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Abstract 

This study examines how the taboo subject of suicide is communicated, 

perceived and experienced on the largest Swedish online discussion platform 

Flashback Forum. The aim is to describe and analyze how the subject is 

constructed and reconstructed in 2.484 suicide specific discussion posts initiated 

by suicidal individuals on the forum. The empirical material is based on 25 

threads active during a one-year period. The sample was categorized by using an 

analytical tool designed by Malin Wreder (2007) based on concepts from Laclau 

and Mouffe’s discourse theory. Two conflicting approaches to suicide were 

identified. The suicide tolerant discourse views suicide as an accepted way out 

of prolonged suffering. The other suicide critical discourse has an opposing 

view. Within these discourses four key concepts (suicide, freedom, responsibility 

and future) was identified as nodal points. Frank’s theory of illness narratives 

was used to place the stories of the discussion participants within a larger 

theoretical framework. One conclusion is that the cultural preferred idea about 

suicide as a temporary curable condition is challenged by the suicide tolerant 

discourse. For a suicidal individual suffering can be experienced as eternal hence 

a reception with one-sided focus on restitution may hinder rather than help.  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1. Inledning och problemformulering 

Hösten 2010 skriver en medlem på internetforumet Flashback Forum "[h]ar bestämt mig nu 

för att ta livet av mig genom att hänga mig" och startar sin webbkamera. Det livesända 

självmordet blir rikskänt och det går inte längre att blunda för ett i Sverige sedan länge 

tabubelagt ämne. 

I Sverige tog totalt 1524 personer sitt liv under 2014, vilket motsvarar ungefär fyra personer 

om dagen. Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män 14-35 år och förekommer 

framförallt i socioekonomiskt utsatta grupper. Sedan 1980-talet har andelen självmord i 

befolkningen minskat men den nedåtgående trenden avstannade under 2000-talet. Inom 

åldersspannet 15–24 år har självmordstalet t om ökat (Socialstyrelsen, 2006:10ff). En 

fjärdedel av alla dödsfall bland tonåringar är självmord och antalet självmordsförsök bland 

unga är det högsta som uppmätts på många år (Nationellt centrum för suicidforskning och 

prevention av psykisk ohälsa, NASP). För varje självmord registreras cirka fem 

självmordsförsök inom slutenvården, men heltäckande statistik över antalet självmordsförsök 

saknas iom ett stort mörkertal (NASP, 2015:5). I självmordsstatistiken syns en tydlig skillnad 

mellan kvinnor och män där män står för 70 procent av dem som tar sitt liv medan 

majoriteten av självmordsförsök kan tillskrivas kvinnor (NASP). Varje självmord innebär 

såväl en individuell tragedi som en förlust för samhället och handlingen får omfattande 

känslomässiga och praktiska konsekvenser för de efterlevande. Självmord betraktas och 

erkänns som ett reellt och betydande socialt problem som påkallar offentliga åtgärder 

(Meuwisse & Swärd, 2013:97). Detta kommer till uttryck i att riksdagen 2008 antog en 

nollvision för självmord (Prop. 2007/2008:110). På global nivå har Världshälso-

organisationen målsättningen att minska antalet självmord med minst tio procent till år 2020 

(WHO, 2013:17). 

Självmord är ett mångfacetterat och komplext fenomen med stor individuell variation 

där psykologiska, sociala, kulturella och samhälleliga faktorer är involverade i en ömsesidig 

påverkan (NASP, 2009:84). Särskilt framhålls psykisk ohälsa, krissituationer och brister i 

sociala förhållanden som bakomliggande och utlösande faktorer (WHO, 2014:44). 

Skyddande faktorer kan exempelvis handla om tillgången till socialt stöd, god 
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problemhanteringsförmåga eller en inneboende känsla av sammanhang och meningsfullhet 

(Socialstyrelsen, 2006:16). Socialstyrelsen menar att det krävs ansträngningar på olika nivåer 

för att förebygga och motverka självmord och att det är viktigt att myndigheter, hälso- och 

sjukvård och socialtjänst samverkar för att komma åt problemet (ibid., s.28). Socialpolitiska 

suicidpreventionsstrategier har utarbetats för att undanröja potentiella risker i såväl den 

fysiska som psykosociala miljön. Exempel på sådana åtgärder är montering av skyddande 

räcken på broar, att minska alkoholkonsumtionen i befolkningen samt främja goda 

levnadsvillkor hos marginaliserade grupper (ibid., s.21). 

Socionomer är den yrkesgrupp som i störst utsträckning möter högriskgrupper för självmord - 

ensamstående, arbetslösa, personer med psykisk ohälsa eller beroendeproblematik 

(Socialstyrelsen, 2006:24). Individers upplevelser av personliga problem och svårigheter 

påverkas till stor del av hur samhället och dess aktörer formulerar och konstruerar sociala 

problem (Meuwisse & Swärd, 2013:146). Socialarbetare har en viktig roll som aktiva 

deltagare inom, och således även medskapare av, den samhälleliga kontext som de arbetar i 

(Healy, 2014:10). Yrkesroll och förhållningssätt färgas också av kulturella, politiska och 

sociala betingelser vilket i sin tur kan få direkta konsekvenser för utsatta grupper genom 

bemötande, skapande av institutionella strukturer, åtgärder etc. (ibid., s.232). 

Försvårande omständigheter i arbetet med självmordsnära individer är det stigma som 

omgärdar självmordsproblematiken. Tabubeläggningen kan till viss del härledas till en 

historisk och kulturell kontext präglad av moralism samt juridiskt och kyrkligt fördömande 

(NASP, 2009:24). Fram till 1865 var självmord ett lagbrott i Sverige och särskilda 

restriktioner kring begravning för dödsfall pga självmord togs bort först 1908. Idag kan 

samhället träda in och omhänderta individer med hög suicidrisk med stöd i Lagen 

(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT). I den mediala debatten syns en ovilja att 

närma sig ämnet, vilket har förklarats av rädslan för en Werthereffekt, dvs att 

uppmärksammandet av en persons självmord riskerar att inspirera fler att begå samma 

handling (Phillips, 1974:340). Under 2000-talet har dock en omvänd imitationseffekt 

uppmärksammats, en s.k Papagenoeffekt. Självmordsrelaterad rapportering i media har visats 

ha en viss skyddande effekt, särskilt när konstruktiva copingstrategier presenteras 
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(Niederkrotenthaler, Voracek, Herberth, Till, Strauss, Etzersdorfer, Eisenwort, & Sonneck, 

2010:241).  I etiska regler för press, radio och TV står dock fortfarande att läsa att “stor 

försiktighet ska iakttas vid publicering av självmord och självmordsförsök” (PO). Särskild 

hänsyn ska tas till anhöriga och vad som eventuellt kan kränka privatlivets helgd (ibid.).  

Internets utveckling under de två senaste årtiondena har inneburit en radikal förändring i 

människors sätt att tillägna sig information, kommunicera och interagera (Holtz, Kronberger 

& Wagner, 2012:55). Idag är Internet en naturlig del av många människors vardag och det går 

inte att bortse från dess inverkan på samhälle och individ. I Sverige har 89 procent av 

befolkningen i åldern 16-85 år tillgång till Internet i hemmet. Internettillgången är störst 

bland 16-54-åringar och mer än tre fjärdedelar av personerna inom åldersspannet 16-85 år 

använder Internet dagligen (Statistiska centralbyrån, 2015:9). Utvecklingen kan beskrivas 

som ett skifte från att förstå Internet som informationsteknologi till att även inkludera 

interaktionsteknologi (Svenningsson et al., 2003:11ff). Datormedierad kommunikation har 

möjliggjort för människor att samtala om personliga, intima och tabubelagda ämnen men 

samtidigt förbli anonyma utan att avslöja vare sig social tillhörighet, kön, etnicitet eller 

ålder (Westerlund, 2013:35). I denna mediala form av mellanmänsklig interaktion skapas och 

upprätthålls olika versioner av den sociala verkligheten. Språket är en social handling som, bl 

a genom dess performativa roll, får praktiska konsekvenser för människor även utanför 

skärmen (Burr, 2013:4ff & Sveningsson et al., 2003:30). Upprättandet av intima relationer, 

kränkningar eller mobbning är exempel på sådana situationer (Svenningsson et al., 2003:23, 

30). Individuella föreställningar, normer och värderingar färgar på gott och ont våra 

internetbeteenden vilka i sin tur är sammanlänkade med rådande diskurser i samhället. 

Diskurser kan förstås som särskilda sätt att betrakta och förhålla sig till världen på. Utifrån ett 

diskursteoretiskt perspektiv är dessa diskurser dock aldrig helt fixerade och “stängda” utan 

ständigt föränderliga (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:26). 

Från forskningshåll råder en ambivalens kring huruvida Internet främst utgör en preventiv 

plattform eller innebär en påtaglig risk för suicidnära individer (Alao et al., 2006; Baume et 

al., 1997; Becker & Schmidt, 2004 & Niezen, 2013). Samtal om självmord förekommer idag 

på en mängd olika webbplatser där besökarna i många fall är unga (Horne & Wiggins, 2009; 
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Leonard & Toller, 2012; Westerlund, 2013 & Mars, Heron, Biddle, Donovan, Holley & Piper, 

2015). Webbplatser med självmordsförespråkande innehåll ökar i antal och kommunikationen 

sker allt oftare på diskussionsforum eller i chattrum, mellan flera användare och inte sällan 

med utgångspunkt i självmordsbekännelser (Westerlund, 2010:121ff). Internetanvändares 

kommentarer har visats ha betydelse för den som publicerar sina självmordstankar eller 

förhör sig om självmordsmetoder. Responsen kan såväl förstärka som reducera individens 

planer på att ta sitt liv (Baume, Cantor & Rolfe, 1997 & Westerlund, Hadlaczky & 

Wasserman, 2015).  

Utifrån bilden som tecknas ovan är självmord ett betydande socialt och individuellt problem 

som för med sig emotionella, fysiska och finansiella konsekvenser. Såväl 

självmordspreventiva insatser som efterarbete är resurskrävande för samhället och 

efterlevande lämnas med en sorg att hantera. De självmordsbenägna plågas av känslor av 

meningslöshet och hopplöshet och ett motstånd finns inför att söka professionell hjälp. Att 

inte bli förstådd är en vanlig upplevelse hos dessa individer och omgivningens föreställningar 

och bemötande spelar en stor roll (Beskow & Nyberg, 2016). Internet är en högst verklig 

social mötesplats där tankar, känslor och erfarenheter utbyts (Sveningsson et al., 2003:30). 

 Diskussionsforum online är en arena dit självmordsnära allt oftare vänder sig för att anonymt 

diskutera självmordsämnet och de utgör således en unik informationskälla där en annars 

svårtillgänglig grupps röster om det tabubelagda självmordsämnet kan höras (Westerlund, 

2013 & Holtz et al., 2012:56). Forskningsfältet har främst dominerats av studier som 

identifierat Internets preventiva eller skadliga inverkan på individers självmordsbeteenden. 

Frågan om hur de som är i stånd att ta livet av sig uppfattar och upplever problemet, samt hur 

deras utsagor tas emot av omgivningen kvarstår dock. 

Flashback Forum är ett internetbaserat diskussionsforum med högt i tak där åsikter och tankar 

fritt och anonymt kan yttras. Genom att studera självmordskommunikation på Flashback får 

vi insyn i hur individer agerar och interagerar i en miljö där samtal om självmord allt oftare 

äger rum. I interaktionen mellan diskussionsdeltagarna skapas olika slags berättelser vilka 

kan förstås som betydande för meningsskapande, identitetskonstruktion och förståelse av 

verkligheten (Johansson, 2005:83). Diskussionsdeltagarnas utsagor har analyserats utifrån 
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Franks teori om sjukdomsberättelser. För att skapa ordning i diskussionstrådarna samt 

synliggöra de diskurser som framträder har begrepp från Laclau och Mouffes diskursteori 

använts. Studien bidrar med ett inifrånperspektiv som inte prioriterats i tidigare forskning 

men som är ett viktigt och nödvändigt steg i ledet för att förebygga självmord, i synnerhet 

vad gäller gruppen unga där allt fler tar sitt liv.

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är studera och analysera diskursiva formuleringar och berättelsetyper i 

samtal om självmord på det internetbaserade diskussionsforumet Flashback Forum. 

Frågeställningar: 

1. Vilka diskurser framträder i kommunikationen om självmord på Flashback Forum? 

2. Hur kan utsagorna förstås och förklaras utifrån Franks teori om sjukdomsberättelser? 

1.2. Disposition

Uppsatsen är uppdelad i fem avsnitt. I det inledande avsnittet presenteras studiens bakgrund 

och problemformulering vilket leder fram till syfte och frågeställningar. Därefter redogörs för 

det rådande kunskapsläget där både svensk och internationell forskning på området 

presenteras. Sökprocessen och vilka avgränsningar som gjorts står att läsa i samma avsnitt. 

Det tredje avsnittet behandlar teoretiska perspektiv och metod. Urval- och bearbetnings-

process avhandlas också här följt av en diskussion kring studiens tillvägagångssätt validitet, 

reliabilitet, generaliserbarhet samt etiska överväganden. Fjärde avsnittet avser resultat och 

analys och i avsnitt fem diskuteras resultatet i förhållande till bakgrund och tidigare 

forskning. Avslutningsvis går litteraturhänvisningar att finna i en referenslista. 
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2. Forskningsöversikt 

I detta avsnitt presenteras en överblick av det rådande forskningsläget avseende svenska och 

internationella studier på området. Den tidigare forskning som inhämtats behandlar 

självmordsämnet med koppling till Internet på ett eller annat vis. Även sökprocess och 

avgränsningar redogörs för här. 

2.1. Sökprocess 

Databaserna som använts under sökprocessen är EBSCO Discovery Service (EDS),  Pro 

Quest Social Sciences, Google Scholar och Libris. Initialt användes sökorden självmord*, 

internet*, kommunikation* och diskurs*. Vidare innefattade sökningen även engelska 

begrepp: suicide*, communication*, discourse* och cybersuicide*. Ett medvetet 

urvalskriterium var att endast söka på kollegialt granskade (peer reviewed) vetenskapliga 

artiklar för att hålla en så hög vetenskaplig nivå som möjligt. Eftersom det svenska 

forskningsfältet är relativt begränsad har även en avhandling av Michael Westerlund (2010) 

inkluderats. Gemensamt för den forskning om självmord som inkluderats i översikten är en 

tydlig förankring till Internet. Studier som endast fokuserat på självmord som fenomen har 

exkluderats.  

2.2. Tidigare forskning med fokus på sökträffar

Såväl internationella som svenska forskare har studerat vilken information internetanvändare 

exponeras för genom att söka på självmordsrelaterade begrepp (Biddle, Donovan, Hawton, 

Kapur & Gunnell, 2008; Recupero, Harms, Noble, 2008 & Westerlund, 2010). Biddle och 

kollegor (2008) utgick från de mest populära sökmotorerna i Storbritannien och studerade de 

tio första träffarna på sökbegrepp relaterade till självmordshandlingar (t ex “most effective 

methods of suicide” eller “easy suicide methods”) vid två skilda tillfällen med sju års 

mellanrum. Vid det första söktillfället dominerades nära 30 procent av totalt 480 webbplatser 

av en icke avvisande eller uppmuntrande attityd till självmordshandlingar. Detta yttrade sig 

exempelvis i form av sakliga och tekniska beskrivningar av självmordsmetoder eller chattrum 

där metodernas effektivitet utvärderas och diskuteras. En fjärdedel bedömdes istället vara 

suicidpreventiva webbplatser där stödjande åtgärder erbjöds eller där avsändarna tydligt 
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positionerade sig emot självmordshandlingar. En begränsning med studien som forskarna 

själva anger är att sökningen endast inbegrep konkreta metoder vilket kan förklara övervikten 

av självmordsförespråkande webbplatser i träfflistan. Detta tillvägagångssätt motiverades 

med att de främst ville kartlägga vilken information en suicidnära person hittar via 

sökmotorerna (Biddle, Derges, Mars, Heron, Donovan & Potokar, 2015).

