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Abstract 
 
Suicid och dess avspegling i saudisk statistik- och medierapportering 
 
Bakgrund: Saudiarabien har enligt statistik från WHO bland de lägsta suicidtalen i världen samtidigt 
som den saudiska regeringen misstänks underrapportera suicidtalen då detta är ett tabubelagt ämne. 
Det förekommer få vetenskapliga saudiska studier inom ämnet och massmedia övervakas av den 
saudiska regeringen. Syfte: Syftet var att undersöka huruvida och i vilken utsträckning suicid speglas 
av saudiska suicidstudier och saudisk massmedia samt om speglingen mellan suicidstudierna och 
massmedia skiljer sig åt. Syftet gällde även att undersöka hur saudisk massmedia rapporterar om 
inhemska suicid utifrån den sociala representationsteorins förankrings- och objektifieringsbegrepp. 
Även en hypotes om underrapportering av suiciddata i saudiska suicidstudier och inom saudisk 
massmedia prövades. Material och Metoder: De saudiska suicidstudierna som framkommit genom en 
databassökning sammanställdes för att kunna beräkna suicidtalen. Sedan utfördes en sökning efter 
suicidrelaterade artiklar på saudiska tidningars hemsidor. Därefter gjordes en medieanalys enligt social 
representationsteori på de suicidrelaterade artiklar som publicerats på tidningen al-Hayats hemsida. 
Resultat: Bilden av suicid skiljer sig åt mellan saudisk massmedia och saudiska suicidstudier gällande 
antalet årliga suicid och könsfördelningen. Saudisk massmedia, i form av al-Hayat, målar upp 
suicidfenomenet som något skrämmande som främst drabbar utländska gästarbetare. Al-Hayat lyfter 
visserligen olika nyanser av suicid, men undviker att rapportera om aktuella suicidfall bland saudiska 
medborgare. De saudiska suicidstudierna ter sig rimliga avseende könsuppdelning, suicidmetoder och 
åldersspann, men inte avseende antalet årliga suicid och antalet saudiska medborgare kontra 
gästarbetare som suiciderar. Slutsats: Skillnader i suicidrapporteringen mellan saudiska suicidstudier 
och saudisk massmedia förekommer. Saudisk massmedia beskriver suicid som något skrämmande och 
rapporterar inte om aktuella suicid bland saudiska medborgare. Saudiska suicidstudier ter sig 
underrapportera antalet årliga suicid i landet. 
 
Suicide and its Representation in Saudi Statistics and Media 
 
Introduction: Saudi Arabia has according to statistics from WHO one of the lowest suicide numbers in 
the world. At the same time the Saudi government is suspected to report too low suicide numbers since 
suicide is a social stigma. There are few scientific studies on the subject and the media is constantly 
being monitored by the Saudi government. Aims: The aims were to examine whether and to what 
extent suicide is reflected by Saudi suicide studies and Saudi media and if there are any differences 
between Saudi suicide studies and Saudi media in this regard. The aim was also to examine how Saudi 
media reports about domestic suicides according to notions of anchoring and objectification of social 
representation theory. Also a hypothesis of under reporting of suicide data in Saudi suicide studies and 
Saudi media was tested. Material and Methods: The Saudi suicide studies, which were found through 
a database search, were compiled in order to calculate the suicide numbers. After that, a search for 
suicide related articles on the homepages of Saudi newspapers was conducted. Thereafter, an analysis 
of social representation theory was conducted for the suicide related articles which were published on 
the homepage of the newspaper al-Hayat. Results: The picture of suicide differs between the Saudi 
media and the Saudi suicide studies regarding the number of yearly suicides and the distribution 
between genders. The Saudi media, in form of al-Hayat, describes the suicide phenomenon as 
something frightening that mainly affects guest workers. Al-Hayat does put forward different aspects 
of suicide, but holds off from reporting of current suicide cases of Saudi citizens. The Saudi suicide 
studies seem reasonable regarding the distribution of genders, the methods of suicide and the age 
range, but not regarding the number of yearly suicides and the number of Saudi citizens versus guest 
workers who commit suicide. Conclusions: There are differences in the reporting of suicides between 
Saudi suicide studies and Saudi media. The Saudi media describes suicide as something frightening 
and does not report of current suicides among Saudi citizens. Saudi suicide studies seem to under 
report the number of yearly suicides in the country. 
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1. Inledning och bakgrund 

 

1.1. Disposition 

Studien inleds med en introduktion till suicidbegreppet, dess riskfaktorer och globala statistik. 

Därefter följer suicid i en svensk och arabisk kontext. Efter detta kommenteras pressfriheten 

och massmedia i respektive land. Detta leder läsaren in på ett problemområde där tidigare 

forskning inom ämnet behandlas. Sedan kommer syftet, frågeställningarna, hypotesen samt 

aktuell teori att presenteras. Efter presentationen av dessa redogörs det för vilka material och 

metoder som använts för att besvara frågeställningarna. Detta mynnar ut i ett resultat som 

sedermera diskuteras och landar i en slutsats med tillhörande rekommendationer. 

1.2. Suicid  

1.2.1. Suicid och dess orsaker 

Självmord, eller det mer vetenskapligt myntade begreppet suicid, definieras som en avsiktligt 

självdestruktiv handling med ett resultat som leder till döden (1, 2). Etymologiskt härstammar 

ordet suicid från latinets suicidium vilket är en sammansättning av orden sui ’själv’ och 

caedere ’döda’ (1). Ett suicid har ödesdigra konsekvenser inte minst för individen själv som 

mister sitt liv, men även för anhöriga i form av nedsatt livskvalitet och emotionellt lidande 

och för samhället i form av ekonomiska kostnader som beräknats uppgå till 5,5 miljarder 

kronor i Sverige år 2001. Samhällets kostnader består främst av produktionsförluster, men 

även av medicinska utgifter, rehabiliteringsrelaterade utgifter, administrativa utgifter och 

förlust av humankapital (3).  

