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Sammendrag 
Bakgrunn: Selvmord hos barn og unge i alderen 15 til 25 år er en sjelden hendelse 

men selvmordstanker og selvskadingsatferd er mer vanlig i denne aldersgruppen. Et 

økende antall barn og unge under 20 år kontakter Røde kors sitt samtaletilbud Kors 

på halsen for å snakke om selvmordstanker. Ved å analysere hva de sier i disse 

samtalene med Kors på halsen, har denne oppgaven som mål å få innsiktsfull 

kunnskap om hva barn og unge forteller om sine egne tanker, følelser og 

selvmordsproblematikk, og hvordan deres frustrasjoner og påstander skiller seg ut 

etter alder og kjønn, for å bidra til det selvmordsforebyggende arbeidet. 

Metode: Studien er en kvantitativ undersøkelse. Den har et tverrsnittdesign da alle 

målingene er gjort i et begrenset tidsrom, og har som hensikt å beskrive variasjoner i 

det som kommer frem i samtalene. Utvalget er 200 samtaler frivillige har gjennomført 

med barn og unge i alderen 11 til 20 år som kontaktet Kors på halsen. Alle samtaler 

er kodet og analysert ved bruk av Pearsons Kji-kvadrat test. Binær logistisk regresjon 

ble brukt for å finne sammenheng mellom uttrykte selvmordstanker og aktuelle 

variabler i oppgaven, samt sammenhenger mellom alder og kjønn. 

Resultat: Det ble funnet 17 variabler med en positiv korrelasjon med 

selvmordstanker med en P<0.5. Enkeltvis var «depresjon» en av de variablene med 

høyest odds (OR=10,884) og var til stede i 20% av samtalene om selvmordstanker. 

Mens de fleste frustrasjoner og påstander var relativt like hos gutter og jenter, skilte 

tre variabler seg betydelig etter kjønn. For guttene var «konflikt med venner» den 

mest fremtredende årsaken. Samtidig var spiseforstyrrelser en mer vanlig plage hos 

de under 15 år, mens de mellom 15 og 20 år oftere hadde en plan for gjennomføring 

av selvmord, en følelse av å "ikke ville plage andre" og et "ønske om å flykte" (p 

<0,5).  

Konklusjon: Studien viser at det er stor forskjell i hva barn og unge forteller om egne 

selvmordstanker. Hva de forteller er i hovedsak relativt likt uavhengig om de er under 

15 år eller 15 år eller eldre. I dette datasettet var det få forskjeller mellom kjønn. Ut 

ifra resultatene av denne studien er det viktig å starte selvmordsforebyggende arbeid 

tidlig, og tiltak bør være brede i omfang for å imøtekomme det store variasjonen i 

barn og unges hverdager. 
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Abstract 
Background: Suicide in children and adolescents aged 15 to 25 is a rare occurrence 

but suicidal ideation and self-harming behavior are common in this age group of 

population. An increasing number of children and adolescents under the age of 20 

are contacting the Red Cross for a conversation about suicidal thoughts. By 

analyzing what they say in these conversations with Kors på halsen, this thesis aims 

to gain insightful knowledge of what children and young people tell about their own 

thoughts, feelings and suicide problems, and how their frustrations and claims 

differed by age and gender, so that to inform suicide prevention in the young. 

Method: The thesis is based on 200 conversations that the volunteers at Red Cross 

have had with children and adolescents aged 11 to 20 (mean age 15 years old) who 

contacted Kors på halsen expressing their frustrations in life. Variable data on 

personal utterances, complaints, reasons, feelings, social relations and help-seeking 

were subtracted upon their words used in the conversations. The data were analyzed 

using Pearson's Kji-square test. Binary logistic regression was used to find 

correlations between relevant variables in the panel and expressed suicidal ideation 

as well as age and gender of the subjects. 

Results: 17 variables were found with a positive correlation with suicidal ideation (P 

<0.5). "Depression" was one of the variables with the highest odds (OR = 10,884) 

and was present in 20% of conversations about suicidal ideation. While most 

frustrations and claims were comparably common in boys and girls,  three variables 

differed significantly by gender.  For the boys, being in conflict with friends was the 

most prominent complaint. At the same time, eating disorders conferred a more 

common problem among those under 15 years old whilst having a plan for suicide, a 

feeling of “not wanting to bother others” and “having a desire to escape” were most 

common among those of 15-20 years old (p <0.5). 

Conclusion: The study shows a wide range of factors that were involved in what 

children and young people tell about their own suicidal thoughts. These problems 

and frustrations were essentially the same regardless of their age and sex. It is 

important to start suicide prevention early, and measures should be broad in scope to 

accommodate the wide variety of children and adolescents' everyday lives. 
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1 Innledning 
I Norge i dag er det relativt sjelden at et barn dør, spesielt at et barn dør av selvmord. 

Allikevel er selvmord blant barn og unge i alderen 15 til 25 år en av de største 

dødsårsakene sammen med kreft og ulykker. Selv om selvmord er mest vanlig hos 

voksne kan også barn helt ned i 8-9 års alderen kan også gå igjennom perioder med 

selvmords- og selvskadingsatferd (Kõlves, 2010). 

Til tross for at det er en liten andel barn og unge som tar sitt eget liv, er 

selvmordstematikk en relativ stor del av barn og unges hverdag. Ifølge 

Folkehelseinstituttet har nesten en av tre ungdommer hatt selvmordstanker (FHI, 

2017) og en undersøkelse om selvmordsforsøk hos ungdommer i Europa fant at 

10.5% (rekkevidde 4.1-23.5%) av alle ungdommer i alderen 15-16 år har gjennomført 

et selvmordsforsøk (Kokkevi, Rotsika, Arapaki, & Richardson, 2011). I tillegg er 

selvmordsrelatert atferd en av de største henvisningsgrunnene til akuttpsykiatrien. 

Når det gjelder selvmord hos barn og unge under 15 år kan det være en utfordring å 

gi et godt bilde av hvorfor de velger å ta sitt eget liv (Freuchen, 2015). De vanligste 

risikofaktorene vi finner hos eldre ungdommer/voksne med selvmordsatferd er ikke til 

stede eller er lite fremtredende, spesielt hos barn og unge under 15 år. 

Selvmordsatferd er utfordrende å forstå i forkant (Larsen, 2010), og muligens mer så 

med ungdommer. 

Selvmordstanker blir i forskningen ofte beskrevet gjennom psykologiske autopsier og 

undersøkelser av selvmordsbrev og liknende. Denne oppgaven skal se nærmere på 

selvmordsytringer barn og unge har fortalt til frivillige i Røde Kors sitt samtaletilbud 

Kors på halsen. Kors på halsen er et nasjonalt samtaletilbud for barn og unge i Norge 

og har eksistert siden 1984. I 2017 mottok Kors på halsen over 800 samtaler fra barn 

og unge mellom 9 og 18 år, hvor tema var relatert til selvmord. 

I hovedsak skal denne studien se på samtaler gjennomført på Chat. Chat-tjenesten til 

Kors på halsen er den kanalen som opplever den største økningen fra år til år, og 

mye tyder på at det er denne formen for kommunikasjon barn og unge i dag velger. 

Det er spesielt på denne kanalen at samtaler om selvmord er hyppigst hos Kors på 

halsen. Antallet samtaler som handler om selvmord hadde i 2017 en økning på over 

100% sammenliknet med 2016, og i 2019 har det vært en ytterligere økning med 
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over 15% sammenliknet med tall fra 2018. Denne økningen kan være urovekkende. 

Freuchen og Grøholt (2015) gjennomførte en studie hvor de undersøkte 

selvmordsbrev barn under 15 år hadde etterlatt seg og i gruppen med gjennomførte 

selvmord, var interessen for selvmord mer fremtredende. Det er tankevekkende når 

vi ser den store økningen for dette tema i Kors på halsen.  

Denne studien vil omfatte barn og unge opp til 20 år som kontakter Kors på halsen. 

Studien skal ta for seg alle samtaler barn og unge har gjennomført hvor tema er 

relatert til selvmord. Oppgaven har kodet alle samtalene over et tidsrom på tre 

måneder, og analysert hvordan de beskriver følelsene omkring selvmord, samt hvilke 

ord de har brukt for å beskrive den tilstanden de befinner seg i. Det er kartlagt hva de 

selv oppgir som årsaker og faktorer knyttet opp til deres egne selvmordstanker. 

En av hypotesene som skal belyses i denne oppgaven er at barn og unges 

selvmordstanker i stor grad er like, uavhengig av alder. Oppgaven skal dele inn barn 

og unge i to grupper, de som er 15 år og eldre, og de under 15 år, og undersøke om 

det er en forskjell i tanker, og de oppgitte grunnene til at de har selvmordstanker.  

Gutter blir registrert at begår flere selvmord enn jenter (Molina, 2019). I denne 

oppgaven skal jeg se om det er noen forskjell på hva gutter og jenter forteller til Kors 

på halsen når de ønsker å snakke om selvmordsrelaterte temaer. 

Mange av de som tar kontakt forteller at de har selvmordstanker. Dette er en sentral 

del av denne studien, og oppgaven skal belyse hva de forteller når de skriver at de 

sliter med selvmordstanker. Tidlige selvmordstanker, i tillegg til selvskading, har en 

sterk assosiasjon med selvmordsforsøk (Mars et al., 2019), og det er viktig å 

kartlegge hva som ligger til grunn for selvmordstankene for å ha mulighet til å 

forebygge dette.  

Hensikten med denne oppgaven er å være ett bidrag inn i det 

selvmordsforebyggende arbeidet ved å gi en beskrivelse av det barn og unge selv 

rapporterer i perioder hvor selvmordstanker gjøre seg gjeldende. Mer kunnskap om 

hva barna forteller om sine egne tanker og følelser knyttet opp mot 

selvmordsproblematikk kan bidra til å gjenkjenne og forebygge et eventuelt videre 

selvmordsforløp hos barn og unge. I tillegg kan selvmordstanker i ungdomstiden 

være forbundet med vansker senere i livet (Reinherz, Tanner, Berger, Beardslee, & 
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Fitzmaurice, 2006). Studien skal undersøke hva ungdommer forteller når de snakker 

på en tjeneste som er tilrettelagt for å være et fristed for ungdommene, og hvor de 

kan fortelle hva de tenker på uten tanke på hvilke konsekvenser det vil få.  
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1.1 Tanker etter gjennomlesning 
Gjennomlesningen av alle samtalene var en tidskrevende oppgave, og satt krav til 

skjerpethet og struktur. Kodingen ble etterhvert en rutine og jeg ble godt kjent med 

variablene slik at arbeidet ble lettere. Historiene ungene fortalte ble etter en kort 

stund et søk etter variabler, noe som løsrev lesingen fra temaets alvor. En stund etter 

kodingen var det allikevel mange tanker jeg ble sittende igjen med. Store deler av 

historiene til barna kom ikke med i studien. Oppgaven ville vært med å belyse flere 

aspekter av barnas historier om de i sin helhet ble tatt med, med da måtte oppgaven 

ha blitt utformet på en annen måte, noe som kunne vært nyttig for å gå mer i dybden 

på historiene. Her er noen av de tankene jeg gjerne vil løfte frem etter å ha lest 

igjennom materialet. 

Mange fortalte at de savnet noen som skjønte hvordan de hadde det. De savnet et 

tilbud, eller en person de kunne snakke ærlig med om hvordan de hadde det. Det var 

mange samtaler hvor dette var et tema, og det var noe mange ønsket seg. De 

fortalte at det ofte var vanskelig for dem å være ærlig ovenfor de mennesker de 

hadde i sitt nettverk, og mange ville ha hjelp til nettopp dette. De var redd for hvordan 

andre ville se på dem hvis de fikk vite at de hadde tanker om selvmord, og hvordan 

dette ville gjøre hverdagen annerledes. Sånn som situasjonen var nå, så følte de at 

de hadde kontroll. Oppsummert så tenker jeg at flere av ungdommene følte at ingen 

forsto hvordan de hadde det, og de turte ikke være ærlige hvis noen spurte. Mange 

fortalte at de ikke orket mer. De orket ikke fortelle om det, eller snakke mer om det 

med andre. 

I flere av samtalene forteller ungdommene at de går til behandling, og de forteller ofte 

at dette er fint. Mange forteller at dette er det eneste stedet hvor de kan få lov til å 

kun tenke på seg selv, men til tross for det, er terskelen for å fortelle om 

selvmordstanker til behandleren for høy, og mange fortalte at de syns det var for 

skummelt å fortelle. Eller de tenker at det kommer til å endre behandlingssituasjonen, 

eller relasjonen de har til sin behandler. Jeg fikk inntrykk av at mange tenkte på 

samtalene som ett sted hvor de kunne sette fokus på det de ønsket, og de ønsket å 

ha kontroll, en balanse, en forutsigbarhet. Flere tenkte også at det nå var for seint å 

fortelle til behandleren at de hadde selvmordstanker. De var redd for at behandleren 

kom til å bli skuffet fordi de ikke hadde fortalt det før. Mange føler selv at de trenger 
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behandling og ønsker å få hjelp til å takle de vonde tankene de har. Mange har tatt 

kontakt med helsesøster eller lege for å få hjelp til å komme til BUP, men de sitter 

igjen med en følelse av at det er for lang ventetid, og de føler ikke at det de sliter 

med er alvorlig nok. 

Flere beskriver selvmordstanker og tanker om å dø, uten at de tenker at de er 

selvmordsnære, eller er i en risiko for å dø av den grunn. De har tanker, men de 

forteller at det er helt normalt. Flere forteller at de ikke er redde for å ha disse 

tankene. På den andre siden så reagerer de fleste med redsel når disse tankene 

først dukker opp. Mange forteller at disse tankene er for skumle og alvorlige, og det 

hindrer dem i å tenke på dem, eller ta dem innover seg. Mange føler også skam over 

å ha tanker om selvmord. «Det er noe andre har». De beskriver det som et nederlag 

og enda et tegn på at de ikke får til livet. Mange er også slitne av å ha slitt med disse 

tankene over en lengre periode. De har også mange tanker om hvordan det 

eventuelt ville være å få hjelp for selvmordstanker, og mange er ikke sikre på om det 

vil løse noe for dem. Som en fortalte, når hun ble spurt om hvordan det ville være å 

kvitte seg med selvmordstankene, så ville det ikke ha så stor betydning for henne, og 

det var egentlig ikke det viktigste. Det viktigste var hverdagen og den manglende 

mestringen de opplevde der. Selvmordstanker var en del av hele pakka. Dette gikk 

igjen i flere av samtalene. 

Mange av samtalene kommer inn på foreldrene til ungdommene. De fleste er redd for 

at det de forteller skal bli delt med dem. Mange trenger bekreftelser i starten av 

samtalen på at det de forteller nå er anonymt og at foreldrene ikke vil finne ut av det. 

De er usikre på hvordan foreldrene vil reagere hvis de får vite hvordan de egentlig 

har det. Å snakke om selvmordstankene er for mange positivt. De forteller at det 

hjelper i øyeblikket, men ikke i lengden. Å snakke tar vekk den største akutte 

hjelpeløsheten, men den kommer snikende tilbake igjen senere. Flere har fortalt om 

en følelse av resignasjon over at det er sånn det har blitt. De tenker at 

selvmordstankene nå er en del av deres identitet. Nå er de en som har 

selvmordstanker.  
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1.2 Hva kan samtaler på nett gi ungdommene? 
Det er en opplevelse at ungdommene som snakker med Kors på halsen er ærlige i 

fortellingen av deres historier. Det er ikke mulig å sjekke ut, eller bekrefte sannheten i 

det de forteller. Men det er kanskje heller ikke hensikten. Ungdommene svarer raskt 

bekreftende på spørsmål om de har selvmordstanker, hvis de blir spurt om det. Og 

de oppgir dette tidlig i samtalen, når de har ønske om å snakke om dette.  

Å få bekreftende svar på om en person har selvmordstanker eller ikke er en 

utfordring. Halvparten av de som har tatt livet sitt nektet for å ha selvmordstanker da 

de ble spurt om det av en erfaren behandler (Larsen & Herrestad, 2012), og i en 

studie ble det vist til at kun 16% av alle som hadde begått selvmord hadde fortalt om 

dette til andre (Molina, 2019).  