I en svensk kvalitativ innehållsanalys använde Westerlund sökorden “självmord” och 

“suicide” på sökmotorn Google år 2005 och 2009. På Google har antalet träffar på 

“självmord” nästan tiodubblats och ”suicide” dubblerats under tidsperioden (Westerlund, 

2010). Trots att Westerlund, till skillnad från Biddle m.fl, gjorde en neutral ämnessökning 

hamnade webbplatser innehållande självmordsmetoder högt upp i träfflistan. Däremot 

utgjorde de suicidförespråkande webbplatserna endast en liten del av den totala antalet 

sökträffar.  År 2009 bestod en övervägande majoritet (84 procent) av avsändarna av 

myndigheter, organisationer och företag och innehållet präglades främst av suicidpreventiv 

envägskommunikation. Resterande 16 procent (en ökning sedan 2005) bestod av privata 

avsändare där innehållet kan betraktas som självmordsförespråkande eller -tolererande och 

där kommunikationen sker mellan flera deltagare, ofta med utgångspunkt i självmords-

bekännelser. Såväl Biddle m.fl. som Westerlund konstaterar att självmordsförespråkande 

webbsidor är mycket lättillgängliga, väl synliga samt har ökat i omfattning medan de 

suicidpreventiva webbsidorna över tid hamnat på mer avlägsna placeringar i träfflistorna. 

2.3. Statistiska samband 

Data genererad av sökmotorer har även intresserat McCarthy (2010). I en amerikansk studie 

fann han ett samband mellan antalet sökningar på självmordsrelaterade termer (t ex “suicide”, 

“teen suicide”) och antalet självmord och avsiktligt självskadebeteende i landet. Till skillnad 

från de forskare som egenhändigt sökt på självmordsrelaterade termer (Biddle et al., 2008; 

2015 & Westerlund, 2010) utgick McCarthy från befintliga sökvolymer och tjänsten Google 

Trends sammanställningar över förändringar i sökaktivitet. Sökvolymerna jämfördes med 

statistik över självmord och avsiktlig självskada hämtad från den amerikanska myndigheten 

Central of Disease Control. Ett negativt samband kunde utläsas för befolkningen som helhet, 
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dvs ju högre sökvolym desto lägre självmordsantal, medan ett positivt samband gällde för 

unga (15-25 år), dvs en ökning i sökvolym korrelerade med en ökning i självmordsstatistiken. 

Enligt McCarthy indikerar sambanden på att majoriteten av sökningarna på 

självmordsrelaterade begrepp syftar till att få hjälp att reducera självmordstankarna, men att 

unga i större utsträckning än befolkningen som helhet använder Internet i självdestruktiva 

syften. Utifrån resultatet framhåller forskaren en möjlighet att predicera självmordsrisken 

bland unga genom att övervaka självmordsrelaterad sökaktivitet (McCarthy, 2010). Resultatet 

berättar något viktigt om en samhällsutveckling som kommit att innebära att fler unga begår 

självmord och att den självmordsrelaterade internetanvändningen ökar inom åldersgruppen. 

Slutsatserna kring huruvida det ena föranleder det andra bör dock betraktas med försiktighet. 

Självmords- och självskaderelaterad internetanvändning har även i en annan studie visat sig 

vara relativt vanligt bland unga, framförallt bland unga med självmordstankar (Mars, Heron, 

Biddle, Donovan, Holley & Piper, 2015). Av de 4000 deltagarna i en tvärsnittsstudie med 

syfte att kartlägga mönster bland unga internetanvändande självskattade 22,5 procent att de 

besökt självmordsrelaterade webbplatser. Deltagare med självmordstankar rapporterade mest 

frekvent självmordsrelaterad internetanvändning. I kontrast till McCarthys tolkning, dvs att 

många unga använder Internet i destruktiva syften, visar Mars m.fl. att de besökta 

webbplatserna varierade i innehåll - alltifrån vad forskarna ansåg vara potentiellt skadligt till 

sådant som istället betraktades som stödjande och hjälpande.

2.4. Internets potentiella inverkan på självmordsbeteende

Några av de mest tongivande och tidiga forskarna som studerat självmordskommunikation på 

Internet är Baume m.fl. (1997). Under en period studerade forskarna tre personer som via 

inlägg på den mest omtalade självmordsförespråkande webbplatsen, alt.suicide.holiday, 

meddelat att de övervägde självmord. Personerna hade initialt en ambivalent inställning inför 

handlingen, men självmordsplanerna förstärktes successivt genom uppmuntran från andra 

forumdeltagare. Andra deltagares kommentarer verkar även ha utgjort ett hinder för att söka 

hjälp eller backa ur. En slutsats forskarna drar är att relationerna som socialt isolerade 

individer skapar på Internet är inflytelserika och betydelsefulla. 
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Det internationella forskningsfältet har även på senare år dominerats av studier av Internets 

potentiella inverkan på individer som delar sina självmordsintentioner online. Många fall har 

lyfts där individer med hjälp av metoder eller via kontakter på Internet begått eller försökt 

begå självmord (Becker, Mayer, Nagenborg, El-faddagh & Schmidt, 2004; Alao et al., 2006 

& Rajagopol, 2004). På särskilda webbplatser kan exempelvis självmordspakter ingås, vilket 

innebär att två eller flera individer avtalar om att begå självmord tillsammans på en given 

plats och tid (Rajagopol, 2004). I linje med resonemanget om en Werthereffekt framhåller 

forskare risken att diskussionsforum där självmordsämnet behandlas kan tänkas locka 

internetanvändare att imitera andra användares självmordsbeteenden (Alao et al., 2006 & 

Becker & Schmidt, 2005). Chattrum och självmordsorienterade diskussionsforum varierar 

dock i kvalitet och utformning - vissa forum förbjuder beskrivningar av konkreta 

självmordsplaner och uppmanar istället de psykiskt plågade att söka hjälp (Becker & 

Schmidt, 2005). En del forum kan även fylla en viktig preventiv funktion för de 

självmordsbenägna som söker virtuellt stöd (Westerlund, 2010:255). Tankar och känslor som 

i andra sammanhang ofta betraktas som socialt avvikande accepteras och godkänns i 

chattrummen. Anonymiteten uppmuntrar till öppenhet och intimitet. Likt gruppterapi kan 

likasinnade mötas, stärka och bekräfta varandras identiteter och en känsla av samförstånd och 

gemenskap kan infinna sig (Niezen, 2013).

2.5. Samtal om självmord i diskussionsforum och chattrum

Möjligheten att kommunicera anonymt på Internet har medfört att tabubelagda och känsliga 

ämnen har flyttat från det privata till det offentliga (Westerlund, 2013). Samtal om självmord 

förekommer idag på en mängd olika diskussionsforum, vilka forskare utifrån skilda 

frågeställningar intresserat sig för att analysera (Horne & Wiggins, 2009; Leonard & Toller, 

2012; Westerlund, 2013). Diskussionsforum har exempelvis i Horne och Wiggins (2009) 

studie visat sig vara platser där självmordsidentitet och autenticitet kan prövas och valideras 

av andra forumdeltagare. Syftet med deras studie var att undersöka hur deltagarna presenterar 

sig själva samt vilken respons identitetskonstruktionerna fick. Utifrån en psykologisk 

diskursanalys tolkades innehållet i totalt över 300 kommentarer i diskussionstrådar på 
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internetforum för personer med självmordstankar. Forskarna fann att självmordsidentiteten 

konstrueras redan i det första inlägget genom att deltagarna presenterar sig som autentiskt 

suicidala (“on the edge”) (ibid.). 

Diskussionsforum och chattrum har även studerats i syfte att synliggöra attityder, 

föreställningar och reaktioner på självmordshandlingar (Leonard & Toller, 2012; Westerlund, 

2013 & Westerlund, Hadlaczky & Wasserman, 2015). I en tematisk innehållsanalys 

studerades exempelvis 500 kommentarer på MyDeathSpace, ett forum kopplat till det sociala 

nätverket MySpace, i vilket avlidna medlemmars dödsfall publiceras och diskuteras 

(Leondard & Toller, 2012). Kommunikationen kretsade kring följande teman: sympati för den 

döde och anhöriga, beklagan, självmordsmetoder, möjliga förklaringar samt dömande 

attityder. Forskarna menar att den inneboende anonymiteten i datormedierad kommunikation 

bidrar till mer ohämmade uttalanden. Stereotypa föreställningar och negativa gruppnormer 

kan därmed förstärkas och redan avvikande grupper ytterligare marginaliseras (ibid.). 

I en fallstudie av ett särskilt omdebatterat självmord som livesändes på diskussionsforumet 

Flashback analyserade Westerlund m.fl. (2015) kommentar innan, under och efter 

självmordshandlingen. En kombinerad kvantitativ och kvalitativ analysmetod användes och 

resultatet visar att nära hälften av diskussionsdeltagarna ansåg att direkt uppmuntran och 

passivitet i kommentarsfältet bidrog till att självmordet fullbordades (jmf Baume et al., 1997). 

 Majoriteten (69 procent) ansåg att handlingen borde eller hade kunnat förhindras. Westerlund 

m.fl. (2015) betonar därför vikten av ökad medvetenhet och förståelse kring hur 

självmordsbenägna kommunicerar om självmord samt hur dessa individer bemöts på 

diskussionsforumen. 

För att kunna uttala sig om självmordskommunikation i andra sammanhang än det specifika 

Flashbackfallet har Westerlund även studerat hur självmordsdiskurser konstrueras och 

rekonstrueras på suicidforumet SUIGUI CHAT (Westerlund, 2013). Mer specifikt fokuserade 

Westerlund på kännetecken hos forumanvändarna, varför de vänt sig dit samt vilket 

språkbruk som används. Samtalstexter om självmord insamlades genom virtuell etnografi och 

analyserades utifrån tematisk analys med nyckelbegrepp från Faircloughs kritiska 
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diskursanalys där texter placeras i sin sociokulturella kontext och ofta två eller fler diskurser 

konkurrerar. I studien framträder en självmordsförespråkande diskurs som i huvudsak bygger 

på en idé om självmord som en acceptabel lösning på livsproblem där personen själv ansvarar 

för vilka val som görs. Motsatsdiskursen uttrycks i ett tydligt missnöje och genom kritik 

riktad mot psykiatri och andra samhällsinstitutioner (ibid.). 

2.6. Sammanfattning

Forskning visar att internetbaserad kommunikation å ena sidan utgörs av hjälp och stöd och å 

andra sidan av sakliga och detaljerade beskrivningar av effektiva självmordsmetoder. Fokus 

har legat på att identifiera Internets preventiva liksom skadliga inverkan på individers 

självmordsbeteenden. Vidare framkommer att det, i takt med en snabb teknologisk framfart, 

skett en expansion av självmordsförespråkande eller -tolererande webbplatser med främst 

användaregenererat innehåll. Flera självmordsfall har uppmärksammats från forskarhåll där 

Internet varit inblandat på ett eller annat vis, exempelvis i form av påtryckningar från andra 

internetanvändare (se t ex Westerlund, 2010; Baume, 1997, Alao et al., 2006). Men i öppna 

och anonyma dialoger tillåts individer även diskutera ett tabubelagt och många gånger 

nedtystat ämne, vilket för vissa kan upplevas som lindrande (Westerlund, 2010 & Biddle et 

al., 2015). Samtal mellan deltagare i olika diskussionsforum och chattrum har visats bidra till 

känslor av gemenskap där den “suicidala identiteten” kan stärkas och bekräftas (Niezen, 

2013; Westerlund, 2010; Baume et al., 1997). 

Självmordskommunikation på Internet är ett mångfacetterat och komplext område som 

förändrats över tid. Området har främst studerats ur ett psykologiskt perspektiv - ofta med 

klinisk inriktning, vilket också kan tänkas ha en inverkan på den kunskap som produceras. 

Vad som tillmäts betydelse under forskningsprocessen är alltid till viss del avhängigt 

forskarens egen förförståelse och preferensramar (Bryman, 2011:368).  Kunskapsfältet i 

Sverige är relativt begränsat och domineras av medie- och kommunikationsvetaren Michael 

Westerlund. Hans huvudsakliga forskningsintresse är riktat mot den datormedierade 

kommunikationens inverkan på individer och samhälle. Westerlund (2010, 2013) betonar 

vikten av ökad kunskap om hur individer kommunicerar kring självmord på Internet och hur 
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denna kommunikationsplattform kan användas i preventivt syfte. Westerlunds studier är 

begränsade i det avseendet att ena studiens empiri är inhämtad från ett uttalat 

självmordsförespråkande forum där endast likasinnade får delta i diskussionerna. I den andra 

studien består det material som studerats av kommentarer kring ett enskilt fall. I vår studie 

har självmordskommunikation studerats och analyserats i en kontext där vem som helst med 

tillgång till Internet kan delta i samtalen och där olika åsikter och upplevelser av fenomenet 

kan höras.

 

3. Teoretiska perspektiv och metod

Syftet med studien är studera och analysera diskursiva formuleringar och berättelsetyper i 

självmordskommunikationen på Flashback Forum. Då vi strävat efter en förståelse för 

internetanvändarnas upplevelsevärld, utifrån deras egna ord och beskrivningar, låg ett 

kvalitativt angreppssätt nära till hands (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005:92). Dock 

möjliggör varken det empiriska underlaget eller diskursanalys som metod ett holistiskt 

perspektiv i det avseendet. Materialet är begränsade iom att kommunikationen på Flashback 

sker anonymt och att vi därför inte vet något om individerna bakom utsagorna. Diskursteori 

har kritiserats för att ingen särskild vikt läggs vid bakgrundsvariabler. På Internet är 

kommunikationen framförallt textualiserad varför analysen har koncentrerats till texters 

organisering kring språket. Diskursanalys kan användas för att skapa ordning och 

sammanhang i textmassor samt synliggöra generella, ofta förgivettagna, tankemönster. 

Språket är en central aspekt av diskursanalysen, och diskursanalytiker hävdar att vårt tillträde 

till verkligheten alltid går genom språket, samt att allt meningsskapande sker diskursivt 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013:103).  

Ett diskursteoretiskt angreppssätt har tillämpats genomgående i uppsatsen vilket presenteras 

mer utförligt under rubriken Diskursteori. Teorin vilar på vissa grundläggande filosofiska 

premisser om vetenskap och kunskapsproduktion och angreppssättet kan därför hanteras som 

en metodologisk och teoretisk helhet snarare än en enskild analytisk metod (ibid., s.10). 

Eftersom teori och metod kan ses som sammanlänkade presenteras dessa två delar under 
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samma avsnitt. Begrepp från teorin har använts för att skapa ordning i materialet och 

kartlägga hur mening konstrueras i utsagorna. Franks (1995) teori om sjukdomsberättelser 

har använts för ett vidgat perspektiv i analysen av självmordskommunikationen där 

diskussionsdeltagarna kan liknas vid “sårade historieberättare”. I detta avsnitt redogörs även 

för Flashback, urval och bearbetningsprocess. Vidare diskuteras validitet, reliabilitet, 

generaliserbarhet samt etiska aspekter. 

3.1. Socialkonstruktionism

Socialkonstruktionismen är en tradition som har haft stora variationer över tid och olika 

anhängare har definierat perspektivet på olika sätt (Burr, 2003:16). Enligt Burr (2003:2ff) 

finns dock ett antal grundpremisser som inte går att bortse från, exempelvis en kritisk 

positionering mot förgivettagen kunskap. Det är nödvändigt att ifrågasätta mer eller mindre 

omedvetna antaganden om oss själva och hur världen är beskaffad (ibid., s.3). Perspektivet 

motsätter sig därmed den positivistiska kunskapssynen där vetenskap ses som ett resultat av 

objektiva observationer och insamling av mätbara fakta. 

Socialkonstruktionismen utgår från att all kunskap konstrueras genom sociala processer. 

 Mellanmänsklig interaktion spelar en central roll och det är via språket som kunskap skapas, 

omskapas och upprätthålls (ibid., s.8). Människans syn på världen betraktas som historiskt 

och kulturellt betingat och måste alltså förstås i sin aktuella kontext. Hur fenomen tolkas och 

kategoriseras avgör människors agerande och får således direkta sociala konsekvenser (ibid., 

s.4f).

3.2. Strukturalism och poststrukturalistisk språkfilosofi

Synen på språket som ett eget system utanför den verklighet som det hänvisar till härrör från 

en strukturalistiskt språkvetenskaplig tradition som är starkt förknippad med Saussures idéer 

från tidigt 1900-tal. Förhållandet mellan språk och verklighet är enligt Saussure godtyckligt, 

och det är genom att tillskriva olika begrepp en bestämd innebörd som världen blir begriplig. 

Anhängare till poststrukturalismen förstärker ytterligare de delar av strukturalismen som 
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ifrågasätter begrepps absoluta betydelse, och utvecklar idéen om språkbruket som ett 

föränderligt socialt fenomen. Det framhålls att det är i det sociala rummet som 

betydelsebildande strukturer fixeras (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:16f). 