Enligt Beskows suicidstege inleds vägen mot ett suicidförsök med en känsla av hopplöshet för 

att övergå till dödstankar, dödsönskan, suicidtankar, suicidönskan, suicidplaner, 

suicidförberedelser och suicidavsikt för att slutligen kulminera med ett suicidförsök som, om 

det vill sig illa, kan mynna ut i ett fullbordat suicid (4). Metodvalet vid suicid beror på 

faktorer som hur tillgänglig metoden är, hur potent dödlig och effektiv metoden är samt 

offrets egen motivation och avsikt (5). 

Enligt Världshälsoorganisation, WHO, som har upprättat en global mortalitetsdatabank 

baserad på läkarverifierade dödscertifikat, suiciderar nästan en miljon människor årligen i 
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världen (6-8). Det bör nämnas att låg- och medelinkomstländer rapporterar mortalitetsdata till 

WHO på oregelbunden basis och att religiösa och sociala attityder kan påverka 

inrapporteringen, varför underrapporteringen i vissa fall kan uppgå till så mycket som         

20-100 %. Dock tenderar länder som ser suicid som ett stort folkhälsoproblem att rapportera 

in statistik i högre utsträckning än länder där suicid ses som något skamligt som bör tystas ned 

(7). Det uppskattas generellt att det begås tio gånger fler suicidförsök än fullbordade suicid 

samt att det förekommer hundra gånger fler individer med aktiva suicidtankar än fullbordade 

suicid (6-8).  

Suicid är en av de tio ledande dödsorsakerna världen över och anses således vara ett globalt 

folkhälsoproblem som enligt studier beräknas fortsätta öka med tiden (7). Det genomsnittliga 

suicidtalet i världen är 10,7 suicid per 100.000 invånare och år. Motsvarande siffra för Europa 

är 11,9, medan Mellanöstern har ett lägre tal som landar på 4,3. Utifrån de varierande 

suicidtalen kan man dra slutsatsen att suicidmönster och suicidfrekvens skiljer sig åt mellan 

olika populationer och kulturer (5, 9). Suicid är till exempel vanligare i låg- och 

medelinkomstländer än höginkomstländer och är globalt sett den näst vanligaste dödsorsaken 

bland personer i åldersspannet 15-29 år. Åldersgrupperna bland dem som suiciderar skiljer sig 

åt mellan olika populationer, då suicid tenderar att öka med åldern i höginkomstländer, medan 

den däremot tenderar att minska med åldern i låg- och medelinkomstländer (7, 10).  

Övergripande suiciderar män i ungefär dubbelt så hög utsträckning som kvinnor världen över 

(7, 10). Sett till antalet suicidförsök och de faktorer som predisponerar för suicid så som 

exempelvis stressproblematik, egentliga depressioner och självskadebeteende så är dessa 

riskfaktorer generellt vanligare hos kvinnor än hos män (6). Bland de erkända riskfaktorerna 

för suicid finns tidigare suicidförsök, somatiska och psykiatriska sjukdomar (och då särskilt 

schizofreni, vissa personlighetsstörningar, affektiva sjukdomar och ångestsjukdomar), etyl- 

och substansmissbruk, hopplöshetskänsla, isoleringskänsla, stigmatiseringskänsla inför att 

söka hjälp, impulsivitet, aggressivitet, tidigare trauma, suicidhereditet, suicidexponering samt 

tillgång till dödliga medel. Dessutom förekommer riskfaktorer som vissa kulturer och/eller 

religioner där suicid anses vara ett nobelt beteende eller där reinkarnation förespråkas, 

ensamboende, avsaknad av socialt stöd eller sjukvård samt förlust av arbete, pengar eller 

relation (2, 5, 6, 8, 11, 12).  

Enligt en studie hade över 90 % av suicidfallen en psykiatrisk diagnos vid dödstillfället, vilket 

poängterar vikten av tillräcklig, adekvat och tidig intervention avseende psykiatrisk 
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behandling. WHO rekommenderar preventiva åtgärder utifrån ett koordinerat multifaktoriellt 

humant och ekologiskt perspektiv vilket innefattar: tillgänglighetskontroll av toxiska 

substanser och läkemedel, avgiftning av inhemska gas- och bilutsläpp, begränsning av 

vapentillgång, suicidrapportering av ansvarig massmedia samt uppförande av barriärer för att 

avskräcka från hopp från höga höjder (7). Preventiva åtgärder bör dock vara 

samhällsekonomiskt lönsamma för att de ska vara realistiska att genomföra. Ett fullbordat 

suicid har beräknats kosta svenska samhället knappt 19 miljoner kronor, vilket betyder att 

suicidpreventiva åtgärder under den prislappen kan anses som samhällsekonomiskt 

försvarbara (3). 

1.2.2. Suicid i Sverige 

Sverige har 10,1 miljoner invånare enligt Statistiska centralbyråns beräkningar från februari 

2018 (13). Landet anses besitta en mycket gedigen suicidstatistik som på årlig basis 

publiceras av Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, 

NASP, efter bearbetning av Socialstyrelsens dödsorsaksregister (14). Suicid och suicidförsök 

var straffbart i Sverige fram till och med år 1864 och enligt WHO ligger suicidtalet i Sverige 

på 12,7 per 100.000 invånare och år, vilket är något högre än det tidigare nämnda globala 

suicidtalet (1, 9, 10). Ungefär 1.200 suicid inträffar varje år i Sverige, vilket sammantaget står 

för 1,4 % av de totala svenska dödsfallen (1, 15). På samma sätt som i den globala statistiken 

så suiciderar svenska män i nästan dubbelt så hög utsträckning som svenska kvinnor och 

liksom andra höginkomstländer tenderar suicidrisken i Sverige att öka med stigande ålder (1). 

