samma intressen, mål, och en ständig kontakt, vilket borde kunna vara en bra grund 

för sammanhållning och solidaritet. Med grund i detta menar vi att denna studie har en särskilt 

viktig uppgift i att undersöka hur arbetslösheten (och därmed en av oss antagen minskad 

integration) i ett samhälle påverkar dess självmordstal.  

Kritik mot Durkheim 
Douglas riktar stark och bred kritik mot Durkheims bok Självmordet. Douglas (1970) menar 

att Durkheims perspektiv på självmord är bristfälligt eftersom det inte tar hänsyn till den 

kulturella betydelsen av självmord och heller inte tar hänsyn till det individuella i självmordet. 

Som tidigare nämnt var Durkheim (2004) inte intresserad av att förklara det individuella i 

självmordet utan menade att självmord är ett kollektivt socialt fenomen. Douglas kritik mot 

Durkheim är således missvisande eftersom Durkheim tog hänsyn till det individuella och 

kulturella i självmorden, han ansåg dock att det saknade betydelse i det stora sammanhanget, 

eftersom han såg självmordet som något överindividuellt. 

 

Wray med flera (2011) menar att den samlade sociologiska forskningen visar att trots ibland 

motstridiga och svaga fynd finns det tillräckligt med teoretiskt och empiriskt stöd för 

Durkheims teori. Det innebär inte att de drar slutsatsen att alla Durkheims hypoteser är 
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tillämpbara i dagens samhälle, men de menar att ramverket för samhörighet och 

välbefinnande fortfarande är centrala bidrag till den grundläggande sociologin. Vidare menar 

de att det inte längre är realistiskt att ta Durkheims hypoteser från 1800-talet och förvänta sig 

att de ska vara skäliga grunder för empiriska undersökningar under 2000-talet, men att det 

också är för tidigt och oklokt att påstå att samhällsstrukturen inte påverkar självmord. 

Tidigare forskning 

En relativt nygjord studie som undersökt över 30,000 akademiska artiklar om självmord 

(publicerade efter år 1980) visar att endast cirka 1,3 % går att kategoriseras som sociologiska 

(Wray et al 2011). Inom vetenskaplig forskning har det under de senaste tre årtiondena blivit 

allt vanligare att föreslå att många olika faktorer samverkar för att gemensamt utgöra orsaker 

till att självmord begås. Kombinationen av genetiska och fysiologiska faktorer tillsammans 

med förhållanden som rör miljö-, utveckling-, sociala- och kulturella faktorer samverkar och 

påverkar sannolikheten att individen begår självmord (Wray et al 2011). Nedan presenteras ett 

urval av tidigare forskning om självmord, det mesta är studier som gjorts för att studera 

integrationens betydelse, men viss annan självmordsrelaterad forskning presenteras eftersom 

det är ämnen som är väldigt vanligt förekommande inom självmordsforskningen. Studierna är 

dels sociologiska men även ekonomisk och medicinsk forskning har använts. 

Socialt stöd 
Berkman, Glass, Brisette & Seeman (2000) menar att sociala nätverk verkar på beteendenivå 

och påverkar hälsostatus huvudsakligen genom följande sätt: genom tillhandahållande av 

socialt stöd, social påverkan, socialt engagemang, sociala anknytningar samt genom att man 

får tillgång till resurser och materiella tillgångar. De menar att sociala nätverk i förlängningen 

påverkar såväl den psykiska som den fysiska hälsan genom dessa faktorer. Socialt stöd, social 

påverkan, socialt engagemang och anknytningar är alla faktorer som kan ses som mått på 

social integration. 

Annan tidigare forskning menar att äktenskapet bidrar med en större mening, ger ett ökat 

emotionellt stöd och innebär att individen underordnar sig sina egoistiska tendenser till 

förmån för sin maka eller make och alltså ökar integrationen vilket bör minska risken för 

självmord (Stack 2000). Inte bara äktenskap utan även föräldraskap verkar ha en skyddande 

effekt på självmord (Jukkala 2013; Stack 2000; Seeman 1996). Durkheim (2004) menade att 

föräldraskapet minskade självmordsrisken eftersom man underordnades familjens enhet och 

på så vis minskades självdestruktiva egoistiska tendenser. Stack (2000) redogör även för att 

studier visat att ju fler barn som föds och bor i en familj, desto lägre blir självmordsrisken hos 
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föräldrarna. Seeman (1996) har studerat hur mental hälsa påverkas av social integration. 

Resultatet visar att social integration visar generellt sett skyddande effekter på den mentala 

hälsan, särskilt skyddande effekt mot depression ger de mer intima sociala banden, såsom till 

make eller maka och barn. Wray med flera (2011) återger delar ur Thorlindsson & Bjarnason 

studie från 1998 där resultatet visar att familjär integration skyddar ungdomar från 

självmordsförsök. 

 

En forskningsöversikt över ett sekel och 493 studier visar att i hela 86 % av studiernas resultat 

har skilda personer en högre risk för självmord än deras gifta motsvarigheter. Forskning som 

gjorts sedan den översiktsstudien har visat ett fortsatt starkt samband mellan skilsmässa och 

självmord (Agerbo, Stack & Petersen 2011). För individen ökar skilsmässa risken för 

depression och annat psykiskt lidande (Stack 2000; Seeman 1996), skilsmässoprocessen ger 

också ökade finansiella påfrestningar och en ökad risk för alkoholanvändning (Stack 2000). 

Dock menar vissa forskare att sambandet mellan självmord och skilsmässa kanske bara 

existerar när den övergripande nivån av social integration är låg hos individen (Agerbo et al 

2011; Stack 2000).  

 

Många empiriska arbeten på individnivå har konstaterat en koppling mellan ett förlorat band 

till make eller maka och självmordsrisk, däremot är forskningsresultaten på makronivå 

blandade i frågan. Vissa studier menar att skilsmässofrekvensen behöver vara relativt hög för 

att ha en effekt på nationella självmordstal (Agerbo et al 2011). I Agerbo med fleras (2011) 

studie om relationen mellan nationella nivåer av social integration och självmordsfrekvens i 

Danmark visar dock resultatet att både skilsmässa och äktenskap har effekter på 

självmordsrisken i Danmark. Undersökningen gjordes under ett sekel (1906-2006) och 

effekten höll i sig under hela tidsperioden. De skriver vidare att detta resultat är förenligt med 

en annan historisk analys av Norge som dokumenterade en liknande association i relationen 

mellan skilsmässa och självmord för perioden 1911-1990. 

 

Inte bara nära relationer till släkt utan även andra bekantskaper verkar ha betydelse för 

självmordsrisken. Exempelvis skriver Stack (2000) om församlingens betydelse för 

självmordstalet och menar att självmordsrisken antagligen kommer att minska där det finns en 

struktur som främjar vänskapsband mellan församlingsmedlemmar som därmed utgör ett 

nätverk av socialt stöd. Regioner med en långgående religiös historia har en större 
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förutsättning att verka som ett skydd mot självmord, eftersom religionen har en omfattande 

infrastruktur som bidrar med nätverk och integration (Stack 2000). 

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att nätverk och speciellt nära relationer spelar 

stor roll för individens psykiska hälsa och en framtida risk att begå självmord. Denna studie 

kommer att undersöka nätverk och nära relationer genom hur individer upplever emotionellt 

och praktiskt stöd samt huruvida de deltar i sociala aktiviteter. 

Arbetslöshet och psykisk ohälsa 
Studier visar att arbetslösa som får arbete visar en förbättrad psykisk hälsa både i ett kortare 

och längre perspektiv (Folkhälsomyndigheten 2014c). Enligt Janlert (2012) har de 

traditionella förklaringarna till varför arbetslöshet leder till psykisk ohälsa med förlusten av 

arbetsinkomst att göra. Han menar att det är förvånande att senare studier som undersökt 

arbetslöshetens samband med hälsa inte förändrats sen förr, trots att det idag finns mer 

skyddsnät som exempelvis arbetslöshetsförsäkringar. Det finns dock andra 

förklaringsmodeller till varför arbetslöshet leder till psykisk ohälsa, bland annat Marie 

Jahodas (1981) teori om arbetets latenta funktioner. Denna teori har visat sig vara en av de 

bättre för att förklara sambanden mellan arbetslöshet och hälsa (Janlert 2012). De latenta 

funktionerna är enligt Jahoda (1981) de funktioner som arbetet för med sig som inte har med 

inkomst att göra. Arbetet är viktigt bland annat för att det ger människor identitet och status, 

för att det hjälper till att strukturera tid och på grund av att det ger individer möjlighet att 

integrera med andra människor. Även Lexén (2014) poängterar vikten av de sociala kontakter 

och relationer som kommer via arbetet, enligt henne är detta den mest värdefulla aspekten 

som arbetet för med sig. 