Diskursanalytiska angreppssätt grundar sig i strukturalistisk och poststrukturalistisk 

språkfilosofi där språket ses som skapare av verkligheten (ibid., s.15). Diskurser har 

avgörande betydelse för människors sätt att tänka, handla och tala och språkbruket bör ses 

som representationer av verkligheten snarare än en återgivning av en “sann” existerande 

verklighet. Genom produktion och konsumtion av text, en s.k diskursiv praktik, sker en 

utsortering av en större verklighet och på så vis konstrueras den sociala värld vi lever i. Den 

fysiska världen kan således inte betraktas separat utan tillmäts betydelse och mening genom 

diskurs (ibid.). Diskursteorins grundare Ernesto Laclau och Chantal Mouffe framhåller, i 

poststrukturalistiskt anda, tecknens relation till andra tecken som avgörande för vilken 

betydelse som läggs i begreppen snarare än deras relation till en referent, samt att innebörden 

skiftar utifrån det sammanhang i vilket de används (ibid., s.17).  

 
3.3. Diskursteori som textanalytiskt verktyg

Innebörden av begreppet diskurs varierar beroende på sammanhang och vilken vetenskaplig 

disciplin som anläggs. Mycket förenklat kan en diskurs definieras som ett “bestämt sätt att 

tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:7). Laclau och Mouffes 

diskursteori har i denna studie använts för att förstå hur sociala fenomen konstrueras 

diskursivt samt hur olika begrepp kan relateras till varandra (ibid., s.31). Syftet med 

diskursteoretisk analys är att belysa kampen mellan olika diskurser och den mer eller mindre 

synliga betydelsebildande processen. Människor tenderar att se vissa betydelser som fixerade 

och därmed motståndskraftiga för förändring när de i själva verket är rörliga och ständigt 

förhandlingsbara (ibid., s.45). Den diskursteoretiska ansatsen kan tillämpas på i princip alla 

sociala företeelser då utsagorna i sig utgör själva studieobjektet (Wreder, 2005:45) 
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Laclau och Mouffe använder ett brett diskursbegrepp där alla sociala fenomen behandlas 

diskursivt - ingen skillnad görs mellan diskursiv och icke-diskursiv social praktik utan 

diskurs ses som något totalt konstituerande för den sociala världen (Bergström & Boréus, 

2012:364). Varje objekt skapas som ett diskursobjekt och kan inte konstituera sig självt - men 

därmed inte sagt att det inte finns en värld som existerar utanför tankeverksamheten. 

Händelser kan ske oberoende av människors vilja men hur de tolkas och konstrueras av 

omvärlden är beroende av diskurs. Exempelvis kan en tsunami konstrueras antingen som ett 

naturfenomen eller ett straff från Gud beroende på diskursiv utgångspunkt (Laclau & Mouffe, 

2001[1985]:161). Det diskursteoretiska angreppssättet står i bjärt kontrast till Faricloughs 

kritiska diskursanalys som gör en åtskillnad mellan diskursiv och social praktik och menar att 

det finns ett dialektiskt förhållande dem emellan (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:26). 

Diskursteorin innefattar ett antal analysbegrepp som är användbara för att beskriva diskursers 

innehåll. Tecken kan förstås som ord eller begrepp som ges olika innebörd och mening 

beroende på vilka föreställningssystem som är rådande inom ett visst fält. Nodalpunkter, eller 

noder, kallas de centrala och betydelsefulla tecken i en diskurs som fungerar som en 

mittpunkt runt vilken andra tecken positionerar sig i ekvivalenskedjor och därigenom får 

betydelse (se modell 1) (Laclau & Mouffe, 2008[1985]:168). Tecken som kan ha en central 

plats inom olika diskurser och som saknar fixerad betydelse benämns flytande signifikanter. 

Olika diskurser för en ständig kamp om vilken betydelse och innebörd som olika tecken ska 

innehålla (Bergström & Boréus, 2012:365ff). 

Samtliga tecken som ryms inom en viss diskurs kallas moment när betydelsen fixerats och 

fått mening genom att placeras i relation till andra tecken (s.k artikulation) (Laclau & 

Mouffe, 2008[1985]:157ff). Moment riskerar dock alltid att bli element, vilket är mångtydiga 

tecken vars mening ännu inte fixerats. Den diskursiva kampen ringar in just detta, dvs 

försöket att göra element till moment och på så vis fixera betydelsen, reducera andra 

tolkningsmöjligheter och därmed uppnå hegemoni (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:33ff). 

En given diskurs kan dock aldrig slutgiltigt fixera betydelsen, varför konflikterna är ständigt 

pågående (Laclau & Mouffe, 2008[1985]:167). Den betydelsebildande processen är med 
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andra ord kontingent, dvs möjlig men inte nödvändig (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:45). Exempelvis får begreppet “kropp” en andlig innebörd i relation till “själ” inom en 

religiös diskurs. I en medicinsk diskurs framhävs istället andra betydelser kopplade till 

kroppen vilket illustrerar hur begrepp omöjligt kan konstruera sig själva, utan ges betydelse 

först genom en artikulerande praktik (Laclau & Mouffe, 2008[1985]:157). I förhållandet 

mellan kontingens och permanens uppstår dock en paradox vilket har gett upphov till kritik. 

Iom att teorin endast behandlar begreppen diskurs och det diskursiva fältet, där det 

sistnämnda inbegriper allt utanför den aktuella diskursen, bortser Laclau och Mouffe från vad 

Fairclough och Foucault benämner diskursordning. Begreppet syftar på ett socialt fält där fler 

skilda diskurser till viss mån opererar samtidigt - inte enbart i konkurrens utan även i 

samförstånd med varandra. Diskursteorin saknar ett sådant begrepp och Laclau och Mouffe 

utelämnar därmed att olika diskurser kan dela vissa gemensamma självklarheter inom samma 

domän (Winther Jørgensen  & Phillips, 2000:64). I denna studie har vi därför valt att 

inkludera begreppet diskursordning, såsom det används ovan, i  analysen av deltagarnas 

utsagor.  

Diskursteorin har vidare kritiserats för att överskatta möjligheten till förändring och blunda 

för grupper och individers olika förutsättningar när det gäller att artikulera element och skapa 

nya tillslutningar. Teorin tar inte hänsyn till några individuella bakgrundsvariabler, vilket 

starkt har kritiserats av andra analytiker. Att bortse från personliga faktorer kan ge sken av en 

jämlikhet som inte existerar, en s.k maktblindhet (Wreder, 2007:47). Fairclough är en av flera 

kritiker som framhåller att strukturella beroendeförhållanden (t ex klass, kön eller etnicitet) 

existerar i sociala praktiker samt utgör hinder för förändring och begränsningar för mindre 

priviligierade grupper. Genom att fokusera på kontingensen förbiser Laclau och Mouffe 

sådana begränsningar. De framhåller i sin tur att alla aktörer ska ses som subjektspositioner 

som sedimenterats av diskurserna och att inte alla har tillgång till samma subjektspositioner. 

Laclau och Mouffes svar på kritiken är dock hypotetisk i sin karaktär och saknar tydlig 

teoretisering (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:63). Även vi är av uppfattningen att 

subjekten bakom utsagorna samt strukturella betingelser är betydelsefulla och inte utan vidare 

bör bortses från. Dock har vi i denna studie saknat tillgång till information om 

diskussionsdeltagarnas kön, ålder, etnicitet eller andra identitetsmarkörer och har iom detta 
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riktat vår uppmärksamhet mot innehållet i deras utsagor. Det har därför varit motiverat att 

tillämpa ett diskursteoretiskt perspektiv. Individen bakom inläggen och hur utsagorna har 

tillkommit är inom detta angreppssätt inte av största intresse (Wreder, 2007:45). Att uttala oss 

om bakgrundsfaktorers inverkan har således inte heller varit vårt huvudsyfte.  

���

 Modell 1. Tecken kopplas till varandra genom en ekvivalenskejda och fyller nodalpunkten med mening. 

Wreders analysmodell 

Laclau och Mouffes begreppsapparat är högst teoretisk och några konkreta och rent 

metodologiska riktlinjer presenteras inte av författarna. Vi har därför tagit stöd i Wreders 

(2007) mer praktiska analysmodell som den utvecklats utifrån Laclau och Mouffes 

diskursteori. I modellens första steg identifieras tecken i diskussionsdeltagarnas utsagor som 

diskurser centreras kring. Steg två består i att beskriva de diskurser som framträder genom att 

lokalisera nodalpunkter och flytande signifikanter i dessa diskurser samt undersöka hur 

moment/element länkas till dessa. I det tredje och sista steget undersöks diskursens 

inkluderande och exkluderande verkningar i syfte att kartlägga vad som ryms inom diskursen 

och vad som därmed stängs ute samt vilka konsekvenser detta får (ibid., s.36) 

3.4. Arthur W. Franks teori om sjukdomsberättelser 

Berättande är det medel som används för att återskapa och tala om olika händelser. I 

berättandet formas vår historia, vår sociala verklighet och vår personliga identitet. Identiteten 

kan även betraktas som en berättelse i sig (Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008:30) I ljuset av 

detta resonemang blir det intressant att försöka förstå dessa berättelser i termer av såväl 

struktur som innehåll (Johansson, 2005:94). Enligt Arthur W. Franks (1995) teori om 
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sjukdomsberättelser kan sjuka individer betraktas som “sårade historieberättare”. Han ställer 

sig kritisk mot den i samhället dominerande synen på sjuka som passiva offer och mottagare 

av vård. Iom att den sjuke aktivt gör lidandet till en historia omvandlar denne sitt öde till 

erfarenheter värda att berätta om, menar Frank. Sjukdomen skiljer kroppen från friska 

kroppar men berättelsen för också människor samman i ett gemensamt lidande. Den som 

berättar en sjukdomsberättelse söker sin sjukdoms sanna identitet och kanske t om kärnan i 

det egna jaget, och berättelsen blir ett nödvändigt steg i denna process. Sjuka individer 

berättar förvisso unika historier men berättelserna författas utifrån mönster och 

berättelseformer som samhället erbjuder. Sådana berättelser kan ses som kulturella arketyper 

inlagrade i litteratur, film, konst etc. Frank presenterar tre renodlade berättelsetyper som 

beskriver och ramar in sjukdom på olika sätt. Alla tre kan förekomma i de flesta 

sjukdomsberättelser samtidigt men en berättelseform dominerar oftast handlingen vid ett 

särskilt skede för att sedan skifta eller överskuggas av en annan (ibid., s.75f). 

Varje berättelse speglar såväl kulturella som individuella preferenser. Styrkan i dessa 

betingelser kan utgöra ett hinder för att kunna lyssna till de sjuka - såväl i enskilda möten 

som i kontakten med institutioner. Enligt Frank finns det en risk att den som lyssnar styr de 

sjukas berättande i riktningen mot en viss typ av berättelse och på det sättet blir alternativa 

berättelser inte hörda (ibid., s.77). 

Berättelsen om återställning 

Den återställande berättelsen är den dominerande sjukdomsberättelsen. I vår samtid anses 

“frisk” vara människans normaltillstånd, vilket den sjuke därför till varje pris ska återställas 

till. Berättelsen återspeglar inte bara individens naturliga önskan om att tillfriskna och förbli 

frisk utan berättelsen är också inlärd och reproducerad genom exempelvis massmedias och 

institutioners gestaltningar av hur sjukdom borde berättas. Bakom dessa institutionella 

berättelser finns det moderna samhällets förväntan på att det för varje lidande finns ett 

botemedel. Berättelsen om återställande strävar efter att omvandla mysteriet som omgärdar 

lidande och död till ett hanterbart och “lösbart pussel” (ibid., s.80). En sjuk individs önskan 

om att bli återställd förstärks således av omgivningens förväntningar på återställande 

berättelser (ibid., s.77ff). 
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Berättelsens handling kan beskrivas som “igår var jag frisk, idag är jag sjuk men imorgon 

kommer jag vara frisk igen” och berättelsen har med andra ord ett lyckligt slut - ett status qou 

ante för den sjuke individen. Återställande berättelser kan berättas prospektivt, retrospektivt 

eller institutionellt (ibid., s.77). I återställande berättelser spelar botemedlet huvudrollen - 

antingen i form av själva läkemedlet eller läkaren (ibid., s.115). Det medicinska perspektivets 

ensidiga fokus på botemedel reducerar möjligheten till andra typer av sjukdomsberättelser 

(ibid., s.83). 

Sjukdomsuppkomsten beskrivs som en oturlig skada på kroppen som kan botas och jaget ses 

som åtskild från kroppen. Jaget är inte sjukt utan kroppen har en sjukdom (ibid., s.84f). 

Fokus i berättelsen är således inte att förstå skadans uppkomst utan snarare hur skadan kan 

repareras. För återställning krävs reparation och reparation är nära sammanlänkat med ett 

mekaniskt synsätt där sjukdom normaliseras - precis som bilen eller TV:n kan kroppen gå 

sönder och behöva fixas (ibid., s.88). 

Berättelsen om kaos 

Kaosberättelsen är återhämtningsberättelsens motpol och inbegriper en föreställning om att 

livet inte kan bli bättre (ibid., s.97). Kaosberättelser är just kaotiska iom frånvaron av en 

given berättelsestruktur - händelser berättas som livserfarenheter i realtid (“och sen och sen 

och sen”) utan logiskt sammanhängande sekvenser eller kausalitet. Ofta är berättaren 

överväldigad av oförutsägbarheten som sjukdomen för med sig. Kaosberättelsen är därför 

svår att höra och berättaren anses inte uppge en “riktig” historia. Den som berättar anses inte 

heller leva ett “riktigt” liv, eftersom livet precis som historier förväntas innehålla ett logiskt 

och temporalt händelseförlopp (ibid., s.99). 

Kaosberättelser är enligt Frank en form av anti-berättelser - de kan inte höras utan endast 

levas. För att berätta om kaos krävs ett reflektivt förhållningssätt som i sin tur förutsätter att 

individen har distanserat sig från kaoset. Detta är omöjligt för någon som lever i en 

kaosberättelse - men därmed inte sagt att sådana röster inte kan identifieras (ibid.). Individen 

i en kaosberättelse beskriver sig själv som en medpassagerare utan kontroll över livets 

oförutsägbarhet. Den sjuka individens avsaknad av kontroll förstärks av sjukvårdens 
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oförmåga att bemöta sjukdomsberättelsen. Människan är resilient men det är inte denna 

återhämtningsförmåga kaosberättaren framhåller i sin berättelse - hen söker istället 

erkännande för sin fullständigt kaotiska upplevelse. Berättelsen om kaos avslöjar sårbarhet, 

rädsla och meningslöshet. Den som är mitt uppe i en kaosberättelse kan av en utomstående 

upplevas som egocentrisk pga upptagenheten av sig själv och sitt kaos. Därför kan berättelsen 

vara påfrestande och svår att höra på (ibid., s.97). Utmaningen för omgivningen i bemötandet 

av en kaosberättelse ligger inte i att styra berättaren från sina känslor utan att lyssna till själva 

berättelsen (ibid., s.101). 

Berättelsen om sökande 

Berättelser om sökande erkänner lidandet och accepterar sjukdomen. Sökandet efter 

sjukdomens mening, för den enskilda individen samt för omvärlden, är centralt inom dessa 

berättelser. I berättelsen finns en övertygelse om att erfarenheten och insikterna sjukdomen 

för med sig är värdefulla. Berättaren eftersträvar inte enkom en återhämtning utan sjukdomen 

ses som en resa där resan i sig är en betydande del av målet. Genom att ge sjukdomen mening 

återtas kontrollen över en kaosartad situation. Berättelsen om sökande ger den sjuka 

individen en röst och tillåter denne att vara huvudroll i sin egen historia där kaoset kan hållas 

i schack (ibid., s.115). Ur kriser kommer styrka och förändring och sjukdomen blir 

drivkraften bakom en personlig utveckling. Dessa erfarenheter och insikter är viktiga att föra 

vidare till andra och fungerar ofta som inspirerande exempel (ibid., s.118). Att berätta om den 

positiva utveckling som lidandet medfört och vara vägledande för andra innefattar också ett 

moraliskt ansvar (ibid., s.128). 

3.5 Tillvägagångssätt 

3.5.1 Urval

I strävan efter att ta del av ett brett spektrum röster i samhället valde vi i inledningsstadiet av 

datainsamlingen att utgå från Sveriges två största internetbaserade diskussionsforum - 

Familjeliv.se och Flashback.org (Svenskaforum.se). Efter en initial sökning på “självmord” 

blev det dock tydligt att diskussionstrådarna på Familjeliv var begränsade i antalet inlägg. 
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Eftersom trådar med fler svar från flera olika användare är att föredra, då dessa ger en bättre 

inblick i utvecklingen av diskurser, valdes Familjeliv bort tidigt i urvalsprocessen (Holtz et 

al., 2012). 

