
FORSKELLIGE BELASTNINGER BAG SELVMORD HOS UNGE OG ÆLDRE 
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Et  finsk  forskerhold,  ledet  af  Martti  Heikkinen  fra  Universitetet  i  Helsinki,  har  for  nylig 
gennemgået samtlige 1022 selvmord, der blev begået af personer over 20 år i Finland i 1988.

I alle de tilfælde, hvor det var muligt, blev de nærmeste familiemedlemmer udspurgt om, hvilke 
begivenheder eller belastninger, der havde været til stede i den dødes tilværelse i tiden op mod 
selvmordet, som kunne tænkes at have bidraget til beslutningen om at begå selvmord. Forskerne var 
især interesseret i at belyse spørgsmålet om, hvorvidt der var nogen forskel i de ydre belastninger 
hos yngre og ældre selvmordere. Det viste sig, at der var tydelige forskellige nemlig i mængden og 
arten af belastninger. 

Hvad  mængden  af  belastninger  angår,  blev  der  gennemgående  berettet  om  langt  flere  ydre 
belastninger, tab og modgang i livet hos de yngre sammenlignet med de ældre selvmordere. Det 
tyder  på,  at  selvmord  hos  ældre  i  mindre  grad  udspringer  af  ydre  modgang  og  belastning  i 
tilværelsen og mere af indre årsager, måske i form af langvarig skuffelse eller utilfredshed med 
tilværelsen.

Med hensyn til arten af modgang i tilværelsen hos yngre og ældre selvmordere var der også en 
tydelig forskel. De belastninger, der oftest gik igen i gruppen af yngre selvmordere var:

) Skilmisse eller separation (kærlighedstab)
) Uoverstigelige økonomiske problemer (økonomiske tab)
) Arbejdsløshed (tab af arbejde)

Disse tre typer af belastninger optrådte ikke nær så ofte som baggrundsfaktorer ved selvmord hos 
ældre i 60-årsalderen og opefter. I denne ældre aldersgruppe var der især to typer af belastninger, 
der optrådte med stor hyppighed i de efterladtes beretninger:

) Langvarig fysisk sygdom.
) Pensionering.

Undersøgelsen viste iøvrigt, at de tre faktorer, der blev fundet i relation til selvmord hos yngre: 
Skilsmisse, gæld og arbejdsløshed, meget ofte var opstået i tilknytning til et langvarigt overforbrug 
af alkohol, der således også spiller en stor rolle i forbindelse med selvmord hos især yngre personer.
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