 

Forskning som rör arbetets betydelse för självmordstalen diskuterar mycket kring de 

integrerande band arbete anses skapa. Tidigare forskning har indikerat att de skyddande 

effekterna av yrkesmässig integration till och med är starkare än de skyddande effekterna mot 

självmord som äktenskaplig integration innebär, detta varierar dock beroende på ålder, kön 

och ras. Forskning kring detta ger dock blandade resultat, vissa forskare menar att båda 

typerna av integration bidrar med viktiga skyddande effekter, men att den äktenskapliga 

integrationen är viktigare och linjär (Wray et al 2011). Vissa forskare menar också att ju 

längre länder kommer i utvecklingen desto mindre bunden blir en individs identitet till 

släktrelationer och desto mer bunden till prestationsorientering på arbetsmarknaden, bland 
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annat eftersom en trygg ålderdom i utvecklade länder snarare är en funktion av planer för 

social trygghet och pension än ett beroende till eventuella barn (Stack 2000). Att ha eller att 

inte ha ett arbete kommer i denna studie vara en viktig del av hur vi mäter integration 

eftersom vår hypotes är att arbete spelar en stor integrerande roll i dagens samhälle. Numera 

är både män och kvinnor i hög grad delaktiga på arbetsmarknaden och mycket tid spenderas 

på arbetsplatser. Förutom sociala band till kollegor och andra man möter genom sitt arbete 

bidrar arbetet också med integration till samhället i stort.  

Invånardistans 
Forskningen är i dagsläget motstridig om huruvida att bo på landsbygden eller i en storstad 

har betydelse för den psykiska hälsan och självmordsfrekvensen (Jukkala 2013; Sundquist, 

Frank, Sundquist 2004). Enligt Durkheim var självmord vanligare i städer än på landsbygden, 

detta påstående får visst stöd i senare studier (Jukkala 2013). Sundquist med fleras (2004)  

studie visar att en hög nivå av urbanisering är associerat med en högre risk för psykoser och 

depressioner kontrollerat för ålder, civiltillstånd, utbildning och huruvida man är född i 

Sverige eller inte. Det är ännu inte klarlagt vad som ligger bakom sambandet mellan mental 

hälsa och urbanisering, dock visar studier att invånare i urbana miljöer har ett flertal 

ogynnsamma livsvillkor, däribland ett stressigare liv och låga nivåer av socialt stöd. Vidare 

skriver Sundquist med flera (2004) att de sociala nätverken visar sig vara bättre för kvinnor på 

landsbygden än för kvinnor i städer. Utöver detta visar flertal studier ett samband mellan 

depressivt tillstånd, självmordsförsök och dåliga sociala nätverk. Sundquist med flera (2004) 

menar därmed att dåliga sociala nätverk kan vara en länk mellan urbaniseringen och den 

mentala hälsan. 

Individuella förutsättningar 
Två aspekter som har mindre betydelse för vår studie om integration, men som ändå förtjänar 

att nämnas eftersom de är två av de mest välstuderade variablerna i förhållande till självmord, 

är könsskillnader och ålder. Durkheim (2004) konstaterade redan på sin tid att det i snitt går 

fyra manliga självmord för varje kvinnligt, något som även senare forskningsresultat till stor 

del stödjer (Jukkala 2013; Stack 2000; Wray et al 2011). Forskning visar också att ökad ålder 

till stor del leder till ökad risk för självmord, dock förekommer det undantag (Durkheim 2004; 

Jukkala 2013). Några av de viktigaste faktorerna till att äldre väljer att avsluta sitt liv är att de 

förlorar vänner samt sin maka eller make, en annan anledning är att man förlorar 

arbetsrelaterade roller som tidigare gett mening (Stack 2000). En studie från 1985 visar att 

männens självmordstal tenderar att öka ju äldre de blir medan kvinnornas självmordstal 
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tenderar att pika vid medelåldern, mellan 45 och 55 år. En möjlig förklaring till detta är att vid 

kvinnornas medelålder når ansvarstagande för familj och släkt sin spets och barnen börjar 

lämna hemmet (Stack 2000). Detta innebär att en av anledningarna till att 

självmordsfrekvensen stiger med stigande ålder är att man förlorar individer att integrera med 

och att den sociala tillhörigheten minskar vid vissa åldrar. Denna studie kommer inte att 

undersöka ålder i sig, men eftersom integrationsnivån kan härledas till ålder finner vi denna 

tidigare forskning relevant att redovisa. 

Mind-index 
Nedan presenteras en nyligen genomförd rapport utgiven av Mind som är en svensk ideell 

förening som arbetar för att främja den psykiska hälsan. Mind använder sig av ett eget mått de 

kallar mind-index som har till uppgift att mäta den psykiska hälsan där ett högre värde på 

mind-indexet innebär bättre hälsa (Mind 2014b). De beroende variablerna som använts i 

rapporten är ”Avsiktlig självdestruktiv handling (självmord)” samt ”Skadehändelser med 

oklar avsikt (osäkert självmord)”. Mind har mätt dessa variabler på länsnivå och undersöker 

inte vilken betydelse integrationen har för hälsan utan försöker visa det allmänna hälsoläget i 

Sverige på samhällsnivå. År 2014 använde Mind oberoende variabler från 

Folkhälsomyndigheten för att mäta den självskattade hälsan (Mind 2014b). 

 

Resultaten i rapporten för Mind-indexet 2014, som baseras på medeltal för åren 2010-2013, 

visar att Västerbottens län rankas högst på Mind-indexet, vilket också är det län som har lägst 

självmordstal för denna period. Två län med låg rankning på Mind-indexet för åren 2010-

2013 är Kalmar och Gotlands län. Resultatet visar också att psykisk hälsa och arbetslöshet 

samvarierar på flera sätt, län med lägre arbetslöshet och ungdomsarbetslöshet har högre 

värden på Mind-indexet i Sverige (Mind 2014b). 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis finns det mycket forskning om social integration och dess påverkan på 

självmordstalen. Hur integration mäts skiljer sig mellan olika forskare, både vad det gäller 

variabler och på vilken nivå man mäter. Vissa forskare har valt att mäta social integration 

genom att skapa ett index som mäter både hur starka och hur många sociala nätverk en individ 

har. Resultaten av dessa studier visar tydligt att social integration har en positiv påverkan på 

mental hälsa (Seeman 1996; Berkman et al 2000). Studier visar också att social integration 

kan innebära en negativ påverkan på hälsan, exempelvis när integrationen i en grupp är hög 

men gruppmedlemmarna är inblandade i kriminalitet eller har en hög alkoholkonsumtion 
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(Seeman 1996; Berkman et al 2000). Andra studier mäter integration genom data från 

folkräkningen, Breed (1965) återger exempelvis en studie där de använde sig av variabler som 

ålder, kön, yrkesstatus, äktenskapsstatus, geografiskt område och ras för att skapa ett 

samlingsmått för integrationen. Resultatet visar att kontrollerat för urbaniseringen, är 

integration tydligt korrelerat med självmord.  

I denna studie använder vi en blandning av de vanligaste förekommande variablerna från 

tidigare forskning. Vi undersöker både statistik över hur individer själva upplever integration 

och andra variabler från den svenska officiella statistiken som vi anser mäter integration. 

Begreppsdefinitioner 

I avsnittet som följer definieras hur vi i denna studie använder de två bärande begreppen 

självmord och social integration. 

 

Självmord  

Med anledning av att vi i denna uppsats studerar självmord med variabler hämtade från 

Socialstyrelsen (självmord och osäkra självmord) kommer vi genomgående under uppsatsen 

använda oss av Socialstyrelsens definitioner av självmord samt osäkra självmord. 

Socialstyrelsens definition av självmord lyder: 

 

”En medveten, avsiktlig, självförvållad, livshotande handling som leder till 

döden” (Socialstyrelsen 2003:8) 

 

Förutom säkra självmord finns också en term för osäkra självmord. Denna term infördes år 

1969 i International Classification of Diseases (ICD) med anledningen av att det saknades en 

kategori som gjorde det möjligt att diagnostisera dödsfall som inte är naturliga dödsfall eller 

olycksfall men inte heller uppfyller kraven för självmord, dråp eller mord (Socialstyrelsen 

2003). Socialstyrelsen definierar dessa dödsfall som: 

 

”Dödsfall för vilka tveksamhet råder om huruvida döden orsakats uppsåtligt 

eller ej” (Socialstyrelsen 2003:7) 

Social integration 
Social integration är ett brett begrepp som använts olika beroende på syfte och kontext genom 

tiderna. Vi definierar i denna studie social integration som huruvida individer är inkluderade i 

olika sociala sammanhang och den känsla av social tillhörighet som kan komma med detta. 