Uppskattningsvis antas 3-10 % av den svenska vuxna befolkningen ha gjort minst ett 

suicidförsök under sin livstid och av de cirka 12.000 suicidförsök som årligen genomförs 

söker ungefär 50 % hjälp, vilket skulle kunna bero på att många ser det som skamfyllt att ha 

försökt ta sitt eget liv och sedermera misslyckats (8). Folkhälsomyndigheten ser tillsammans 

med hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen och NASP allvarligt på detta och arbetar aktivt för 

att förebygga nya suicidfall (15). Särskilt den psykiatriska diagnosen egentlig depression bör 

uppmärksammas eftersom det är en underdiagnostiserad och behandlingsbar sjukdom som 

bekräftats öka suicidrisken mångfaldigt (8). Det finns många svenska vetenskapliga studier 

utförda inom fältet och Sverige är även ett av få länder som registrerar antalet suicidförsök, 

vilket är en parameter som inte tas upp i WHO:s suicid- och mortalitetsstatistik (7). 
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1.2.3. Suicid i Saudiarabien 

I Saudiarabien lever enligt 2010 års befolkningsestimat 26,1 miljoner människor, varav 74 % 

är saudiska medborgare medan de övriga 26 % utgörs av immigranter och icke-medborgare, 

vilka även benämns som utländska gästarbetare. Samtliga saudiska medborgare, eller saudier, 

är enligt den saudiska lagstiftningens definition muslimer, medan immigrantgruppen består av 

en blandning av religioner och världsåskådningar (16, 17). Till skillnad från dagens Sverige så 

anses suicid och suicidförsök fortfarande vara en kriminell, tabubelagd och straffbar handling 

enligt saudisk och islamisk lag (1, 6, 11). I Saudiarabien ligger suicidtalet på 3,9 per 100.000 

invånare och år, vilket är bland de lägsta suicidtalen i världen (9). Religion, så som islam och 

ortodox och katolsk kristendom, har i flera studier visat sig vara en skyddande faktor mot 

suicid, särskilt i samhällen där endast en religion har en dominerande ställning (18). Flera 

länder med muslimsk majoritetsbefolkning uppvisar låga suicidtal och hamnar långt ned på 

WHO:s suicidtalslista, även om det förekommer undantag, så som Sudan och Kazakstan, med 

suicidtal över det globala genomsnittet på 10,7 suicid per 100.000 invånare och år (9). Islam 

och ortodox och katolsk kristendom tenderar även att skamförklara suicid, vilket kan leda till 

att det tabubelagda suicidämnet aldrig debatteras i samhället utan endast lyfts fram som 

”något förbjudet som man inte bör tala högt om”. I mångreligiösa samhällen, som exempelvis 

Sydafrika, verkar dock religionen snarare ha en negativ effekt på antalet suicid (18). 

Religionens skyddande effekt varierar även över tid, vilket kan ses i det katolska Litauen där 

suicidtalen sköt i höjden efter landets självständighetsförklaring, trots att 

majoritetsbefolkningen fortfarande bestod av katoliker. Det finns de som menar att 

massmedia kan ha påverkat samhället till en mer ”liberal” och ”avslappnad” attityd till suicid 

genom att hjälteförklara och försköna de suicid som begicks av de historiska litauiska 

motståndskämparna (19). Således verkar det som att både massmedia och religion kan 

påverka den aktuella suicidsituationen i ett land. 

Vid en sökning i de vetenskapliga artikeldatabaserna PubMed, Science Direct och Research 

Gate förekommer endast ett fåtal träffar inom suicidfältet i en saudisk kontext. De saudiska 

suicidstudier som figurerar i databasen är samtliga små och regionala, varför det är svårt att 

dra några konklusiva slutsatser om den landsövergripande suicidsituationen i Saudiarabien. 

Uppgiften försvåras än mer av att WHO enbart publicerar suicidtal per 100.000 invånare och 

år samt att den saudiska regeringen inte verkar publicera offentliga suiciddata. Således finns 

det en stor kunskapslucka gällande den saudiska suicidprofilen. 
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1.3. Suicid och massmedia 

Massmedia är känt för att kunna påverka attityder och beteenden avseende olika områden i 

samhället. Enligt Pirkis et al.:s kritiska reviewartikel över 41 mediestudier så föreligger det 

viss evidens för att en association mellan nyhetsrapportering av suicid och faktiska suicid 

existerar. Vissa av studierna har till och med påvisat ett dos-responsförhållande med vilket 

menas att ju större nyhetstäckningen av suicid är desto fler efterföljande suicid förekommer. 

Här ska man dock ha i beaktande att suicid är ett multifaktoriellt fenomen och att de som 

suiciderat efter att ha blivit exponerade för suicidnyheter i tidningen kan ha valt att avsluta 

sina liv av andra orsaker (20). 

Suicid är således ett beteende där det har visats att ju mer man känner till om en 

uppmärksammad suicidal handling desto större risk är det att den handlingen imiteras av 

någon annan suicidnära person. Detta gäller särskilt för hur ingående suicidmetoden beskrivs 

eller för hur spektakulär eller dramatisk händelsen framstår i tidningstabloiderna. Yngre 

människor förefaller vara mer känsliga för massmedias influenser än äldre, men även faktorer 

som kön och nationalitet spelar in för hur mottaglig en tidningsläsare är. Massmedia tenderar 

att översimplifiera orsakerna bakom suicid och utelämnar många gånger den ofta 

bakomliggande psykiatriska problematiken. Riktlinjer för suicidrapportering i massmedia har 

tagits fram och enligt dessa rekommenderas det att händelsen inte överdramatiseras och att 

suicidmetoden inte bör specificeras samt att sakliga och korrekta fakta gällande 

bakomliggande faktorer presenteras. Till exempel minskade antalet suicidförsök genom hopp 

framför tåg i Österrike efter att nyhetstidningarna minskat sin rapportering avseende sådana 

suicidförsök. En fråga som föranleder ytterligare studier är huruvida positiv 

medierapportering om suicidnära personer som avstått från suicidförsök kan ha en 

reducerande påverkan i suicidalt beteende (21). 

1.4. Massmedia 

1.4.1. Massmedia i Sverige 

År 1766 blev Sverige först i världen med att grundlagstifta pressfriheten (22). Att 

pressfriheten varit av betydelse återspeglas i att Sverige placeras på en andraplats i Reportrar 

utan gränsers årliga globala pressfrihetsindex för 2017 (23). Nyheter kan till exempel vara 

regeringskritiska utan risk för repressalier eller andra former av hot eller straff. I Sverige finns 

flertalet stora nyhetstidningar och bland de största tillhör Aftonbladet, Expressen, Svenska 
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dagbladet, Dagens nyheter, Göteborgsposten, Sydsvenskan och gratistidningen Metro (24). 