3.5.2. Flashback Forum

Flashback Forum har i dagsläget drygt en miljon medlemmar och totalt över 53 miljoner 

inlägg vilket gör diskussionsforumet till ett av de största i Sverige (Flashback.org). Forumets 

grundare Jan Axelsson startade som fjortonåring punktidningen Dead or Alive som kort därpå 

fick namnet Flashback efter ett drogrelaterat fenomen med samma namn. Tidningen skulle 

bli Sveriges största undergroundtidning och den första att skriva om kontroversiella och 

gränslösa ämnen. År 1995 lanserades tidningen på Internet och våren 2000 startades 

Flashback, ett internetbaserat diskussionsforum öppet för alla och som värnar om åsiktsfrihet 

och yttrandefrihet. Avsändarna bakom Flashback beskriver det som en “frizon” på Internet 

och det är inte ovanligt att kontroversiella ämnen avhandlas här. Flashback har varit 

omdiskuterat, kritiserats, hyllats och webbplatsen har även stängts ned i perioder. Forumet 

har varit en plattform för såväl framgångsrik medborgarjournalistik som mindre seriösa 

spekulationer, näthat och drogliberala inlägg (Flashback.se). 

På Flashback finns diskussionsforum där olika ämnen kan diskuteras inom ramen för 15 

tematiska sektioner (sport, livsstil, droger osv). Vidare har varje sektion ett varierande antal 

underkategorier där användare kan starta diskussioner, s.k. trådar, för att behandla olika 

ämnen. Kommunikationen är asynkron och sker i form av flerpartssamtal där 

internetanvändare kan kommentera varandras inlägg, komma med påståenden eller ställa 

följdfrågor. Inläggen kan publiceras och läsas vid skilda tillfällen och nås av flera deltagare. 

Inläggen behöver inte nödvändigtvis besvaras omedelbart utan mottagare ges tid till 

eftertanke och reflektion (Sveningsson et al., 2003:49). För att själv starta en tråd eller delta i 

diskussioner krävs att ett konto registreras, men vem som helst kan läsa redan publicerade 

inlägg på Flashback. Kommunikationen sker förhållandevis anonymt och andra besökare tar 

endast del av användarnamn, medlemstid, antal publicerade inlägg, samt huruvida någon är 

online, offline eller avstängd. För medlemskap finns en åldersgräns på 18 år (Flashback.org). 
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3.5.3. Sökprocess

Diskussioner om självmord förkommer i en mängd forum med olika inriktningar på 

Flashback och utgör således ett mycket omfattande och mångfacetterat material. 

Datainsamlingen har därför begränsats till diskussionstrådar inom underkategorin Psykisk 

hälsa där självmordstankar framförallt diskuteras. En sökning på “självmord” med 

webbplatsens sökverktyg gav i början av april 2016 totalt 480 träffar och sedan dess har nya 

inlägg publicerats så gott som dagligen. För att få en hanterbar datamängd analyserades 

endast trådar som var aktiva under det senaste året (från april 2015 till april 2016) och som 

innehöll minst 25 inlägg. Detta för att kunna följa de aktuella diskussionstrådarnas utveckling 

(Holtz et al., 2012). I nästa steg i urvalsprocessen sorterades trådar utifrån rubrikernas 

relevans för undersökningssyftet. Rubriker som innefattade begreppet “självmord” eller där 

det tydligt uttrycktes suicidala tankar sparades ned som pdf-filer för vidare granskning. 

Eftersom studien utgår från ett inifrånperspektiv med en strävan att komma så nära 

deltagarnas egna upplevelsevärldar som möjligt exkluderades metaberättelser medvetet. De 

trådar som bortsorterades behandlade självmordsämnet på ett mer allmänt eller filosofiskt 

plan. Vid en noggrannare läsning av det nedsparade materialet exkluderades även ett fåtal 

trådar som visade sig vara irrelevanta för studiens syfte, exempelvis när diskussionerna 

snabbt övergick från att diskutera självmord till andra ämnesområden. Slutligen återstod ett 

urval på 25 trådar med totalt 2484 inlägg - ett material på 215 sidor text. 

3.5.4. Bearbetning av material 

Som tidigare nämnts presenterar inte Laclau och Mouffes något konkret tillvägagångssätt vad 

gäller bearbetning av empiriskt underlag. Därför har Wreders (2007) analysmodell tillämpats 

(se rubriken Diskursteori som textanalytiskt verktyg). Utifrån modellens tre steg har vi 

systematiskt kunnat angripa det omfattande materialet på ett transparent, noggrant och tydligt 

vis. Med hjälp av begrepp lånade från teorin har materialet kodats, tematiserats och 

analyseras steg för steg. 
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Steg 1 

Vid en första genomläsning av materialet på olika håll markerades de tecken som framstod 

som betydelsefulla i diskussionsdeltagarnas utsagor. Vid jämförelse av respektive noteringar 

framträdde centrala och återkommande teman kring vilka inläggen kunde organiseras. Teman 

som särskilt framträdde var: skäl bakom självmordsplanerna, Flashbacks funktion, självmord 

som legitim “lösning”, självmord som oacceptabel eller fel utväg samt samhällskritik. Citat 

kopplades till dessa teman genom färgkodning för att få en tydlig överblick av textmassan 

och för att kartlägga vilka tecken som var centrala inom varje tema.  

Steg 2 

Efter tematiseringen blev det tydligt att självmord var det mest centrala tecknet och att det 

saknade en gemensam och fixerad betydelse i utsagorna. Tecknets innebörd visade sig vara 

avhängigt vilka andra tecken som länkas till det och betydelsen varierade beroende på 

diskurs. Självmord kan därmed betraktas som en flytande signifikant. Det empiriska 

materialet kategoriserades som två motstridiga diskurser - en självmordsbejakande och en 

självmordskritisk. I diskussionstrådarna sker en förhandling mellan de två motstridiga 

diskurserna i vilken innebörd som läggs i självmordsbegreppet.  Detta kan betraktas som en 

pågående kamp som utspelar sig i en och samma diskussionstråd. De två skilda diskurserna är 

alltså aktiva samtidigt och möts på olika vis i samtliga diskussiontrådar. Vidare lokaliserades 

nodalpunkter - självmord, frihet samt framtid inom den självmordsbejakande diskursen och 

självmord, ansvar samt framtid inom den självmordskritiska diskursen. Nodalpunkterna kan 

betraktas som knutpunkter vilka andra tecken organiseras kring och får betydelse av. 

Exempelvis tillmäts tecknet “liv” betydelse i relation till “frihet” inom den självmords-

bejakande diskursen, dvs rätten att själv bestämma över sitt liv som en legitim anledning att 

begå självmord. 

 

Steg 3 

Diskursernas inkluderande och uteslutande verkningar kunde undersökas och diskuteras iom 

att centrala tecken knutna till nodalpunkterna identifierats.
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3.6. Validitet 

Inom kvalitativ forskning är validitetsfrågan problematisk eftersom studieobjekten ofta är 

komplexa fenomen utan objektiva och mätbara egenskaper. I kvalitativ forskning handlar 

validitet snarare om trovärdighet samt huruvida studien undersöker det som avses 

undersökas, dvs hur väl metodvalet speglar studiens övergripande syfte och frågeställningar 

(Larsson et al., 2005:296). Centrala aspekter av validiteten är forskarens hantverksskicklighet 

och förmåga att så tydligt som möjligt beskriva, analysera och kritiskt granska sina tolkningar 

samt i vilken grad läsaren kan få en klar uppfattning av fenomenet som studerats och vilka 

slutsatser som dragits (Kvale & Brinkmann, 2009:264ff). Genom att inta ett kritiskt 

förhållningssätt under hela forskningsprocessen samt kontrollera och teoretiskt tolka 

resultaten ökar studiens validitet (ibid, s.266). 

Vid bearbetningen av materialet och i redovisningen av studiens resultat har varje steg av 

forskningsprocessen genomsyrats av ett kritiskt förhållningssätt gentemot våra antaganden 

och tolkningar. Inom diskursanalysen är diskursen i sig föremål för granskning. Ju fler 

beröringspunkter forskaren har med det ämne som undersöks desto svårare att ställa sig 

“utanför” och betrakta diskursen för vad den är - dvs socialt konstruerad och föränderlig. 

 Precis som de diskussionsdeltagare vars utsagor vi studerar är vi en del av, och påverkas av, 

samhälleliga diskurser. Vår förförståelse och socialt inlärda värdenormer kan därför sägas ha 

haft en ofrånkomlig inverkan på såväl bearbetning som analys (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:28). Genom att namnge och kategorisera innehållet i deltagarnas utsagor tillmäter vi 

deras ord mening och betydelse. De nodalpunkter och tecken som presenteras har tydliga 

kopplingar till deltagarnas utsagor, vilket har visats genom informativa citat för att öka 

trovärdigheten i studien. Dessa bör dock fortfarande betraktas för vad de är - dvs språkliga 

konstruktioner.  

3.7. Reliabilitet

Pålitlighet och noggrannhet är begrepp som bättre kan fånga vad som inom kvantitativ 

forskning talas om som reliabilitet. Forskningsprocessens steg bör redogöras och 

argumenteras för på ett transparent vis för att nå hög reliabilitet (Bryman, 2011:354f). Iom att 
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det material som studerats består i redan befintliga och offentliga diskussionstrådar har 

samtalsinnehållet inte påverkats av vår närvaro. Dessa omständigheter medför dock att 

tolkningarna som gjorts inte har kunnat kontrolleras och godkännas av personerna bakom 

uttalandena, vilket innebär en risk för feltolkning (Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 

2003:116). Det är därför värt att understryka att de resultat som presenterats är just våra 

tolkningar och således bör betraktas som en av flera potentiella skildringar (Kvale & 

Brinkmann, 2009:26). Eftersom diskurser är komplexa och mångfacetterade språkliga system 

skulle andra avvägningar och klassificeringar kunnat vara möjliga som eventuellt hade 

resulterat i andra slutsatser än de som presenteras nedan (Wreder, 2007:35, 38).

För att nå så hög reliabilitet som möjligt har materialet tematiserats av oss båda separat och 

sedan jämförts. Vidare tematiserades utsagorna systematiskt och noggrant utifrån Wreders 

konkreta analysmodell. Resultat och analys har redovisats och exemplifierats med illustrativa 

modeller varvat med citat i sin ursprungsform för att öka studiens transparens. Läsaren kan 

på så vis följa processen och resonemangen steg för steg vilket gör det möjligt att själv 

bedöma giltigheten i de resultat som presenteras.  

3.8. Generaliserbarhet

Kvalitativ forskning behandlar subjektiva upplevelser och fokuserar på det unika i olika 

sammanhang. Inom denna forskningstradition är därför inte ambitionen att dra några 

statistiskt generaliserbara slutsatser som gäller för större populationer än det område som 

studerats (Bryman, 2011;355, 369). 

  

Individers utsagor, muntliga som skriftliga, ger en förståelse för deras upplevelser av och syn 

på ett fenomen. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv betraktas sociala fenomen, 

exempelvis självmord, som historiskt, kulturellt och kontextuellt betingade (Burr, 2004:4f). 

Därav kan enskilda individers beskrivningar och kommentarer i diskussionstrådarna även 

tänkas säga någonting om samhället i stort. Sådana jämförelser kallas analytisk 

generalisering, vilket bl a innebär att resultat på ett trovärdigt vis placeras i ett teoretiskt 

sammanhang samt i relation till tidigare forskning. Genom att vi transparent och tydligt 
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redovisat tillvägagångssätt samt specificerat våra tolkningar ges läsaren möjlighet att bedöma 

hållbarheten, samt huruvida resultatet kan tänkas gälla även för andra, liknande situationer 

(Kvale & Brinkmann, 2009:282). 

3.9. Etiska överväganden

Under hela forskningsprocessen har hänsyn tagits till de etiska principer som är gällande för 

all forskning. Ur etisk synvinkel kan det hävdas att kommunikation på internetforum är privat 

och att den därför inte bör användas i vetenskapliga syften utan informerat samtycke från 

användarna (Holtz et al., 2012). I ett offentligt forum kan dock undantag från 

forskningskravet vara legitimt (Bryman, 2011:610f). Att som forskare informera de berörda 

om forskningen och dess syfte (informationskravet) kan vara särskilt problematiskt på 

Internet. Exempelvis kan det vara vanskligt att få kontakt med samtliga deltagare, dessutom 

finns risken att forskarens närvaro påverkar samtalets riktning (Sveningson et al., 2003:179f).

Då inlägg på öppna diskussionsforum kan läsas av alla kan de anses räknas som närmast 

offentligt material, varför vi valt att inte ge oss tillkänna och heller inte inhämta 

diskussionsdeltagarnas samtycke. Det är dock viktigt att beakta att inläggens tillgänglighet 

inte är detsamma som att skribenten har full förståelse för att allmänheten kan ta del av det 

som skrivits (Bengtsson, 2011:127). En avvägning måste därför göras från fall till fall mellan 

att å ena sidan skydda användarnas integritet (individskyddskravet) och å andra sidan värna 

om öppenhet och tillgänglighet (forskningskravet) (Holtz et al., 2012).  För att inte förvränga 

materialets innehåll har vi valt att inkludera citat utan att omformulera dem. Vi publicerar 

dock inte användarnas alias eller annan potentiellt identifierbar information.  

3.10. Metoddiskussion 

Diskursanalys är ett användbart tillvägagångssätt för att analysera texter och är en 

kombination av teori och metod där språket spelar en central roll (Bergström & Boréus, 

2012:354). Texter kan förstås som kommunikation i kodad form som bidrar till att forma 

verkligheten snarare än att vara rena avspeglingar av den. Detta medför ett oundvikligt 

tolkningsutrymme för oss som forskare. Flera potentiella innebörder ryms alltid inom en och 

!30



samma text och vad som framhävs kan variera utifrån individuella utgångspunkter och 

preferenser. Exempelvis är ironi och skepticism grepp som måste uttolkas mellan raderna och 

det finns inga garantier för att det avsedda budskapet når fram utan att syftet förvrängs längst 

vägen (Lindgren, 2011:275). Vi kan, som tidigare påpekats, inte heller uttala oss om vilka 

diskussionsdeltagarna är eller var de kommer ifrån. Inom diskursanalys är det dock inte 

nödvändigtvis individerna bakom påståenden och uttalanden som utgör studieobjektet utan 

ljuset riktas framförallt mot utsagorna i sig och dess konsekvenser (Wreder, 2007:45ff). 

Inom socialkonstruktionismen ryms ett inbyggt dilemma. När verkligheten och sanningar ses 

som diskursivt skapade sociala konstruktioner väcks frågor om hur forskaren ska förhålla sig 

till den kunskap som produceras (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:29). Egna 

föreställningar och preferenser bör inte överskugga analysen och bearbetningen har därför 

gjorts med försiktighet och noggrannhet. Vi har inte utan vidare sorterat bort avvikande 

kommentarer utan har tagit hänsyn till nyanser i materialet för att minimera risken att 

övertolka diskursernas homogenitet (Wreder, 2007:38). Det bör dock poängteras att vi genom 

att lyfta fram de två motstridiga diskurserna också bortser från andra skiftningar i materialet 

som inte lika tydligt representerar diskurserna. Möjligen befästs och reproduceras även ett 

“vi” och “de” genom bearbetningsprocessen och framställningen av materialet. Det går alltså 

inte att bortse från att vi i egenskap av forskare lyfter fram en möjlig representation av 

världen och därmed nedtonar eller utesluter andra potentiella representationer (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:29). Vi har hanterat detta ofrånkomliga dilemma genom att tydligt 

och transparent presentera studiens resultat och analys med stöd i modeller och citat.

En utmaning med Wreders metodologiska trestegsmodell har varit att särskilja tecken med 

likartad innebörd från varandra. Ett sådant exempel är när tecknet rättighet kopplas till 

nodalpunkten självmord medan tecknet beslut kopplas till nodalpunkten frihet. 

Nodalpunkternas innehåll kan vid en första anblick verka snarlika pga att utsagorna i många 

fall behandlar flera olika aspekter av ämnesområdet samtidigt - exempelvis när frihet 

diskuteras i relation till ansvar. Vid en närmare granskning framträder dock viktiga och 

betydelsefulla nyansskillnader i hur tecknen relaterar till varandra och kopplas till 

nodalpunkterna inom de olika diskurserna.
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Franks (1997) tre typer av sjukdomsberättelser utgör ett teoretiskt ramverk för hur svårt sjuka 

människors berättelser kan förstås. Efter tematisering av det empiriska materialet framkom 

tydliga likheter och beröringspunkter mellan diskussionsdeltagarnas utsagor, även om dessa 

uppger en rad orsaker bakom problematiken utöver just sjukdom, och huvuddragen i Franks 

berättelsetyper. Berättelsetyperna ska dock betraktas som idealtyper, dvs de förekommer inte 

i sin rena form. Detta medför ett stort tolkningsutrymme i analysen av deltagarnas berättelser. 