Sociala sammanhang i denna studie innebär dels en sammanhållning till grupper av andra 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10650/2003-110-8_20031108.pdf
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individer men även en inkludering i samhället i stort och dess institutioner, så som 

arbetsplatser, utbildningar, föreningar och andra grupper. Social integration i denna studie 

handlar dels om att faktiskt vara en del av dessa grupper men handlar även om en känsla att 

vara inkluderad och känna en social tillhörighet. I studien används begreppet integration 

synonymt med begreppet social integration. 

Data och metod 

Data 
Denna studie undersöker om integration har betydelse för självmordstalet på gruppnivå, i 

detta fall bland kommuner i Sverige. Vi har i denna studie inte intresserat oss för individuella 

förhållanden. För att bäst undersöka syftet har vi analyserat data från statistikansvariga 

myndigheter och självskattad data från Folkhälsomyndigheten. Datan som används i studien 

är hämtad från fyra olika databaser: Dödsorsaksregistret (hämtat från Socialstyrelsen), 

Statistikdatabasen (hämtat från Statistiska centralbyrån), Nationella folkhälsoenkäten (hämtat 

från Folkhälsmyndigheten) och Kolada (kommun- och landstingsdatabasen). Nedan följer 

information över de olika databaserna som använts. 

 

Dödsorsaksregistret  

Från Socialstyrelsens dödsorsaksregister har vi hämtat in data om självmord som vi använt för 

att skapa den beroende variabeln ”Medel antal döda 2010-13 per 100 000 invånare”. Det är i 

dödsorsaksregistret man finner den officiella statistiken över dödsorsaker i Sverige 

(Socialstyrelsen 2014b). Då självmordssiffror på kommunnivå inte är offentlig statistik har vi 

fått dessa personligen från Socialstyrelsen. I dödsorsaksregistret redovisas alla avlidna 

personer som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, det har ingen betydelse 

om dödsfallet inträffade inom Sverige eller utomlands. De som inte ingår i dödsorsaksregistret 

är utvandrade svenskar som inte längre är folkbokförda i Sverige, dödfödda, asylsökande utan 

uppehållstillstånd eller personer som avlidit under en tillfällig vistelse i Sverige 

(Socialstyrelsen 2014b). För att diagnostisera dödsorsakerna i registret använder 

Socialstyrelsen den internationella versionen av ICD (International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision) (Socialstyrelsen 2014b; 

Socialstyrelsen 2014c). 

 

Statistikdatabasen  

Från Statistiska centralbyrån har vi hämtat in variablerna som rör inkomst och invånardistans. 

SCB (Statistiska centralbyrån) är en statlig förvaltningsmyndighet som har i uppdrag att 
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ansvara för officiell och inofficiell statlig statistik (Statistiska centralbyrån 2014a). 

 

Inkomsten är en sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige hela året (Statistiska 

centralbyrån 2014b) och invånardistansen mäter befolkningstätheten (invånare per 

kvadratkilometer), folkmängd och landareal efter region och kön (Statistiska centralbyrån 

2014c). 

 
Kommun- och landstingsdatabasen 
Från kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) har vi hämtat variabeln som beskriver 

sysselsättningsgraden i olika kommuner. Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) 

är en ideell förening som äger Kommun- och landstingsdatabasen. De medlemmar som ingår i 

RKA är den Svenska staten och Sveriges kommuner (Kolada 2014a). De nyckeltal som 

redovisas i Kolada bygger på nationell statistik från statistikansvariga myndigheter och andra 

källor (Kolada 2014a). 

 

Nationella folkhälsoenkäten 
Variablerna i datasetet som mäter självupplevd hälsa är hämtade från Folkhälsomyndigheten 

och har sitt ursprung i den nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?". Det är en 

årlig, nationell studie som genomförs av Statistiska centralbyrån. Vi har fått ett medelvärde 

för åren 2010-2013 redovisat per kommun från Folkhälsomyndigheten. Undersökningen är 

frivillig och görs i syfte att visa hur befolkningen mår samt följa förändringar i hälsa över tid. 

Det nationella urvalet dras som ett obundet slumpmässigt urval ur totalbefolkningen, urvalet 

består av 20 000 personer i åldern 16-84 år. Studien kompletteras även med 

folkbokföringsuppgifter och med uppgifter om utbildningsnivå från utbildningsregistret samt 

uppgifter från inkomst- och taxeringsregistret. Resultaten som redovisas är viktade efter 

befolkningen för att resultatet ska kunna redovisas för hela populationen. 

Folkhälsomyndigheten har gjort en bortfallsanalys som sammanfattningsvis visade att 

bortfallet inte verkar ha ett avvikande svarsmönster gentemot de som svarat på enkäten 

(Folkhälsomyndigheten 2014a). Det interna bortfallet för de variabler som inkluderats i denna 

studie är lågt och vi har gjort bedömningen att det inte påverkar vårt resultat. 
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 2010 2011 2012 2013 

Antal svarande 10 067 9 764 9 855 9 745 

Andel svarande 

(%) 
50,6 49,0 49,4 48,8 

Antal bortfall 9 841 10 181 10 095 10 213 

Andel bortfall 

(%) 
49,4 51,0 50,6 51,2 

Tabell 1. Folkhälsomyndighetens bortfallsanalys, det externa bortfallet är i snitt ca 50,5% under de fyra åren 

2010 – 2013  

 
 
Etik 

Resultaten från den nationella folkhälsoenkäten är avidentifierade samt skyddade av 

sekretesslagen och personuppgiftslagen (Folkhälsomyndigheten 2014a). Enskilda individers 

svar kan således inte urskiljas ur resultaten. Utöver detta studerar vi detta på en aggregerad 

nivå och har varken haft som avsikt eller möjlighet att urskilja enskilda individer. 

Dataset 
Till studien har vi satt samman ett dataset med variabler ur de datakällor som nämnts ovan. 

Samtliga ingående variabler redovisas nedan. Sammankopplingen av variablerna har gjorts 

med kommunkoderna i SPSS. 

Variabler 
Somliga variabler har använts i dess originalform medan andra har förändrats genom att vi 

exempelvis slagit ihop två variabler eller räknat om dem i förhållande till befolkningsmängd i 

kommunerna. Vissa av variablerna har vi även själva räknat om till medelvärden över ett antal 

år. För detaljerad information om variablerna se bilaga 1. Nedan följer en översiktlig 

presentation av de ingående variablerna och vad de avser mäta. 

 

Beroende variabel  
Den beroende variabeln i denna studie är: 

-Självmord per 100.000 invånare, medeltal 2010-2013 

 

Som framgår av bilaga 1 är denna variabel hämtad från dödsorsaksregistret via 

Socialstyrelsen. Denna variabel är omgjord av oss och inkluderar både ”Avsiktligt 

självdestruktiv handling som lett till döden (X60-X84)” (det som i uppsatsen benämns 

självmord) och ”Skadehändelse med oklar avsikt som lett döden (Y10-Y34)” (det som i 

uppsatsen benämns osäkert självmord) (ICD 2010). Anledningen till att vi valt att inkludera 

både självmord och osäkra självmord i studien är att andelen osäkra självmord i Sverige är 

cirka 20 % av det totala antalet osäkra och säkra självmord (Mind 2014a; Karolinska institutet 
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2014b). Enligt svensk rättsmedicinsk praxis utgörs kategorin osäkra självmord till minst 80 % 

av faktiska självmord (Socialstyrelsen 2003). Enligt Mind är risken stor för underrapportering 

om man väljer att endast räkna de säkra självmorden (Mind 2014a), även Karolinska institutet 

menar att det finns skäl till att slå ihop osäkra och säkra självmord för att få en mer rättvis bild 

(Karolinska institutet 2014b). Utöver dessa argument finns det också ett mörkertal vad det 

gäller självmord bland äldre personer där fallen istället kan komma att rubriceras som 

sjukdom, även fall som rubriceras som döda i trafik kan ofta vara felrubricerade självmord 

(Mind 2014a; Karolinska institutet 2014b). Det sista påståendet styrks också av en 

undersökning som Vägverket genomfört i södra Sverige mellan 1997-2002. Resultatet visar 

att cirka 5 % av de trafikdödade misstänkts vara självmordsfall (Socialstyrelsen 2006). 