Det er enklere for ungdom å fortelle hvis de føler de har mer kontroll og de slipper å 

være redde for å bli bedømt. Dette er positivt da ungdommene i større grad evner å 

strukturere tankene sine og prioritere faktorene de ønsker hjelp for (Goodyear-Smith 

et al., 2017). Anonymitet har en positiv faktor ved at personer med selvmordstanker 

har større sannsynlighet for å fortelle om det hvis det ikke er en sannsynlighet for at 

de blir identifisert (Evans, Hawton, Rodham, & Deeks, 2005). 18,5 % av 

ungdommene i undersøkelsen ønsket ikke å fortelle det de fortalte til andre, noe som 

kan fortelle oss at hva slags tjeneste det er og hvilke typer kanaler det tilbys er viktig 

for ungdommene når de forteller om sine selvmordstanker. Anonymitet er ett viktig 

prinsipp for Kors på halsen og dette gir ungdommene en mulighet til å fortelle om 

sine tanker, kanskje for første gang.   

1.3 Kors på halsen 
Kors på halsen er Røde Kors samtaletilbud for alle opp til 18 år som er bosatt i Norge 

og ble etablert i 1984. Tjenesten består av telefon, chat og e-posttjeneste hvor 

frivillige tar imot henvendelser fra barn og unge i hele Norge. I tillegg har tjenesten et 

forum hvor unge kan sende inn spørsmål og få svar fra andre ungdommer. Dette 

forumet blir moderert av ansatte i Kors på halsen. Per juni 2019 har Kors på halsen 

åpent hver mandag til fredag fra kl. 14 til kl. 22. 

Kors på halsen har som målsetning å være en trygg samtalepartner for barna på nett 

og gi barna et rom hvor de kan fortelle om sine tanker til en trygg voksen samt 
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formidle nøytral og aktuell informasjon til barna som tar kontakt. Det er frivillige menn 

og kvinner mellom 22 og 80 år som betjener chat, telefon og e-post i Kors på halsen, 

og i 2018 var det omlag 250 frivillige som var aktive i tjenesten.  

I 2018 besvarte Kors på halsen på 17 787 henvendelser på telefon, chat og e-post. 

Den største tjenesten er chat-tjenesten, og står for omtrent 63% av alle 

henvendelsene (Kors på halsen, 2018). Antallet henvendelser totalt til Kors på halsen 

i 2018 var 34 901 samtaler og øker fra år til år, fra 32 949 henvendelser i 2017.  

De fleste som kontakter Kors på halsen er mellom 12 og 17 år, med et gjennomsnitt 

på 15,04 år. Aldersgruppene fordeler seg til en viss grad likt over de forskjellige 

tjenestene, men det er tendenser til at de yngre bruker forumet på nettsiden til Kors 

på halsen og e-posttjenesten i større grad. De eldre foretrekker i større grad chat og 

telefon.  Det er flest jenter som tar kontakt. Omtrent 1 av 5 samtaler blir registrert 

som gutter, men denne andelen har vært økende de siste årene. 

Når det gjelder selvmordsproblematikk så er jenter opptatt av dette uavhengig av 

alder. Det er like stor andel på barneskolen, ungdomskolen og videregående. For 

gutter kommer selvmordstematikk inn i større grad når de begynner på 

ungdomsskolen. Gjennomsnittsalderen for når guttene begynner å snakke om 

selvmordsproblematikk er 15,7 år og for jentene er det 14,9 år. I 2018 var de yngste 

10 år når de ville snakke om selvmordsproblematikk med Kors på halsen. 

Selvmordsproblematikk var det største enkelttema i 2018, og det har vært en stor 

økning siden 2016. I 2016 sto selvmord for 3,6 % av alle henvendelsene med 537 

henvendelser, og i 2018 var det 996 samtaler, totalt 7,2 % av alle samtaler med Kors 

på halsen. 
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1.4 Hvordan foregår samtaler i Kors på halsen  
Hos Kors på halsen kan ungdommene snakke om hva de vil. Dette gjenspeiler seg 

også i den store variasjonen i temaer. Dette er en utfordring i tilrettelegging av 

samtaleverktøy og annen informasjon som er tilgjengelig for de frivillige da ikke alt 

passer like godt for alt. 

Det er frivillige voksne som besvarer alle henvendelsene til Kors på halsen. De 

frivillige gjennomfører et grunnkurs i samtalemetodikk, samt en opplæringsperiode på 

fem vakter. Grunnkurset går over to dager og blir gjennomført av frivillige kursholdere 

og ansatte i Kors på halsen.  

På grunnkurset får de frivillige opplæring i å bruke samtaleverktøy. Dette består av 

verktøy som å bruke åpne spørsmål, speilinger og oppsummeringer. I tillegg får de 

lære andre typer samtaleverktøy til bruk i samtalen. Hovedfokus i kurset er på lære 

frivillige opp til å bli gode lyttere for barna som tar kontakt. Grunnleggende i 

opplæringen er strukturen i en samtale i Kors på halsen. I Kors på halsen blir denne 

strukturen kalt ALV og består av tre deler. Den første delen, A, kalles alt og 

ingenting, og består av forventningsavklaringer. Den andre delen kalles «Litt dypere» 

og her jobber den frivillige og ungdommen mer med det tema de har avtalt å 

fokusere på sammen. Den siste delen kalt «Veien videre» brukes til å oppsummere 

samtalen og utforske hva ungdommen skal gjøre videre etter endt samtale. Her blir 

det ofte laget planer som å snakke med foreldre, venner eller andre, eller avtaler om 

å oppsøke helsehjelp ungdommene føler seg komfortable med å oppsøke. 

Samtaleverktøyene er ment å legge til rette slik at ungdommene selv kan sette ord 

på tanker og følelser, ved at den frivillige i størst mulig grad bruker åpne spørsmål, 

speilinger og oppsummeringer i samtalen.  

Etter grunnkurs følger en opplæringsperiode på fem vakter. De nye frivillige følger da 

en frivillig på vakt, på chat, telefon og på e-post. Opplæringsvaktene er utformet slik 

at de nye skal få en gradvis eksponering for samtalene ved at de lytter først og 

deretter svarer selv på de forskjellige tjenestene, under oppsyn av en annen frivillig.  

Samtalene er i stor grad del i tre deler. En innledningsfase, en fordypningsfase og en 

avslutningsfase. De starter ofte med å spørre mer om hva ungdommene vil snakke 

om. Få ungdommene til å greie mer ut om hva de tenker på. Deretter følger en fase 
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hvor ungdommen og frivillig blir enige om hva de tenker det er viktigst, eller fornuftig 

at de bruker tid på. I fordypningsfasen går de dypere inn på hva ungdommene og 

den frivillige har blitt enige om.  

Det blir formidlet at hovedhensikten til Kors på halsen er å gi ungdom et rom hvor de 

kan dette ord på vanskelige tanker og følelser samt få svar på spørsmål de vegrer 

seg å stille til andre de har rundt seg.  
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2 Om selvmord 
Suicidalitet er komplisert. Suicidalitet består av flere faktorer og det er mange forhold 

som ligger til grunn for et gjennomført selvmord. Samtidig er det noe vanlig med 

suicidalitet også. Suicidalitet består av å ha selvmordstanker, selvmordsforsøk og 

selvmord, og det er langt mellom det å ha selvmordstanker og det å ta livet sitt. Å ha 

selvmordstanker er ganske normalt. Det er noe alle kan ha i perioder av livet 

(Beskow, 2008; Logan, Hall, & Karch, 2011). Selvmord er ofte preget av ambivalens. 

De ønsker å leve men de finner ikke andre alternativer enn å dø (Ramirez, 2016). De 

som tar livet sitt opplever en utolererbar og intens fortvilelse, og den intense smerten 

hindrer personer i å se andre løsninger enn å flykte gjennom døden. Det er samtidig 

en opplevelse av håpløshet, som er en av de viktigste prediktorene for selvmord. 

Håpløsheten oppstår når livet virker meningsløst og alle veier ut av situasjonen er 

stengt. I tillegg en følelse av å stå utenfor samfunnet og være en byrde for de andre 

rundt seg. Ingenting nytter, og fremtiden er virker ikke inneholde noe som er verdt å 

vente på (Larsen & Herrestad, 2012). 

På verdensbasis tar omtrent en million mennesker livet sitt årlig. I Norge har dette 

tallet ligget på over 500 mennesker hvert år. Årlig har det skjedd omtrent 12 selvmord 

per 100 000 mennesker (Helsedirektoratet, 2014). I 2017 tok 593 mennesker livet 

sitt. 403 menn, og 190 kvinner (NSSF, 2018a). 

I sin helhet har mellom 3-5 % gjennomført ett selvmordsforsøk (Paris, 2015). 

Selvmordsforsøk er vanligere blant kvinner enn menn, og de har også flest 

innleggelser på psykiatriske institusjoner på grunn av dette. Man regner at kvinner 

har mellom 7-15 ganger flere selvmordsforsøk enn menn (Helsedirektoratet, 

2014).Til tross for dette er det menn som i størst omfang tar livet sitt. En av grunnene 

kan være at mange selvmord skjer på første forsøk og menn tar i større grad livet sitt 

ved første forsøk (Paris, 2015). Kvinner oppsøker hjelp i større grad enn menn, og 

snakker mer om følelser enn det menn gjør (ibid). 

2.1 Selvmord hos ungdom  
Overgangen fra barn til voksen kan for mange være vanskelig. De skal formes til å bli 

aktive samfunnsborgere og de skal være klare mentalt og fysisk for voksenverden og 

alt det medfører. De forberedes på ett liv utenfor hjemmets, ofte trygge, rammer og 
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på et liv hvor de skal opptre som selvstendige individer i en komplisert verden 

bestående av drømmer, håp, krav og forventninger fra venner, familie, samfunnet, og 

fra en selv. Selvmord blant unge har økt de siste tiårene (Evans, Hawton, Rodham, & 

Deeks, 2005) I 2017 tok 94 mennesker under 24 år, livet sitt. 37 stykker under 20 år 

og 57 stykker mellom 20 og 24 år. Av disse var 67 gutter og 27 jenter (NSSF, 2018b) 

Ungdomstiden er en kritisk tid for de unge, og de mest formende årene fysisk og 

psykisk. Kroppene endres i ujevn takt og hjernen går igjennom store endringer. I 

ungdomstiden gjennomgår ungdommene endringer i strukturen i hjernen som 

innefatter emosjonelle og motivasjonelle funksjoner. Konsekvenser av dette er økt 

impulsivitet, svakere beslutsomhet og svakere emosjonelle reguleringer (Ramirez, 

2016).  

Det er mange fellestrekk mellom selvmordsatferd hos voksne og unge, men det 

skiller seg på noen områder. Selvmordstanker er relativt vanlig hos ungdom. Selv om 

få tar livet sitt kan det være en økt risiko for senere selvmordsatferd. Å gå igjennom 

en periode med selvmordstanker er i seg selv en vanskelig, og belastende prosess 

(Larsen, 2010). Selvmordsforsøk er hyppigere hos de yngre enn hos de eldre. 9,7% 

av alle ungdommer forteller at de har forsøkt å ta livet sitt i løpet av livet, og mellom 

20-30% har tenkt på det på ett tidspunkt. Hos voksne er selvmordstanker ett 

symptom på psykisk smerte og har med seg en signifikant risiko for selvmord. 

Selvmordsforsøk er ett alvorlig helseproblem hos ungdommer. Selvmordsforsøk er 

vanligst i 15-24 års alderen, og da spesielt hos jenter. En av ti 15-17 åringer forteller 

at de har gjort forsøk på selvmord eller skadet seg selv. Psykiske lidelser er en 

signifikant risikofaktor, men hos en tredel av de unge fant man ikke en sikker psykisk 

lidelse hos de som tok livet sitt. Man regner med at for hvert selvmord er det 7-15 

ganger flere selvmordsforsøk (Helsedirektoratet, 2014).Gutter velger oftere 

selvmordsmetoder med høyere dødelighet og er som en konsekvens av det, oftere 

innlagt på sykehus. Omfanget av selvmordsforsøk hos jenter er vanskelig å estimere 

(Evans, Hawton, Rodham, & Deeks, 2005).  

Det er vanskelig å tenke seg at barn under 12 år tar livet sitt, og heldigvis er det få 

som gjør det (Helsedirektoratet, 2014). Men selvmord er en av de ledende 

dødsårsakene for barn under 12 år. Mindre barn har like stor sannsynlighet for å 
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gjennomføre selvmord hvis de blir utsatt for de samme risikofaktorene (Tishler, 

Reiss, & Rhodes, 2007). 

2.2 Risikofaktorer 
Risikofaktorer er faktorer som øker sannsynligheten for selvmordsatferd, men det er 

et komplekst samspill mellom risikofaktorene og med belastende livshendelser 

(Helsedirektoratet, 2014). Risikofaktorer er en lineær årsak-virknings modell og har 

sitt utspring i den biomedisinske sykdomsmodellen. Selvmord blir da en konsekvens, 

eller ett resultat av en rekke risikofaktorer. Det er ett sterkt fokus på risikofaktorer i 

selvmordsforskningen men det får også kritikk for å ha begrenset prediktiv verdi og at 

risikofaktorer i mindre grad tar hensyn til individuelle og sosiokulturelle kontekster 

(Hjelmeland & Knizek, 2013). Prediksjon av selvmord blir gjort på bakgrunn av 

risikofaktorer basert på store grupper, og det kan være forskjell på den generelle 

populasjonen og forskjellige subgrupper i denne (Larsen & Herrestad, 2012) Bruken 

av risikofaktorer resulterer ikke nødvendigvis en positiv prediksjon (Ramirez, 2016; 

Troister, D'Agata, & Holden, 2015). For å forhindre ett selvmord krever ett stort utvalg 

grunnet lav spesifisitet i bruken av risikofaktorer (Goldney, 2005).  

2.3 Risikofaktorer for selvmord 
Det er funnet en rekke risikofaktorer som kan knyttes opp mot selvmord og 

selvmordsforsøk. Risikofaktorene for selvmord og selvmordsforsøk er ganske like 

(Helsedirektoratet, 2014). Det er gjennom forskning funnet en rekke forskjellige 

risikofaktorer. Selvmord er en sjelden hendelse og muligheten for å predikere 

selvmord er lav. Ingen metoder kan med stor sikkerhet identifisere hvem som 

kommer til å dø av selvmord (Simon & Hales, 2012) 

Et av de mest signifikante risikofaktorene er tidligere selvmordsforsøk, (Hart, Musci, 

Ialongo, Ballard, & Wilcox, 2013; Troister, D'Agata, & Holden, 2015; Park, Hong, Jon, 

Hong, & Jung, 2017), og har alvorlige langtidsprognoser (Helsedirektoratet, 2014). 

Selvmordstanker er en forløper til selvmordsforsøk og således en risikofaktor, men 

den forekommer hyppig i befolkningen og er en svak prediktor for 

selvmordshandlinger (Paris, 2015) 

De fleste psykiske lidelser er forbundet med økt selvmordsrisiko (Heeringen, 2005; 

Mortensen, Agerbo, Erikson, Qin, & Westergarrd-Nielsen, 2000; Hjelmeland & 
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Knizek, 2013). Spesielt depresjon blir trukket frem som en av de viktigste 

risikofaktorene og er tilstede i omlag 40-70% av alle tilfellene (Goldney, 2005; 

Helsedirektoratet, 2014) Andre psykiske vansker som psykoser og 

personlighetsforstyrrelser gir økt risiko (Helsedirektoratet, 2014) Det er også funnet 

signifikant risiko forbundet med rusmiddelbruk. Det er en høy forekomst av rusmidler 

hos de som dør av selvmord (ibid). De fleste psykiatriske pasienter vil ikke forsøke å 

ta livet sitt, men forekomsten av psykiske lidelser er høy hos de som gjennomfører 

ett selvmord (Park, Hong, Jon, Hong, & Jung, 2017) 

Kriser og relasjonsproblemer har også en forhøyet risiko knyttet opp mot selvmord. 

Sosial isolasjon, omsorgssvikt og selvmord i nære relasjoner er alle signifikante funn 

knyttet opp mot risiko for selvmord (Helsedirektoratet, 2014). Overgrep, og da 

spesielt seksuelle overgrep, har en økt risiko (Goldney, 2005). Andre funn som 

arbeidsledighet og lav sosioøkonomisk status har også en risiko forbundet med 

selvmord.  