Samtliga av nyss nämnda exempel publicerar sitt material både i tryckt pappersform och 

digitalt på Internet där läsaren i några av fallen behöver betala en prenumerationsavgift för att 

få tillgång till hela artikelarkivet på nätet. Exempelvis arbetar Sveriges television som förutom 

televisionssändningar publicerar skrivna nyheter via sin hemsida ständigt med att vara 

sakliga, oberoende och opartiska i sin rapportering (25).  

1.4.2. Massmedia i Saudiarabien 

Medan Sverige årligen placeras i toppskiktet av Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex, så 

hamnar Saudiarabien år efter år i dess bottenskikt (23). Den politiskt och ekonomiskt 

oberoende intresseorganisationen Freedom House placerar Saudiarabiens nyhetsbyråer i 

kategorin ”ej fria”, vilket är den sämsta klassificeringen som ett land kan få (26). Bland de 

nyhetstidningar som publiceras i landet och som har egna hemsidor finns al-Bilad (”Landet”), 

al-Hayat (”Livet”), al-Majalla (”Tidskriften”), Asharq al-Awsat (”Mellanöstern”), al-Madina 

(”Staden”) och al-Majles (”Rådet”). Det förekommer engelskspråkiga varianter av några av 

dessa nyss nämnda tidningar så som al-Majalla och Asharq al-Awsat, men även helt 

engelskspråkiga tidningar, så som Arab News och Saudi Gazette, försedda med saudiska 

nyheter existerar (27, 28).  

Huvuddelen av nyhetstidningarna i Saudiarabien är privatägda och subventioneras av en 

granskande saudisk regering, vilket får till följd att många regimkritiska röster och alternativa 

åsikter går ohörda förbi sin målpublik (29, 30). Även Internetmaterial och utländska tidningar 

som publiceras inom Saudiarabiens landsgränser censureras om de enligt regeringen anses 

innehålla material stötande mot Saudiarabien eller dess religion (30). Vidare är det enligt 

saudisk lag ej tillåtet att i någon form publicera material som kan leda till störningar och 

oenighet, vilket skulle kunna få konsekvenser för statssäkerheten och statsrelationerna eller 

underminera den mänskliga värdigheten. Den saudiska regeringen menar istället att 

massmedia har som främsta uppgift att utbilda och förena den saudiska befolkningen genom 

sina publikationer (31). Enligt den sociala representationsteorin, som ofta berör ämnen som 

kan leda till oenighet, som exempelvis suicid, sex eller religion, kan massmedia genom sin 

nyhetsrapportering påverka medborgarnas vardagstänkande och skapa likartade värderingar 

hos befolkningen. Detta förfarande skulle teoretiskt kunna ge medborgarna en skev världsbild 

med föreställningarna som att ”suicid inte förekommer i Saudiarabien” eller att ”det bara finns 

en enda religion”. Å andra sidan kan det leda till något progressivt genom att främmande, 
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eller ”utländska”, företeelser som initialt kan kännas obehagliga för den enskilde individen 

formas om och anpassas av massmedia för att steg för steg kunna fogas in bland de redan 

existerande värderingarna i ett samhälle. Den stegvisa metoden används för att inte chocka 

och avskräcka sina läsare som är i behov av att kognitivt kunna bearbeta informationen under 

en längre tidsperiod (32). 

Al-Hayat grundades som en oberoende panarabisk daglig nyhetstidning som numera baseras i 

London och som trycks både i och utanför Saudiarabien. Tidningen vågar vara regimkritisk 

och ta upp aktuella ämnen som terrorism, vilket lett till att den flera gånger blivit tillfälligt 

förbjuden i Saudiarabien (33, 34). Formuleringarna bland vad som är tillåtet och otillåtet inom 

saudisk massmedia är breda och ger ett stort spelutrymme för tolkningar. Detta leder till 

svårigheter för den enskilde skribenten att veta var gränsen för vad som tolereras av den 

saudiska regeringen går. Således är självcensuren inom saudisk massmedia genomträngande 

och journalistkåren är väl medvetna om att kritiska synpunkter vända mot regeringen, 

religionen eller kungafamiljen inte är acceptabelt. Regeringens ståndpunkt har dock lättats 

upp något sedan början av 2000-talet med enstaka tillfällen där de tillåtit publikationer av 

teman som berör terroristhandlingar eller vissa saudiskkritiska reportage skrivna av utvalda 

journalister (30). Trots detta riskerar journalister som publicerar material utanför de tillåtna 

gränserna dagligen hårda reprimander i form av fysiska straff eller livslång arbetslöshet, vilket 

leder till att vissa samhällsviktiga ämnen aldrig lyfts upp till diskussion för allmänheten i de 

saudiska tidningarna (35). Även arabisk massmedia utanför landets gränser undviker generellt 

att stöta sig med Saudiarabien, vilket beror på att det saudiska kungahuset investerat mycket 

pengar i uppstartandet av nyhetsbyråer i sina grannländer. De enskilda saudiska medborgarna 

har dock, till skillnad från massmedia, relativt stora möjligheter att uttrycka sig fritt på 

Internetkanaler så som YouTube eller Twitter och det uppskattas att drygt hälften av landets 

medborgare är frekventa Internetanvändare (30). 

1.5. Problemområde och problemformulering 

Som tidigare nämnts så tenderar länder som inte uppfattar suicid som något stort 

hälsoproblem att underrapportera sin suicidstatistik till WHO. Saudiarabien, som enligt 

tillgänglig WHO-statistik har bland de lägsta suicidtalen i världen, förefaller vara just ett av 

dessa länder och det är dessutom ett land där både suicid och suicidförsök är olagliga. Landet 

i fråga publicerar ingen egen officiell suicidstatistik och de fåtal vetenskapliga suicidstudier 

som genomförts inom ämnet är både småskaliga och geografiskt begränsade. Det saknas alltså 
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rikstäckande suicidstudier i Saudiarabien. Detta leder till svårigheter att bedöma 

suicidproblematikens omfattning i landet och förhindrar även insättning av adekvat 

dimensionerade suicidpreventionsåtgärder. Massmedia skulle kunna fylla funktionen som 

informationsspridare för att göra gemene man uppmärksam på allvaret när det kommer till 

suicid, som för övrigt är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Frågan är dock hur 

synliggjort suicidämnet blir när saudisk massmedia kontrolleras av en regering som tillsynes 

enbart vill sopa problemet under mattan. Därför kan det både vara av värde och intresse att 

analysera hur saudisk massmedia faktiskt behandlar det samhällskänsliga, men samtidigt så 

viktiga, suicidämnet. 