 

Vår omgjorda variabel är på kommunnivå och vi har valt att räkna om självmordstalen till 

medeltal över fyra år. Självmordstalen är relativt stabila över tid i kommunerna men i 

framförallt små kommuner ger variationer över tid stora utslag. Genom att använda medeltalet 

för ett antal år blir bilden mer rättvisande och effekterna av variationerna mindre.  Det sista 

och viktigaste steget har varit att dessa självmordstal måste relateras till folkmängden i 

kommunen. Självfallet är det så att kommuner med större befolkning också i sig själv har 

högre självmordstal. Genom att beräkna självmorden relativt befolkningsmängden blir 

frekvenserna jämförbara mellan kommunerna. 

 
Oberoende variabler 
Dessa variabler avser mäta integration i denna studie. 

 

Arbetslöshet 
-Arbetslöshet % medel 2010-2013 

 

Denna variabel mäter individer (i %) i kommunerna som är öppet arbetslösa samt individer i 

program med aktivitetsstöd. Variabeln avser åldrarna 18-64 år (Kolada 2014b). Vi har valt att 

inkludera variabeln som mäter arbetslöshet i analysen då vi tror att det i dagens samhälle är av 

stor betydelse för integrationen att vara en del av arbetsmarknaden. Genom ett arbete blir man 

integrerad i samhället och får ett socialt nätverk via kollegor och andra individer man möter 

genom sitt arbete.  

 

Vi är medvetna om att arbetslöshet kan leda till ekonomiska svårigheter vilket i sin tur kan 

leda till dålig psykisk hälsa och i längden självmord. Arbetslöshet är ett mått som innehåller 

många faktorer som kan leda till psykisk ohälsa, vi finner dock variabeln viktig att inkludera 
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då vi tror att det finns många nyanser i begreppet som har att göra med integration. Janlert 

(2012) menar att de traditionella förklaringarna till varför arbetslöshet leder till psykisk ohälsa 

har att göra med förlust av arbetsinkomst. Dock har senare teorier framgångsrikt förklarat 

sambandet mellan arbetslöshet och psykisk ohälsa med ett annat perspektiv än det 

ekonomiska. Däribland tidigare nämnda Jahodas (1981) teori om arbetets latenta funktioner, 

där hon menar att arbetet bland annat är viktigt för den identitet och status som det ger 

människor och förmånen arbetet för med sig att få integrera med andra människor. I denna 

studie är det arbetets integrerande effekter vi vill nå med hjälp av denna variabel. 

 

Invånardistans 
-Invånardistans medelvärde 2010-2013 

 

Denna variabel anger invånare per kvadratkilometer efter region, kön och år. Forskning i 

dagsläget är motstridig till huruvida att bo på landsbygden innebär en skyddande effekt mot 

självmord och psykisk ohälsa eller inte (Jukkala 2013; Sundquist et al 2004).  Vi anser att 

denna variabel är fortsatt intressant att studera då invånardistansen kan ha betydelse för 

integrationen i ett samhälle. I en större stad finns ett bredare utbud och en större tillgänglighet 

till samhällets olika institutioner och sociala grupper. Detta kan leda till att individer har 

lättare att finna något som passar dem att involvera sig i och som kan leda till en känsla av 

social tillhörighet. Med det kan också vara så att individualismen är längre gången i en större 

stad och att boende på landsbygden eller i mindre samhällen har en större närhet till varandra 

och att sådana platser är mer kollektivt präglade. 

 

Socialt stöd 
-Andel som saknar emotionellt stöd, medelvärde 2010- 2013 

-Andel som saknar praktiskt stöd, medelvärde 2010-2013 

 

Variablerna emotionellt stöd och praktiskt stöd avser i studien mäta nära relationer. I 

folkhälsoenkätens egna dokument med syfte och bakgrund till sina enkätfrågor skriver de att 

det finns ett stort antal studier som ger belägg för sociala relationers hälsofrämjande effekt. 

Flera studier har visat att integrerade individer med starka band till familj eller omgivning 

lever längre och har bättre hälsa än socialt isolerade individer (Folkhälsomyndigheten 2014b). 

Socialt stöd mäts i den nationella folkhälsoenkäten i två dimensioner, emotionellt och 

praktiskt stöd. Frågan ”Har du någon du kan dela dina innersta känslor med och anförtro dig 

åt (Svarsalternativ, Ja, Nej)? ” avser mäta emotionellt stöd. Frågan ”Kan du få hjälp av 
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någon/några personer om du har praktiska problem eller är sjuk? t.ex. få råd, låna saker, hjälp 

med matinköp, reparationer etc. (Svarsalternativ Ja alltid, Ja för det mesta, Nej för det mesta 

inte, Nej aldrig)” avser mäta praktiskt stöd (Folkhälsomyndigheten 2014b). 

Lågt socialt deltagande 
- Andel med lågt socialt deltagande, medelvärde 2010-2013 

 

Social isolering är en accepterad men i liten grad förstådd riskfaktor för sjukdoms- och 

dödsfrekvens. Riktigt vilka mekanismer som ligger bakom sambanden mellan social isolering 

eller socialt deltagande och hälsa är inte klarlagda (Folkhälsomyndigheten 2014b). 

 

Vi har valt att inkludera variabeln i vår analys för att ett lågt socialt deltagande tyder på låg 

social integration till samhället och till närstående. I den nationella folkhälsoenkäten 

formulerades frågan om socialt deltagande såhär: Har du deltagit i någon av följande 

aktiviteter under de senaste 12 månaderna, flera alternativ kan anges. Alternativen som gavs 

var: Studiecirkel/kurs på din arbetsplats, studiecirkel/kurs på din fritid, fackföreningsmöte, i 

annat föreningsmöte, teater/bio, konstutställning, religiös sammankomst, sporttillställning, 

skrivit insändare i tidning/tidskrift, demonstration av något slag, offentlig tillställning t.ex. 

nattklubb, danstillställning eller liknande, större släktsammankomst, privat fest hos någon, 

inget av ovanstående (Folkhälsomyndigheten 2014b). 

 
Kontrollvariabel 

Vi har valt att inkludera en kontrollvariabel i vår studie för att kontrollera att de eventuella 

effekter som vår oberoende variabel arbetslöshet har på självmord inte beror på 

inkomstskillnader. 

-Medianinkomst 2012, 20 år < (tkr) 

 

Denna variabel mäter medianinkomsten per kommun år 2012 för individer över 20 år (se 

bilaga 1). Variabeln avser endast ett år då vi kontrollerat att medianinkomsten är i princip 

oförändrad mellan åren 2010- 2014. Genom att vi kontrollerar för inkomst i 

regressionsanalysen ser vi vilka effekter arbetslösheten har på självmordstalen kontrollerat för 

inkomst, vi når alltså de övriga effekter som arbetslöshet för med sig, däribland integrationen. 

Validitet och reliabilitet 
 

Validitet 
Statistiken som ligger till underlag för den beroende variabeln, antal självmord per 
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hundratusen invånare i en kommun, är hämtad från svensk registerdata och vi har räknat ut ett 

snitt över fyra år gällande såväl säkra som osäkra självmord. Det kan vara problematiskt att 

avgöra om ett dödsfall varit uppsåtligt eller inte och i och med att vi även valt att inkludera 

osäkra självmord i denna variabel finns risken att vissa dödsfall i vår studie inte varit 

självmord. 

 

Att mäta integration på ett lämpligt och tillförlitligt sätt är svårt. För att på bästa sätt välja ut 

studiens oberoende variabler som har till uppgift att mäta integration har vi tagit hjälp av 

tidigare forskning inom området. Dessa variabler har varit under ständig diskussion under 

arbetets gång för att avgöra huruvida de verkligen mäter aspekter av integration. Vi har även 

lagt till en kontrollvariabel för att kunna kontrollera för eventuella mellanliggande eller 

bakomliggande samband.     

 

Vi har mätt självmord under samma tidsperiod som vi mätt integration vilket innebär att vi 

inte mätt den kausala effekten, men då studien inte undersöker integration på individnivå utan 

på samhällsnivå anser vi inte att detta utgör något problem för studien. Statistiken på såväl 

självmord som våra integrationsvariabler är i hög grad beständiga över tid, vilket är ytterligare 

en anledning till att vi anser att det inte är något problem att våra variabler mäts under samma 

tidsperioder. 