I tillegg til er håpløshet en viktig faktor som ofte er tilstede ved selvmord. 

(Helsedirektoratet, 2014; Park, Hong, Jon, Hong, & Jung, 2017; Ramirez, 2016) i 

tillegg til alvorlige søvnproblemer og konsentrasjonsvansker (Helsedirektoratet, 

2014).  

Det er en sannsynlighet for at somatiske lidelser har en økt selvmordsrisiko. Da 

spesielt kreft, nevrologiske lidelser og Hiv/Aids (Helsedirektoratet, 2014). Det er en 

sannsynlighet for økt risiko også ved andre somatiske sykdommer. Spesielt er det en 

økt risiko første uken etter innleggelse i sykehus og første uka etter utskriving 

(Helsedirektoratet, 2014; Mehlum, 2012; Mortensen et al., 2000). 

2.4 Risikofaktorer for selvmordsatferd hos barn og 

ungdom  
Unge, under 25, har i stor grad de samme risikofaktorene som voksne, men det er 

noen forskjeller. Selvmord er mer utbredt ved psykiske lidelser, atferdsvansker, 

overgrep og problemer med rusmidler. For de under 20 år var opp mot halvparten 

rusmiddelpåvirket når de gjennomførte selvmordet (Helsedirektoratet, 2014). 



 14 

Psykisk lidelse er den største risikofaktoren for de mellom 10 år og 21 år (Goldney, 

2005). De fleste studier gjort på selvmordsrisiko for unge under 25 år har fokusert på 

psykologiske og psykiatriske faktorer (Nrugham, Herrestad, & Mehlum, 2010), 

spesielt depresjon. Det er funnet signifikante sammenhenger mellom 

selvmordsatferd og seksuelle overgrep (Bridge, Goldstein, & Brent, 2006), og studie 

gjennomført av Serafini et.al (2015) viser at seksuelle overgrep er en uavhengig 

prediktor for selvmordsatferd i sen ungdom, eller tidlig voksen.  

Mobbing er en risikofaktor som er nært knyttet opp mot selvmordsatferd i 

ungdomsårene (Ramirez, 2016; Serafini, Muzio, Piccinini, Flouri, Ferrigno, Pompili, 

Girardi, & Amore, 2015). Antallet negative livshendelser som tap av viktige 

relasjoner, konflikt med venner eller i familien, svake skoleprestasjoner, vold i nære 

relasjoner er også signifikant relatert til selvmordsatferd og antallet hendelser er 

viktig sett opp mot når det skjer og hva som skjer (Serafini, Muzio, Piccinini, Flouri, 

Ferrigno, Pompili, Girardi, & Amore, 2015). Mangel på støtte fra foreldre og venner er 

med på å gjøre selvmordsatferd mer alvorlig (Grøholt, Ekeberg, Wichstrøm, & 

Haldorsen, 2000). Dieserud et.al (2010) forteller at strukturen i familien viktigste 

faktoren for selvmord hos ungdom, om den er preget av konflikter eller har en 

dysfunksjonell struktur. 

Andre faktorer som skiller seg ut for ungdommene er selvmordsklustere og 

påvirkning gjennom mediene. Selvmordsklustere er begrenset til ungdom og unge 

voksne (Bridge et al., 2006). 

For de under 15 år er det vist få kjønnsforskjeller og færre åpenbare risikofaktorer, 

men faktorer knyttet opp mot familien er viktigere (Freuchen & Grøholt, 2015). En 

studie gjennomført av Freuchen (Freuchen, 2015; Freuchen, Kjelsberg, & Grøholt, 

2012) i perioden 2007-2009 sammenliknet ungdom under 15 år som hadde begått 

selvmord opp mot de som døde i ulykker. De var i stor grad lik sine jevnaldrende ut 

ifra sosiodemografiske variabler. Opp mot psykiske lidelser var det ingen forskjell, 

men de som tok livet sitt var noe tristere. Omlag 30% hadde en subterskel depresjon, 

definert som en tilstand hvor hovedkriteriene for depresjon var tilfredsstilt, men ikke 

kriteriet for fem eller flere symptomer, eller rapporterte signifikant uro eller 

funksjonsnedsettelse (Fergusson, Horwood, Ridder, & Beautrais, 2005). Det ble 

rapportert at de hadde ett endret stemningsleie. Ungdommene som hadde tatt 
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selvmord var oftere i konfliktsituasjon, og typisk var at de ikke søkte hjelp hos sine 

foreldre. Oppsummert var symptomer og risikofaktorer mindre fremtredende, så det 

var vanskelig å finne de som var i risikosonen for selvmord.  

For de under 12 år er det færre tydelige risikofaktorer, men tidligere selvmordsforsøk 

er en signifikant risikofaktor sammen en økt opptatthet med døden, og psykisk lidelse 

hos barnet eller i nære relasjoner. Selvmord i nære relasjoner er en tydelig 

risikofaktor for denne gruppen (Tishler et al., 2007). 
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3 Metode og gjennomføring av studien 
3.1 Gjennomføring og innhenting av data 

Masteroppgaven har som hensikt å se på hva ungdommene forteller når de snakker 

om selvmord med frivillige i Kors på halsen. Forfatteren av oppgaven har på 

tidspunktet for gjennomføringen av studien, stilling som faglig rådgiver ved tjenesten 

og en del av arbeidsoppgaven er å lese igjennom samtaler for å tilrettelegge for det 

faglige arbeidet i Kors på halsen. På tidspunkt av gjennomføring hadde 

undertegnede tilgang til logg fra gjennomført samtaler frivillige hadde med 

ungdommene.  

Samtaler ble lest igjennom i etterkant av at frivillige hadde hatt samtaler med 

ungdommene, og undersøkt for selvmordsrelatert tematikk. Gjennomlesningen 

foregikk i lokalene til Kors på halsen og anonymiserte notater ble skrevet ned i 

etterkant av hver samtale som ble registrert som selvmordsrelatert. 

3.2 Utvalg 
Utvalget til studien er ungdom som tok kontakt med Kors på halsen i perioden april 

2018 til juni 2018. Alle samtaler er anonyme, men ungdommene har mulighet til å 

registrere kjønn, alder og fylke. Totalt ble det lest igjennom omtrent 2400 samtaler, 

og av disse ble det valgt ut alle samtaler som hadde selvmordsrelatert tematikk, totalt 

231 stykker. Alder i utvalget er fra 11 til 20 år.  

Inklusjonskriteriet for registreringen var samtaler som kom inn på selvmordsrelatert 

tematikk i løpet av samtalen. Dette omfattet samtaler hvor ungdommene selv fortalte 

om selvmordsatferd, i en eller annen grad. Det kunne være hvis de fortalte at de 

hadde lyst til å dø, eller de brukte selvmord som begrep i løpet av samtalen. Ord som 

ungdommene bruker som "jeg sliter med selvmordstanker", "Det er så vanskelig nå, 

det hadde vært bedre om jeg bare døde." Og konkrete ytringer som "jeg vil dø". 

"Hvordan kan jeg ta livet mitt raskest mulig?" er eksempler på ytringer som gjorde at 

de ble inkludert i oppgaven. Det ble ikke gjort analyser av de resterende samtalene 

for å se på eventuelle samtaler som hadde relevans for oppgaven utover det 

ungdommene fortalte selv. 
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Samtaler hvor tema var bekymring for selvmordsatferd hos andre ble ekskludert fra 

utvalget (n=13) og samtaler hvor det ble spurt spørsmål om selvmord av en generell 

karakter. Eksempler på dette var om de skulle skrive en oppgave om det på skolen, 

eller de hadde snakket om det på skolen og de lurte på hva det betydde å ha 

selvmordstanker (n=4). Det ble også ekskludert samtaler som var like, eller det var i 

overkant stor sannsynlighet for at ungdommen hadde tatt kontakt flere ganger. Kun 

en av disse samtalene ble tatt med i datasettet (n=14). Etter å ha ekskludert samtaler 

som ikke skal være med videre består utvalget av 200 samtaler.  

Grunnet omlegging av datasystemer hos Kors på halsen ble endel samtaler kodet 

uten informasjon om kjønn og alder. Barna kan frivillig registrere alder, kjønn og fylke 

hver gang de starter en chat med Kors på halsen. I en samtale kom det frem hvilken 

alder barnet hadde, så av 200 samtaler ble 129 registrert med informasjon om kjønn, 

og 130 registrert med informasjon om alder. Av disse er 113 jenter og 16 gutter. 

3.3 Forskningsdesign 
Det ble brukt en kvantitativ tverrsnittdesign i denne studien. Det ble valgt en 

kvantitativ metode da oppgaven har som hensikt å kartlegge hvilke begreper 

ungdommene selv bruker når de snakker om selvmord. Det var i den sammenheng 

naturlig å forsøke å samle ett større antall for å se på sammenheng mellom flere 

variabler og undersøke en eventuell bredde i det ungdommene fortalte til Kors på 

halsen. Det var aktuelt å bruke en tverrsnittdesign da alle målingene er gjort i et 

begrenset tidsrom og har som hensikt å beskrive aktuelle variasjoner i samtaler 

ungdommene har med frivillige i Kors på halsen (Ringdal, 2014).  

3.4 Variabler og kategorier 
Variablene til oppgaven ble utformet etter gjennomlesing av 20 testsamtaler som en 

pilotstudie. Variablene ble hentet ut fra samtalene og registrert i et eget Excel-

skjema. Variablene er utformet nært opp til begreper og ytringer ungdommene brukte 

selv i samtalene med Kors på halsen. Variablene ble sortert inn i kategorier for 

kodingen og disse er beholdt i oppgaven. Kategoriene har ikke som hensikt å 

avgrense hendelser, eller beskrivelser, da disse kan overlappe. Kategoriene i 

oppgaven er utformet på bakgrunn av samtalene ungdommene hadde med Kors på 

halsen. Plagene ble typisk rapportert på spørsmål fra frivillige som: «Hva har du lyst 
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til å snakke om i dag?», hvor da ungdommene beskrev aktuelt symptomtrykk. 

Kategorien årsaker består av variabler ungdommene gav når de skulle fortelle om 

hva de tenkte var grunnen til at de plagene de hadde grunnet i, eller hva som gjorde 

aktuell situasjon vanskeligere. Kategoriene selvmordsrelatert og beskrivelser er 

samlekategorier for variabler som dukket opp underveis i samtalene, delt inn i utsagn 

som var relatert til det de fortalte om selvmordsatferd og generelle beskrivelser om 

følelser og tanker. Kategorien sosiale forhold inneholder variabler opp mot 

ungdommenes beskrivelser av familie og nettverk. Kategorien «Be om hjelp» 

inneholder variabler som er knyttet opp mot ungdommenes tanker om å oppsøke 

hjelp. Frivillige i Kors på halsen har fokus på å fremme hjelpesøkeratferd i samtalene 

og kommer ofte opp mot slutten av samtalen. 

3.5 Variabler brukt i analysen med forklaring 
Her følger en forklaring på variablene brukt i studien, delt inn i kategorier. 

3.5.1 Selvmordsrelaterte ytringer 
I kategorien selvmordsrelatert er det samlet variabler som henger sammen med det 

ungdommene har fortalt når de har blitt bedt om å fortelle mer om tanker i forhold til 

selvmord. Variablene i denne kategorien er i hovedsak laget med utgangspunkt i 

ungdommenes egne ytringer, de konkrete ordene/begrepene de har brukt. I kodingen 

ble det gjort en skjønnsmessig vurdering om hvilken variabel som i størst grad var i 

overenskomst med ytringen. Eksempel, hvis de svarte bekreftende på tidligere 

selvmordsforsøk ble det kodet inn i variabelen "Tidligere selvmordsforsøk".  

Tabell 1: Forklaring til kategorien Selvmordsrelaterte ytringer 

 FORKLARING 

ØNSKER Å DØ Ungdommene har i løpet av samtalen brukt begrepet at 

de ønsker å dø. 

ØNSKER Å 

FLYKTE/FORSVINNE 

Hvis de i løpet av samtalen har fortalt at de ønsker å 

flykte eller forsvinne fra aktuell situasjon. 

PLANER OM Å TA SITT EGET 

LIV 

Ungdommene har i løpet av samtalen fortalt at de har 

planer om å ta sitt eget liv. 
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AKTIVE SELVMORDSTANKER Ungdommene forteller at de har konkrete planer om å 

ta sitt eget liv i løpet av dagen, eller de nærmeste 

dagene. 

ØNSKER Å TA SITT EGET LIV Ungdommene har i løpet av samtalen brukt begrepet at 

de ønsker å ta sitt eget liv. 

SELVMORDSFORSØK De forteller at de tar kontakt rett etter et 

selvmordsforsøk, at selvmordsforsøket har skjedd nært 

opptil kontakt, eller de fortsatt er preget av forsøket. 

DØDEN ER ENESTE LØSNING Ungdommene ytrer at å dø er eneste løsning de har. 

TIDLIGERE 

SELVMORDSFORSØK 

Inkludert hvis de forteller at de har selvmordsforsøk 

tidligere, men ikke som en del av aktuell situasjon. 

 

3.5.2 Plager 
I kategorien plager er det samlet variabler som beskriver de plagene barna har fortalt 

at de sliter med på det tidspunktet de tar kontakt med Kors på halsen. I testanalysen 

ble det valgt ut 20 plager ungdommene rapporterte. Disse ble analysert etter 

gjennomført koding, og slått sammen til 14 forskjellige variabler. Sosial angst, 

panikkangst og prestasjonsangst ble slått sammen med angst-variabelen. Depresjon 

og nedstemthet ble slått sammen til depresjon. Negative tanker om seg selv, negativt 

selvbilde og negativt kroppsbilde ble slått sammen til variabelen selvbilde.  

Tabell 2: Forklaring til variablene i kategorien plager 

 FORKLARING 

SELVMORDSTANKER Samtaler hvor ungdommene bruker begrepet 

selvmordstanker. 

SELVSKADING Samtaler hvor ungdommene forteller om selvskading 

DEPRESJON Samtaler hvor ungdommene bruker begrepet 

depresjon, eller deprimert. 

ANGST Samtaler hvor ungdommene bruker begrepet angst, 

eller de forteller om en type angst.  

LEI SEG/TRIST Samtaler hvor ungdommene forteller at de er lei seg 

eller er triste. 
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SELVBILDE Samtaler hvor ungdommene forteller at de sliter med 

selvbilde, kroppsbilde eller negative tanker om seg 

selv. 

SPISEFORSTYRRELSER Samtaler hvor ungdommene forteller om 

spiseforstyrrelser. 

STRESS Samtaler hvor ungdommene forteller at de sliter med 

stress. 

SOMATISKE PLAGER Samtaler hvor ungdommene forteller om somatiske 

plager. 

KONSENTRASJONSVANSKER Samtaler hvor ungdommene forteller at de sliter med å 

konsentrere seg. 

SØVNVANSKER Samtaler hvor ungdommene forteller at de sliter med å 

få sove, eller at de får for lite søvn. 

TVANGSTANKER Samtaler hvor ungdommene forteller om tvangstanker, 

eller tvangshandlinger. 

ATFERDSVANSKER Samtaler hvor ungdommene forteller at de har 

atferdsvansker. 

BRUK AV RUSMIDLER Alle samtaler som inneholder beskrivelser av 

rusmiddelbruk. 

 

3.5.3 Årsaker 
I denne kategorien er det samlet variabler som omhandler de årsakene de oppgir at 

er en av grunnene til at de har fått selvmordstanker. I kategorien årsaker ble det 

kodet 12 forskjellige variabler. Disse ble slått sammen til 10 variabler. I 

utgangspunktet ble det registrert forskjellige typer vold, seksuelle overgrep og 

overgrep, og disse ble slått sammen til "vold og overgrep". 9 variabler hadde en 

N>10 og ble inkludert i analysen. 

Tabell 3: Forklaring til variablene i kategorien Årsaker 

 FORKLARING 

ENSOMHET I løpet av samtalen har ungdommene fortalt at de er 

ensomme eller at de føler på ensomhet. 
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MOBBING Ungdommene rapporterer om at de selv har blitt 

mobbet på ett tidspunkt. 

VOLD OG OVERGREP Inneholder ytringer om vold, overgrep, seksuelle 

overgrep gjort mot ungdommen. Ekskludert vold i 

nære relasjoner. 