1.6. Tidigare forskning 

1.6.1. Saudisk suicidforskning 

Efter sökningar via vetenskapliga databaser som PubMed, Research Gate och Science Direct 

ter det sig som att endast fem tidigare vetenskapliga studier som beskriver suicid utifrån ett 

allmänt perspektiv i en saudisk kontext har publicerats. Dessa består av Helaly et al.:s 

Jeddahstudie från 2015 titulerad The Pattern of Suicide in the Western Kingdom of Saudi 

Arabia: A Retrospective Study from 2008 to 2012 samt fyra Dammamrelaterade studier med 

pionjären Elfawal et al.:s Cultural Influence on the Incidence and Choice of Method of 

Suicide in Saudi Arabia från 1999, Al Madni et al.:s Trends of Suicide in Dammam, Kingdom 

of Saudi Arabia från 2010, Madadin et al.:s Suicide Deaths in Dammam, Kingdom of Saudi 

Arabia: Retrospective Study från 2013 och Issa et al.:s Suicidal Deaths in Depth – Eastern 

Province – Saudi Arabia från 2016, som för övrigt är den senaste studien inom ämnet. 

Förutom dessa fem allmänt inriktade studier finns det två mer nischade saudiska studier som 

valt att rikta in sig på suicid enbart genom hängning. Hängningsstudierna består av Deaths 

from Hanging in the Eastern Province of Saudi Arabia av Elfawal et al. från 1994 och 

Hanging Deaths in Dammam, Kingdom of Saudi Arabia från 2010 av Al Madni et al.  

Den gemensamma nämnaren för de fem allmänna suicidstudierna publicerade under 

tidsperioden 1999-2016 är att de är retrospektiva kohortstudier där rättsmedicinska 

obduktionsprotokoll granskats och sammanställts i representativa tabeller varifrån slutsatser 

sedermera dragits. Det problematiska är dock att de även är småskaliga, både sett till tid, 

population och geografisk omfattning, vilket gör att de statistiska beräkningarnas säkerhet 

äventyras. Därigenom minskar både studiernas reliabilitet och validitet. Detta gör det även 

problematiskt att dra några rikstäckande slutsatser avseende suicidproblematiken i 
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Saudiarabien. Således har det inte skett någon ändring i hur det saudiska suicidämnet 

behandlats över tid. Endast individuella studier existerar inom ämnet och med det menas att 

det inte förekommer några sammanfattande studier, det vill säga reviewartiklar eller meta-

analyser, som aktualiserar vad den saudiska suicidforskningen kommit fram till. Genom att 

sammanväga data från de fem allmänna saudiska suicidstudierna kommer detta 

examensarbete att kunna ge en fingervisning om hur suicidsituationen i Saudiarabien ser ut.  

1.6.2. Saudisk medieforskning 

En av de mer framstående forskarna inom arabisk medieforskning och som har författat ett 

flertal böcker och artiklar är professor Noha Mellor. I Modern Arab Journalism: Problems 

and Prospects diskuterar och utmanar hon de invanda koncepten inom arabisk massmedia 

genom att lyfta fram nya och färska observationer, vilket manifesterar sig i granskning av 

journalisternas agendor samt hur maktstrukturerna inom journalistiken förhåller sig till 

varandra (36). Den arabiska våren ledde till ett paradigmskifte inom medieanalysen då den 

lyckades positionera sociala medier som en kanal där gemene man kunde göra sin röst hörd 

inför en större publik, vilket är något som diskuteras i Gunters Arab Media in a Turbulent 

World. Andra frågor som figurerar i Gunters bok är en hur standarden av och trovärdigheten i 

den arabiska nyhetsrapporteringen kan bedömas (37).  

En annan milstolpe i den arabiska medieforskningen skedde cirka tio år tidigare i och med 11 

september-attackerna. I Mellors The Making of Arab News kan man läsa om hur arabisk 

massmedia till synes blivit amerikaniserad i sina värderingar i och med denna händelse. 

Mellor argumenterar för att amerikaniseringen skulle kunna stå för ett första steg i en 

demokratiseringsprocess som senare visade sig mynna ut i just den arabiska våren och dess 

revolutioner mot de orättvisa regimerna (38). Vid ungefär samma tidpunkt diskuterar Al-

Rasheed i Kingdom Without Borders: Saudi Arabia’s Political, Religious and Media 

Frontiers hur Saudiarabiens inflytande i medierapporteringen sträcker sig långt utanför 

landets gränser i och med oljans och pengarnas makt (39). Ytterligare en relevant bok skriven 

av Mellor är Arab Media: Globalization and Emerging Media Industries som tidsmässigt 

placerar sig mellan 11 september-attackerna och den arabiska våren. Här diskuteras 

utvecklingen av modern arabisk massmedia som med tiden blivit både mer frigjord och 

kommersialiserad trots regeringar som ständigt lägger sig i och censurerar, vilket paradoxalt 

fått en alltmer frigjord massmedia att öka censureringen av sig själv för att undvika problem 

med repressalier (40).  
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Vad gäller massmedias rapportering och spegling av suicid i Saudiarabien förefaller det inte 

finnas något tidigare forskningsmaterial som berör detta ämne. Däremot tycks det efter 

genomförda ämnessökningar förekomma ett antal studier som behandlar hur saudiska 

medborgare tenderar att uttrycka sig på sociala medier och på Internet utifrån deras kulturella 

bakgrund och identitet, vilket verkar vara det aktuella fokuset för den saudiska 

medieforskningen (41, 42). Således finns det ett behov av att analysera saudisk massmedias 

suicidrapportering för att kunna få sig en uppfattning om hur det egentligen står till. 