Reliabilitet 
Vår studie har gjorts med befintlig data från statliga organ såsom Folkhälsomyndigheten och 

Socialstyrelsen med flera. Datan kommer dels från totalundersökningar av Sveriges 

befolkning och dels från undersökningar med statistiskt slumpmässiga urval där bortfall och 

viktningar förekommer. 

 

Våra variabler som mäter självupplevd hälsa kommer från folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika 

villkor” som är en enkät som skickas ut till ett slumpmässigt obundet urval på 20 000 

personer mellan 16-84 år. Då enkäten handlar om självupplevd hälsa finns det en risk att de 

som mår allra sämst inte nås av enkäten eller har möjlighet eller intresse att svara på den. 

 

Självmordsdatan vi använder kommer från dödsorsaksregistret. Många forskare har diskuterat 

tillförlitligheten och de eventuella felmätningar som officiell statistik över självmord kan 

innehålla. De menar att det kan vara svårt att avgöra om ett dödsfall i själva verket är ett 

självmord då det krävs starka bevis att avsikten varit just självmord, bevis som ofta är svåra 

att hitta vilket kan leda till felklassificeringar av dödsfall (Wray et al 2011; Agerbo et al 2011). 
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I denna studie är även osäkra självmord inkluderade vilket leder till ytterligare en osäkerhet 

om det verkligen är självmordsfall det rör sig om, även om det statistiskt sätt ofta är det (Mind 

2014a; Karolinska institutet 2014b). Det kan alltså inte uteslutas att det förekommer dödsfall i 

studien som inte hade för avsikt att vara självmord. Att vi ändå inkluderat osäkra självmord är 

ett avvägande vi har gjort eftersom statistiken visar att om man inte inkluderar osäkra 

självmord blir självmorden troligen underrapporterade (Mind 2014a). 

 

Då en del av datamaterialet matats in och räknats om manuellt av oss kan inte inmatningsfel 

uteslutas. För alla beräkningar i arbetet har SPSS använts, programmet är etablerat och 

tillförlitligt. Vi har dock använt oss av en teoretisk ram för att analysera de statistiska 

resultaten vilket kan anses ge en subjektiv prägel. Om någon annan analyserar materialet med 

andra belysningspunkter skulle slutprodukten kunna bli påverkad. Men för den statistiska 

datan är reliabiliteten hög och om samma tester skulle prövas igen utifrån samma variabler 

och siffror skulle resultatet bli detsamma. 

Bortfallsanalys 
I analyserna använder vi både officiell statistik från SCB och statistik från andra 

statistikansvariga myndigheter såsom Socialstyrelsen. Dessutom använder vi enkätdata från 

Folkhälsomyndighetens folkhälsoenkät. Folkhälsomyndigheten har som princip att inte 

redovisa resultat för kommuner med färre än 100 svarande på grund av anonymitetsskäl och 

statistisk säkerhet. 

 

Detta innebär att vi i vår studie har ett bortfall om 93 kommuner i de analyser där variabler ur 

folkhälsoenkäten ingår, vilket är alla våra analyser. Hur många kommuner som ingår i 

respektive analys redovisas även tillsammans med berörd analys. 

 

I och med att vår studie gör anspråk på att vara en totalundersökning är det viktigt att 

analysera bortfallet för att se om det ger en skevhet i datamaterialet och om det därigenom 

skulle kunna påverka representativiteten i resultatet. Nedan redovisas resultaten ur den 

bortfallsanalys som vi har genomfört. I tabellen redogörs uppgifter för samtliga kommuner i 

landet, de kommuner som ingår i studien samt de kommuner som utgör bortfall. I tabellen 

jämförs dessa gruppers värden i variablerna invånardistans, arbetslöshet, medianinkomst och 

antal döda per 100 000 invånare. De uppgifter som redovisas för de i analyserna ingående 

kommunerna respektive de saknade kommunerna är dessa gruppers differens mot 

medelvärdet och standardavvikelsen i alla kommuner. 
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Invånardistans 

medel 2010-13 

Arbetslöshet 

medel 2010-13 

Medianinkomst 2012 

20år <(tkr) 

Medel antal 

döda 2010-13 

per 100 000 

invånare 

Medelvärde 

(N=290) 
140,12 7,37 238,46 12,99 

Standardavvikelse 

(N=290) 
490,75 2,20 23,63 6,18 

Differens ingående kommuner    

Medelvärde 

(n=197) 
-8,27 0,28 -1,27 0,60 

% -5,9 % 3,8 % -0,5 % 4,6 % 
Standardavvikelse 

(n=197) 
-14,96 -0,01 -2,79 0,31 

% -3,0 % -0,4 % -11,8% 5,0 % 

Differens saknade kommuner    

Medelvärde (n=93) 17,51 -0,60 2,70 -1,27 
% 12,5% -8,1 % 1,1 % -9,8 % 
Standardavvikelse 

(n=93) 
32,51 -0,09 4,97 -0,91 

% 6,6 % -4,2 % 21,0% -14,7% 

Tabell 2. Bortfallsanalys 

 

Tabellen visar exempelvis att medeltalet för antal döda per 100 000 för år 2010-2013 var 

12,99 individer för samtliga kommuner. I de ingående kommunerna är medeltalet för antal 

döda 0,6 individer mer, vilket motsvarar 4,6 % fler personer jämfört med gruppen med totalt 

antal kommuner. Standardavvikelsen är 0,31 självmord högre än för samtliga kommuner, 

vilket motsvarar 5 %. I de kommuner som inte ingår i vår analys på grund av bortfall är medel 

antal döda 1,27 individer färre än i samtliga kommuner, vilket motsvarar 9,8 % färre 

individer. Standardavvikelsen är 0,91 självmord lägre än bland samtliga kommuner. Det 

motsvarar 14,7 %. 

 

Vår farhåga inför studien var att de kommuner som saknade data för folkhälsoenkäten främst 

skulle vara små glesbygdskommuner. Bortfallsanalysen visar dock att de saknade 

kommunerna är förhållandevis jämt fördelade för de variabler vi har studerat. De små 

skillnaderna i invånardistansen visar att det inte finns ett mönster av att glesbygdskommuner 

endast skulle utgöra bortfallet. Detsamma gäller medianinkomsten. De saknade kommunerna 

som grupp betraktade har en något lägre arbetslöshet och en något lägre självmordsdödlighet 

än totalen. Spridningen mätt som standardavvikelsen är mindre i gruppen med saknade 

kommuner än mot totalen. 
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Vår slutsats är att bortfallet inte skapar för stor skevhet i det data som används, främst i och 

med att bortfallskommunerna inte uteslutande består av vissa typer av kommuner. Vår 

bedömning är att våra analyser bör ge en bra bild av verkligheten.  

 

Metod 

Vi har genomfört korrelations- och regressionsanalyser i SPSS.  Pearson Correlation har 

använts för att se om det finns samband mellan de oberoende variablerna och den beroende 

variabeln, vi har även genomfört regressionsanalyser för att kontrollera variablerna mot 

varandra. Utöver detta har vi testat om någon eller några av variablerna kan förklara 

självmordstalen bättre genom ett icke-linjärt samband, variablerna har testats för   

logaritmiskt-, kubiskt- och kvadratiskt samband. Efter att ha jämfört förklaringsgraden av 

dessa med hur mycket ett linjärt samband kan förklara har vi dock valt att endast undersöka 

linjära samband då förklaringsgraden inte skiljer sig väsentligt åt. 

 

Feldiagnostik har genomförts på modellen. Kontroller har gjorts för att se om residualerna är 

approximativt normalfördelade (det vill säga homoskedastiska) vilket är ett krav på en 

välformulerad regressionsmodell (Djurfeldt & Barmark 2011). Modellen har inte problem 

med heteroskedasticitet. Vi har även kontrollerat om det råder multikollinearitet, alltså 

samvariation, mellan en oberoende och en eller flera övriga oberoende variabler. Forskare 

använder något varierande kritiska gränsvärden för att konstatera om det råder 

multikollinearitet. En vanligt förekommande gräns är att ett VIF-värde över 2,5 och ett 

Tolerancevärde under 0,5 kan indikera problem med multikollinearitet (Djurfeldt & Barmark 

2011). Inget av våra VIF-värden överskrider 2,5, vi har dock två variabler med ett 

Tolerancevärde som understiger 0,5 (om än väldigt lite) vilket kan indikera på en aning 

multikollinearitet, vi anser dock att dessa värden är acceptabla och har inkluderat dessa i 

modellen. 