MANGLENDE STØTTE De forklarer at de opplever manglende støtte fra 

foresatte. 

PSYKISK LIDELSE I NÆRE 

RELASJONER 

Ungdommene forteller at en person i nær relasjon har 

en psykisk lidelse. 

PSYKISK LIDELSE   Hvis ungdommene forteller at de har fått en diagnose 

på en psykisk lidelse. 

VOLD I NÆRE RELASJONER Ungdommene forteller at de har blitt utsatt for vold fra 

en, eller flere, personer i nær relasjon. 

KONFLIKT I NÆRE 

RELASJONER 

Konflikt eller krangling med familie, eller øvrige 

familiemedlemmer. 

DØDSFALL I NÆRE 

RELASJONER 

Dødsfall i familien eller nær slektning til ungdommen. 

SEKSUELL LEGNING Usikkerhet eller konflikt rundt egen seksuell legning. 

 

3.5.4 Beskrivelser av følelser 
I denne kategorien er det samlet de beskrivelsene barna oppgir når de blir bedt om å 

forklare følelser de har omkring selvmordstankene. Variabelen «Skyldfølelse», «føler 

seg i veien», og «lite fremtidshåp» er samlevariabler, satt sammen av variabler som i 

stor grad var sammenfallende. 26 variabler ble brukt i kodingen og av disse har 17 

variabler blitt kodet, og 14 variabler er tatt med i analysen da de hadde en 

registrering på over 10. 

Tabell 4: Forklaring til variablene i kategorien Beskrivelser av følelser 

 FORKLARING 

HAR GITT OPP/RESIGNASJON Ungdommene ytrer i samtalen at de har gitt opp, at de 

gir opp, eller hvis de forteller at de har prøvd alt, men 

ingenting virker. 
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HAR IKKE LYST TIL Å LEVE 

LENGRE 

Ytringer som beskriver en begynnende tvil, eller 

ambivalens til livet. 

HAR DET VANSKELIG Ytringer hvor ungdommene bruker begrepet vanskelig 

i forklaringen om hvordan de har det. Eksempelvis: 

«Ting er ganske vanskelig for tiden». 

FØLER AT INGEN BRYR SEG Ungdommene ytrer at de ikke føler at noen bryr seg. 

HÅPLØSHET Ytringer som inneholder begrepet håpløshet. 

MANGEL/TAP AV KONTROLL Ytringer som beskriver at de ikke har kontroll over 

situasjonen de står i, eller at de har mistet kontroll over 

aktuell situasjon. 

FØLER AT TING ER TUNGT Ytringer hvor de bruker ordet tungt i forklaring om 

hvordan de har det, eller de føler seg tynget av 

situasjonen de står i. 

JEG ER IKKE BRA NOK Ytringer hvor ungdommene forteller at de ikke er bra 

nok. 

FØLER PÅ REDSEL Ungdommene forteller at de er redde, eller føler på 

redsel. 

FØLER SEG I VEIEN/TAR 

PLASS 

Ytringer hvor de forteller at de føler seg i veien, eller at 

de eller at de tar opp plass som noen andre burde få. 

LITE FREMTIDSHÅP Ytringer hvor de forklarer at de ikke har noe tro på 

fremtiden. 

SKYLDFØLELSE Ytringer som forteller om skyldfølelse for noe, eller 

noen. 

TING ER MENINGSLØST Samtaler som inneholder begrepet meningsløst, at de 

forklarer at livet er meningsløst, eller at de ikke finner 

noe mening med å leve lengre. 

FØLER SEG DUM Samtaler hvor ungdommene forteller om at de føler seg 

dumme på en eller annen måte. 

LEI AV LIVET Samtaler hvor ungdommene har fortalt at de er lei av 

livet. 

FØLER SEG INNESTENGT Samtaler hvor de forteller at de føler seg innestengt på 

en eller annen måte. 

HATER LIVET Samtaler hvor ungdommene forteller at de hater livet. 
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3.5.5 Sosiale forhold 
Kategorien «sosiale forhold» omhandler variabler om hvordan de beskriver nettverk 

og øvrige sosiale forhold.  

Tabell 5: Forklaring til variablene i kategorien Sosiale forhold 

 FORKLARING 

DÅRLIG RELASJON TIL 

FORELDRE 

Samtaler hvor ungdommene forteller om dårlig 

relasjon til foreldre. 

DÅRLIG TRIVSEL HJEMME Samtaler hvor ungdommene forteller at de trives dårlig 

hjemme. 

DÅRLIG TRIVSEL PÅ SKOLEN Samtaler hvor ungdommene forteller at de trives dårlig 

på skolen. 

FØLER SEG IKKE FORSTÅTT Samtaler hvor ungdommene forteller at de ikke føler 

seg forstått, eller at de ofte føler seg misforstått. 

UTENFORSKAP Samtaler hvor ungdommene forteller at de føler seg 

utenfor samfunn, venner, familie etc. 

FØLER SEG PRESSET Samtaler hvor ungdommene forteller at de føler seg 

presset. 

SKILLER SEG UT BLANT 

ANDRE 

Samtaler hvor ungdommene forteller at de føler at de 

skiller seg ut på en måte. 

KONFLIKT MED VENNER Samtaler hvor ungdommene forteller at de er i en 

konflikt med venner, eller at de ofte er i konflikt med 

venner. 

ØNSKER SEG VENNER Samtaler hvor ungdommene forteller at de ønsker seg 

venner, eller at de ønsker å bli likt så de kan få seg 

venner. 

FØLER DE HAR SKUFFET 

FAMILIEN 

Samtaler hvor ungdommene forteller at de føler de har 

skuffet familien. 

FØLER SEG SVIKTA Samtaler hvor ungdommene forteller at de føler at 

venner, familie eller systemer har sviktet ungdommen. 
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3.5.6 Be om hjelp 
I denne kategorien er det samlet variabler om hva barna forteller om det å oppsøke 

hjelp, på en eller annen måte. Det ble samlet inn informasjon om 27 forskjellige 

variabler, og av disse er 19 tatt med i datamaterialet. 11 er tatt med videre til 

analysen da de hadde over 10 registreringer. 

Tabell 6: Forklaring til variablene i kategorien Be om hjelp 

 FORKLARING 

VANSKELIG Å FORKLARE/VET 

IKKE HVA DE SKAL SI 

Samtaler hvor ungdommene forteller at de sliter med å 

fortelle fordi de syns det er vanskelig å forklare eller at 

de ikke vet hva de skal si hvis de oppsøker hjelp. 

REDD FOR AT FORESATTE 

SKAL BLI SKUFFET/FÅ DET 

DÅRLIGERE/FÅ STRAFF 

Samtaler hvor ungdommene forteller at de er redd for 

at foreldrene skal bli skuffet, at foreldrene skal få det 

dårligere ved at ungdommene forteller, eller at de er 

redd for at foreldrene skal straffe dem hvis de forteller 

om aktuelle plager. 

ØNSKER HJELP NÅ Ungdommene ytrer at de ønsker hjelp med aktuelle 

plager. 

ØNSKER IKKE FORTELLE DET 

TIL ANDRE 

Samtaler hvor ungdommene forteller at de ikke har 

ønsker om å fortelle det til noen andre. 

VEGRER SEG FOR Å OPPSØKE 

HJELP 

Samtaler hvor ungdommene forteller om en 

ambivalens til å oppsøke hjelp. 

I BEHANDLING NÅ Samtaler hvor ungdommene forteller at de går i 

behandling. 

ØNSKER HJELP, MEN VIL IKKE 

FORTELLE DET TIL NOEN 

Samtaler hvor ungdommene forteller at de har ønsker 

om å motta hjelp, men de har ikke lyst til å fortelle det 

til noen for å få hjelp. 

ØNSKER HJELP, MEN ER REDD 

FOR HVA SOM VIL SKJE HVIS 

DE FORTELLER 

Samtaler hvor ungdommene forklarer at de ønsker 

hjelp, men er usikre da de ikke vet konsekvensene av å 

fortelle om aktuelle plager. 

TIDLIGERE MOTTATT 

BEHANDLING 

Samtaler hvor ungdommene forteller at de har gått til 

behandling på ett tidligere tidspunkt. 
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VANSKER MED TILLIT TIL 

ANDRE 

Samtaler hvor ungdommene forteller at de sliter med 

tillit til andre. 

HAR DE OPPSØKT HJELP 

TIDLIGERE? 

Samtaler hvor ungdommene forteller at de har på et 

tidligere tidspunkt oppsøkt hjelp for aktuelle plager. 

 

3.6 Statistiske analyser 
Analysene i denne oppgaven er gjort i IBM SPSS, versjon 25, og gjennomført av 

forfatteren. I tillegg er det benyttet Excel for enkle utregninger og tabeller.  

Krysstabellanalyser for Kji kvadrat test for å se på sammenheng mellom variablene i 

datasettet. Det ble brukt Pearsons kji kvadrat test, og test for odds ratio. Variabler 

med lave registreringer (x<5) ble ikke inkludert i oppgaven da ett av kriteriene for 

gjennomføring av kji kvadrat test er at antallet frekvenser er over 5 i alle rutene 

(Ringdal, 2013). Det ble først undersøkt hvilke variabler som hadde en sammenheng 

med selvmordstanker, nærmere forklart, samtaler hvor barna har brukt begrepet 

selvmordstanker. Deretter ble dataene analysert opp mot kjønn og alder. Alder ble 

delt inn i to kategorier, de under 15 år, og fra 15 år og oppover. De under 15 år ble 

brukt som referanse i analysene for alder, og gutter ble brukt som referanse i 

analysene gjort opp mot kjønn.  

Enveis variansanalyser for å se på forskjeller mellom aldersgruppene med Bonferroni 

post-hoc test. 

Det ble også gjennomført uavhengige t-tester for å se om forskjellene for kjønn og 

alder var signifikante opp mot variablene som var signifikante opp mot 

selvmordstanker. 

Det ble gjennomført binær logisk regresjonsanalyse for å se på sammenheng mellom 

de avhengige dikotome variablene og de uavhengige variablene. Signifikansnivå i 

undersøkelsen ble satt til p=0.050. 
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3.1 Etiske vurderinger 
Ett kriteria for gjennomføring av undersøkelsen er at det sikrer ungdommenes 

anonymitet. Det har dermed vært viktig underveis i hele prosessen å sikre at 

anonymiteten til ungdommene er ivaretatt. Kors på halsen har som prinsipp at alle 

som kontakter tjenesten skal være anonyme hvis de ønsker det. Dette er ivaretatt 

ved at ingen av loggene er lagret, og alle data er lest igjennom av forfatteren for å 

fjerne eventuelle identitetsmarkører. Ingen personopplysninger er registrert i 

prosjektet. Alle samtaler som har hatt informasjon om navn eller bosted har blitt tatt 

vekk, og er ikke inkludert i oppgaven. Datamaterialet til oppgaven består av et 

skjema med registreringer hvor hver samtale har blitt kodet med et eget nummer. Det 

er kun tallmateriale som er brukt i samtalen.  

Det har vært korrespondanse med NSD i forbindelse med oppgaven og de har gitt 

tilbakemelding på at oppgaven faller utenfor personvernlovverket og ikke trenger 

vurdering fra NSD. 
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4 Resultater 
4.1 Generelt om utvalget i studien 

I forberedelsene til kodingen ble det delt inn i seks kategorier som kunne gi en 

generell beskrivelse av innholdet. Studien har tatt for seg tre faktorer, det har blitt 

gjort analyser opp mot selvmordstanker, kjønn og alder. I analysene for kjønn og 

alder var det få variabler som var signifikante, noe som kan si oss at i studien så var 

forskjellene i alder og kjønn minimale. Det er viktig å poengtere det lave antallet 

gutter i undersøkelsen (N=16, 12,4%), så resultatene må leses deretter. I analysen 

om selvmordstanker ble det funnet 17 variabler som var signifikante (P<0,050) og 

disse blir presentert videre i oppgaven (Tabell 17). I analysene for kjønn og alder ble 

det funnet henholdsvis tre, og fire signifikante forskjeller med en p-verdi under 0.050. 

Totalt ble det kodet 200 samtaler. Av disse var det 129 som inneholdt informasjon 

om kjønn, og 130 inneholdt informasjon om alder (Tabell 7). Data uten alder og kjønn 

er utelatt i analysene hvor dette er en variabel. I utvalget var det en stor overvekt av 

jenter (N=113, 87%) og ett mindre antall gutter (N=16,12,4%). Gjennomsnittsalderen 

for utvalget er 15,3 år (M=15, σ = 1,6 år). For jentene er gjennomsnittsalderen 15,3 

år (M = 15, σ = 1,59 år) mens guttene hadde en gjennomsnittsalder på 14,9 år (M = 

14, σ = 1,66). Aldersdistribusjonen er fra 11 til 20 år i utvalget. 

Tabell 7: Datasettet fordelt på alder og kjønn 

1 2

9

34

28

23 23

6
3

11 2

8

26 26
21

23

5
2 11

8

2 2 1 1
0

5

10

15

20

25

30

35

40

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Aldersfordeling

Totalt Jenter Gutter



 28 

4.2 Analyse av kategorien selvmordsrelaterte 

ytringer 
I kategorien selvmordsrelaterte ytringer ble det registrert ytringer ungdommene ga 

som var relatert til selvmordstankene, og svar som kom i forlengelsen av at frivillige 

spurte om ungdommene kunne fortelle litt mer om hva de tenkte på når de svarte 

positivt på selvmordstanker.  

Tabell 8: Bivariate analyser av selvmordsrelaterte ytringer opp mot selvmordstanker, 

kjønn og aldersgruppe 

 Totalt Selvmordstanker    
 

Variabel N*   % Ja 
(n=125) 

% Nei 
(n=75) 

% OR** 95% CI P-verdi 

Ønsker å dø 51 25,5 33 16,5 18 9,0 11,136 0,58 - 2,20 0,706 
Ønsker å flykte/forsvinne 36 18,0 24 12,0 12 6,0 1,248 0,58 - 2,67 0,568 
Planer om å ta sitt eget liv 36 18,0 24 12,0 12 6,0 1,248 0,58 - 2,67 0,568 
Aktive selvmordstanker 35 17,5 28 14,0 7 3,5 2,804 1,15 - 6,79 0,019 
Ønsker å ta livet sitt 29 14,5 19 9,5 10 5,0 1,165 0,51 - 2,66 0,717 
Selvmordsforsøk 27 13,5 23 11,5 4 2,0 4,002 1,32 - 12,07 0,009 
Døden er eneste løsning 24 12,0 20 10,0 4 2,0 3,381 1,10 - 10,31 0,025 
Tidligere selvmordsforsøk 16 8,0 14 7,0 2 1,0 4,604 1,01 - 20,85 0,031 

*(N=200) ** referansegruppen er de som er kodet uten spesifikke selvmordstanker 

 Totalt Kjønn    
 

Variabel N*    % Gutt 
(n=16) 

% Jente 
(n=113) 

% OR** 95% CI P-verdi 

Ønsker å dø 32 24,8 2 1,6 30 23,3 0,395 0,85 - 1,84 0,223 
Ønsker å flykte/forsvinne 22 17,1 1 0,8 21 16,3 0,292 0,04 - 2,34 0,220 
Planer om å ta sitt eget liv 26 20,2 0 0,0 26 20,2 *** *** 0,032 
Aktive selvmordstanker 26 20,2 3 2,3 23 17,8 0,903 0,24 - 3,44 0,881 
Ønsker å ta livet sitt 22 17,1 2 1,6 20 15,5 0,664 0,14 - 3,16 0,605 
Selvmordsforsøk 17 13,2 2 1,6 15 11,6 0,933 0,19 - 4,52 0,932 
Døden er eneste løsning 17 13,2 2 1,6 15 11,6 0,933 0,19 - 4,52 0,932 
Tidligere selvmordsforsøk 12 9,3 0 0,0 12 9,3 *** *** 0,171 

*(N=129) **Referansegruppen er jenter  ***=ingen registreringer 

 Totalt 
 

Aldersgruppe    
 

Variabel N*   % < 15 
(n=46) 

%  >=15 
(n=84) 

% OR** 95% CI P-verdi 

Ønsker å dø 33 25,4 12 26,1 21 25,0 1,059 0,46 - 2,41 0,892 
Ønsker å flykte/forsvinne 23 17,7 4 8,7 19 22,6 0,326 0,10 - 1,02 0,047 
Planer om å ta sitt eget liv 27 20,8 5 10,9 22 26,2 0,344 0,12 - 0,98 0,039 
Aktive selvmordstanker 27 20,8 10 21,7 17 20,2 1,095 0,45 - 2,64 0,840 
Ønsker å ta livet sitt 22 16,9 9 19,6 13 15,5 1,328 0,52 - 3,39 0,552 
Selvmordsforsøk 19 14,6 8 17,4 11 13,1 1,397 0,52 - 3,77 0,507 
Døden er eneste løsning 17 13,1 7 15,2 10 11,9 1,328 0,47 - 3,76 0,592 
Tidligere selvmordsforsøk 12 9,2 5 10,9 7 8,3 1,341 0,40 - 4,49 0,633 

*(N=130) **Referansegruppen er aldersgruppen 15 år og oppover. 
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4.2.1 Forhold til Selvmordstanker 
I denne kategorien ble det funnet fire variabler som var signifikante med en P-verdi 

under 0.05 sett opp mot de samtalene hvor ungdommene hadde fortalt at de hadde 

selvmordstanker. Testen viste en positiv korrelasjon mellom variabelen 

selvmordstanker og aktive selvmordstanker (OR = 2,804, 95% CI: 1,15-6,79, p = 

0,019). Å fortelle om selvmordstanker i samtalene var også en sammenheng med 

selvmordsforsøk (OR = 4,002, 95% CI: 1,32-12,07, p = 0,009) og tidligere 

selvmordsforsøk (OR = 4,604, 95% CI: 1,01-20,85, p = 0,031). Variabelen «Døden er 

eneste løsning» hadde også en signifikant sammenheng med å ha selvmordstanker 

(OR = 3,381, 95% CI: 1,10-10,31, p = 0,025).  

