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• 70 % är män

• Kvinnor gör fler 

självmordsförsök

• Främsta dödsorsaken bland 

unga 

• Främsta dödsorsak för män 

15-44 år





0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

15-24

 0-85+





•

•

•

•

•



•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•

•







Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor. Andel personer (16 – 29 år) i procent med 

lätta respektive svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, kön och årsintervall år 2004 – 2016. 

(Källa: HLV, Folkhälsomyndigheten)



Utveckling av antal utskrivna recept: adhd, antidepressiva, lugnande och ångestdämpande, smärtstillande 

och lugnande läkemedel per tusen invånare 15-24 år, 2008 – 2017. (Källa: Socialstyrelsen)
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Ungas ökade upplevelse av 
psykisk ohälsaFler symptom synliggörs

Familjesituation/hemmiljö
Skola

Mobbning
Sociala medier

Trygghet/säkerhet
Individualisering

Vidgade definitioner

Öppnare samtalsklimat

Patologisering och medikalisering – fokus på 
vård och läkemedel

Ökad uppmärksamhet

Normalisering och motståndskraft – fokus på 
förebyggande och förmågan att återhämta sig
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• Sjukdomsförklara inte i onödan

• Förse unga med livsfärdigheter som hjälper dem 

hantera livet

• Ge bättre vård till utsatta unga

• Var närvarande som medmänskliga vuxna



Kan främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa 

OCH rädda liv 

• Det hjälper oss att sätta ord på våra känslor och vi får 
hjälp att förstå oss själva 

• Vi känner oss sedda och bekräftade

• Vi får möjlighet att få perspektiv på vår livssituation

• Vi kan få uppmuntran att söka hjälp



Förhållningssätt:

• Nyfiket och utforskande

• Fördomsfritt

• Empatiskt 



Formen:

• Inledning – kontakt
• Lyssna – utforska
• Sammanfatta 
• Avsluta



• Peppa
• Trösta (på ett förminskade sätt)
• Värdera
• Kritisera
• Fördöma
• Ge oombedda råd
• Ta över samtalet
• Lova INTE att vara tyst om 

självmordstankar



• Lyssna 
• Bekräfta lidande och 

svårigheter/känslor behov
• Normalisera
• Sätt ord på känslor
• Var nyfiket utforskande
• Fråga om att få återkomma
• Ge hopp – livet är föränderligt



I skolans värld



– Jag har tänkt på att du inte ser ut att må 
bra, är det så?
– NEJ!
– Okej, det är ändå min uppfattning. Jag 
finns här om du vill prata. 

Återkom, fråga igen

Kommentera inte: utseende/kropp, 
matvanor, träning, skador 
Kommentera: förändrat beteende



• Ta alltid kamraters oro på allvar (till och 
med större än vuxnas)

• ”Stå på elevens sida” – relationen viktig 
för att kunna påverka/stötta/förändra

• Våga fråga



Viktigt hur vi reagerar, lätt att hamna i oro, 
rädsla när någon till exempel skurit sig. 

Exempel på hur du kan säga:
– Jag fattar att det är en metod som 
fungerar mot din ångest, på kort sikt. Men 
i längden blir det inte så bra.

Lästips: Shedos Färdighetslista



• Anorexi står för cirka 20% av alla typer av 
ätstörning, 95% är kvinnor/flickor

• Hetsätning är lika vanligt hos män/pojkar

• Person med ätstörning kan vara normalviktig!

• Viktigt att inte kommentera kropp, mat, 
motion

Lästips: Frisk & Fri, En närståendes handbok



Det är INTE farligt att fråga. Fråga igen och igen.

Till exempel så här:

I din situation är det vanligt att ha tankar om att 
inte orka leva, är det så för dig ibland? 



• Bestäm vem som har kontakt med familjen

• Försök få tillstånd att informera 

• Skapa utrymme för samtal

• Hjälp till att lyfta skam och skuld

• Gärna samling/minnesstund

• Följ upp under närmaste tiden

• Se även de tysta