Resultat 

Detta avsnitt inleds med en deskriptiv genomgång av den beroende variabeln. Den andra 

delen innehåller de analyser vi genomfört i SPSS. Vi börjar med att presentera en 

korrelationsanalys för att sedan gå vidare med att presentera regressionsanalysen. 
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Deskriptiv översikt 

 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Medel antal döda 

2010-13 per 

100 000 invånare 

290 0 48,74 12,99 6,18 

Ingående N 290     

Tabell 3. Deskriptiv översikt 

 

Den beroende variabeln självmord och osäkra självmord innehåller data över alla 290 

kommuner. Variabelns medelvärde är cirka 13 självmord för samtliga kommuner (observera 

att detta är ett medelvärde för medelvärdet mellan 2010-2013). De kommunerna med minst 

registrerade självmord i variabeln har 0 självmord och maxvärdet på självmord i variabeln är 

48 stycken. 

 

 
Bild 2. Histogram över medel antal döda 2010- 2013 per 100 000 invånare 
 

Ovan visas ett histogram över den beroende variabeln självmord och osäkra självmord. 

Histogrammet visar att vi har ett extremvärde vilket är Arjeplog på 48,7 självmord. Denna 

observationsenhet är inkluderad i analyserna då vi efter kontroller inte anser att den påverkar 

vårt resultat nämnvärt.  
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Korrelations- och regressionsanalyser 
Nedan presenteras resultatet från korrelationsanalysen samt regressionsanalysen som gjorts i 

SPSS. 

Korrelationer 

  
Medel antal döda 2010-13 

per 100 000 invånare 

Andel som saknar emotionellt 

stöd, medel 2010-13 

Korrelation 

P-värde 

N 

0,096 

0,178 

197 

Andel som saknar praktiskt 

stöd, medel 2010-13 

Korrelation 

P-värde 

N 

0,199 

0,005 

197 

Andel med lågt socialt 

deltagande, medel 2010-13 

Korrelation 

P-värde 

N 

0,239 

0,001 

197 

Invånardistans, medel 2010-13 

Korrelation 

P-värde 

N 

0,039 

0,507 

290 

Arbetslöshet (%) medel 2010-

13 

Korrelation 

P-värde 

N 

0,267 

0,000 

290 

Medianinkomst 2012, 20 år < 

(tkr) 

Korrelation 

P-värde 

N 

-0,178 

0,002 

290 

Tabell 4. Tabell över resultaten från Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation visar att det finns ett statistiskt signifikant samband på 5 % nivån mellan 

antal självmord på kommunnivå och andel som saknar praktiskt stöd. Sambandet är svagt 

positivt, det vill säga ju större andel som saknar praktiskt stöd desto fler självmord. Det finns 

också ett signifikant samband på 1 % nivån mellan andel med lågt socialt deltagande och 

självmordstal, även detta samband är svagt positivt. Arbetslöshet har ett statistiskt signifikant 

samband med självmord på 1 ‰ nivån, sambandet är svagt positivt. Till sist visar även 

medianinkomst ett signifikant samband med självmord på 5 % nivån. Till skillnad från övriga 

samband är detta samband svagt negativt, det vill säga ju högre medianinkomst desto mindre 

självmord. Medianinkomsten används som en kontrollvariabel för att se om arbetslöshetens 

effekter beror på inkomst eller andra funktioner (mer om detta i regressionsanalysen). 
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Linjär regressionsanalys 

 Ostandardiserad koefficient 
Standardiserad 

koefficient 
  

 B Standardfel Beta t P-värde 

Konstant -8,164 10,171  -0,803 0,423 

Andel som saknar 

emotionellt stöd, 

medel 2010-13 

-0,252 0,278 -0,074 -0,906 0,366 

Andel som saknar 

praktiskt stöd, 

medel 2010-13 

0,662 0,401 0,132 1,652 0,100 

Andel med lågt 

socialt deltagande, 

medel 2010-13 

0,243 0,118 0,206 2,050 0,042 

Invånardistans, 

medel 2010-13 
0,001 0,001 0,047 0,593 0,554 

Arbetslöshet (%) 

medel 2010-13 
0,691 0,280 0,233 2,467 0,015 

Medianinkomst 

2012, 20 år < (tkr) 
0,042 0,032 0,136 1,311 0,191 

Beroende variabel: Medel antal döda 2010-13 per 100 000 invånare 

Tabell 5. Tabell över resultaten från Regressionsanalysen 

 

 

Sammanfattning av modellen 

R 
Kvadrerat R värde 

(r²) 

Justerat kvadrerat 

R värde (r²) 
Estimerat standardfel 

0,335 0,113 0,084 6,21 
Tabell 6. Sammanfattning av regressionsmodellen 

 

De oberoende variablerna i denna studie förklarar statistiskt 8,4 % av variationen i självmord. 

Kontrollerat för alla oberoende variabler är andel med lågt socialt deltagande samt 

arbetslöshet statistiskt signifikanta, båda på 5 % nivån. Båda effekterna är positiva. Det 

innebär att ju större andel individer som har ett lågt socialt deltagande i en kommun desto fler 

självmord i kommunen och ju fler individer i en kommun som är arbetslösa desto fler 

självmord i kommunen. Arbetslösheten har något större betydelse för självmordstalen än 

andelen med lågt socialt deltagande. I denna analys ser man också att kontrollerat för övriga 

oberoende variabler är arbetslösheten signifikant men inte medianinkomsten. Detta tyder på 

att det finns något mer än inkomsten i arbetslösheten som förklarar självmordstalen. Detta 

styrks även av ytterligare regressioner vi gjort där vi analyserat arbetslösheten och 

medianinkomsten för sig. Inkomst kan ensamt förklara 2,8 % av variansen i självmord och 

arbetslöshet kan förklara 6,8 % av variansen i självmord. Detta innebär att även om 
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arbetslöshet gör att man får en reducerad inkomst vilket kan leda till ökad risk för självmord 

finns det även andra faktorer i variabeln arbetslöshet som har betydelse för självmordstalen. 

Analys  

I resultatet kan vi se att Pearson Correlation visar att det finns ett signifikant samband mellan 

både medianinkomst och självmord samt arbetslöshet och självmord. När man däremot 

kontrollerar dessa variabler mot varandra och övriga oberoende variabler är det bara 

arbetslösheten som är signifikant. Medianinkomsten kan ensamt förklara 2,8 % av variationen 

i självmord medan arbetslösheten kan förklara 6,8 % av variationen i självmord. Detta tyder 

på att det finns något ytterligare förutom själva inkomstbortfallet i variabeln arbetslöshet som 

ger en ökad risk för självmord. 

 

Janlert (2012) menar att den traditionella förklaringen till varför arbetslöshet påverkar den 

psykiska hälsan negativt huvudsakligen beror på förlusten av inkomst. Vårt resultat talar emot 

detta och stödjer snarare teorier som exempelvis Jahodas (1981) teori om arbetets latenta 

funktioner som menar att det är andra faktorer utöver inkomstbortfall som spelar roll för den 

ökade psykiska ohälsan. Ett exempel på en sådan latent funktion är att arbetet ger människor 

identitet och status samt att arbetet leder till ökad social integrering. I begreppet latenta 

funktioner fångas alltså arbetets integrerande effekter in. Även andra forskare poängterar att 

arbete har flera viktiga funktioner för hälsan än bara inkomsten det ger. Lexén (2014) skriver 

att arbetet erbjuder möjligheter för individer att känna sig kompetenta, involverade och 

tillfredsställda genom att de gör något meningsfullt och genom att de blir en del i en större 

helhet. Den mest värdefulla aspekten av arbete är enligt henne och andra forskare att arbetet 

förser oss med olika sociala kontakter och relationer. 

 

Många tidigare studier visar att sociala relationer har en hälsofrämjande effekt 

(Folkhälsomyndigheten 2014b). Variablerna ”andel som saknar praktiskt stöd” och ”andel 

som saknar emotionellt stöd” avser i folkhälsoenkäten att mäta socialt stöd. Det praktiska 

stödet handlar om huruvida personer har någon att vända sig till för att få hjälp med praktiska 

saker eller om man är exempelvis sjuk, medan det emotionella stödet handlar om huruvida 

man har någon att dela sina innersta känslor med.  

 

Vår studie visar att det tycks finnas ett samband mellan variabeln ”andel som saknar praktiskt 

stöd” och självmordstalen på kommunnivå, sambandet kvarstår dock inte vid kontroll för de 
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övriga oberoende variablerna. I vår studie finns det däremot inget samband mellan ”andel som 

saknar emotionellt stöd” och självmordstalen på kommunnivå. Då båda dessa variabler avser 

mäta upplevt socialt stöd hos individerna är det intressant att endast det praktiska stödet visar 

signifikans i studien. Enligt vår definition är bägge dessa variabler tydliga mått på integration 

vilket gör det anmärkningsvärt att endast den ena visar signifikanta effekter i vår modell. 