17,5% av alle samtalene i utvalget ble kodet som aktive selvmordstanker. Aktive 

selvmordstanker ble registrert i kodingen hvis ungdommene svarte bekreftende på at 

de ønsket å ta livet sitt og de hadde et ønske om å gjennomføre selvmordet i nær 

fremtid. Dette var samtaler hvor de ofte innledet samtalen ved å spørre om gode 

måter å ta livet sitt på, eller hvis de fortalte om hvordan de hadde planlagt å ta livet 

sitt nå. Det ble funnet at det var en 2,8-ganger høyere sannsynlighet (p=0.019) for at 

personer med selvmordstanker også hadde aktive selvmordstanker når de kontaktet 

Kors på halsen.  

Ønsker å dø hadde en høy forekomst med 25,5% i undersøkelsen, men denne var 

ikke signifikant opp mot det å ha selvmordstanker, noe som kan fortelle at det er en 

relativt vanlig ting å si, eller å tenke, uten at det nødvendigvis er knyttet opp mot det 

å ha selvmordstanker. Men oddsen for å si det er allikevel på 11,14 for at det kom 

opp i en samtale hvor ungdommen hadde selvmordstanker. 

Å ønske å dø (P=0,706), og ønske å ta livet sitt (P=0,717) er i utgangspunktet sterkt 

relatert, begrepsmessig, med selvmordshandlinger, men disse hadde ikke 

signifikante resultater med selvmordstanker. Man kan argumentere at disse egentlig 

burde samles, men en tanke er at kanskje de brukes annerledes i det daglige, og 

disse uttrykkene i større grad er uttrykk for en frustrasjon heller enn en reel tanke om 

selvmord.  

24 ungdommer fortalte at de så på døden som eneste løsning (OR=3,381) og dette 

hadde også en signifikant sammenheng med selvmordstanker (P=0,025). 
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4.2.2 Forhold til kjønn og aldersgruppe 
Analysene av kjønn og alder er analysert opp mot hele datasettet og ikke kun opp 

mot de som fortalte om selvmordstanker. Analysert opp mot kjønn var det ingen 

signifikante funn som vist i tabell 8. Sett opp mot alder er det en sammenheng 

mellom alder og variablene ønske å flykte/forsvinne og planer om å ta sitt eget liv.  

Disse to hadde en positiv korrelasjon, med en p-verdi under 0,050. De over 15 år 

rapporterte i større grad at de hadde ett ønske om at de ville forsvinne eller flykte fra 

situasjonen de sto i (OR = 3,069, 95% CI: 0,976-9,654, p = 0,047). De over 15 

fortalte i oftere at de hadde selvmordsplaner (OR = 2,910, 95% CI: 1,020-8,299, p = 

0,039). 

4.3 Plager 
I denne kategorien er det samlet plager ungdommene fortalte at de slet med. 

Samtalen handlet ofte om flere av disse plagene sammen. Gjennomsnittet totalt for 

antallet plager er 2,01 (Median = 2, St. avvik = 1,62). I samtaler hvor ungdommene 

har snakket om plager er gjennomsnittet 2,61 (Median = 2, St. avvik = 1,37). I 46 

samtaler ble det ikke snakket om hvilke plager ungdommene opplevde, eller slet 

med. 

 

Tabell 9: Bivariate analyser av kategorien plager, opp mot selvmordstanker, kjønn og 

alder 

  
 

Selvmordstanker 
N=125 

   
 

Variabel N   %* Ja % Nei % OR** 95% CI P-verdi 
Selvmordstanker 125         
Selvskading 46 23,0 40 20,0 6 3,0 5,412 2,16- 13,51 0,000 
Depresjon 42 21,0 39 19,5 3 1,5 10,884 3,23 - 36,69 0,000 
Angst 42 21,0 33 16,5 9 4,5 2,630 1,18 - 5,87 0,015 
Lei seg/trist 39 19,5 22 11,0 17 8,5 0,729 0,35 - 1,48 0,381 
Selvbilde 25 12,5 20 10,0 5 2,5 2,667 0,96 - 7,44 0,053 
Spiseforstyrrelser 20 10,0 19 9,5 1 0,5 13,264 1,73 - 101,26 0,002 
Stress 20 10,0 14 7,0 6 3,0 1,450 0,53 - 3,95 0,465 
Somatiske vansker 18 9,0 11 5,5 7 3,5 0,937 0,34 - 2,53 0,898 

*(N=200) ** referansegruppen er de som er kodet uten spesifikke selvmordstanker 
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Kjønn 
N=129 

   
 

Variabel N     %* Gutt % Jente % OR** 95% CI P-verdi 
Selvmordstanker 83 64,3 11 8,5 72 55,8 1,253 0,40 - 3,86 0,694 
Selvskading 29 22,5 3 2,3 26 20,2 0,772 0,20 - 2,91 0,703 
Depresjon 26 20,2 2 1,6 24 18,6 0,530 0,11 - 2,49 0,415 
Angst 32 24,8 3 2,3 29 22,5 0,668 0,19 - 2,51 0,549 
Lei seg/trist 31 24,0 3 2,3 28 21,7 0,701 0,18 - 2,64 0,597 
Selvbilde 16 12,4 1 0,8 15 11,6 0,436 0,05 - 3,54 0,425 
Spiseforstyrrelser 14 10,9 2 1,6 12 9,3 1,202 0,24 - 5,94 0,821 
Stress 14 10,9 3 2,3 11 8,5 2,140 0,52 - 8,69 0,278 
Somatiske vansker 15 11,6 0 0,0 15 11,6 *** *** 0,121 

*(N=130) **Referansegruppen er jenter  ***=ingen registreringer 

  
 

Under 15 år 
N=130 

   
 

Variabel N     %* Ja % Nei % OR** 95% CI P-verdi 
Selvmordstanker 84 64,6 33 39,3 51 60,7 1,643 0,75 - 3,57 0,209 
Selvskading 30 23,1 14 10,8 16 12,3 1,859 0,81 - 4,27 0,141 
Depresjon 27 20,8 8 6,2 19 14,6 0,720 0,29 - 1,80 0,482 
Angst 32 24,6 8 6,2 24 18,5 0,526 0,21 - 1,29 0,157 
Lei seg/trist 31 23,8 15 11,5 16 12,3 2,056 0,90 - 4,68 0,083 
Selvbilde 16 12,3 9 6,9 7 5,4 2,676 0,92 - 7,74 0,062 
Spiseforstyrrelser 15 11,5 9 6,9 6 4,6 3,162 1,05 - 9,54 0,034 
Stress 14 10,8 6 4,6 8 6,2 1,425 0,46 - 4,39 0,536 
Somatiske vansker 15 11,5 4 3,1 11 8,5 0,632 0,19 - 2,11 0,453 

*(N=130) **Referansegruppen er aldersgruppen 15 år og oppover. 

 

4.3.1 Forhold til Selvmordstanker 
Det ble i datasettet funnet fire plager ungdommene fortalte om som var signifikante 

opp mot det å ha selvmordstanker. Testen viste en positiv korrelasjon mellom 

variabelen selvmordstanker og selvskading (OR = 5,412, 95% CI: 2,16-13,51, p = 

0,000).  Depresjon hadde en høy odds med verdien 10,884 (95% CI: 2,16-13,51, p = 

0,000). Angst (OR = 2,630, 95% CI: 1,18-587, p = 0,015) og spiseforstyrrelser (OR = 

13,264, 95% CI: 1,73-101,26, p = 0,002) ble også rapportert til å være signifikante. 

Totalt var det 90 samtaler som inneholdt en av disse plagene. Det var ikke en 

signifikans for å ha alle symptomene så det kan fortelle at de plagene de hadde i liten 

grad oppsto sammen (P>1.000). Selvskading og depresjon hadde hver for seg den 

største signifikansen med p<0.000. Sannsynligheten for å ha både selvskading og 

depresjon ble i undersøkelsen målt til å være 3,8 ganger høyere med 𝜒² = 11,837, df 

= 1, p = 0,001. 19 ungdommer fortalte at de hadde spiseforstyrrelser, og at dette var 

en del av plagene de slet med i tillegg til å ha selvmordstanker. Spiseforstyrrelser 

hadde en stor sammenheng med selvskading (OR=8 𝜒² = 22,134, df = 1, p = 0,000) 
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og depresjon (OR=3,645 𝜒² = 7,715, df = 1, p = 0,005), men ble ikke funnet signifikat 

opp mot å fortelle om angst (𝜒²= 1,085, df = 1, p = 0,298). Det betyr ikke at de ikke 

oppstår sammen, men det var ikke noe de valgte, eller fikk tid til å fortelle om i 

samtalene med Kors på halsen.  

4.3.2 Forhold til Kjønn og aldersgruppe 
Analysert opp mot kjønn var det ingen funn som var signifikante, men sett opp mot 

alder ble det funnet at spiseforstyrrelser hadde en signifikans på 0,034 og oddsen for 

at ungdommen som slet med spiseforstyrrelser, var under 15 år med 3,162 (95% CI: 

1,05-9,54, p = 0,034).  

4.4 Årsaker 
Kategorien årsaker er satt sammen av ulike forklaringer ungdommene legger til 

grunn for selvmordstankene. I en typisk samtale om selvmord vil ofte samtalen gå inn 

på hva som ligger til grunn for selvmordstankene. Ofte er plagene de sliter med en av 

hovedgrunnene til at de tar kontakt med tjenesten.  

 

Tabell 10: Bivariate analyser av Årsaker sett opp mot selvmordstanker, kjønn og 

alder 

  
 

Selvmordstanker 
N=125 

   
 

Variabel N   %* Ja % Nei % OR** 95% CI P-verdi 
Ensomhet 53 26,5 38 19,0 15 7,5 1,747 0,88 - 3,46 0,107 
Mobbing 33 16,5 28 14,0 5 2,5 4,041 1,49 - 10,99 0,004 
Vold og overgrep 25 12,5 20 10,0 5 2,5 2,667 0,96 - 7,44 0,053 
Manglende støtte 24 12,0 17 8,5 7 3,5 1,529 0,60 - 3,88 0,369 
Psykisk lidelse i nære 
relasjoner 

18 9,0 15 7,5 3 1,5 3,273 0,91 - 11,71 0,056 

Psykisk lidelse 17 8,5 12 6,0 5 2,5 1,487 0,50 - 4,40 0,471 
Vold i nære relasjoner 16 8,0 14 7,0 2 1,0 4,604 1,02 - 20,85 0,031 
Konflikt i nære relasjoner 16 8,0 12 6,0 4 2,0 1,885 0,58 - 6,07 0,282 
Dødsfall i nære relasjoner 12 6,0 10 5,0 2 1,0 3,174 0,68 - 14,90 0,124 

*(N=200)  ** referansegruppen er de som er kodet uten spesifikke selvmordstanker 

  
 

Kjønn 
N=129 

   
 

Variabel N     %* Gutt % Jente % OR** 95% CI P-verdi 
Ensomhet 42 32,6 5 3,9 37 28,7 0,934 0,302 - 2,88 0,905 
Mobbing 19 14,7 5 3,9 14 10,9 3,214 0,97 - 10,63 0,046 
Vold og overgrep 14 10,9 0 0,0 14 10,9 ** ** 0,136 
Manglende støtte 17 13,2 2 1,6 15 11,6 0,933 0,19 - 4,52 0,932 
Psykisk lidelse i nære 
relasjoner 

15 11,6 0 0,0 15 11,6 ** ** 0,121 

Psykisk lidelse 12 9,3 1 0,8 11 8,5 0,618 0,07 - 5,14 0,653 
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Vold i nære relasjoner 10 7,8 0 0,0 10 7,8 ** ** 0,215 
Konflikt i nære relasjoner 14 10,9 0 0,0 14 10,9 ** ** 0,136 
Dødsfall i nære relasjoner 10 7,8 1 0,8 9 7,0 0,770 0,09 - 6,52 0,810 

*(N=130) **=ikke registrert **Referansegruppen er jenter 

  
 

Under 15 år 
N=130 

   
 

Variabel N     %* Ja % Nei % OR** 95% CI P-verdi 
Ensomhet 41 31,5 15 11,5 26 20,0 1,079 0,50 - 2,33 0,846 
Mobbing 20 15,4 10 7,7 10 7,7 2,056 0,78 - 5,38 0,137 
Vold og overgrep 15 11,5 5 3,8 10 7,7 0,902 2,9 - 2,82 0,860 
Manglende støtte 17 13,1 6 4,6 11 8,5 0,995 0,34 - 2,90 0,993 
Psykisk lidelse i nære 
relasjoner 

15 11,5 3 2,3 12 9,2 0,419 0,11 - 1,57 0,185 

Psykisk lidelse 12 9,2 3 2,3 9 6,9 0,581 0,15 - 2,26 0,430 
Vold i nære relasjoner 11 8,5 4 3,1 7 5,4 1,048 0,29 - 3,79 0,943 
Konflikt i nære relasjoner 14 10,8 2 1,5 12 9,2 0,273 0,06 - 1,28 0,080 
Dødsfall i nære relasjoner 10 7,7 4 3,1 6 4,6 1,238 0,33 - 4,63 0,751 

*(N=130) **Referansegruppen er aldersgruppen 15 år og oppover. 

 

4.4.1 Forhold til Selvmordstanker 
Testen viste en positiv korrelasjon mellom variabelen selvmordstanker og mobbing 

(OR = 4,041, 95% CI: 1,49-10,99, p = 0,004). Variabelen vold i nære relasjoner viste 

også en signifikant sammenheng (OR = 4,604, 95% CI: 1,02-20,85, p = 0,031). 

Ensomhet var den største enkeltvariabelen i denne kategorien, men var ikke 

signifikant sett opp mot selvmordstanker. Sett opp mot de andre variablene i 

kategorien var det en sammenheng mellom mobbing og manglende støtte (𝜒² = 

8,730, df = 1, p = 0,003), men de andre hadde liten korrelasjon. Vold i nære 

relasjoner hadde en positiv sammenheng med psykisk lidelse (𝜒² = 6,088, df = 1, p = 

0,014), manglende støtte (𝜒² = 6,103, df = 1, p = 0,013), og vold og overgrep (𝜒² = 

39,752, df = 1, p = 0,000). Det var utelukkende jenter som fortalte om disse 

årsakene. Mobbing og vold i nære relasjoner hadde ingen signifikant sammenheng 

(𝜒² = 9,12, df = 1, p = 0,340). Sett opp mot de andre funnene var det en felles 

signifikant korrelasjon med spiseforstyrrelser i begge årsakene (Mobbing p=0,046, 

Vold i nære relasjoner p=0,037), mens de skilte seg på de andre. Mobbing hadde en 

korrelasjon med selvskading (p=0,046) og at de fortalte at de ikke hadde lyst til å leve 

lengre (p=0,023). Vold i nære relasjoner hadde i tillegg til spiseforstyrrelser, 

signifikant korrelasjon med selvmordsforsøk (p=0,030) og dårlig relasjon til foreldrene 

(p<0,000). 