Förhoppningen var att detta examensarbete skulle bli det första i sitt slag med att analysera 

suicidrepresentationen i saudisk massmedia. 

 

 

2. Syfte och frågeställning 

 

2.1. Syfte 

Huvudsyftet med examensarbetet var att försöka bilda sig en uppfattning om huruvida och i 

vilken utsträckning suicid lyfts fram i saudiska suicidstudier och inom saudisk massmedia. 

Dessutom syftar examensarbetet till att bilda sig en uppfattning om på vilket sätt suicid lyfts 

fram inom saudisk massmedia. 

Examensarbetet är även hypotesprövande i och med att författaren har den uppfattningen att 

både suiciddata och suicidnyheter till vissa delar är underrepresenterade i Saudiarabien.  

2.2. Frågeställning 

Huvudfrågan för examensarbetet var följande: Speglas suicid och dess problematik i saudiska 

suicidstudier och inom saudisk massmedia och i så fall i vilken utsträckning? 

Underfrågorna för examensarbetet var följande:  

 Skiljer sig bilden av suicid och dess problematik mellan saudiska suicidstudier och 

saudisk massmedia? 

 På vilket sätt rapporterar saudisk massmedia om inhemska suicidrelaterade ämnen 

utifrån den sociala representationsteorins förankrings- och objektifieringsbegrepp? 
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Den hypotesprövande frågan löd: Ter sig de suiciddata som framkommit från saudiska 

suicidstudier och saudisk massmedia rimliga avseende antal årliga suicid, andel saudiska 

medborgare som suiciderat, könsfördelning, suicidmetoder samt åldersspann efter 

sammanställning och jämförelse med svenska, och till viss del globala, suiciddata? 

2.3. Hypotes 

Författarens hypotes är att det förekommer en underrapportering av mortalitetsdata till WHO, 

vilket gör att Saudiarabien får ett falskt för lågt suicidtal som därefter räknas in i den officiella 

suicidstatistiken. Massmedia hjälper till med att skapa bilder och föreställningar av situationer 

åt folket med hjälp av hur skribenterna väljer att vinkla materialet i sina publikationer. 

Materialet kan i sin tur antingen späda på en skev världsbild eller stegvis omforma 

världsbilden till något mer nyanserat. I det konservativa Saudiarabien kontrollerar regeringen 

landets massmedia, varför undertecknad misstänker att det till viss del förekommer en 

underrapportering av suiciddata i både saudisk statistik samt i saudisk massmedia. 

2.4. Teori – Social representationsteori 

Den sociala representationsteorin utvecklades av Moscovici och berör hur gemensamma 

samhällsföreställningar byggs upp och kommuniceras ut genom sociokognitiva processer. 

Moscovici menade att Durkheims närbesläktade kollektiva representationer blivit alltför 

oflexibla för att kunna analysera den dynamik som förekommer i dagens samhälle (32). 

Representationsanalysen bygger på textuella och visuella representationer som binder 

samman språk, betydelser samt kultur och som med hjälp av gruppens delade föreställningar 

gör kommunikation mellan samhälle, massmedia och individ möjlig. Teorin baseras på att 

massmedia förmedlar sin representation av verkligheten och inte den faktiska verkligheten i 

sig. Föreställningar om religion och vetenskap dikteras av massmedia som ges utrymme att 

sprida vidare medborgarnas världsbild och påverka deras vardagstänkande. Ämnen som 

vanligen ligger i fokusområdet i sociala representationsstudier är ofta starkt 

känsloframkallande och ideologiska till sin natur. Exempelvis utförde Moscovici redan 1961 

en studie om hur psykoanalysen omvandlades till vardagligt tänkande, medan Jodelet valde att 

inrikta sig mot studier av det stigmatiserande ämnet psykisk sjukdom 1991. Den 

gemensamma nämnaren för dessa två studier är att de berör omdebatterade och 

samhällsrelevanta ämnen med en vetenskaplig relation. Teorin intresserar sig speciellt för 

komplexa och holistiska föreställningar som utmanar samhällets vardagsverklighet. Den 
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autonome individen internaliserar representationen och har därefter möjlighet att gradvis 

förändra den med målet att bilda en gemensam föreställning som passar in i de sociala 

strukturerna och traditionerna. Det förekommer således en ständig länk mellan dåtid och nutid, 

grupp och individ samt det kända och det okända (32). 

Drivkraften i teorin ligger i att göra det okända till något känt, vilket kan ske med hjälp 

av olika former av förankring och objektifiering. Förankringen bygger på att något okänt 

förs in i ett känt sammanhang. Till exempel genom namngivning där en ny politisk grupp 

skulle kunna benämnas som terrorister i massmedia. Risk för diskriminering föreligger 

således i detta sammanhang. En annan typ av förankring är av mer emotionell karaktär, 

vilket ibland används av massmedia för att beskriva ett stundande hot eller någon annan 

form av extrem lösnummersäljande känsla. Förankringen kan ligga inbäddad valet av ord 

eller bilder, men kan även vara mer metaforisk eller oppositionell till sin karaktär. 

Objektifieringen bygger i sin tur på att det okända och abstrakta konkretiseras och blir 

kontrollerbart. Detta kan till exempel ske genom att objektet förses med fysiska 

egenskaper (ontologisering) eller kopplas till en konkret person (personifiering) (32). 

Den sociala representationsteorin vill således visa hur föreställningar som innehåller 

alternativa eller motsägande budskap kan fogas samman och förändras över tid (kognitiv 

polyfasi), vilket visar att det mänskliga tänkande är diversifierat. Kritiken som riktats 

mot teorin är att den saknar en entydig definition, inte är tillräckligt stringent samt att 

den behandlar ideologisk makt i otillräcklig omfattning (32). De verktyg som teorin 

tillhandahåller räcker dock för att ge en fingervisning om hur massmedia i Saudiarabien 

representerar suicidfenomenet i en saudisk social kontext. Trots att den ideologiska 

maktaspekten hamnar i bakgrunden går det ändå att få till en givande diskussion över de 

faktorer som kan påverka hur och varför den sociala representationen av suicid ser ut 

som den gör i Saudiarabien. 
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3. Material och metoder 

 

Examensarbetet består av en sammanställning av saudiska suicidstudier, en sökning efter 

suicidrelaterade saudiska nyhetsartiklar och en artikelanalys enligt den sociala 

representationsteorin. 