Vidare är alla berättelser kontextbundna och berättas ur ett specifikt perspektiv riktat mot en 

eller flera mottagare med ett mer eller mindre uttänkt syfte (Johansson, 2005:57). 

Diskussionsdeltagarnas utsagor kan betraktas som individuella tolkningar av sig själva och 

sin sociala verklighet, vilka i sin tur är föremål för våra tolkningar. Franks teoretiska 

perspektiv öppnar upp för en möjlig, men inte nödvändig, tolkning där vissa aspekter av 

materialet framhävs medan andra nedtonas. 

Eftersom Internet kan betraktas som en del av den sociala världen är det också befogat att 

studera hur människor agerar och interagerar online. En betydande fördel med 

internetforskning är att insamling av empiri kan göras oberoende av tid och rum, till skillnad 

från vid exempelvis intervjustudier (Sveningsson et al., 2003:62, 116). Dessutom utgör 

Internet en unik möjlighet för oss som forskare att vara helt dolda och därför inte påverka de 

vi studerar. Internetbaserade diskussionsforum kan liknas vid omodererade virtuella 

fokusgrupper där medlemmar fritt och anonymt kan diskutera olika ämnen utan att störas 

eller påverkas av en forskares närvaro. Materialet kan ses som förhållandevis autentiska data, 

men kommunikationen tenderar att ha en mer aggressiv eller ohämmad ton i skydd av 

anonymiteten (Holtz et al., 2012).  Möjligheten att fritt konstruera sin identitet online bidrar 

till en svårighet att bedöma trovärdigheten i diskussionsdeltagarans påståenden, vilket också 

kan tänkas påverka samtalsklimatet i trådarna (Sveningsson et al., 2003:28). Anonymiteten 

skapar särskilda förutsättningar för kommunikationen, vilket även kan leda till att å ena sidan 

fördomar och misstänksamhet förstärks men å andra sidan också öppna för mer toleranta 

attityder gentemot olika grupper (ibid., s.26). 

Trots att majoriteten av Sveriges befolkning har tillgång till Internet deltar givetvis inte alla 

aktivt i olika diskussionsforum. Dessutom kan individer med likartade preferenser och 
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intressen tänkas besöka liknande forum. Om så är fallet kan utsagorna på Flashback tänkas 

utgöra ett förhållandevis homogent urval. I sammanhanget är det värt att nämna att 

moderatorer på Flashback har mandat att sortera bort irrelevanta inlägg eller sådana som 

bryter mot forumets regler. Exempelvis är det inte tillåtet att kommunicera konkreta 

självmordsmetoder eller starta en tråd med syftet att endast tillkännage en självmordsplan 

(Flashback.org). Dessa restriktioner påverkar vilka utsagor som får ta plats i trådarna, men vi 

kan inte uttala oss om i vilken utsträckning. 

4. Resultat och analys        

Under denna rubrik redovisas resultat och analys av det empiriska material som bearbetats 

med hjälp av begrepp hämtade från Laclau och Mouffes diskursteori. Materialet har även 

analyserats utifrån Franks teori om sjukdomsberättelser.  Inledningsvis introduceras de två 

diskurser som lokaliserats i diskussionstrådarna om självmord på Flashback. I en mer 

ingående presentation av diskurserna lyfts en rad centrala tecken samt hur de relaterar till 

varandra inom de olika diskurserna.  I olika avsnitt redogörs diskursernas innehåll utifrån 

begreppen flytande signifikanter, nodalpunkter och tecken. Dessa redogörelser baseras på 

tematisering och tolkningar utifrån en noggrann bearbetning av materialet i sin helhet. 

Resultat och analys har förankrats i och presenteras med hjälp av citat från deltagarna i 

diskussionstrådarna. Citaten är hämtade ur ett polyfoniskt flöde och är således utdrag från 

längre utsagor i ett samtal mellan flera deltagare. Oftast refererar utsagorna direkt eller 

indirekt till trådstartarens inlägg eller andra diskussionsdeltagares kommentarer. I 

sammanhanget kan det dock återigen poängteras att det urval och de kategoriseringar som 

gjorts ofrånkomligen har färgats av studiens syfte och frågeställningar, vilket också är ett 

nödvändigt steg i analysen.  

De diskussionstrådar som studerats inleds alla med en individs redogörelse för sina 

självmordstankar eller -planer vilka sätter ramen för utvecklingen av samtalen. Den som 

initierat samtalen benämns trådstartare. Av materialet framkommer att trådstartarna har olika 

intentioner med sina inlägg och flertalet efterfrågar andras åsikter och erfarenheter på 
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området. Många uttrycker också ett behov av få “lätta på hjärtat” genom att dela med sig av 

sin livshistoria. Vissa söker förståelse för sin situation eller bekräftelse på ett redan fattat 

beslut att ta sitt liv. Andra önskar få ta del av å ena sidan konkreta tips på effektiva 

självmordsmetoder eller å andra sidan guidning i hur mående och livsomständigheter kan 

förändras till det bättre. Gemensamt för många trådstartare är beskrivningen av en 

ambivalens inför beslutet att begå självmord. Skäl och orsaker som uppges ligga bakom 

självmordstankarna är framförallt långvarig psykisk ohälsa eller kronisk fysisk sjukdom, 

ensamhet, smärtsamma livshändelser och självförakt. 

4.1. Två motstridiga diskurser 

Innan resultat och analys presenteras mer ingående är det nödvändigt att klargöra att 

samförstånd råder mellan diskurserna om vad ett självmord rent konkret innebär - dvs en 

avsiktlig handling som leder till döden. Flashback kan betraktas som ett socialt rum där skilda 

diskurser opererar parallellt och i växelverkan med varandra - såväl i konflikt som i 

samförstånd i en s.k. diskursordning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:64). Ett språkligt 

samförstånd om vissa centrala aspekter inom det specifika området mellan 

diskussionsdeltagarna är en förutsättning för att det överhuvudtaget ska kunna föras en dialog 

kring andra aspekter av fenomenet. En diskussion mellan deltagarna uppstår när ett 

bemötande i form av ett svar riktas mot trådstartaren. Hur självmord värderas samt hur den 

självmordsbenägna uppfattas skiljer sig åt mellan diskussionsdeltagarna och varierar 

beroende på diskursiv kontext vilket i sin tur avspeglar sig i utsagorna. 

Utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv är det tydligt att två motstridiga samtalsdiskurser om 

självmord konstrueras och rekonstrueras av diskussionsdeltagarna i självmords-

kommunikationen på Flashback. En diskursiv kamp mellan dessa två i stort sett skilda 

utgångspunkter präglar utsagorna på olika sätt i hur självmordsämnet kan förstås och 

förklaras. Det finns alltså två tydliga positioneringar i samtalen om självmord.  Inom vad vi 

valt att kalla en självmordsbejakande diskurs betraktas självmord som en godtagbar lösning 

och legitim utväg från en trängd livssituation. Individens fria vilja och självbestämmanderätt 

är central inom denna diskurs. Den motstridiga diskursen kan kategoriseras som en 
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självmordskritisk diskurs. Företrädarna för denna diskurs har till skillnad från de 

självmordsbejakande uppfattningen att självmord är en förkastlig och klandervärd handling. 

Självmordsbenägenhet anses främst vara ett uttryck för psykisk ohälsa eller en ogynnsam 

livsstil. Självmord anses vara en “permanent och felaktig lösning på ett tillfälligt problem”. 

Inom denna diskurs finns en föreställning om att beslutet att ta sitt liv inte kan fattas på 

rationella grunder. Handlingen bör därför stoppas och förhindras av såväl samhället i stort 

som aktörer i den självmordsbenägnes omgivning - hit räknas såväl fysiska som virtuella 

miljöer.  

4.2. Den flytande signifikanten självmord

Genom sina utsagor tillskriver diskussionsdeltagarna på Flashback mening och innehåll till 

begreppet självmord på olika sätt (se modell 2). Självmord framträder som en flytande 

signifikant - dvs ett element med en central plats i de olika diskurserna som förhandlar om 

begreppets innebörd på olika sätt (Winther Jørgensen  & Phillips, 2000:35). Detta kan 

beskrivas som en pågående kamp och motsättningarna kallas inom diskursteorin för 

antagonism (Laclau & Mouffe, 2008[1985]:167).  

 

���

   Modell 2. Självmord som flytande signifikant. 

4.3. Nodalpunkter 

I utsagorna som studerats framträder fem centrala tecken, s.k. nodalpunkter, vilka andra 

tecken kan relateras till genom ekvivalenskedjor i en betydelsebildande process. Först då fylls 

nodalpunkterna med mening och kan ställas i opposition till nodalpunkter inom andra 

diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:58). De nodalpunkter som identifierats inom 

diskurserna är: självmord, frihet, ansvar samt framtid.     
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4.4. Nodalpunkten självmord

Den flytande signifikanten självmord kan även förstås som en nodalpunkt iom att dess 

mening har artikulerats och därmed tillfälligt fixerats på skilda vis inom de olika diskurserna. 

Självmord betraktas som legitimt, försvarbart och förståeligt iom att tecknen rättighet, sista 

utväg, rationalitet och mod kopplas till begreppet inom den självmordsbejakande diskursen. 

Egoism, den lätta vägen, ogenomtänkt och feghet är tecken som förbinds med 

självmordsbegreppet och fyller det med innehåll inom ramen för den självmordskritiska 

diskursen (se modell 3).  

���

   Modell 3. Tecken som centreras kring nodalpunkten självmord inom respektive diskurs.  

4.4.1. Nodalpunkten självmord inom den självmordsbejakande diskursen

Inom den självmordsbejakande diskursen ses självmord som en acceptabel lösning på en 

individs livsproblem:   

“Anser att du har all rätt att ta ditt liv. När livet är allt för plågsamt för att leva och 

beslutet för att avsluta allt har fattats över en längre tidsperiod så har du haft tid att 

begrunda det ordentligt.” 

I citatet ovan är kommentaren riktad direkt till trådstartaren. Här framhävs individens rätt att 

själv bestämma över sitt liv - förutsatt att beslutet är noga övervägt och inte sker på impuls. 
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Självmordshandlingen bedöms vara en fullgod sista utväg ur en plågsam och trängd situation 

och liknande argumentation förs även av andra diskussionsdeltagare: 

“Ingen har någonsin blivit tillfrågad att sättas till världen. Killen äger sitt liv och 

således även den självklara rätten att förvalta det så som han vill utan att de 

inskränker på någon annans frihet. Är det dessutom obotligt så kan jag förstå hans 

resonemang.” 

Rätten till att själv få välja är det mest återkommande inslaget i de utsagor som präglas av ett 

självmordsbejakande förhållningssätt. Det egna valet motiveras exempelvis av att födseln är 

ofrivillig och att det därför är rimligt att åtminstone få avsluta livet på eget bevåg. I citatet 

ovan underbyggs argumentationen ytterligare av att trådstartaren har lidit under en längre tid, 

i det här fallet av en obotlig sjukdom. I ljuset av denna plågsamma situation, som dessutom 

inte är övergående, anses självmord vara en accepterad och förståelig utväg. Beslutet att ta 

sitt liv motiveras som rimligt utifrån de omständigheter som råder - något som upprepas i 

många av utsagorna. De omständigheter som trådstartare anger i sina öppningsinlägg kan i de 

allra flesta fall kopplas till psykisk ohälsa. Dock framkommer i diskussionsdeltagarnas inlägg 

att även andra orsaker än psykisk ohälsa kan rättfärdiga beslutet: 

“Jag tycker absolut inte att självmordsbenägenhet behöver vara kopplat till psykisk 

sjukdom heller, även om det kan vara det. En person kan vara helt rationell och ha 

fattat beslutet på logiska grunder. Det är ju något ens egen vilja ska bestämma. Det 

är en självklarhet att man har rätt att dö när man vill.” 

“Man borde inte ens behöva rättfärdiga det med ‘jag lider, därför har jag rätt att dö’. 

Vill man dö så vill man och borde få hjälp med det. Är inte svårare än så, man kan 

vara 12 och stenfrisk både mentalt och fysiskt och ändå välja det. I ett rationellt och 

empatisk samhälle så respekterar man alla individers egna val huruvida dom vill 

fortsätta leva eller inte. Borde inte livet vara något man gör för att man vill det?” 

Rationalitet värderas högt hos många diskussionsdeltagare. Ett noga övervägt beslut i 

kombination med individens självbestämmanderätt gör handlingen försvarbar. Självmord som 
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en sista utväg motiveras också av att den självmordsbenägne har utstått ett långvarigt lidande, 

uttömt alla hjälpmöjligheter samt att framtiden ser fortsatt mörk ut: 

“Hjälpen som erbjuds har jag redan varit i kontakt med och det är inget som hjälpte 

mig. Som sagt, detta har pågått en längre tid och har inte gått mot det bättre, enbart 

det sämre. Jag vill endast ha en utväg från livet, helt enkelt.”         

Förändring till det bättre framstår som omöjlig och många trådstartare står inför ett val 

mellan att å ena sidan “stå ut” och “fortsätta kämpa” eller å andra sidan frigöra sig från 

lidandet genom självmord. I utsagorna utmålas livet som en evig kamp där trådstartaren säger 

sig ha nått sin bristningsgräns. Att “våga ta klivet” kan ibland betraktas som beundransvärt:  

“Det är inte fegt att begå självmord, ett stort steg som kräver ett enormt mod.” 

Det positiva attributet mod tillskrivs en självmordsbenägen trådstartare, vilket kan ses som ett 

moraliskt eftertraktansvärt personlighetsdrag hos en individ. Att ta sitt liv kan vara smärtsamt 

och innebära ovissa konsekvenser, men individens övertygelse om att självmord är den bästa 

eller enda möjliga utvägen gör handlingen motiverad och försvarbar bland 

diskussionsdeltagarna. Den som begår självmord beskrivs ofta som handlingskraftig, orädd 

samt värd omgivningens respekt.  

4.4.2. Nodalpunkten självmord inom den självmordskritiska diskursen

Inom den självmordskritiska diskursen ses självmord istället som felaktigt och andra möjliga 

lösningar på olika livsproblem framhålls som mer lämpliga: 

“De som tar livet när de har barn eller nån familj som bryr sig om dig, då är du 

jävligt självisk som tänker på självmord, du vill fly undan och lämnar din familj i 

sårbarhet i flera år framöver. Ryck upp dig och sök hjälp, man ska inte ens behöva 

söka hjälp man behöver bara en klapp på ryggen och direkt därpå ett hårt slag på 

käften.” 
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Här betraktas trådstartaren som en person som prioriterar de egna behoven och önskningarna 

framför sina närståendes. En anklagande underton kan skönjas i denna typ av kommentar, 

vilket blir tydligt i citatet ovan. Möjligheten till hjälp framhålls förvisso, men fokus ligger 

alltjämt på trådstartarens svaga karaktär. Negativa attribut som egoism och feghet kopplas till 

den som yttrar sina självmordstankar. Självmordshandlingen anses vara en “undanflykt från 

verkligheten” och uppmaningar om att “rycka upp sig” återkommer i flera utsagor. Trots att 

vissa av diskussionsdeltagarna intar en bagatelliserande och förminskande position gentemot 

trådstartaren visar majoriteten av diskussionsdeltagarna istället sympati och igenkännande: 

“Gör det EJ!! Har själv varit på självmordstigen efter kraschade relationer, knark, 

knarkat upp sparkonto, total ensamhet, MEN MANNEN, kolla upp mot stjärnorna 

och tänk på att du får bara en chans och du är i ett förvrängt sinnestillstånd som du 

kan bryta dig loss ifrån.” 

Det finns en gemensam uppfattning bland diskussionsdeltagarna om att beslutet att ta sitt liv 

är förhastat och ogenomtänkt. I kommentarsfältet föreslås en rad möjliga lösningar på den 

beklämmande situation som trådstartaren beskriver - men dessa kräver oftast viss 

ansträngning från den självmordsbenägnes sida. Att avsluta livet utan att göra dessa 

ansträngningar ses som att ta den lätta vägen - att ge upp: 

“Min bror tog sitt liv för 10 år sen och även om jag förstår varför så tycker jag att 

han tog den lätta vägen. Så du kommer inte få något godkännande av mig för att du 

ska ta ditt liv.” 

I vissa fall normaliseras problematiken bakom självmordsplanerna med en hänvisning till att 

det är mänskligt att må dåligt i perioder. Att inte klara av att hantera livets ofrånkomliga 

inslag av obehag betraktas som brist på mod inom den självmordskritiska diskursen: 

“Livet är upp och ner, det är en helt naturlig del av det för 99.9% av jordens 

befolkning.”     