Enkeltvis var det ensomhet som hadde flest registreringer med 53 (26,5% av n=200) 

stykker som fortalte om dette i en samtale. Ensomhet hadde ikke en signifikant 
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sammenheng med selvmordstanker (p=0,107). Ensomhet hadde derimot signifikant 

sammenheng med spiseforstyrrelser, (𝜒² = 9,267, df = 1, p = 0,002), Å være lei 

seg/trist (𝜒² = 5,248, df = 1, p = 0,022), stress (𝜒² = 6,301, df = 1, p = 0,012), 

vanskelig med tillit til andre (𝜒² = 15,939, df = 1, p = 0,000), depresjon (𝜒² = 12,174, 

df = 1, p = 0,000). Å føle seg i veien/tar plass (𝜒² = 4,608, df = 1, p = 0,018), 

fremtidshåp (𝜒² = 4,032, df = 1, p = 0,045) og å vegre seg for å oppsøke hjelp (𝜒² = 

5,185, df = 1, p = 0,023).  

4.4.1 Forhold til kjønn og aldersgrupper 
Analysert opp mot kjønn ble det vist en sammenheng som viste at det var 3.2 ganger 

høyere sannsynlig at du ble mobbet hvis du var gutt (OR = 3,214, 95% CI: 0,97-

10,63, p = 0,046). Sett opp mot de under og de over 15 år var det en 2-ganger 

høyere sannsynlighet for å bli utsatt for mobbing hvis du var under 15, men denne 

forskjellen var ikke signifikant (OR = 2,056, 95% CI: 0,78-5,38, p = 0,137)   

4.5 Beskrivelser av følelser 
Kategorien Beskrivelser av følelser er satt sammen av hva ungdommene forteller av 

tanker og følelser om seg selv, livet og fremtiden.  

Tabell 11: Bivariate analyser av Beskrivelser av følelser sett opp mot 

selvmordstanker, kjønn og alder 

  
 

Selvmordstanker 
N=125 

   
 

Variabel N   %* Ja % Nei % OR** 95% CI P-verdi 
Har gitt opp/resignasjon 63 31,5 46 23,0 17 8,5 1,987 1,04 - 3,81 0,037  
Har ikke lyst til å leve 
lengre 

48 24,0 36 18,0 12 6,0 2,124 1,02 - 4,40 0,040  

Har det vanskelig 39 19,5 27 13,5 12 6,0 1,446 0,68 - 3,06 0,333  
Føler at ingen bryr seg 28 14,0 20 10,0 8 4,0 1,595 0,66 - 3,83 0,293 
Håpløshet 28 14,0 19 9,5 9 4,5 1,314 0,56 - 3,08 0,528  
Mangel/tap av kontroll 26 13,0 18 9,0 8 4,0 1,409 0,59 - 3,42 0,447 
Føler at ting er tungt 24 12,0 20 10,0 4 2,0 3,381 1,11 - 10,31 0,025 
Jeg er ikke bra nok 20 10,0 12 6,0 8 4,0 0,889 0,35 - 2,29 0,808  
Føler på redsel 18 9,0 17 8,5 1 0,5 11,648 1,52 - 89,43 0,003 
Føler seg i veien/tar plass 18 9,0 14 7,0 4 2,0 2,239 0,71 - 7,07 0,160  
Lite fremtidshåp 17 8,5 13 6,5 4 2,0 2,060 0,65 - 6,57 0,214 
Skyldfølelse 15 7,5 11 5,5 4 2,0 1,716 0,52 - 5,59 0,368  
Ting er meningsløst 12 6,0 8 4,0 4 2,0 1,214 0,35 - 4,18 0,758 
Føler seg dum 11 5,5 8 4,0 3 1,5 1,641 0,42 - 6,34 0,471  

*(N=200) ** referansegruppen er de som er kodet uten spesifikke selvmordstanker 

 

 



 35 

  
 

Kjønn 
N=129 

   
 

Variabel N     %* Gutt % Jente % OR** 95% CI P-verdi 
Har gitt opp/resignasjon 37 28,7 5 3,9 32 24,8 1,151 0,37 - 3,57 0,808  
Har ikke lyst til å leve 
lengre 

38 29,5 6 4,7 32 24,8 1,519 0,51 - 4,52 0,451  

Har det vanskelig 33 25,6 4 3,1 29 22,5 0,966 0,29 - 3,23 0,955  
Føler at ingen bryr seg 22 17,1 3 2,3 19 14,7 1,142 0,27 - 4,40 0,847 
Håpløshet 20 15,5 2 1,6 18 14,0 0,754 0,16 - 3,61 0,723 
Mangel/tap av kontroll 16 12,4 1 0,8 15 11,6 0,436 0,05 - 3,54 0,425 
Føler at ting er tungt 16 12,4 2 1,6 14 10,9 1,010 0,21 - 4,92 0,990 
Jeg er ikke bra nok 19 14,7 3 2,3 16 12,4 1,399 0,36 - 5,46 0,628  
Føler på redsel 14 11,66 1 0,8 14 10,9 0,471 0,06 - 3,85 0,473 
Føler seg i veien/tar plass 15 11,6 1 0,8 14 10,9 0,471 0,06 - 3,85 0,473  
Lite fremtidshåp 13 10,1 1 0,8 12 9,3 0,561 0,07 - 4,63 0,587  
Skyldfølelse 13 10,1 4 3,1 9 7,0 3,852 1,03 - 14,43 0,034  
Ting er meningsløst 10 7,8 3 2,3 7 5,4 3,495 0,80 - 15,20 0,079 
Føler seg dum 8 6,2 2 1,6 6 4,7 2,548 0,47 - 13,87 0,264  

*(N=130) **Referansegruppen er jenter 

  
 

Under 15 år 
N=130 

   
 

Variabel N     %* Ja % Nei % OR** 95% CI P-verdi 
Har gitt opp/resignasjon 38 29,2 11 8,5 27 20,8 0,663 0,29 - 1,50 0,324  
Har ikke lyst til å leve 
lengre 

39 30,0 14 10,8 25 19,2 1,033 0,47 - 2,26 0,936  

Har det vanskelig 33 25,4 9 6,9 24 18,5 0,608 0,25 - 1,45 0,259  
Føler at ingen bryr seg 21 16,2 9 6,9 12 9,2 1,459 0,56 - 3,78 0,434 
Håpløshet 20 15,4 5 3,8 15 11,5 0,561 0,12 - 1,66 0,291 
Mangel/tap av kontroll 18 13,8 6 4,6 12 9,2 0,900 0,31 - 2,56 0,845 
Føler at ting er tungt 16 12,3 6 4,6 10 7,7 1,110 0,38 - 3,28 0,850 
Jeg er ikke bra nok 19 14,6 10 7,7 9 6,9 2,315 0,86 - 6,19 0,089  
Føler på redsel 15 11,5 6 4,6 9 6,9 1,250 0,41 - 3,76 0,691 
Føler seg i veien/tar plass 15 11,5 5 3,8 10 7,7 0,902 0,29 - 2,82 0,860  
Lite fremtidshåp 10 10,8 4 3,1 10 7,7 0,705 0,21 - 2,39 0,572  
Skyldfølelse 13 10,0 5 3,8 8 6,2 1,159 0,36 - 3,78 0,807  
Ting er meningsløst 10 7,7 2 1,5 8 6,2 0,432 0,09 - 2,12 0,290 
Føler seg dum 7 5,4 4 3,1 3 2,3 2,571 0,55 - 12,03 0,216  

*(N=130) **Referansegruppen er aldersgruppen 15 år og oppover. 

4.5.1 Forhold til Selvmordstanker 
Fire beskrivelser ungdommene kom med hadde en positiv korrelasjon med 

selvmordstanker. Har gitt opp/resignasjon (P=0,037), har ikke lyst til å leve lengre 

(P=0,040), føler at ting er tungt (P=0,025) og føler på redsel (P=0,003). Har gitt 

opp/resignasjon hadde en signifikant korrelasjon med ytringen har ikke lyst til å leve 

lengre med en odds ratio på 2,9 (𝜒² = 10,018, df = 1, p = 0,002) og føler at ting er 

tungt med en odds ratio på 3,6 (𝜒² = 9,101, df = 1, p = 0,003). Å føle på redsel hadde 

liten, eller ingen sammenheng med de andre signifikante variablene i denne 

kategorien (P>0,050), noe som kan gi en indikasjon på at det i denne kategorien er 

det to forskjellige grupper. Variabelen som korrelerte med å føle på redsel er angst 

med en p-verdi på 0,010. For de som hadde registrert på de andre variablene, er det 
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en positiv korrelasjon til at de ser på døden som eneste løsning (P=0,003), og dårlig 

relasjon til foreldrene (p=0,036) 

Å ha gitt opp eller resignert er den variabelen som hadde flest registreringer med 63 

(31,5%, N = 200) funn. Denne er også vist til å ha en sammenheng med 

selvmordstanker (OR = 1,987, 95% CI: 1,04-3,81, p = 0,037). Har ikke lyst til å leve 

lengre hadde også en signifikant sammenheng og det er over 2 ganger sannsynlig at 

ungdommene ytret dette hvis de også hadde selvmordstanker (OR = 2,124, 95% CI: 

1,02-4,40, p = 0,040). Å føle at ting er tungt har også en sammenheng med 

selvmordstanker (OR = 3,381, 95% CI: 1,11-10,31, p = 0,025). 18 ungdommer 

fortalte at de følte på en redsel og dette har også en signifikant korrelasjon med 

selvmordstanker (OR = 11,648, 95% CI: 1,52-89,43, p = 0,003). 

4.5.2 Forhold til kjønn og aldersgruppe 
Analyser opp mot kjønn viser at gutter har en høyere korrelasjon med skyldfølelse 

(OR = 3,852, 95% CI: 1,03-14,43, p = 0,034) enn jentene. 

Ser vi beskrivelsene opp mot alder var det ingen signifikante funn, men de under 15 

hadde en høyere odds for å fortelle at de ikke er bra nok, men denne 

sammenhengen er ikke signifikant (p = 0,089). 

4.6 Sosiale forhold 
I kategorien sosialt er det samlet ytringer ungdommene har gitt når det gjelder 

hvordan de opplever seg selv i forhold til andre. Sosiale forhold tar for seg relasjon til 

venner, familie og hvordan de trives på skole, hjem og med foresatte. 

Tabell 12: Bivariate analyser av Sosiale forhold opp mot selvmordstanker, kjønn og 

alder 

  
 

Selvmordstanker 
N=125 

   
 

Variabel N   %* Ja % Nei % OR** 95% CI P-verdi 
Dårlig relasjon til foresatte 39 19,5 30 15,0 9 4,4 2,316 1,03 - 5,20 0,038  
Dårlig trivsel hjemme 29 14,5 21 10,5 8 4,0 1,691 0,71 - 4,04 0,233  
Dårlig trivsel på skolen 29 14,5 21 10,5 8 4,0 1,691 0,71 - 4,04 0,233  
Føler seg ikke forstått 26 13,0 17 8,5 9 4,5 1,154 0,49 - 2,74 0,745  
Utenforskap 19 9,5 14 7,0 5 2,5 1,766 0,91 - 5,12 0,290  
Føler seg presset 16 8,0 11 5,5 5 2,5 1,351 0,45 - 4,05 0,590  
Skiller seg ut blant andre 15 7,5 10 5,0 5 2,5 1,217 0,40 - 3,71 0,729  
Konflikt med venner 10 5,0 7 3,5 3 1,5 1,424 0,36 - 5,67 0,615 

*(N=200) ** referansegruppen er de som er kodet uten spesifikke selvmordstanker 
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Kjønn 
N=129 

   
 

Variabel N     %* Gutt % Jente % OR** 95% CI P-verdi 
Dårlig relasjon til foresatte 28 21,7 1 0,8 27 20,9 0,212 0,03 - 1,68 0,109  
Dårlig trivsel hjemme 18 14,0 1 0,8 17 13,2 0,376 0,05 - 3,04 0,342  
Dårlig trivsel på skolen 20 15,5 3 2,3 17 13,2 1,303 0,33 - 5,06 0,701  
Føler seg ikke forstått 21 16,3 3 2,3 18 14,0 1,218 0,31 - 4,71 0,775  
Utenforskap 13 10,1 3 2,3 10 7,8 2,377 0,58 - 9,77 0,218  
Føler seg presset 10 7,8 1 0,8 9 7,0 0,770 0,10 - 6,52 0,810  
Skiller seg ut blant andre 11 8,5 1 0,8 10 7,8 0,687 0,08 - 5,75 0,727 
Konflikt med venner 6 4,7 3 2,3 3 2,3 8,462 1,54 - 46,33 0,004 

*(N=130) **Referansegruppen er jenter 

  
 

Under 15 år 
N=130 

   
 

Variabel N     %* Ja % Nei % OR** 95% CI P-verdi 
Dårlig relasjon til foresatte 28 21,5 8 6,2 20 15,4 0,674 0,27 - 1,68 0,395  
Dårlig trivsel hjemme 18 13,8 4 3,1 14 10,8 0,476 0,15 - 1,54 0,208  
Dårlig trivsel på skolen 20 15,4 9 6,9 11 8,5 1,614 0,61 - 4,24 0,328  
Føler seg ikke forstått 20 15,4 6 4,6 14 10,8 0,750 0,27 - 2,11 0,584  
Utenforskap 12 9,2 2 1,5 10 7,7 0,336 0,07 - 1,61 0,155  
Føler seg presset 10 7,7 3 2,3 7 5,4 0,767 0,12 - 3,12 0,711  
Skiller seg ut blant andre 11 8,5 6 4,6 5 3,8 2,370 0,68 - 8,24 0,165 
Konflikt med venner 6 4,6 2 1,5 4 3,1 0,909 0,16 - 5,16 0,914 

*(N=130) **Referansegruppen er aldersgruppen 15 år og oppover. 

 

4.6.1 Forhold til Selvmordstanker 
Testen viste en positiv korrelasjon mellom variabelen selvmordstanker og å ha dårlig 

relasjon til foreldrene (OR = 2,316, 95% CI: 1,03-5,20, p = 0,038). 39 ungdommer 

fortalte om dårlige relasjoner til sine foresatte (19,5%), og 30 stykker fortalte også om 

selvmordstanker. 

4.6.2 Forhold til kjønn og aldersgruppe 
Sett opp mot kjønn, hadde guttene en økt sannsynlighet for å være i konflikt med 

venner (OR = 8,462, 95% CI: 1,54-46,33, p = 0,004). Analysert opp mot alder ble det 

ikke funnet noen signifikante sammenhenger. 

4.7 Be om hjelp 
I denne kategorien er det samlet data om ytringer ungdommene har fortalt relatert til 

hjelpesøkeratferd, evner til å be om hjelp og ytringer som er relatert til utfordringer i 

forholdt til å oppsøke hjelp.  