Detta diskuteras och problematiseras vidare i diskussionen. 

 

I regressionsanalysen visar dock varken ”andel som saknar praktiskt stöd” eller ”andel som 

saknar emotionellt stöd” signifikans kontrollerat för de övriga variablerna. En anledning till 

att dessa variabler inte visar signifikans kan vara att självmord är den mest extrema formen av 

psykisk ohälsa. Tidigare studier har visat att dessa variabler har betydelse för den psykiska 

ohälsan men dessa studier har alltså inte studerat självmord (Folkhälsomyndigheten 2014b). 

Att sambandet mellan andel som saknar praktiskt stöd och självmord är signifikant i Pearson 

Correlation tyder dock på att det praktiska stödet tenderar att ha betydelse och inte är något 

man helt ska bortse från i framtida studier, framförallt eftersom vi studerar självmord som är 

ett så pass extremt mått på psykisk ohälsa. 

 

Variabeln ”andel med lågt socialt deltagande” är till skillnad från variablerna som avser mäta 

socialt stöd signifikant även kontrollerat för de övriga oberoende variablerna. Detta är ett 

grovt mått då det mäter individer som deltagit i en eller ingen social aktivitet under de senaste 

tolv månaderna (i frågan var ett visst antal aktiviteter definierade, bland annat kurser på 

arbetsplats, föreningsmöten, bio, släktsammankomst, privatfest). Detta samband kan vara 

svårtolkat eftersom social isolering kan vara såväl en effekt som en orsak av psykisk ohälsa. 

Social isolering är dock en accepterad riskfaktor för sjukdoms- och dödsfrekvens 

(Folkhälsomyndigheten 2014b) även om sambandets riktning kan vara svår att fastställa. 

 

Att ha ett lågt socialt deltagande innebär enligt detta mått en väldigt ensam vardag med låg 

interaktion till så väl andra individer som till samhället i stort. Att denna variabel är 

signifikant kontrollerat för övriga variabler anser vi är ett viktigt resultat för denna studie. 

Även om variabeln mäter socialt deltagande där det näst intill rör sig om social isolering visar 

det att det finns ett klart samband mellan integration och psykisk hälsa. 

 

Ett resultat som inte är signifikant i någon av analyserna är invånardistans. Jukkala (2013) 
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skriver att Durkheim menade att boende på landsbygden är mer skyddade mot självmord än 

de som bor i större städer. Hon menar vidare att tidigare studier som gjorts har tenderat att 

bekräfta detta, men att senare studier varit mer motstridiga. Vår studie visar att 

invånardistansen inte har någon betydelse för självmordstalet. Invånardistans kan anses vara 

ett mått på integration då individer i en större stad kan ha större tillgänglighet till olika 

samhälleliga institutioner och sociala grupper. Om man vänder på det menar dock vissa att 

individualismen är längre gången i en större stad och att mindre samhällen är mer kollektivt 

präglade och att man har en större närhet till varandra, det vi i folkmun kallar att ”alla känner 

alla”. Sundquist med flera (2004) har genomfört en studie som visar att det finns ett samband 

som innebär att ju mer urbaniserad en ort är desto fler psykoser och depressioner finns det, 

enligt studien kan detta bero på dåliga sociala nätverk i urbana städer. Anledningen att 

integrationen mätt i invånardistans inte har betydelse för självmord i vår studie kan bero på att 

ett sådant samband faktiskt inte finns eller att datan i denna studie har problem med att fånga 

in detta samband. 

 

Sammanfattningsvis visar denna studie att integration har en viss betydelse för 

självmordstalen i svenska kommuner. Ju större andel individer med lågt socialt deltagande i 

en kommun och ju fler individer som är arbetslösa i en kommun desto högre självmordstal. 

Diskussion 

Durkheim (2004) menade att när integrationen i ett samhälle är för svag sker en ökning av de 

egoistiska självmorden. Integrationen kan uppstå i olika sociala grupper, det relevanta är inte 

vad den sociala gruppen gör eller har för syfte utan att den för människor samman och leder 

till integration till en större enhet. Utan integrationen till en större enhet menade Durkheim 

(2004) att livet för individen skulle bli meningslöst och att självmordstalet därför riskerade att 

öka. I denna studie är arbetsplatsen ett tydligt exempel på en social grupp som kan ge 

individer en känsla av att vara integrerade både till kollegor och till samhället i stort. 

 

Många studier har visat samband mellan arbetslöshet och hälsa men det är desto svårare att 

fastställa orsakssambandets riktning. Arbetslöshet kan alltså leda till ohälsa men ohälsa kan 

även leda till arbetslöshet. Denna studie kan inte heller fastställa riktningen på 

orsakssambandet mellan psykisk ohälsa och arbetslöshet, bara att det finns ett samband 

mellan arbetslöshet och självmord. Något som dock är fastställt är att sysselsättning och 

möjligheter till arbete är viktigt för vårt välmående. Studier visar att arbetslösa som får arbete 
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visar en förbättrad psykisk hälsa i såväl ett kortare som längre perspektiv 

(Folkhälsomyndigheten 2014c) 

 

Durkheim (2004) förutspådde att yrkesgruppen skulle spela en större roll för integrationen i 

modern tid då han trodde att familjen, politiken och religionen skulle tappa allt mer i 

betydelse. Anledningen till att han trodde att yrkesgruppen skulle bli så viktig är att individer 

som ingår i samma yrkesgrupp har liknande mål, intressen och uppgifter. Yrkesgruppen utgör 

en kontroll då individen är i ständig kontakt med den, individerna kan skapa gemensamma 

aktiviteter och värderingar. 

 

Det är intressant att Durkheim redan på sin tid såg till de viktiga integrerande effekterna som 

arbetet för med sig. Vissa av funktionerna som Durkheim menade var skyddande mot 

självmord genom yrkesgruppen går att likna vid de latenta funktioner som forskare idag 

menar att arbetet för med sig. Dagens forskning poängterar vikten av de sociala relationer som 

kommer med arbetet som skyddande mot psykisk ohälsa (Jahoda 1981; Lexén 2014) och 

Durkheim (2004) menade att den ständiga kontakten med yrkesgruppen och dess 

gemensamma aktiviteter verkar skyddande mot självmord. Trots att de mest traditionella 

förklaringarna till varför arbetslöshet leder till psykisk ohälsa har att göra med bortfall av 

inkomst (Janlert 2012) såg Durkheim de övriga viktiga faktorer som kommer med arbete. De 

finns även de som menar att teorin om arbetets latenta funktioner är en av de bättre 

förklaringsmodellerna för att förklara sambanden mellan arbetslöshet och hälsa idag (Janlert 

2012).  

 

Resultatet av denna studie visar att inkomstbortfallet vid arbetslöshet inte helt kan förklara 

variationen i självmord utan att det finns något ytterligare i arbetslösheten som leder till ökad 

frekvens av självmord, något som till och med förklarar mer än bortfallet av inkomst. 

Resultatet stödjer alltså teorin om arbetets latenta funktioner. De funktioner som kommer via 

arbetet utöver inkomst, däribland integrationen till andra, är betydelsefulla för självmordstalen 

i svenska kommuner. Ytterligare ett argument för detta är att tidigare studier visar att trots att 

det idag finns arbetslöshetsförsäkringar som skyddar mot ekonomiska hot så har inte 

arbetslöshetens samband med hälsa förändrats nämnvärt (Janlert 2012). 

 

Vi anser att arbetets integrerande effekter innefattar både de sociala relationer som arbetet för 
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med sig, men även att arbetet ger en känsla av integration till samhället i stort och att bägge 

dessa integrerande effekter är viktiga för individens psykiska hälsa. Att arbeta och bidra till 

samhället och därmed känna att man är verksam i ett större sammanhang, i kombination med 

sociala kontakter och relationer anser vi är delarna i den skyddande effekt som arbete har mot 

självmord. 

 

Vi tror att en avgörande skillnad för individer som anser att de inte har något att leva för, som 

exempelvis en familj eller vänner, kan vara att faktiskt ha ett arbete att gå till där man möter 

kollegor och är involverad i något större. Som vår studie visar finns det förutom ett signifikant 

samband mellan arbetslöshet och självmord även ett signifikant samband mellan socialt 

deltagande och självmord. Ett arbete kan förhoppningsvis bidra med en grad av socialt 

deltagande vilket kan hjälpa till att förhindra att människor väljer att avsluta sitt liv. 