“Fegt. Lev livet på livets villkor, fega inte ur.” 
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4.4.3. Sammanfattande analys av nodalpunkten självmord 

Tecknen kopplade till nodalpunkten självmord inom den självmordsbejakande diskursen står 

i direkt motsats till de tecken som ryms inom den självmordskritiska. Allra tydligast ställs 

egoism mot rättighet genom diskussioner om livsprioriteringar och individens egna val och 

beslutsrätt. Dessa två parallella infallsvinklar gör sig påminda i samma diskussionstrådar, och 

utvecklingen av samtalet är oftast avhängigt vilka skäl och förklaringar trådstartaren anger till 

sin självmordsplan och huruvida utomstående skulle drabbas av handlingen. Ett rationellt och 

noga genomtänkt beslut accepteras som giltig anledning att avsluta sitt liv bland 

diskussionsdeltagarna inom den självmordsbejakande diskursen, medan rationaliteten 

ifrågasätts inom den självmordskritiska diskursen. Eftersom en självmordshandling inte i 

något fall anses försvarbar kan ett sådant beslut heller aldrig fattas på rationella grunder. De 

flesta plågsamma situationer bedöms vara förändringsbara och eftersom självmordstankar 

kan reduceras betraktas självmord som en allt för lätt väg att ta. Att inta denna syn på 

självmord är ett av flera exempel på hur diskussionsdeltagare försöker styra om trådstartarens 

kaosberättelse till en berättelse som passar bättre med deras egna förväntningar på individens 

återställande.

Inom den självmordsbejakande diskursen ses självmord istället som en fullt rimlig utväg - 

särskilt i de situationer där omständigheterna inte anses möjliga att påverka och när 

trådstartaren befinner sig i en ohållbar och kaotisk livssituation. Vilka attribut (mod eller 

feghet) som förknippas med den självmordsbenägnes motiv skiljer sig också åt mellan 

deltagarna och kan direkt kopplas till synen på självmord som legitim eller förkastlig utväg.

4.5. Nodalpunkterna frihet och ansvar

Frihet och ansvar är återkommande teman i utsagorna. Detta slags samtalsinnehåll är så pass 

vanligt förekommande att det måste anses utgöra karakteristika för diskussionerna. Frihet är 

en av nodalpunkterna som kännetecknar den självmordsbejakande diskursen medan 

nodalpunkten ansvar ges stort utrymme inom den självmordskritiska diskursen. Det är ett 

dialektiskt förhållande dem emellan där ansvar diskuteras i relation till frihet och vice versa. 

Tecken som sammanlänkas med nodalpunkten frihet inom den självmordskritiska diskursen 
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är beslut, kontroll, liv och handling. De tecken som organiseras kring nodalpunkten ansvar 

inom den självmordskritiska diskursen är närstående, mående, livssituation och förvalta livet 

(se modell 4).  

���

    Modell 4. Tecken som centreras kring nodalpunkterna frihet och ansvar inom respektive diskurs.  

 

4.5.1. Nodalpunkten frihet inom den självmordsbejakande diskursen

Främst representerar nodalpunkten den fria viljan, dvs friheten och rätten att självständigt 

göra val, fatta beslut och handla. Inom den självmordsbejakande diskursen handlar frihet 

således om att det enbart är upp till den enskilda individen att avgöra om denne vill avsluta 

sitt liv eller inte. Det samtalas om självmord som ett sätt att återfå kontrollen i en trängd 

situation - ett beslut som bör respekteras och inte ifrågasättas av omgivningen. 

“För mig blir självmord ett sätt att få bestämma över mitt eget liv och hur och när det 

ska sluta, inte sjukdomens.” 

Citatet illustrerar hur en individ genom att tänka på och planera sitt självmord upplever en 

känsla av kontroll över sitt liv. I majoriteten av utsagorna som präglas av ett 

självmordsbejakande förhållningssätt lyfts valfrihet, explicit eller implicit, som ett värdeord 

med stor betydelse: 
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“Det är fullt förståeligt att du inte vill leva längre och att du vill få ett slut på allt ont. 

Det vore omänskligt av mig att kalla dig för idiot och svag om du väljer att ta ditt liv. 

Det är ditt liv, ditt beslut.” 

Trådstartare bemöts i många fall med förståelse från andra diskussionsdeltagare som 

accepterar deras beslut eller bekräftar deras intentioner. Personer som motsätter sig 

självmordsplanerna ifrågasätts och dumförklaras av andra deltagare med argumenten att de 

aldrig befunnit sig i en liknande sits och därför heller inte kan förstå hur det känns. Lyckliga 

människor som är tillfreds med livet bedöms inte ha levt “på riktigt”: 

“De som inte accepterar är de som inte vet hur det känns att vara i din sits. Dvs folk 

som är oempatiska även om de tror att de är empatiska. Jag har fullständig förståelse 

för om du inte vill leva. Jag har aldrig förstått poängen med att leva ‘bara för att’. 

Livet är inte alls ‘vackert’. Tvärtom det är vidrigt. Ju vackrare du tycker att livet är, 

ju mindre förstår du det.” 

“Det kanske mest ironiska är att många anklagar den som tar livet av sig för att vara 

självisk, när det i de flesta fall är tvärtom. Man vill tvinga någon att fortsätta leva, 

oavsett grad av lidande, för att man personligen inte ska behöva känna negativa 

känslor. Alltså otroligt själviskt. Personer med denna ståndpunkt har ofta själva inte 

upplevt långvarigt psykiskt eller fysiskt lidande, det är min erfarenhet i alla fall.”      

Det lidande som eventuellt tillfogas personer i omgivningen anses inte vara skäl nog att 

bortse från sin egen önskan att avsluta sitt liv - du lever för dig själv, inte för andras skull 

vilket blir tydligt i citatet ovan. Att individens frihet över sitt eget liv väger tyngre än ansvaret 

gentemot andra går att utläsa även i följande citat: 

“Jag spelar ingen större roll och är därför ingen stor förlust för världen, liksom. Det 

är för min skull som jag vill lämna allt, jag har inte anledningarna för att stanna för 

någon annan.” 
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Även om individens frihet anses vara ovillkorad inom denna diskurs så legitimeras ett 

självmordsbeslut ytterligare i de fall trådstartaren använder avsaknaden av anhöriga som ett 

skäl eller försvar som motiverar ett fullbordande av handlingen. Inom den 

självmordsbejakande diskursen ses självmord varken som fegt eller egoistiskt: 

“Förstår inte hur nästan alla ser självmord som fegt/själviskt. Det är nästan lika 

efterblivet som att tro att de som gör det hamnar i helvetet.” 

Här riktas uppmärksamheten mot de diskussionsdeltagare som motsätter sig de 

självmordsbenägnas funderingar. Religiöst betingade konsekvenser av självmord verkar inte 

vara skäl nog att avstå från självmord. Sådana anspelningar avfärdas bland många 

diskussionsdeltagare som ohållbara argument för att låta bli att begå självmord.  Personer 

som emot någons vilja försöker stoppa hen från att begå självmord kritiseras och bedöms 

vara ointelligenta och egocentriska: 

“Vilken sjuk människa du är. Du är lik djävulen som håller kvar personen emot dens 

vilja i den värld som den ser som helvetet. Och ironiskt nog så tror du säkert att du 

har gjort en god handling. Jag hoppas du inser att du numera bär hela ansvaret för 

hur denna personen mår i framtiden.” 

I utsagan står det tydligt att det inte är upp till utomstående att “rädda” de som är i färd att ta 

livet av sig. Att ingripa betraktas snarare som ett övertramp och allvarligt frihetsberövande. 

Avsaknad av reflektion och bristande kunskap om fenomenet anses ligga bakom ett 

självmordskritiskt förhållningssätt. Diskussionsdeltagaren nedan belyser problematiken kring 

tabubeläggningen av samtalsämnet och kritiserar de som utan eftertanke avfärdar självmord 

som en acceptabel utväg. I citatet nedan lyfts en dubbelmoral - i ett samhälle där valfrihet 

prioriteras finns det anledning att ställa sig frågande inför varför samma princip inte verkar 

gälla i diskussioner om självmord: 

“Det finns ett starkt tabu kring självmord och därför har de flesta utan att reflektera 

kring frågan köpt att det alltid är fel väg att gå. Rent filosofiskt och moraliskt ser jag 

inga hinder att begå självmord. Vi lever dessutom i ett samhälle där valfrihet säljs in 
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som medicinen mot alla världens problem och det blir därigenom en aning 

hycklande, om än förståeligt, när just makten att välja om man vill fortsätta leva inte 

är ens egen.”

4.5.2. Nodalpunkten ansvar inom den självmordskritiska diskursen

Inom den självmordskritiska diskursen anses den enskilda individen ha ansvar för sig själv 

och för sitt mående - men också gentemot sin närmaste omgivning och deras välbefinnande. 

Att begå självmord betraktas således som oansvarigt, framförallt i de fall där barn och andra 

nära anhöriga finns med i bilden och lämnas med en stor sorg att hantera. Handlingen är även 

oansvarig gentemot andra utomstående - t ex polis, tågchaufförer eller andra aktörer som på 

ett eller annat vis motvilligt involveras när någon tar sitt liv. Inom denna diskurs är det den 

enskildas ansvar att få till stånd en förändring när livet känns meningslöst - antingen genom 

att söka hjälp eller att förbättra sin situation på andra sätt. Livet värderas högt och beskrivs 

med termer som “gåva” eller “unik chans” som bör vårdas och förvaltas. Individen bör känna 

en djup tacksamhet inför livet och inte ta det för givet. 

“Bär ditt lidande fram tills dess att livet avslutas naturligt. Det finns en mening, och 

något så mycket större än jordelivet! Vi ska inte styra över våra livs start - och 

avslut.” 

Citatet ovan vittnar om en övertygelse om att livet har ett större syfte och att det inte är upp 

till individen att laborera med det - oavsett graden av lidande. En religiös underton kan 

utläsas mellan raderna. Oavsett vilka motgångar livet för med sig anses livet vara så pass 

värdefullt i sig att det väcker provokation när någon yppar tankar om att avsiktligt avsluta 

det. En hänvisning till mindre priviligierade grupper i världen styrker resonemanget om livets 

höga värde - särskilt i välfärdsstaten Sverige: 

“Sedan så har jag besökt många utvecklingsländer, ställen med mycket kriminalitet, 

fattigdom och just då kan jag tycka att vi i Sverige är så fruktansvärt [lyckligt? förf. 

anm.] lottade! Jag menar, du har ju vunnit ett geografiskt lotteri! Så plötsligt kastar 

du bort vinstlotten! Det känns så enkelt att bara ge upp.”
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Att ta livet för givet anses klandervärt och den som inte uppskattar eller visar ödmjukhet inför 

möjligheten att få leva kritiseras. Det egna ansvaret över att ta tag i och förändra sitt mående 

och livssituation poängteras på flera håll i trådarna. Trådstartaren kan inte endast förlita sig på 

att andra kommer att hjälpa till utan det krävs en inneboende motivation och en 

kraftansträngning från dennes sida: 

“Du har gått igenom mycket och det kan jag förstå. Men att bara ge upp är så jävla 

dumt, du får ju lyfta på arslet lite. Detta är flashback och härifrån kan du inte få 

mycket hjälp. Du behöver motivation. Kränk inte livets rättigheter, vi skapas av en 

anledning och vi har fått äran till liv.”

“INGEN KAN HJÄLPA DIG ÄN DIG SJÄLV!” 

Betydelsen av ansvar inom denna diskurs innefattar även förpliktelsen att ta hänsyn till hur 

omgivningen påverkas av ens agerande. I de fall då trådstartaren har barn eller andra 

närstående som skulle drabbas av självmordet får trådstartaren utstå massivt motstånd och 

fördömanden i kommentarsfältet: 

“Fyfan, jag tyckte synd om dig och var beredd att hjälpa dig tills jag läste att du har 

barn. Vilken jävla mamma du är asså. Även när ens barn hatar en så ska man stå upp 

och finnas till hands när dem behöver en. Att du ens kan tro att någon skulle bjuda 

din själ till himlen när du lämna dina barn och dem andra runt dig på ett så jävligt 

sätt är sjukt. Du är en rå, kallblodig typ. Du verkar inte ha mycket till huvud om man 

säger så.” 

Här uttrycks en explicit varning på religiösa grunder om att självmord utgör ett hinder från att 

“komma till himlen”. Ett ofrånkomligt och odiskutabelt ansvar för de barn som satts till 

jorden framhålls och citatet indikerar att detta ansvar väger tyngre än individens frihet. Att 

tillskriva trådstartaren epiteten “rå” och “kallblodig” förstärker ytterligare diskussions-

deltagarens självmordskritiska positionering i samtalet. 
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Barns rätt till sina föräldrar återkommer på flera ställen i diskussionstrådarna och 

föräldraskapet förpliktigar trådstartaren att fortsätta leva, oberoende av hur lämplig föräldern 

anses vara: 

“Du är sjuk, och kan inte se att dina barn behöver dig. Alla vill ha en levande 

mamma, och en dålig eller iaf inte så bra mamma är så mycket bättre en ingen 

mamma. Så otroligt mycket bättre.” 

Ansvaret kan sägas gälla åt båda håll där även vuxna barn har ett ansvar gentemot sina 

föräldrar och övriga familjemedlemmar: 

“För de anhöriga är det en stor tragedi om en släkting går bort. Speciellt om de 

anhöriga är föräldrar till den avlidne. Bland de största trauman man kan råka ut för i 

livet är att behöva begrava sitt eget barn.” 

I vissa fall betraktas efterlevandes sorg till och med som större och förknippat med mer 

smärta än det lidande som trådstartaren upplever. I en del utsagor uttrycks en oro för att 

tragedin som drabbar de efterlevande ska ge upphov till en dominoeffekt, dvs att även 

anhöriga ska ta sitt liv. Individen bär ansvaret för konsekvenserna av sitt självmord, långt 

efter att hen själv har slutat lida: 

“Det många glömmer bort som tar självmord är ju att visst är det synd om dom, men 

det är MYCKET värre för dem som blir kvar, man lämnar efter. Det är ju dom som 

lider mest. Den som avslutar sitt liv lider ju bara fram tills det är slut så att säga.”    

     

Inom denna diskurs kan nodalpunkten också härledas till det ansvar diskussionsdeltagarna 

verkar känna inför trådstartarens väl och ve. På olika sätt försöker diskussionsdeltagare få 

trådstartaren att ändra inställning och därmed förhindra självmordet: 

“TS [förkortning för “trådstartare” förf. anm.] gav oss faktiskt chansen att rädda 

honom. Dessutom är man inte vid sina sinnesfulla bruk när man är deprimerad. Det 
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är som att man inte skulle skydda dementa från att gå vilse och bli påkörda osv. Det 

är klart man ska ingripa. Annars får man nog leva med att man är en oempatisk typ.” 

Citatet ovan ingår i en diskussionstråd där ett par deltagare genom följdfrågor och 

engagemang kunde tillkalla polis till trådstartarens hem, vilket satte stopp för ett påbörjat 

självmordsförsök. Tråden utvecklades därefter till en livlig debatt kring huruvida 

diskussionsdeltagarnas insatser var rätt eller fel. De drivande aktörerna i tråden tillskrevs en 

hjältestatus av vissa, medan andra istället fördömde agerandet eftersom det ansågs ha lett till 

att individen berövats sin frihet och beslutanderätt. 

4.5.3. Sammanfattande analys av nodalpunkterna frihet och ansvar 

Inom den självmordsbejakande diskursen återkommer referenser till frihetsbegreppet i 

samtalen. Individens fria vilja och självbestämmanderätt är central och obestridlig. Denna 

ståndpunkt motarbetas dock av andra diskussionsdeltagare som menar att individens frihet är 

förenat med ett oundvikligt ansvar över sin livssituation och för närstående personer i 

omgivningen. Inom den självmordskritiska diskursen finns en utpräglad idé om att livet är 

meningsfullt och bör tillvaratas till varje pris. Inom ramen för denna diskurs konstrueras 

självmord som en ansvarslös handling präglad av själviska motiv där anhöriga är de som 

drabbas hårdast.  Den självmordsbenägna anses vara otacksam som inte förvaltar sitt liv på 

“rätt sätt”, vilket står i kontrast till den självmordsbejakande diskursen som istället framhåller 

att det inte finns något självändamål i att leva. 