Tabell 13: Bivariate analyser av Be om hjelp, sett opp mot selvmordstanker, kjønn og 

alder 
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Selvmordstanker 
N=125 

   
 

Variabel N   %* Ja % Nei % OR** 95% CI P-verdi 
Vanskelig å forklare/vet 
ikke hva de skal si 

60 30,0 43 21,5 17 8,5 1,789 0,93 - 3,44 0,080 

Redd for at foresatte skal 
bli skuffet/få det 
dårligere/bli straffet 

41 20,5 30 15,0 11 5,5 1,837 0,86 - 3,93 0,113 

Ønsker hjelp nå 34 17,0 28 14,0 6 3,0 3,320 1,30 - 8,45 0,009 
Ønsker ikke å fortelle det 
til andre 

37 18,5 31 15,5 6 3,0 3,793 1,50 - 9,59 0,003 

Vegrer seg for å oppsøke 
hjelp 

36 18,0 26 13,0 10 5,0 1,707 0,77 - 3,77 0,183 

I behandling nå 31 15,5 19 9,5 12 6,0 0,941 0,43 - 2,07 0,880 
Ønsker hjelp men vil ikke 
fortelle til noen  

24 12,0 18 9,0 6 3,0 1,935 0,73 - 5,11 0,178 

Ønsker hjelp, men er redd 
for hva som vil skje hvis de 
forteller 

21 10,5 14 7,0 7 3,5 1,225 0,47 - 3,19 0,677 

Vil ikke plage andre med 
sine tanker 

18 9,0 12 6,0 6 3,0 1,221 0,44 - 3,40 0,702 

Tidligere mottatt 
behandling 

23 11,5 17 8,5 6 3,0 1,810 0,68 - 4,82 0,299 

Vanskelig med tillit til 
andre 

16 8,0 11 5,5 5 2,5 1,351 0,45 - 4,05 0,590 

*(N=200) ** referansegruppen er de som er kodet uten spesifikke selvmordstanker 

  
 

Kjønn 
N=130 

   
 

Variabel N     %* Gutt % Jente % OR** 95% CI P-verdi 
Vanskelig å forklare/vet 
ikke hva de skal si 

43 33,3 4 3,1 39 30,2 0,632 0,19 - 2,09 0,450 

Redd for at foresatte skal 
bli skuffet/få det 
dårligere/bli straffet 

33 25,6 1 0,8 32 24,8 0,169 0,02 - 1,33 0,058 

Ønsker hjelp nå 27 20,9 3 2,3 24 18,6 0,856 0,22 - 3,25 0,819 
Ønsker ikke å fortelle det 
til andre 

27 20,9 1 0,8 26 20,22 0,223 0,03 - 1,78 0,123 

Vegrer seg for å oppsøke 
hjelp 

27 20,9 5 3,9 22 17,1 1,880 0,59 - 5,97 0,278 

I behandling nå 26 20,2 3 2,3 23 17,8 0,903 0,24 - 3,44 0,881 
Ønsker hjelp men vil ikke 
fortelle til noen  

20 15,5 0 0,0 20 15,5 ** ** 0,067 

Ønsker hjelp, men er redd 
for hva som vil skje hvis de 
forteller 

18 14,0 0 0,0 14,0 14,0 ** ** 0,085 

Vil ikke plage andre med 
sine tanker 

16 12,4 0 0,0 16 12,4 ** ** 0,108 

Tidligere mottatt 
behandling 

13 10,1 2 1,6 11 8,5 1,325 0,27 - 6,60 0,731 

Vanskelig med tillit til 
andre 

13 10,1 0 0,0 13 10,1 ** ** 0,153 

*(N=130) **=ikke registrert **Referansegruppen er jenter 
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Under 15 år 
N=130 

   
 

Variabel N     %* Ja % Nei % OR** 95% CI P-verdi 
Vanskelig å forklare/vet 
ikke hva de skal si 

44 33,8 18 13,8 26 20,0 1,434 0,68 - 3,04 0,346 

Redd for at foresatte skal 
bli skuffet/få det 
dårligere/bli straffet 

34 26,2 13 10,0 21 16,2 1,182 0,53 - 2,65 0,686 

Ønsker hjelp nå 26 20,0 11 8,5 15 11,5 1,446 0,60 - 3,48 0,409 
Ønsker ikke å fortelle det 
til andre 

27 20,8 10 7,7 17 13,1 1,095 0,45 - 2,64 0,840 

Vegrer seg for å oppsøke 
hjelp 

27 20,8 8 6,2 19 14,6 0,720 0,23 - 1,80 0,482 

I behandling nå 26 20,0 6 4,6 20 15,4 0,480 0,18 - 1,30 0,142 
Ønsker hjelp men vil ikke 
fortelle til noen  

21 16,2 8 6,2 13 10,0 1,150 0,44 - 3,01 0,777 

Ønsker hjelp, men er redd 
for hva som vil skje hvis de 
forteller 

18 13,8 7 5,4 11 8,5 1,191 0,43 - 3,32 0,738 

Vil ikke plage andre med 
sine tanker 

16 12,3 1 0,8 15 11,5 0,102 0,01 - 0,80 0,009 

Tidligere mottatt 
behandling 

14 10,8 4 3,1 10 7,7 0,705 0,21 - 2,39 0,572 

Vanskelig med tillit til 
andre 

13 10,0 5 3,8 8 6,2 1,159 0,36 - 3,78 0,807 

*(N=130) **Referansegruppen er aldersgruppen 15 år og oppover. 

 

4.7.1 Forhold til Selvmordstanker 
Analysert opp mot selvmordstanker var det to variabler som var signifikante. «Ønsker 

hjelp nå» hadde en 3,3-ganger høyere odds (95% CI: 1,30-8,45, p = 0,009), og 

«Ønsker ikke fortelle det til andre» hadde en 3,8 høyere odds (95% CI: 1,50-9,59, p = 

0,003). I denne kategorien som handlet om ungdommenes hjelpesøkeratferd var den 

enkeltvariabelen «vanskelig å forklare/vet ikke hva de skal si» som hadde flest 

registreringer: med 60 registreringer (30%), men denne hadde ikke en signifikant 

korrelasjon med selvmordstanker (𝜒² = 3,073, df = 1, p = 0,080). De funnene med en 

signifikant korrelasjon med selvmordstanker var ønsker hjelp nå med en p-verdi på 

0,009 og ønsker ikke å fortelle det til andre med en p-verdi på 0,003. Sett opp mot 

hverandre så har ikke de en signifikant korrelasjon (P=0,731).  

4.7.2 Forhold til kjønn og aldersgruppe 
Analysert opp mot kjønn var det ingen signifikante funn, men analysen opp mot alder 

viste at variabelen «Vil ikke plage andre med sine tanker» var høyere hos de over 15 

enn de under 15 år (OR = 9,783, 95% CI: 1,248-76,661, p = 0,009).  

4.7.3 Hvem har de fortalt om utfordringer til? 
57 (19% av n=200) stykker fortalte at de hadde fortalt om utfordringer til andre.  
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Tabell 14: Hvem ungdommene har fortalt om utfordringer til: 

Hvem har de fortalt om utfordringer til? N=200 % 
Helsesøster 19 9,5 
Lærer 11 5,5 
Behandler 8 4,0 
Venner 7 3,5 
Foreldre/foresatte 3 1,5 
Lege 1 0,5 
Slektning 1 0,5 

 

Av disse fortalte 35 (61,4% av n=57) stykker at det ikke hadde noen effekt, eller at 

det ikke skjedde noen ting etter at de hadde fortalt. 9 (15,8% av n=57) stykker 

rapporterte at ting ble verre etter at de fortalte og 6 (10,5% av n=57) stykker var 

fornøyde, eller syntes at ting ble bedre etter at de hadde fortalt om sine utfordringer. 

4.7.4 I behandling 
I samtalene kom det frem at 31 (15,5% av N=200) stykker var i behandling, enten til 

lokal BUP, eller til annen psykolog. Av de som gikk i behandling var 1 (3,2% av n=31) 

fornøyd med behandlingen, 12 (38,7% av n=31) var middels fornøyd, og 21 (67,7% 

av n=31) var misfornøyd eller hadde dårlige erfaringer fra behandlingen.  
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4.8 Oversikt over variabler med positive 

korrelasjoner med Selvmordstanker 
Totalt var det 17 variabler som hadde en positiv korrelasjon med selvmordstanker.  

Funnene viser at utvalget er preget av ambivalens i forhold til å be om hjelp. På den 

ene siden ønsker de hjelp, men de ønsker ikke å fortelle til noen hva de sliter med. 

Årsakene som korrelerte positivt med selvmordstanker er mobbing og vold i nære 

relasjoner. Ungdommene har aktive selvmordstanker og tidligere selvmordsforsøk 

bak seg. De forteller at de ikke ser noen annen løsning enn døden og de har lagt 

planer for å ta sitt eget liv.  

Av plager så sliter de med selvskading, depresjon, angst og spiseforstyrrelser.  

De forteller at de har gitt opp, eller de har resignert og de har ikke lyst til å leve mer. 

Ting er tungt, og de føler på en redsel, enten i hverdagen, eller til tankene de har om 

å ende livet sitt, og de forteller at de har en dårlig relasjon til sine foresatte.  

Tabell 15: Variabler med signifikant sammenheng med Selvmordstanker 
Variabel  N     %* OR 95% CI P-verdi 
Selvmordsrelatert      
 Aktive selvmordstanker 35 17,5 2,804 1,15 - 6,79 0,019 
 Selvmordsforsøk 27 13,5 4,002 1,32 - 12,07 0,009 
 Døden er eneste løsning 24 12,0 3,381 1,10 - 10,31 0,025 
 Tidligere selvmordsforsøk 16 8,0 4,604 1,01 - 20,85 0,031 
Plager      
 Selvskading 46 23,0 5,412 2,16 - 13,51 0,000 
 Depresjon 42 21,0 10,884 3,23 - 36,69 0,000 
 Angst 42 21,0 2,630 1,18 - 5,87 0,015 
 Spiseforstyrrelser 20 10,0 13,264 1,73 - 101,26 0,002 
Årsaker      
 Mobbing 33 16,5 4,041 1,49 - 10,99 0,004 
 Vold i nære relasjoner 16 8,0 4,604 1,02 - 20,85 0,031 
Beskrivelser av følelser      
 Har gitt opp/resignasjon 63 31,5 1,987 1,04 - 3,81 0,037  
 Har ikke lyst til å leve lengre 48 24,0 2,124 1,02 - 4,40 0,040  
 Føler at ting er tungt 24 12,0 3,381 1,11 - 10,31 0,025 
 Føler på redsel 18 9,0 11,648 1,52 - 89,43 0,003 
Sosiale relasjoner      
 Dårlig relasjon til foresatte 39 19,5 2,316 1,03 - 5,20 0,038  
Be om hjelp      
 Ønsker hjelp nå 34 17,0 3,320 1,30 - 8,45 0,009 
 Ønsker ikke å fortelle det til andre 37 18,5 3,793 1,50 - 9,59 0,003 

*=200 

 



 42 

4.9 Delt på kjønn og alder 
Det ble gjennomført en uavhengig t-test for å se om det var en forskjell mellom 

gjennomsnitt av risikofaktorer for selvmordstanker mot kjønn. Resultater fra 

uavhengig t-test viste at det var forskjeller sett opp mot kjønn (t (127) = 0,864, p = 

0,389) men denne forskjellen er ikke signifikant sett opp mot kjønn (Jentene: M=3,09, 

SD = 2,321 n=113 og guttene M = 2,56, SD = 1,931, n=16). Det er ett lite utvalg 

gutter, men ut ifra testen er det ikke signifikante forskjeller på risikofaktorer for 

selvmordstanker. 

Cohens d er regnet til -0,233 som indikerer at jentene skårer 0,0,233 standardavvik 

lavere enn guttene.  Som er regnet som en liten effekt. CI (-0,757 til 0,292). 

Tre variabler var signifikante sett opp mot kjønn: Mobbing, Skyldfølelse og konflikt 

med venner. Det var henholdsvis 3.2 (95% CI: 0.97-10.63, p = 0.046), 3.8 (95% CI: 

0.97-10.63, p = 0,046) og 8.4 (95% CI: 1.54-46.33, p = 0.004) ganger høyere odds 

for at guttene rapporterte disse tre faktorene. 

I hovedtrekk ble det ikke funnet store forskjeller mellom kjønnene, men det ble funnet 

tre variabler som hadde signifikante funn i analysene. Mobbing (P=0,046), 

skyldfølelse (p=0,034) og konflikt med venner (p=0,004). Guttene fortalte i større 

grad om konflikter med jevnaldrende, og at det var en del av tankene de slet med. Av 

de tre er det kun mobbing som har en signifikant sammenheng med 

selvmordstanker. Det er veldig lave tall fra guttene, så det må tas med i 

betraktningen, kun 16 gutter (12,3%) i datasettet. 

Det ble gjennomført en uavhengig t-test for å sammenlikne risikofaktorer for 

selvmord som ble funnet i analysen opp mot de under 15 år, og fra 15 år og opp. Det 

var ikke signifikant forskjell i resultatene for de som var 15 år og oppover (M=3.53, 

SD=1.746) og de under 15 år (M=3.84, SD=2,646) med forholdene: t (72,519) = -

0,574, p = 0,568). 

Det vil da være rimelig å si at i dette datasettet, er de samme risikofaktorene 

uavhengige av kjønn, og begge gruppene vil være lik eksponert for de samme 

faktorene.  
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Cohens d er regnet til -0,147 CI (-0,213 til 0,507) som indikerer at de over 15 år 

skårer 0,147 standardavvik lavere enn de under 15 år.  En Cohens d på -0,148 

regnes liten effekt.  

Det var fire variabler som var signifikante sett opp mot variablene med positiv 

korrelasjon med selvmordstanker. «Planer om å ta sitt eget liv», «ønske å 

flykte/forsvinne», «spiseforstyrrelser» og variabelen «vil ikke plage andre med sine 

tanker». For de under 15 år var det 3,1 ganger høyere odds for at bakenforliggende 

årsaker inkluderte spiseforstyrrelser (95% CI: 1.05-9.54, p = 0.039). For de over 15 

år var det 2,9 ganger odds for at ungdommene fortalte at de hadde lagt planer for 

hvordan de ville ta livet sitt (95% CI: 1.02-8.23, p = 0.039). 3,1 ganger høyere odds 

for at de fortalte at de ønsket å flykte eller forsvinne (95% CI: 0.98-9.65, p = 0.047) 

og 9.8 ganger høyere for at de fortalte at de ikke ønsket å plage andre med deres 

tanker (95% CI: 1.29-76.67, p = 0.009). 

Det ble ikke funnet store forskjeller på de fra 15 år og opp, og de under 15 år, noe 

som kan tyde på at det ikke er de store forskjellene mellom de to gruppene. For de 

med selvmords relaterte funn var gjennomsnittsalderen 15,35 (Standardavvik = 

1.609, skjevhet = 0,258) med en median på 15 år og en mode på 14 år. 

Histogram 1: Histogram over alder og signifikante variabler 
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De over 15 år hadde en signifikant sammenheng med planer om å ta sitt eget liv 

(p=0,039), ønske om å flykte eller forsvinne (p=0,047) og variabelen vil ikke plage 

andre med sine tanker (p=0,009).  

De under 15 hadde en 3,1-ganger høyere odds for at spiseforstyrrelser var en del av 

symptombildet (𝜒² = 4,494, df = 1, p = 0,034). 

I analysen for selvmordstanker ble det ikke funnet signifikante forskjeller mellom 

aldersgruppene.  

Det ble gjennomført en analyse hvor alder ble delt inn i fem kategorier: 1=11-12 år, 2 

=13-14 år, 3=15-16 år, 4=17-18 år og 5=19-20 år. Det ble gjennomført enveis 

variansanalyser og univarat analyse av varians på signifikante resultater opp mot 

selvmordstanker og alder. Resultatet av ANOVA ble F = (9,120) = 0.635, P = 0.765. 

Som forteller at det ikke var forskjell mellom kjønn sett opp mot relaterte variabler 

mot selvmordstanker i dette datasettet. Post hoc sammenlikning med Bonferroni test 

indikerte at gjennomsnittsskåren for de forskjellige alderskategoriene ikke avvek i 

stor grad. Kategori 1 = (M = 1,67, SD = 1,155) Kategori 2 = (M = 3,35, SD = 2,776), 

Kategori 3 = (M = 3,24, SD = 2,205), kategori 4 = (M = 2,52, SD = 1,682) og kategori 

5 = (M = 3 .00, SD = 1.414).  
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5 Diskusjon 
5.1 Validitet og reliabilitet 

Det er flere faktorer som bidrar til en usikkerhet i denne studien. 

Kodingen er gjennomført av forfatteren. Det er en risiko for feilkoding ettersom det 

kun er en som har lest igjennom og kodet. Det ble gjennomført en test for å 

undersøke gyldigheten i kodingen ved å trekke ut 20 samtaler og kode dem på nytt, 

og deretter undersøke eventuelle forskjeller. Det ble ikke funnet forskjeller i 

kodingene etter testen. Denne risikoen kunne også vært minimert ved å ha en 

uavhengig koder som hadde sett på de samme historiene og kodet uavhengig av 

forfatteren og sammenliknet resultatene. Dette var ikke gjennomførbart da forfatter 

var eneste med tilgang til data på tidspunktet for gjennomføring.  