Först sammanställdes de fåtal regionala vetenskapliga studier som gjorts inom suicidfältet i 

Saudiarabien för att sedan kunna bilda sig en uppfattning om suicidsituationen i landet. 

Därefter genomfördes artikelsökningar på några utvalda arabiskspråkiga nyhetstidningars 

hemsidor för att på så sätt kunna få en överblick gällande antalet publicerade suicidartiklar i 

Saudiarabien. Nyhetstidningen med flest antal suicidrelaterade artiklar valdes sedan ut för en 

artikelanalys enligt den sociala representationsteorin. Därefter kontrasterades svenska, och till 

viss del globala, suiciddata mot den suiciddata som framkom genom sammanställningen av de 

saudiska suicidstudierna. 

Hypotesen prövades genom att se huruvida de tendenser som framkommit i de saudiska 

suicidstudierna även framkom i svenska och globala suiciddata. Rimligheten i saudiska 

suiciddata diskuterades genom det material som framkommit genom medieanalysen samt 

genom att de ställdes mot motsvarande svenska data då svenska data internationellt anses vara 

av mycket god kvalitet. Svenska data dikterar inte något facit för hur den saudiska 

suicidsituationen borde se ut, men genom antagandet att suicid är ett världsomfattande 

samhällsproblem, vilket globala data från WHO uppvisat (9), kan rimligheten i saudiska 

suiciddata diskuteras när de jämförs med sina svenska dito trots att de två länderna drastiskt 

skiljer sig åt. 

3.1. Saudiska suicidstudier 

3.1.1. Urval av saudiska suicidstudier 

Genom en titelsökning enligt de ursprungliga sökinställningarna, det vill säga de 

sökinställningar som föreligger första gången en användare besöker hemsidan utan att ha 

ändrat på någon inställning, med orden ”suicide” och ”saudi arabia” på den internationella 

vetenskapliga artikeldatabasen Research Gate (länk: https://www.researchgate.net/topic/Web-

Search) genererades 71 stycken träffar. Kriterierna för att en vetenskaplig artikel skulle kunna 

inkluderas i studien var att studien skulle behandla suicid i allmänhet, det vill säga inte enbart 
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fokusera på enskilda suicidmetoder exempelvis intoxikationer eller hängningar, och att 

studien skulle beröra specifikt Saudiarabien, detta för att få en så stor generaliserbarhet som 

möjligt avseende det saudiska suicidläget. Abstracten till de 71 stycken träffarna lästes 

igenom för att se huruvida studierna uppfyllde inklusionskriterierna eller inte. Detta ledde till 

att 66 av de 71 ursprungliga studierna uteslöts från examensarbetet. 

Förfarandet ledde till att följande fem studier inkluderades i examensarbetet: Cultural 

Influence on the Incidence and Choice of Method of Suicide in Saudi Arabia från 1999 av 

Elfawal et al. (5), Trends of Suicide in Dammam, Kingdom of Saudi Arabia från 2010 av Al 

Madni et al. (43), Suicide Deaths in Dammam, Kingdom of Saudi Arabia: Retrospective Study 

från 2013 av Madadin et al. (2), The Pattern of Suicide in the Western Kingdom of Saudi 

Arabia: A Retrospective Study from 2008 to 2012 från 2015 av Helaly et al. (11) samt 

Suicidal Deaths in Depth – Eastern Province – Saudi Arabia från 2016 av Issa et al (6). 

En ofiltrerad PubMed-sökning (44) enligt dess ursprungsinställningar genererade 58 stycken 

träffar, dock förekom inga ytterligare artiklar än de nyss angivna som ansågs uppfylla 

inklusionskriterierna.  

3.1.2. Val av analysmetod för sammanställningen av saudiska suicidstudier 

Vid sammanställningen av de saudiska suicidstudierna användes uteslutande deskriptiv 

statistik, vilket är en metod där man på ett organiserat sätt kan beskriva och sammanfatta 

större datamängder utan att infoga egna tolkningar. 

3.1.3. Metodbeskrivning avseende sammanställningen av saudiska suicidstudier 

Resultaten från dessa fem vetenskapliga artiklar redovisas, både enskilt och sammanställt, 

under examensarbetets Resultat-rubrik i form av två tabeller tillsammans med svenska 

suiciddata från NASP från 2015 som kontrast. Den ena tabellen sammanfattar det årliga 

antalet suicid samt andelen män och kvinnor, medan den andra tabellen redovisar 

uppdelningen av suicidmetoder.  

Trots att material från vetenskapliga databaser kan anses tillförlitliga till en viss grad gäller 

det att tänka kritiskt och analysera studiernas interna och externa kvalitet i enlighet med 

riktlinjerna från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (45). Det är oklart 

huruvida någon av dessa studier finansierats av den saudiska regeringen eller någon annan 

aktör med önskemål om att försköna studiens resultat åt ett prosaudiskt håll. Materialet kan 
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således inte anses helt tillförlitligt avseende reliabilitet och validitet, men då det är det enda 

material som finns att tillgå inom detta ämne så har det inkluderats i examensarbetet för att 

därefter kunna analyseras och kommenteras mer ingående. 

De beräkningar som behövts i detta examensarbete i samband med den deskriptiva 

sammanställningen av de saudiska suicidstudierna har utförts i operativsystemet Windows 10 

med hjälp av Microsoft Office-paketets senaste version av Excel samt ett räkneprogram som 

heter Kalkylatorn. 