 

Vidare visar studien att bara det praktiska och inte det emotionella stödet har ett signifikant 

samband med självmordstalen i Pearson Correlation. Detta kan bero på att det praktiska stödet 

fångar in fler aspekter av socialt stöd än vad det emotionella stödet gör. Att ha personer i sitt 

sociala nätverk som man kan vända sig till för att få praktisk hjälp innebär antagligen att man 

har ett fungerande socialt nätverk i sin närhet som även bidrar med ett visst emotionellt stöd. 

En annan aspekt som kan bidra till att det endast är det praktiska stödet som är signifikant i 

vår modell, är att individer med praktiskt stöd kan få hjälp med sin situation innan det går 

riktigt illa. Om man har tillgång till praktiskt stöd kan man få hjälp att stoppa den onda cirkeln 

så man aldrig hinner hamna på botten, det kan exempelvis handla om att få ekonomisk hjälp 

så man kan betala hyran för att inte bli hemlös och hamna i den sårbara position som man 

kanske annars hamnat i. 

 

Ytterligare en potentiell skillnad mellan det emotionella och det praktiska stödet är att det 

emotionella stödet är lättare att få utan att behöva träffa personen i fråga, man kan prata i 

telefon eller över internet exempelvis. Det praktiska stödet däremot förutsätter i många fall att 

man möts personligen vilket gör att det blir lättare för individens nätverk att se om denne mår 

dåligt och på så vis kan hjälpa individen att få professionell hjälp. 

 

Som tidigare nämnt är variabeln ”lågt socialt deltagande” enligt vår åsikt ett grovt mått på lågt 

socialt deltagande där individen det senaste året deltagit i maximalt en social aktivitet. 
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Variabeln gav signifikanta resultat i såväl Pearson Correlation som i vår regressionsanalys. Att 

denna variabel visar samband med självmordstalen i vår studie visar på hur viktigt det är att i 

studier av psykisk ohälsa ta hänsyn till social integration. Detta resultat visar hur viktigt det är 

med något slags grundläggande socialt deltagande. Vi tror inte nödvändigtvis att det krävs ett 

stort socialt nätverk och involvering i många olika sociala situationer för att känna en social 

tillhörighet som kan verka skyddande mot självmord. Vi anser snarare med stöd i detta 

resultat att det räcker med att känna att det finns någon som bryr sig eller känna att man på 

något plan är integrerad i ett större sammanhang för att känna en mening med sitt liv.  

Anledningen till att emotionellt och praktiskt stöd inte blev signifikanta i regressionsmodellen 

kan bero på att individer endast behöver ett lågt grundläggande socialt deltagande för att detta 

ska spela roll för självmordstalen. I studier som endast mäter psykisk ohälsa som beroende 

variabel istället för självmord behövs dock antagligen inte ett lika grovt mått på socialt 

deltagande för att få signifikanta och betydelsefulla resultat. 

 

Givetvis kan det vara så att psykisk ohälsa kan leda till lågt socialt deltagande och att det är 

därför som denna variabel har ett samband med självmordstalen. Oavsett om sambandet 

innebär att man isolerar sig för att man mår dåligt, att man mår dåligt för att man isolerar sig 

eller om detta verkar i dubbel riktning är detta ett viktigt resultat. Lågt socialt deltagande är en 

viktig indikator på förhöjd självmordsrisk. 

 

Resultatet av studien visar som tidigare nämnt inget samband mellan invånardistans och 

självmord i svenska kommuner. Enligt Durkheim var självmord vanligare i urbana städer än 

på landsbygden, detta påstående får visst stöd i senare studier (Jukkala 2013). Samhället har 

förändrats på många sätt sedan Durkheims studie om självmord och vi tror att 

invånardistansens betydelse för integrationen kan ha minskat i dagens informationssamhälle. 

Idag kan teknik i form av telefon, internet, tillgänglighet av färdmedel och andra 

kommunikationsmöjligheter göra att den fysiska distansen till andra människor, alltså 

huruvida individer bor i glesbygd eller storstad, inte har lika stor betydelse. Annan forskning 

inom ämnet är i dagsläget oenig om huruvida att bo på landsbygd eller i storstad har betydelse 

för den psykiska hälsan och självmord (Jukkala 2013; Sundquist et al 2004) vilket ger vårt 

resultat en ökad trovärdighet. 
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Avslutande diskussion 

Syftet med denna studie var att studera om graden av social integration i ett samhälle kan 

förklara de skillnader i självmordstal som råder mellan Sveriges kommuner. Resultatet visar 

att minskad arbetslöshet innebär lägre självmordstal i kommunerna samt att ju lägre andel 

individer med lågt socialt deltagande desto lägre självmordstal. Vi anser att detta visar att 

graden av social integration tillsammans med många andra faktorer kan bidra till att förklara 

skillnaderna i självmordstalen på kommunnivå. 

 

Sociologin har enligt oss en viktig roll att spela i framtida forskning om självmord 

tillsammans med andra ämnen som behandlar genetiska och individuella faktorer. Individers 

integrering är inget man kan bortse från inom forskningen och vi anser att kommuner och 

andra statliga institutioner har en viktig roll i det förebyggande arbetet mot självmord där det 

krävs insatser för att alla människor ska få möjlighet att vara delaktiga i vårt samhälle. 

 

Förutom integration till samhället i stort är även integration till andra människor viktig, vilket 

givetvis kan komma med integration till samhälleliga institutioner. Ett socialt nätverk till 

familj eller människor man bryr sig om kan i de mest extrema fall åtminstone innebära att om 

man inte vill leva för sin egen skull kanske man väljer att leva för någon annan. 

Framtida forskning 

Det skulle vara intressant för framtida forskning att fokusera på om sambandet mellan 

integration och självmordstal är linjärt eller om det har större betydelse att ha en 

grundläggande låg nivå av social integration och om effekten sedan avtar. 
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Bilaga 1, variabelöversikt 
 

Variabelnamn datakälla Variabelbeteckning 

dataset 

Beteckning i studien Typ Källa Hämtad Övrigt 

X60-X84 Avsiktligt 

självdestruktiv handling 

(självmord) 

Medel antal döda 

2010-13_per100kinv 

Medel antal döda 

2010-13 per 100 000 

invånare 

Beroende Socialstyrelsen 2014-10-29 Egen beräkning 

Y10-Y34 Skadehändelser med 

oklar avsikt 

Medel antal döda 

2010-13_per100kinv 

Medel antal döda 

2010-13 per 100 000 

invånare 

Beroende Socialstyrelsen 2014-10-29 Egen beräkning 

Arbetslöshet, % Arbetslöshet, (%) 

medel 2010-13 

Arbetslöshet, (%) 

medel 2010-13 

Oberoende Kolada 2014-10-29 Egen beräkning 

Befolkningstäthet (invånare per 

kvadratkilometer), folkmängd 

och landareal efter region och 

kön. År 1991 - 2013 

Invånardistans, 

medel 2010-13 

Invånardistans, 

medel 2010-13 

Oberoende SCB 2014-10-29 Egen beräkning 

Sammanräknad förvärvsinkomst 

för boende i Sverige hela året 

(antal personer, medel- och 

medianinkomst samt 

totalsumma) efter region, kön, 

ålder och inkomstklass. År 1999 

- 2012 

Medianinkomst 

2012, 20ar&lt; (tkr) 

Medianinkomst 

2012, 20 år < (tkr) 

Oberoende SCB 2014-10-29 Egen beräkning 

Saknar emotionellt stöd Andel som saknar 

emotionellt stöd, 

samtl 2010 

Andel som saknar 

emotionellt stöd, 

medel 2010-13 

Oberoende Folkhälso-

myndigheten 

2014-10-15 Omräknat till 

medelvärde 2010-

2013 av Folkhälso-

myndigheten 

Saknar praktiskt stöd Andel som saknar 

praktiskt stöd, samtl 

2010 

Andel som saknar 

praktiskt stöd, medel 

2010-13 

Oberoende Folkhälso-

myndigheten 

2014-10-15 Omräknat till 

medelvärde 2010-

2013 av Folkhälso-

myndigheten 

Lågt socialt deltagande Andel med lågt 

socialt deltagande, 

samtl 2010 

Andel med lågt 

socialt deltagande, 

medel 2010-13 

Oberoende Folkhälso-

myndigheten 

2014-10-15 Omräknat till 

medelvärde 2010-

2013 av Folkhälso-

myndigheten 
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