Ungdommer kan ha tatt kontakt flere ganger så samme historie blir registrert flere 

ganger. Det er en sannsynlighet for at flere ungdommer har tatt kontakt flere ganger 

og fortalt noenlunde like historier til frivillige i Kors på halsen. Dette er vanskelig å 

undersøke da alle samtaler er anonyme, og det foreligger ingen identitetsmarkører 

eller nummer på samtalene. Dette er forsøkt ivaretatt ved å sammenlikne notater fra 

samtalene hvis det var historier som i stor grad var sammenfallende. 14 samtaler ble 

ekskludert på grunnlag av dette. 

Det ble totalt brukt 127 variabler i kodingen. Dette var ett stort antall variabler å ha 

oversikt over i kodingen og sannsynligheten for feilkoding eller å overse variabler 

som var relevante er til stede. Dette er forsøkt ivaretatt gjennom å spre kodingen 

over mange dager slik at forfatteren i så stor grad som mulig var klar i hodet. 

Variablene ble delt inn i kategorier som speilet når informasjon kom sammen i 

samtalene for å unngå mye leiting underveis i kodingen. Det var i liten grad behov for 

tolkning i samtalene da variablene var utformet nært opp til ungdommenes egne ord 

og uttrykk. Kodingen ble også testet gjennom re koding av 20 samtaler, og det ble 

ikke funnet forskjeller etter testen.  

Ettersom ungdommene som kontakter Kors på halsen er anonyme er det ikke en 

mulighet for å innhente komparentinformasjon eller dokumentasjon av noe slag om 

det ungdommene forteller. Dette fører til at vi ikke kan være sikre på om det de 

forteller i historiene sine er reelle, eller bare tanker, eller fantasier. Dette er forsøkt 
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møtt ved å poengtere i problemstillingen at studien skal ta for seg historiene 

ungdommene forteller til Kors på halsen. Det er usikkert om resultatene kan 

generaliseres til å gjelde for ungdommer generelt, da dette er en usikkerhet. 

Ungdom som tar kontakt med Kors på halsen kan være selvselektert. Kors på halsen 

er ikke kjent for hele ungdomsbefolkningen og ikke alle som kjenner Kors på halsen 

velger å benytte seg av tjenesten. Det er også studier som peker på at personer som 

benytter seg av tjenester på nett i større grad sliter med høyere grad av sosial angst 

(Bell, 2018), noe som gjør at funn i mindre grad kan generaliseres til befolkningen. 

Det er ikke funnet undersøkelser på om det er noen forskjell på ungdom som 

kontakter Kors på halsen og de som ikke benytter seg av tjenesten.  

Det var få gutter i utvalget. Dette er en begrensning ved studien og resultatene må 

leses deretter. 

En annen faktor er at ikke alt kommer frem i en samtale, så selv om det ikke er 

registrert, så betyr det ikke at variabler ikke er aktuelle for den personen som tar 

kontakt, det betyr bare at det ikke kom frem i samtalen. 

5.2 Funn opp mot risikofaktorer 
Selvmord er en komplisert prosess. Det er mange faktorer som spiller inn. Denne 

studien hadde som oppgave å kartlegge ungdommenes egne fortellinger knyttet opp 

mot selvmordstanker. Samtalene ungdommene hadde med frivillige i Kors på halsen 

ble kodet og variablene ble analysert opp mot de som fortalte at de hadde 

selvmordstanker for å se hvilke variabler som var fremtredende. Det ble funnet 17 

variabler med en signifikans under en p-verdi under 0,050. 

Depresjon er av mange holdt frem som den hyppigst enkeltstående risikofaktoren i 

forhold til selvmord (Mehlum & Hytten, 2014). Studien gav ingen anledning til å 

undersøke ytringene opp mot diagnosekriterier så variablene som omhandler psykisk 

helse er gjenfortalt ut ifra det ungdommene har fortalt om sine plager, det er de 

ordene de har brukt selv for å beskrive sine plager. Flere ungdommer har fortalt at de 

har fått diagnoser, men de er ikke skilt ut på noen måte. Men studien peker på at 

depresjonsliknende tilstander som ungdommene rapporterer selv er fremtredende 

faktorer for selvmordstanker. Depresjon er en av de variablene med høyest odds i 
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studien med en odds på 10,884, og var tilstede i 20% av alle samtalene som handlet 

om selvmordstanker. For hele datasettet dukket depresjon opp i 23 % av samtalene. 

Flere studier peker på selvmordsforsøk og tidligere selvmordsforsøk som viktige 

risikofaktorer for selvmord (Hart et al., 2013; Park, Hong, Jon, Hong, & Jung, 2017; 

Troister, D'Agata, & Holden, 2015). Min undersøkelse viser at for ungdommene som 

kontaktet Kors på halsen var også disse fremtredende i analysen opp mot 

selvmordstanker med totalt 35 samtaler hvor det ble snakket om selvmordsforsøk. 

Gjennomsnittsalderen var 15,3 år (𝜎 = 1,569) for de som fortalte om 

selvmordsforsøk. 8 (4%) samtaler hvor både tidligere og nylig selvmordsforsøk var 

nevnt, 8 (4%) samtaler hvor tidligere selvmordsforsøk var nevnt, og 16 (8%) samtaler 

hvor ungdommene fortalte om nylige selvmordsforsøk. Odds ratio for tidligere 

selvmordsforsøk og selvmordsforsøk er henholdsvis 4,6 og 4,0. Det er en 8,6-ganger 

høyere sannsynlighet for at de som fortalte om selvmordsforsøk også fortalte om 

tidligere selvmordsforsøk (𝜒² = 19,841, df = 1, p = 0,000). 

Tidligere selvmord er i oppgaven definert som informasjon om tidligere 

selvmordsforsøk, men ikke del av aktuell situasjon. Selvmordsforsøk er definert som 

informasjon om selvmordsforsøk i forkant av kontakt med Kors på halsen eller at de 

fortsatt var preget av forsøket.  

Forskning har pekt på flere risikofaktorer for ungdom, blant annet seksuelle overgrep 

men dette var ikke ett signifikant funn i denne studien, men det lå nært opp mot 

signifikansnivået med en p-verdi på 0,053 for vold og overgrep.  Selvskading er nært 

knyttet opp mot selvmordsatferd. Ett av de sterkeste prediktorene for selvmord er 

selvskading (Platt, Davis, Sharpe, & OMay, 2005; Stewart et al., 2017). I denne 

undersøkelse svarte 46 stykker (23%) at de slet med selvskading, og 40 stykker 

(20%) slet også med selvmordstanker. 

5.3 Selvmordstanker og alder 
I undersøkelsen er det gjort forsøk på å finne ut om det er forskjell i hva 

ungdommene forteller når de snakker om selvmords relaterte temaer ut ifra alderen. 

Freuchen et. al (2012) har i sin undersøkelse vist at selvmord i alderen 11 år til 15 år 

har mange fellestrekk med eldre ungdommer. Studien viser til at konflikt og 
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opptatthet av selvmord er sterke faktorer knytte opp mot selvmord. I denne studien er 

konflikt med venner en signifikant faktor hvis de er gutter (OR=8,462).  

Det var ikke tydelige forskjeller i alderen sett opp mot variablene i denne studien. 

Dette kan fortelle oss at ungdommer som kontakter Kors på halsen har stort sett de 

samme utfordringer og plager uavhengig av alder. Det var få samtaler fra de under 

13 år (N = 3, 2.3%), så det kan også tyde på at alderen 13 til 15 år er en tid hvor 

mange har behov for hjelp. De over 15 år fortalte i større grad om at de hadde 

selvmordsplaner (N=22, 26.2%) og var i større grad opptatt av å komme seg vekk 

eller flykte (N=19, 22,6%), noe som kan være en indikasjon på at selvmordsatferden 

er mer avansert, eller fremtredende. Hos de under 15 år var det 5 stykker som 

fortalte at de hadde planer for å ta sitt eget liv. De over 15 var også i større grad 

opptatt av at de ikke skulle bry de andre, eller de ville ikke plage andre med sine 

tanker.  

Det er svært få ungdom under 15 år som tar livet sitt, men det kan argumenteres for 

at det selvmordsforebyggende arbeidet bør starte tidlig. I min egen erfaring har jeg 

hatt samtaler med barn i barnehagen som har tanker om å ville dø. I denne 

undersøkelsen er det ikke funnet store forskjeller i aldersgruppen 11-20 år. 

Gjennomsnittsalderen i denne undersøkelsen er 15 år, men det er flest 14 åringer 

som er inkludert i denne studien.  Også de under 15 år tar livet sitt, selv om det er 

veldig sjelden, men det kan være en markør for senere selvmordsatferd (Tishler et 

al., 2007; Serafini, Muzio, Piccinini, Flouri, Ferrigno, Pompili, Girardi, & Amore, 2015;  

Hjelmeland & Knizek, 2013). I tillegg er antallet selvmordsforsøk sterkt assosiert med 

økt risiko for gjennomført selvmord (Paris, 2015). Ifølge Berit Grøholt (2007) er 

selvmordsforsøk ikke bare et tegn på tenåringsatferd, da selvmordsforsøk i tidlig 

alder innebærer en stor risiko, og mange har nye selvmordsforsøk opp til 10 år etter. 

Å forebygge selvmordstanker- og atferd hos ungdom er viktig både for å redusere 

belastningen på ungdommene, men også da det er en sterk prediktor for negativ 

fungering i fremtiden. Det er funn som forteller at selvmordstanker ved 15-årsalderen 

har en 12-ganger høyere risiko for selvmordsforsøk før de er 30 år. (Reinherz, 

Tanner, Berger, Beardslee, & Fitzmaurice, 2006). 
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5.4 Selvmordsforebyggende arbeid mot barn og unge 
Mye av litteraturen om selvmordsforebygging handler om å fokusere på psykisk 

lidelse (Cavanagh, Carson, Sharpe, & Lawrie, 2003), også i denne studien er det 

funnet sammenhenger mellom ungdommenes egenrapporterte psykiske lidelse og 

selvmordstanker. Utfordringen blir da at ungdom i mindre grad har tydelige markerte 

psykiske lidelser, men i større grad belastende livssituasjoner. Ungdommene som 

kontakter Kors på halsen vil i mindre grad snakke om hva de sliter med, men 

hvordan de skal løse situasjonen de står i nå. Som en ungdom fortalte: «Hvis jeg blir 

kvitt angsten, så vil jeg fortsatt være hun som ikke får til noe som helst på skolen, 

men da uten angst».  

Ungdom i denne studien forteller at de ønsker hjelp, men de vet ikke hvordan. De 

sliter med å finne ut hva de skal si, og til hvem. De er redd for hvilke konsekvenser 

det får hvis de forteller om sine plager, og de har det jeg tolker som en stor 

ambivalens i forhold til det å fortelle til andre. De som har fortalt om sine plager føler 

ikke at de har fått hjelp i noen grad. 57 ungdommer fortalte at de hadde sagt ifra til 

andre om sine vansker, men av disse fortalte 44 stykker at det ikke hadde hatt noen 

effekt, eller det hadde gjort ting verre etter at de fortalte. Dette gjaldt også de som 

fortalte at de gikk i behandling for sine plager. 31 stykker fortalte at de var i 

behandling og av disse var det kun en som fortalte at behandlingen hadde en positiv 

effekt. Nå må det legges til at de ungdommene som har gjennomført en positiv 

behandling ikke nødvendigvis er de som kontakter Kors på halsen.  

Forebygging rettet mot barn og unge kan gi store helsegevinster. Både for å gjøre 

barn og unge mer resiliente i barndomsårene, men også med tanke på de store 

helsegevinstene senere. Forskning viser at å øke barn og unges 

problemløsningsferdigheter og hjelpesøker atferd kan gjøre ungdommer mer 

resiliente i vanskelige livssituasjoner (Hjemdal, Aune, Reinfjell, Stiles, & Friborg, 

2016; Hjemdal, Vogel, Solem, Hagen, & Stiles, 2010). Effektiv screening for mentale 

helseproblemer og risikofaktorer kan forebygge selvmordsatferd (Goodyear-Smith et 

al., 2017). Tiltak bør være brede når de er rettet mot barn og unge for å motvirke 

eventuelle selvmordsprosesser. 
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5.5 Internett som arena for forebygging 
Internett som forebyggende arena byr på både muligheter og utfordringer ifølge 

forskningen. I følge ICT Data and Statistics division (2018) bruker over 51,2 % av 

verdens befolkning internett, og i alderen 15-24 år er 71% av brukere av internett. 

Over 80% av ungdomsskoleelever oppgir at de bruker over 2 timer hver dag foran en 

skjerm (Bakken, 2018). Å finne informasjon og dele informasjon har aldri vært 

enklere enn i dagens samfunn. 

Personer som bruker internett til å søke om selvmordsrelaterte temaer har en større 

risiko for selvmordstanker (Mok, Jorm, & Pirkis, 2015). I tillegg viser studier at 

suicidale internettbrukere er mer deprimerte, har en større risiko for selvmordstanker 

og er mindre hjelpesøkende enn andre suicidale. Undersøkelser viser også at 

internett kan bidra til å redusere selvmordsatferd (Harris, McLean, & Sheffield, 2009). 

Flere rapporterer at de bruker internett som et alternativ for å mestre 

selvmordstankene når de blir for tunge (Bell, Mok, Gardiner, & Pirkis, 2017).  

Det har blitt argumentert at anonyme metoder er spesielt passe til å samle sensitiv 

data og noen personer som vil fortelle om selvmordstanker vil ikke gjøre det hvis det 

resulterer i at de blir identifisert (Evans, Hawton, Rodham, & Deeks, 2005).  

Det er mange som tar livet sitt som ikke forteller om planer selv på direkte spørsmål. 

Halvparten av personer som døde ved selvmord hadde nektet benektet å ha 

selvmordstanker når de var blitt spurt om det av en erfaren kliniker (Larsen & 

Herrestad, 2012). I en studie gjort på ungdom som skriver selvmordsbrev av 

Freuchen og Grøholdt (2015) viste de at ungdommer i mindre grad kommuniserte 

deres fortvilelse til foreldrene på en måte som vekket foreldrenes bekymring.  

Årlig tar over 19 000 barn og unge kontakt med Kors på halsen. Mange tar kontakt 

over lengre perioder, og Kors på halsen er en del av ungdommenes 

mestringsstrategi når selvmordstankene blir vanskelige. I 2017 ble det statistikkført 

over 800 barn som ønsket å snakke om selvmordsrelaterte temaer. I denne 

undersøkelsen er det belyst 200 samtaler hvor ungdommene har fortalt om sine 

tanker til frivillige.  
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6 Konklusjon 
I denne studien har jeg sett på hva barn og unge forteller til Røde kors sitt 

samtaletilbud, Kors på halsen, om deres selvmordstanker. Selvmordsproblematikk er 

komplisert og sammensatt, og analysene av samtalene fra Kors på halsen viser det 

samme bildet. Undersøkelsen hadde som formål å undersøke om det var forskjeller i 

alder for de under 15 år, og de fra 15 år og opp, og det ble konkludert at det ikke er 

signifikante forskjeller mellom aldersgruppene. 

Internett kan være en viktig arena for selvmordsforebyggende arbeid, i tillegg til at 

det også kan være en arena hvor ungdom i større grad blir eksponert for 

selvmordstematikk. Dette kan tyde på at det er nødvendig med god informasjon, i 

tillegg til tjenester hvor ungdom kan få mulighet til å uttrykke seg på en annen måte, 

og med andre forutsetninger for en samtale. 

Selvmordstanker i ung alder er en risikofaktor for senere selvmordsatferd. Det blir da 

viktig å starte selvmordsforebyggende arbeid tidlig. I undersøkelsen var det barn ned 

i 11 år som kontaktet Kors på halsen med selvmordstanker, og flere av de yngre 

fortalte at de hadde slitt med selvmordstanker i mange år. Det er få ungdom som tar 

livet sitt, men selvmordstanker er uansett en veldig belastende prosess, og 

ubehagelige tanker som kan tynge ned en allerede tung hverdag for mange. 
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