Rätten till ovillkorad frihet över sitt eget liv försvaras av de självmordsbejakande 

diskussionsdeltagare som anser att livet, när det inte är mödan värt, ska kunna avslutas utan 

skuldbeläggning. Avvikande eller motstridiga åsikter betraktas som ett bevis på bristande 

erfarenhet och i vissa fall till och med dumhet - de har inte “förstått livet”. Att ha sett livets 

mörka sidor på nära håll ger, enligt de självmordsbejakande själva, ett försprång som “mer 

vetande” i samtalen. Utsagor om hur lidande för med sig betydelsefull personlig utveckling 

och insikter kan även förstås som berättelser om sökande (Frank, 1996:115).   
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Nedsättande kommentarer som, utifrån en självmordkritisk diskurs, riktas mot 

självmordsbenägna individer vinklas i en motargumentation så att kritiken istället handlar om 

den som initialt uttalade sig. Inom den självmordsbejakande diskursen konstrueras 

exempelvis de självmordskritiska som själviska när de kallar självmordshandlingar för 

egoistiska. 

4.6. Nodalpunkten framtid

Huruvida självmord rättfärdigas som legitimt eller inte är avhängigt vilken syn 

diskussionsdeltagarna har på framtiden - som öppen eller sluten. Innehållet i utsagorna 

centreras kring nodalpunkten framtid på olika sätt - antingen förstås en individs mående och 

situation som något som kan förändras, stabiliseras och förbättras i framtiden, eller så ses 

framtiden som hopplös och fortsatt mörk och livet kan därför lika gärna avslutas för att få ett 

slut på lidandet. Bland annat diskuteras autenticitet, bristningsgräns, hopplöshet och 

permanent tillstånd i förhållande till en individs framtid inom den självmordsbejakande 

diskursen. Inom den självmordskritiska diskursen lyfts tecken som kan sägas utgöra i stort 

sett antonyma tecken i samtalen om framtiden - misstro/inautenticitet, hjälp, hopp och 

temporärt tillstånd (se modell 5).

    Modell 5. Tecken som centreras kring nodalpunkten framtid inom respektive diskurs.  
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4.6.1.  Nodalpunkten framtid inom den självmordsbejakande diskursen

Inom den självmordbejakande diskursen präglas utsagorna av en idé om framtiden som ett 

totalt mörker utan hopp om förbättring. Självmord betraktas därför inte som särskilt 

främmande eller oväntat utan snarare som ett fullt förståeligt och legitimt sätt att avsluta livet 

på när individen själv önskar. Det finns en strävan efter att uppnå ett tillstånd utan lidande 

och vägen dit kan gå genom självmord: 

“Det känns lite som att jag ramlat ner i en djup brunn, och därnere sitter jag och tittar 

upp på världen och molnen som drar förbi. Jag känner mig så avlägsen hela 

mänskligheten och så jävla ensam och ledsen. Ibland somnar jag till och drömmer att 

jag har vänner och gör aktiviteter men så vaknar jag upp och inser att det spelar 

ingen roll, jag är fast i min brunn. Hoppas ni fattar metaforen. Därav har jag börjat 

fundera på att avsluta mitt liv. För vad är det för liv när allt som ska vara kul är en 

satans ansträngning?” 

Så gott som alla diskussionstrådar som studerats inleds på ett liknande vis som ovan - med en 

målande beskrivning av trådstartarens sinnesstämning. Med detaljerade redogörelser över 

smärtfyllda livserfarenheter eller stigmatiserande upplevelser presenterar trådstartarna sig 

själv som autentiskt självmordsbenägna vilket sedermera utgör grunden för den diskussion 

som följer. Lidandet beskrivs i citatet som bottenlöst och trådstartaren upplever en hopplöshet 

samt känner sig avskärmad från verkligheten. Ensamhet och isolering verkar ligga till grund 

för trådstartens självmordstankar och livet framstår som meningslöst och oföränderligt. 

Känslan av att sakna sammanhang och mening i tillvaron beskrivs även i många andra 

utsagor. Det händer att sådana inlägg möts med tips på mer eller mindre potenta 

självmordsmetoder: 

“Ingen personlig rekommendation egentligen. Men orkar du inte mer och är rädd 

finns heroin till hands. Du dör en stilla död, och får iallafall en sista njutning. Glöm 

vad alla säger, dom ljuger för dig. Du bestämmer själv.”      
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Det mest förekommande är dock att trådstartaren bemöts med igenkänning och en bekräftelse 

på att självmord kan vara en rimlig lösning efter att ha utstått ett långvarigt lidande: 

“Jag tänker precis som du TS. Jag ser inte självmord som något negativt, tvärtom. 

Det är ju ett sätt att slippa all smärta på. Har man vart olycklig i 40 år kommer man 

sannolikt inte bli lycklig efter det heller. Så varför stå ut med smärta, när det finns ett 

enkelt sätt att slippa det på?” 

Inom den självmordsbejakande diskursen anses långvarigt lidande legitimera beslutet att ta 

sitt liv eftersom sannolikheten att plötsligt börja må bättre anses vara låg. 

Diskussionsdeltagarna möts i en form av gemenskap i kommentarsfältet eftersom de delar 

upplevelser av lidande och tankar om självmord. Inom denna diskurs betraktas lidande som 

ett permanent tillstånd och självmord anses vara en lindrande åtgärd i en smärtsam 

livssituation där inget tyder på förändring till det bättre: 

“Bakom all ångest känner jag ändå att detta inte är en plats för mig, jag vill helt 

enkelt inte gå runt här i något som känns som en evighet. Kan man födas med att 

inte vara gjord för att leva? Troligen inte, men är precis så det känns.” 

En inneboende känsla av att vara missanpassad och utanför samhället kan skönjas i 

ovanstående citat. Psykisk ohälsa, i det här fallet ångest, anges i de flesta fall som avgörande 

för uppkomsten av självmordstankar och -planer. Känslorna verkar för många upplevas som 

så djupt förankrade i identiteten att det närmast blivit en del av personligheten. Detta 

illustrerar hur permanent tillstånd knyts till lidande och gör det autentiskt. Autenticiteten 

ringar även in hur trådstartaren iom sitt lidande blir en mer “riktig” och insiktsfull människa. 

Det är svårt att säga vilken allvarlighetsgrad beskrivningarna har i realiteten, men det är 

uppenbart att många har ett behov av att kommunicera sina tankar kring sorg och förtvivlan. 

Att ha uttömt alla hjälpmöjligheter utan resultat gör att lidandet framstår som än mer befogat: 

“Har en känsla av att jag kanske kommer ta mig själv av daga rätt snart. Ett svårt och 

fruktansvärt smärtsamt uppbrott från min sambo, insikten om att jag faktiskt inte har 

några riktiga vänner och en stark tomhetskänsla ligger bakom. (...) Antidepressiva, 
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psykolog, familj  inget stöd fungerar (...) Bara en livslång känsla av att vara utanför. 

Missförstådd. Fan alltså. Jag vill inte mer.” 

En utlösande krissituation (uppbrott från sambo) lyfts som ett av flera skäl bakom 

självmordstankarna. Att stå utan socialt nätverk bidrar till en känsla av att vara utanför och 

missförstådd. Avsaknad av delaktighet i samhället och erfarenheter av omgivningens negativa 

bemötande förstärker ytterligare upplevelsen av ensamheten och stigmatisering vilket 

försätter trådsstarten i ett läge som beskrivs som en bristningsgräns: 

“Det börjar med en extrem vag känsla att man är värdelös typ. Sen allt eftersom så 

blir den känslan starkare. Speciellt när man får respons utifrån att man inte duger 

som man är. (Detta i form av dissningar, huggningar i ryggen osv.) Sen försöker man 

dag ut och dag in att på nåt sätt må bättre. När det har gått en viss period av ständigt 

försökande. Då mäktar man inte med, och på så sätt når sin bristningsgräns. Jag vet 

faktiskt inte, men det är väl ungefär så jag känner.” 

Resonemanget att varje människa har en gräns för hur mycket lidande en kan utstå bekräftas 

även av andra diskussionsdeltagare, i citatet nedan med stöd i metaforer. Att jämföra kroppen 

med föremål som bil och båt vittnar om en mekanisk syn på mänskligt lidande. Framtiden ses 

som sluten när kroppen nått en punkt där den inte längre går att laga och därför måste skrotas: 

“Det är precis som att man till slut måste skrota sin bil, eller en båt man lappat och 

lagat så länge att det är lika bra att sänka den. Som du skriver tror jag den gränsen 

finns för alla.” 

I diskussionstrådarna lyfts bristningsgränsen inte endast som ett resultat av individuella 

tillkortakommanden, inre tomhetskänslor eller avsaknad av socialt stöd, utan kritik riktas mot 

samhället i stort och de statliga institutioner som inte förmått hjälpa den psykiskt plågade ur 

sin situation: 

“Men jag har förståelse för varför människor väljer att avsluta sina liv, man kan ju 

hamna i en sådan situation där man inte hittar någon annan väg ut. Tragiskt men 
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sant. Tyvärr har samhället blivit mycket sämre på denna front, socialen saknar 

resurser och det är så många flera som har allvarliga problem att färre verkligen kan 

få den hjälp dom behöver.” 

“Psykologer, tabletter, kuratorer....javisst. Men dom kan inte. Jag är ledsen att säga 

så, men så är det. Dom har ingen aning. Dom som vet, är dom som varit där.” 

Citatet vittnar om en upplevelse av att inte bli förstådd av de yrkesverksamma inom vården 

eftersom dessa personer dels saknar den kompetens som krävs (“dom kan inte”), dels inte kan 

relatera till problematiken på ett personligt plan då de själva inte “varit där”. I flera utsagor 

ges exempel på situationer där den hjälp som funnits att tillgå varit bristfällig och otillräcklig, 

vilket gett upphov till såväl misstro som uppgivenhet och besvikelse bland 

diskussionsdeltagarna. Vissa beskriver även det rådande världsläget som katastrofalt och 

bortom räddning. Utifrån dessa ståndpunkter konstrueras självmord som en giltig och fullt 

förståelig handling. I citatet nedan kan en cynism urskiljas och självmord anses vara ett sätt 

att slippa delta i ett fortsatt nedbrytande av världen samt undkomma det lidande som 

mänskligheten har skapat: 

“Psykiatrin i Sverige innebär väl antidepp och en klapp på axeln som jag ser det.(...) 

Alla som har känslor kvar mår dåligt idag. Fullt förståeligt så som världen ser ut. Vi 

har slaktat planeten med överbefolkning och miljöförstöring så jag förstår att det 

faktumet kommer ikapp en och annan som då väljer ett rep eller en bro.” 

4.6.2. Nodalpunkten framtid inom den självmordskritiska diskursen

Inom den självmordskritiska diskursen konstrueras självmord främst som ett uttryck för 

psykisk ohälsa, som ett resultat av negativa tankebanor eller vad som anses vara en 

nedbrytande livsstil. I diskussionstrådarna bemöts trådstartarnas lidande med uppmuntran och 

hoppingivande kommentarer om framtiden, varför framtid står som nodalpunkt även inom 

denna diskurs.   

!52



“Alla människor upplever lidelse och hopplöshet. Det är upp till en själv att förstå att 

detta illamående är kroppens sätt att berätta för dig att du lever ditt liv fel. Ändra på 

din inställning, ändra ditt agerande, ändra ditt liv.” 

Lidandet betraktas som ett temporärt tillstånd och självmord ses som ett symtom på ett annan 

problematik som går att åtgärda. Lidandet normaliseras och förklaras som en övergående och 

naturlig del av livet. Individens eget ansvar är högst närvarande i diskussioner som kretsar 

kring framtid. Ansvaret för positiv förändring åligger individen och många utsagor handlar 

om att trådstartaren aktivt måste ändra sina tanke- och beteendemönster för att kunna hantera 

känslor och mående på ett mer funktionellt vis. Förändringsmöjligheterna betonas 

kontinuerligt i form av konkreta tips och mer eller mindre handfasta råd:    

“Köp en enkelbiljett och ta flyget till någonstans låååångt bort. Sedan kan du ändra 

ditt namn om du vill. Skaffa jobb i något cafe. BÖRJA TRÄNA. Det hjälper både 

psykiskt och fysiskt (ex kampsport). Gör grejer du aldrig gjort förut. Inga mer 

psykologer, piller, droger eller alkohol. Du är en ny person, någon helt annan.” 

I citatet är det tydligt att en exponering för nya spännande situationer anses vara nyckeln till 

ett bättre mående, vilket också efterföljs av medhåll från andra diskussionsdeltagare. En 

nystart i livet genom exempelvis resor, en sundare livsstil, byte av bostadsort och 

umgängeskrets framhålls som möjliga lösningar. Andra tips som återkommer i 

diskussionstrådarna är att testa olika droger, meditera eller delta i mindfulness-kurser. 

Spirituella upplevelser anses kunna bryta trådstartarens spiral av negativa tankebanor och på 

så vis reducera självmordstankarna. Det mest förkommande rådet är dock att söka 

professionell hjälp. En eller flera kommentarer som syftar till att få trådstartaren att vända sig 

till socialtjänst, sjukvård eller psykiatriska mottagningar dyker upp i samtliga trådar som 

studerats. En tilltro till expertisens kunskap på området samt en övertygelse om att tillståndet 

går att bota exemplifieras nedan:   

“Med hjälp av professionell personal inom sjukvården och rätta mediciner så kan 

man verkligen bli hjälpt. Att ta sitt liv är aldrig den rätta lösningen. Du har tusen 
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möjligheter att ta dig ur det här och tusen saker att glädjas åt. Du har bara svårt att se 

det just nu.” 

“Du är som sagt skadad och har blivit nedbruten under en lång tid, men det går att 

fixa. Ingen föds med självmordstankar. Du kan komma till ett standardläge med rätt 

hjälp. Psykolog kan du få gratis också om du berättar fullt ut om dina problem. Men 

jag vet, for a fact att du skulle må bättre om du fick prata ut om allt du har inom dig, 

allt som har hänt och börja försöka lägga det bakom dig.” 

Trådstartarens yttrade självmordstankar ses som en följd av långvarigt lidande och en “skada” 

som kan repareras. Problematiken anses inte vara varaktig utan något som avviker från ett 

normaltillstånd som åter går att nå med hjälp av en psykologkontakt. Att vända blicken 

framåt och lägga plågsamma livshändelser bakom sig är centralt i denna utsaga. På olika sätt 

försöker diskussionsdeltagarna bringa hopp och framtidstro. Att berätta om egna liknande 

erfarenheter, ofta i form av solskenshistorier, förekommer titt som tätt i samtalen om 

självmord. Diskussionsdeltagare blir inspirerande exempel genom att berätta om hur livet kan 

förändras: 

“Jag har upplevt på ett sätt det som du beskriver. Och trodde aldrig att mitt liv skulle 

vara bättre. Men nu är jag 33 och känner mig lycklig, livet vände sig för mig. Tack 

Gud att jag aldrig tog mitt liv. Vänligen, kämpa, jag håller tummarna för dig.” 

Bemötandet ovan präglas av acceptans, igenkännande och förståelse med ett fokus på att 

ingjuta en gnista hopp. Att ha upplevt lidande ses som en betydelsefull erfarenhet som bör 

användas i hjälpande syfte istället för att ”kastas bort” genom att begå självmord: 

“Man får vara trasig. Men vilken jävla erfarenhet du har. Vore tragiskt att kasta bort 

det. Använd din erfarenhet till att hjälpa andra i din situation.” 

Trådstartarens kommentar nedan visar tydligt att andra diskussionsdeltagares tips och 

erfarenheter givit effekt och bidragit med nya infallsvinklar samt en mer hoppfull känsla inför 

framtiden: 
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“Ni snälla människor som svarat på mitt inlägg har gett mig en väldig massa 

perspektiv, kommer faktiskt ta flera dagar att smälta allt. Ni fick mig att hoppas lite 

mer på vad livet kan erbjuda och att kanske det finns en lösning för mig.” 

En vanlig reaktion på självmordsbekännelser är att diskussionsdeltagarna intar ett empatiskt, 

stödjande och tröstande förhållningssätt gentemot trådstartaren: 

“Jag önskar verkligen att jag hade kunnat krypa in i dataskärmen och hem till dig, 

ge dig en stor kram och prata med dig. Hoppas du någonstans kan finna inre frid 

och tänka efter en gång till. Finns <3” 

“Men fan. Jag vill bara ge er en stor jävla kram och berätta för er hur underbara ni 

är. Om vi hade bott grannar hade jag varit den jobbiga grannen som bjöd över sig 

själv på fika med nybakade bullar och oboy. Fan, blir så ledsen av sånt här.” 

Att skicka virtuella kramar eller hjärtformade uttrycksikoner (“<3”) till trådstartaren är 

symboliska handlingar som återkommer bland kommentarerna. Genom kramar uttrycker 

deltagarna att de bryr sig och blir berörda av den situation som beskrivs. Omfamnandet kan 

också vara ett sätt att ge tröst och trygghet samt minska distansen till trådstartaren. 

Diskussionsdeltagarna uttrycker en önskan om att finnas där för att hjälpa den 

självmordsbenägna att komma på andra tankar. Gensvaret på sådana förstående och stödjande 

inlägg visar att de fyller en viktig terapeutisk funktion: 

“Att söka hjälp genom flashback är det bästa valet jag har gjort och det har förändrat 

mitt liv enormt och gett mig ovärderliga insikter som jag aldrig hade kunnat nå 

annars. Jag tycker att alla som går i dessa tankar ska göra samma sak. Är övertygad 

om att jag inte skulle leva idag om jag inte fick hjälp här.” 

Trådstartaren visar en uppriktig tacksamhet i utsagan ovan. Samtalet och de andra deltagarnas 

bemötanden uttrycks som närmast livsavgörande. Möjligheten att få kommunicera sina 

självmordstankar på Flashback och med hjälp av kommentarerna ”komma till insikt” 
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värdesätts högt av denna trådstartare. Att öppet yttra självmordstankar och -planer väcker inte 

endast empati utan också starka negativa reaktioner från andra diskussionsdeltagare - 

anklagelser, misstro och misstänksamhet riktas i flera fall mot trådstartaren:   

“Du är inte det minsta självmordsbenägen, ej heller är du deprimerad och som något 

självutnämnt ‘snille’ här påstod. Du är bara inte nöjd och då med allt du redan fått. 

Du har kanske fått mer än du förtjänat? Var glad och tacksam för det du redan har 

fått åt dig och kräv inte mer, för resten får du kämpa för själv och detta kan du också 

göra. Om du VILL, vill säga.” 

En misstänksamhet och misstro riktas mot autenticiteten i trådstartarens inlägg. Det lidandet 

som beskrivs förminskas och avfärdas som icke trovärdigt i citatet ovan. Andra diskussions-

deltagares förklaringsmodeller förlöjligas och ifrågasätts också.  Diskussionsdeltagaren intar 

en provokativ position i samtalet och förklarar trådstartaren som bortskämd och otacksam - 

trådstartaren frammålas som en girig person som inte är nöjd trots att hen redan fått “allt”. 

Situationen hade kunnat förändras om trådstartaren själv hade velat och ansträngt sig lite mer.  

4.6.3. Sammanfattande analys av nodalpunkten framtid 

De tecken som förknippas med nodalpunkten framtid inom de olika diskurserna står i 

opposition till varandra. Inom självmordbejakande diskursen erkänns den självmords-

benägnes lidande som autentiskt och detta får stort utrymme i utsagorna. Framtiden uppfattas 

som “sluten” och det finns en motståndskraftig övertygelse om att livet inte kan bli bättre. I 

många avseenden liknar dessa utsagor berättelser om kaos - beskrivningar av ett tillstånd av 

existentiell ångest varvas med mer eller mindre logiska redogörelser över den aktuella och 

överväldigande livssituationen (Frank, 1995:99). Beskrivningen av ha nått en 

“bristningsgräns” vittnar om att deltagarna befinner sig mitt i en kaosberättelse. 

Inom den självmordskritiska diskursen placeras lidandet istället i bakgrunden till förmån för 

ett lösningsorienterat framtidsfokus. Lidandet misstros och normaliseras av många 

självmordskritiska diskussionsdeltagare. Uppmärksamheten riktas mot att återfå hälsan och 

dessa utsagor kan liknas vid berättelser om återställning (ibid., s.77). Frekventa tips och råd 
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från diskussionsdeltagare med hjälpambitioner kan jämföras med pusselbitar som syftar till 

att lösa den självmordsbenägnes problem så att hen åter blir en hel individ. 

Lidandet är något som förenar diskurserna men accepteras som legitimt eller ifrågasätts 

beroende på vilken diskurs som sätter tonen för utsagorna. Lidandet ses ibland inom den 

självmordskritiska diskursen som en erfarenhet förenad med ett visst moraliskt ansvar - att 

stanna kvar i livet, dela med sig av upplevelsen och på så vis hjälpa andra. Vissa 

diskussionsdeltagare intar en närmast ärofylld roll av att vara ett levande bevis på att lidandet 

går över och de uppmanar därför trådstartaren att hålla ut. Dessa utsagor utgör berättelser om 

sökande (ibid., s.118). Synen på lidandets stabilitet och varaktighet skiljer sig åt mellan 

diskurserna och påverkar synen på framtiden. Permanent tillstånd ger kraft åt utsagor om 

lidandet som orubbligt medan tillfälligt tillstånd öppnar upp för kommentarer om framtida 

förändringar. Diskussionen om framtiden kan gå åt två håll - mot en återställande berättelse 

eller mot kaos där lidandet är evigt vilket ger berättelsen ett definitivt slut. Extra tydligt syns 

detta i utsagor där metaforerna “skrota” eller “fixa” används för att beskriva lösningen för 

kroppens trasiga tillstånd. Denna mekaniska syn på kroppsliga skador som frånskilda jaget 

samt att normalisera och förminska lidandet är också huvuddrag i en återställande berättelse 

(ibid., s.88). 

Inom den självmordsbejakande diskursen betraktas självmordsbenägenheten som ett närmast 

medfött personlighetsdrag vilket motsätts av de självmordskritiska diskussionsdeltagare som 

har en helt annan uppfattning om människans grundstämning. Med adekvat professionell 

hjälp eller genom att åstadkomma förändring på annat vis kan alla människor återigen bli 

tillfreds med livet, dvs återställda. Här finns en utpräglad hoppfullhet inför individens 

förändringskapacitet samt en tilltro till samhällets hjälpinstanser. I återställande berättelser är 

“botemedlet”, dvs läkemedlet eller den professionella hjälparen, den aktiva hjälten som 

befriar individen från sitt lidande (ibid., s.115). Kvaliteten på vården kritiseras och betvivlas 

inom den självmordsbejakande diskursen. Den sjuka individens avsaknad av kontroll 

förstärks av upplevelsen att sjukvårdspersonal är oförmögen att bemöta sjukdomsberättelsen 

på ett adekvat vis. När individen har uttömt alla hjälpmöjligheter utan resultat infinner sig en 

befogad hopplöshet och självmord framträder som en fullt rimlig lösning. 
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5. Diskussion

I uppsatsens inledande avsnitt lyftes frågan om hur självmordsnära individer upplever och 

uppfattar problemet samt hur deras självmordstankar tas emot av  andra diskussionsdeltagare 

på Flashback. I avsnittet som följer diskuteras huvuddragen av studiens resultat med koppling 

till den forskning som presenterats samt den bakgrund och de teoretiska perspektiv som 

ligger till grund för studien. 

I samtalen om självmord på Flashback pågår en kamp mellan en självmordsbejakande och en 

självmordskritisk diskurs om vilken betydelse och mening självmord ska tillmätas. Synen 

inom den självmordskritiska diskursen på självmordsbenägenhet som något patologiskt -  ett  

smärttillstånd eller ett symtom som kan och bör botas, går i linje med Franks (1995:77) 

berättelse om återställning. I vår samtid finns en kulturellt förankrad föreställning om att 

“frisk” är normaltillståndet som alla människor både vill och bör återställas till. Bakom denna 

typ av sjukdomsdomsberättelse finns en tydlig idé om att lidande kan botas (ibid., s.80).  Från 

samhällets sida ses självmord som ett socialt problem som drabbar såväl individ som 

samhälle och därför bör förhindras och motarbetas.  

De självmordskritiska budskap som återfinns i diskussionstrådarna på Flashback kan tolkas 

som en förlängning av det i samhället dominerande förhållningssättet. Förväntningar på 

återställande kan uttolkas på flera håll i kommentarsfälten och det finns en tendens att vilja 

styra om andra typer av berättelser mot ett lyckligt slut - dvs framtiden är öppen och livet 

fortsätter. Självmordstankarna betraktas som övergående och kan “botas”, dels genom 

medicinering och behandling men i diskussionstrådarna syftar botemedel även till att 

förändra en nedbrytande livsstil så att framtiden blir sundare och mer hälsosam. Den 

självmordskritiska diskursen kan således sägas reproducera föreställningar om återställande 

och därmed cementeras idéen om att “frisk” är varje människas normaltillstånd. Därmed 

reduceras också möjligheten till andra typer av berättelser - vilket illustrerar diskursens 

exkluderade verkningar.  

Inom den självmordsbejakande diskursen präglas utsagorna istället av vad Frank kallar för 

berättelser om kaos (ibid., s.97). Framförallt trådstartarnas inledande inlägg vittnar om 
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tomhet- och meningslöshetskänslor och den självmordsbenägne individen söker ofta en 

förståelse för sina upplevelser av fullkomligt kaos och avsaknad av kontroll. Inläggen 

indikerar en syn på framtiden som sluten och trådstartarna beskriver ett överväldigande 

lidande som nått en bristningsgräns. I flertalet utsagor kan dock en ambivalens utläsas inför 

beslutet att ta sitt liv, en tendens som även uppmärksammats från forskarhåll (Baume et al. 

1997). Möjligtvis bottnar ambivalensen i en känsla av att befinna sig i ett limbo mellan två 

slags berättelser - det verkar uppstå en kognitiv konflikt mellan att leva upp till den 

återställande berättelsens påtryckningar om att må bra och de inre känslorna av kaos och 

lidande.  

Responsen på trådstartarens inlägg varierar beroende på vilken diskurs som präglar de andra 

diskussionsdeltagarnas utsagor. Att  bemötandet är viktigt och att det både kan förstärka och 

reducera självmordsplanerna synliggörs flera gånger i trådarna  (jmf Baume et al., 1997 & 

Westerlund et al., 2015). Berättelser om sökande återfinns inom båda diskurserna i de fall 

lidandet accepteras, tillskrivs en mening och frammålas som en viktig erfarenhet som lett till 

personlig utveckling (Frank 1997: 118). Upplevelsen av lidande sägs inom den 

självmordskritiska diskursen bidra med värdefulla insikter om livets mening. Denna 

erfarenhet medför ett moraliskt ansvar att fortsätta leva och dela med sig av sina kunskaper 

för att hjälpa andra. Inom den självmordsbejakande diskursen yttrar sig berättelser om 

sökande efter lidandets mening i slutsatsen att självmord är en högst försvarbar utväg. Även 

inom denna diskurs sägs lidandet ha fört med sig en större insikt om livet - att lidandet är 

evigt och det är därför inte värt att fortsätta leva. Berättelsen avslutas därmed och framtiden 

stängs. Självmordsbejakande diskussionsdeltagare tenderar att omfamna kaosberättelsen och 

lidande, erkänna och acceptera trådstartarens självmordstankar istället för att fokusera på 

återställande och eventuella botemedel. Paralleller kan dras mellan denna diskurs och den 

utpräglade självmordsförespråkande diskurs som presenteras i Westerlunds (2010) 

avhandling. Diskurserna bygger i huvudsak på samma grundantaganden och ett liknande 

samhällskritiskt samtalsinnehåll som Westerlund beskriver har även noterats i utsagorna på 

Flashback.  
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Berättelser är en viktig beståndsdel av identitet- och meningsskapandet och Internet har blivit 

en allt mer betydelsefull arena där användarnas identitet konstrueras, rekonstrueras, prövas 

och valideras (Johansson 2005:83 & Horne & Wiggins, 2009). Flashback kan förstås som en 

alternativ plattform där individers självmordsbejakande förhållningssätt accepteras och 

erkänns av andra diskussionsdeltagare. I diskussionstrådarna förenas likasinnade individer 

genom att tydligt positionera sig inom ramen för samma diskurs och genom att dela 

gemensamma berättelser. Erfarenheten av att ha lidit blir det som legitimerar den 

självmordsbejakande diskursen. I kommentarfälten bekräftar och stärker diskussions-

deltagarna kontinuerligt varandras självmordsbejakande identiteter - “vi”  som levt på riktigt 

och förstått något större om livets (icke)mening till skillnad från “ni”  som inte gjort det. Likt 

Niezens (2013) resonemang kan alltså trådarna fungera som en form av gruppterapi - där 

fokus inte nödvändigtvis ligger på botemedel och återställning genom berättelser utan på 

delandet av berättelser. Delandet kan förstås som en form av kognitiv bearbetning och 

gemensamt sökande efter mening genom narrativ.  

En vanlig känsla bland självmordsnära individer är att inte bli förstådd  (Beskow & Nyberg, 

2016). Denna upplevelse kan även uttolkas i majoriteten av de självmordsbejakande 

utsagorna och kan sägas vara fundamental för de personer som yttrar sina självmordstankar 

på Flashback. Detta kan möjligen förklaras med att individers berättelser om kaos kan vara 

svåra att höra på - dels pga avsaknaden av berättandestruktur, dels pga den sårbarhet och 

egocentrering som kan avslöjas i en kaosberättelse (Frank, 1995:97). Den som lyssnar 

försöker därför ofta styra individen bort från sina känslor för att lämna kaoset bakom sig och 

gå vidare. Ett sådant bemötande kan anses vara förödande och riskera att förstärka individens 

upplevelse av kaos och känsla av att inte bli förstådd (ibid., s.109ff).  

Indledningsvis konstaterades det att självmord är ett komplext fenomen som kan förklaras 

och upplevas på olika sätt av olika  individer. De bakomliggande orsakerna till 

självmordstankar som forskning på området anger (psykisk ohälsa, krissituationer och brister 

i sociala förhållanden (WHO 2014:44)) kan uttolkas såväl implicit som explicit i 

trådstartarens inledande inlägg. Det finns en gemensam uppfattning om att självmordstankar 

är en konsekvens av mänskligt lidande men föreställningarna kring  lidande skiljer sig åt 
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vilket påverkar synen på framtiden - som öppen eller sluten. För vissa upplevs livet helt 

enkelt som plågsamt och utsagor inom den självmordsbejakande diskursen vittnar om att 

lidandet kan ses som en ofrånkomlig del av personligheten - ett  nästintill medfött tillstånd. Vi 

eftersträvar att lyfta fram de självmordsbejakande berättelserna och inte blunda för kaoset 

och lidandet. Genom att enbart se självmordstankarna som ett tillfälligt och övergående 

problem riskerar man att bortse från och förringa viktiga aspekter av individers upplevelser, 

tankar och känslor. Med ett ensidigt medicinskt fokus på botemedel och återställning 

omformuleras individers kaosberättelser till samhälleligt godtagbara berättelser (Frank, 

1995:110). Givetvis ska målet även fortsättningsvis vara att ingen ska behöva ta sitt liv, men i 

ljuset av att antalet självmord inte minskar trots omfattande socialpolitiska åtgärder så lyfter 

vi frågan om det suicidpreventiva arbetet bör skifta fokus. Utmaningen som vi ser det ligger i 

att se självmordsproblematiken i ett större sammanhang och äntra individens egna 

upplevelsevärld för att med lyhördhet bevittna deras berättelser - även om dessa kan vara 

svåra och påfrestande att höra.  

Denna studie är begränsad i det avseendet att vi endast undersökt självmords-

kommunikationen som den yttrar sig i specifika diskussionstrådar på Flashback. Huruvida 

urvalet är representativt för befolkningen i övrigt kan vi endast spekulera kring, vilket inte 

har varit syftet med studien. På Flashback vinner den självmordsbejakande diskursen mark 

och iom detta utmanas och ifrågasätts självmordskritiska och i samhället förgivettagna 

värderingar. En fråga som väcks är om liknande tendenser förekommer även i andra 

sammanhang. Vi uppmuntrar därför till vidare forskning, med ett bibehållet inifrånperspektiv, 

på andra interaktionsplattformer online eller även bortom Internets domäner där samtal om 

självmord kan höras. 

Ytterligare en begränsning vad gäller urvalet, men som har motiverat det diskursteoretiska 

angreppsättet, är att kommunikationen på Flashback sker anonymt. Vi kan därför inte uttala 

oss om användarnas individuella identitetsmarkörer, något som diskursteorin också har 

kritiserats för. Vad som kan tänkas vara viktig information om bakgrundsfaktorers inverkan 

på utsagorna, som ålder och kön, har alltså inte kunnat beaktas. Unga män är en grupp som 

sticker ut i självmordsstatistiken - män står för majoriteten av antalet självmord och 
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självmordsantalet bland unga är det högsta som uppmätts på många år (NASP). En möjlig 

tolkning är att denna grupp befinner sig i kaosberättelser, inte har förmågan att verbalisera sin 

situation och sitt mående och därför skrider direkt till handling. Genom fokusgruppintervjuer 

eller terapisamtal kan kunskap om hur denna särskilda riskgrupp - unga män - resonerar kring 

och skapar mening till självmordsämnet inhämtas. Sådana studier är viktiga för att få en ökad 

förståelse för gruppen och torde även kunna omsättas i effektiv suicidprevention.  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