3.2. Saudisk massmedia 

3.2.1. Urval av saudiska nyhetstidningar 

Hemsidan Online Newspapers saudiska kategori (länk: 

http://www.onlinenewspapers.com/saudi.htm) listade 39 stycken saudiskrelaterade 

nyhetstidningar. Inklusionskriterierna för att en nyhetstidning skulle kunna bli utvald var att 

den skulle vara arabiskspråkig och ha en sökfunktion inbäddad på sin hemsida. Om någon av 

nyhetstidningarna hade en engelskspråkig motsvarighet inkluderades även denna för att 

senare kunna jämföra antalet sökträffar. Av de 39 listade nyhetstidningarna ansågs 23 

uppfylla inklusionskriterierna för examensarbetet. Alla nyhetstidningarna som uppfyllde 

inklusionskriterierna kunde dock inte inkluderas i examensarbetet eftersom det hade gjort 

omfattningen alltför stor mot vad som kan hinnas med i ett examensarbete på kandidatnivå. 

Detta ledde till att sex stycken nyhetstidningar slumpmässigt valdes ut genom att vikta lappar 

med tidningsnamnen på drogs ur en låda. Förfarandet resulterade i att följande sex 

nyhetstidningar blev inkluderade: al-Bilad (länk: http://www.albiladpress.com/), al-Hayat 

(länk: http://www.alhayat.com/), al-Majalla (länk: http://arb.majalla.com/ samt den 

engelskspråkiga varianten på http://eng.majalla.com/), Asharq al-Awsat (länk: 

https://aawsat.com/ samt den engelskspråkiga varianten på https://aawsat.com/english), al-

Majles (länk: http://www.mj-sp.com/) samt al-Madina (länk: http://www.al-madina.com/). 

Variationen på och mängden av nyhetstidningar som inkluderades ansågs dock tillsammans 

kunna vara representativa för saudisk massmedia i sin helhet.  

När det kom till att välja den svenska motsvarigheten till de arabiska nyhetstidningarna fanns 

två inklusionskriterier, vilket var att tidningen skulle finnas med på Dagens analys topplista 

över Sveriges största nättidningar (länk: https://www.dagensanalys.se/2016/08/svenska-
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internetlistan-sveriges-storsta-tidningar-pa-natet/) och att samtliga artiklar skulle kunna nås 

med hjälp av sökfunktionen utan krav på inloggning eller medlemskap. Av de fyra 

nyhetstidningar som uppfyllde dessa kriterier valdes Metro (länk: https://www.metro.se/) 

slumpmässigt ut med hjälp av att en vikt lapp med tidningsnamnet på drogs ur en låda.  

3.2.2. Artikelsökningsförfarande och artikelkategorisering 

Transkriberingen av det arabiska språket har följt de riktlinjer som Institutionen för Asien-, 

Mellanöstern- och Turkietstudier på Stockholms universitet har fastställt gällande 

examensarbeten på kandidatnivå (46). 

Onlinelexikonet Lexin (länk: https://lexin.nada.kth.se/lexin/) användes för att översätta ordet 

”självmord” till arabiska. Endast resultatet ” انتحار  (intiḥār)” förekom och lexikonet gav inga 

förslag på synonymer eller andra sammansättningar för översättningen av ordet ”självmord”.  

Internetsidan synonymer.se (länk: https://www.synonymer.se/) genererade följande förslag på 

svenska synonymer till ordet ”självmord”: självspillan, suicidium, suicid samt harakiri. I 

vardagligt tal är dock självmord det vanligaste alternativet, medan suicid är mer 

förekommande inom forskning och det medicinska fältet. Då undertecknad gör det egna 

antagandet att allmänna nyhetstidningar ej specifikt riktar sig till forskare eller vårdpersonal 

så kommer således enbart ordet ”självmord” att användas vid artikelsökningar på 

nyhetstidningarnas hemsidor.  

Sökningarna genomfördes med hjälp av respektive nyhetstidnings hemsidas sökfunktion utan 

att vare sig sökinställningar eller sökkriterier ändrades. Termerna som användes för sökning 

på de arabiskspråkiga sidorna var ” انتحار  (intiḥār)” (självmord) och ” السعودية  (as-suʿūdiyya)” 

(ungefärligt översatt ”saudi-”), medan termerna för de engelsköversatta motsvarigheterna var 

”suicide” (självmord) och ”saudi” (saudiskt). På den svenska nyhetssidan Metro användes 

endast ordet ”självmord” vid sökningsförfarandet eftersom syftet var att kontrastera svenska 

data mot saudiska data.  

Samtliga sökträffar gicks igenom och kategoriserades in i någon av följande kategorier: 

suicid, terror, sport, ekonomi eller övrigt. Under kategorin suicid samlades samtliga artiklar 

som berörde enskilda individer som begått självmord utan att ta någon annan med sig in i 

döden, men även artiklar som diskuterade suicid som fenomen alternativt suicidprevention 

eller suicidstatistik ingick. Med terrorkategorin menades de artiklar som åsyftade krigs- 

och/eller terrorhandlingar där exempelvis självmordsbombare och andra självmordsattentat 
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figurerat och där syftet var att skada så många andra individer som möjligt. Att sport och 

ekonomi fick stå som separata kategorier och inte inkluderades i kategorin övrigt beror enbart 

på att de enskilt utgjorde en tillräckligt stor kvantitativ del av de arabiskspråkiga sökresultaten 

för att det skulle vara motiverat. Resterande ämnen utgjorde tillsammans rubriken övrigt, 

vilket exempelvis kunde vara artiklar, ledare, insändare och recensioner där suicid, eller i 

vissa fall något helt annat, tas upp i en annan kontext än de som redan nämnts. Måhända kan 

det röra sig om en filmrecension där någon under handlingens gång tar sitt liv eller en 

nyhetsrapportering där en händelse som först verkat som ett suicid numera rubriceras som ett 

mord eller dråp utan koppling till någon form av terror- eller krigshandling. 

3.2.3. Val av medieanalysmetod 

Syftet med medieanalysdelen var att försöka utröna hur det rapporteras om suicid i saudisk 

massmedia genom granskning av suicidrelaterade artiklar från nyhetstidningen al-Hayat. Då 

suicid är ett omtvistat och känsloladdat ämne i Saudiarabien kändes det mest lämplig att 

granska hur fenomenet representeras socialt i en saudisk kontext, vilket var anledningen till 

att den sociala representationsteorin, som vanligtvis fokuserar på denna typ av ämnen, valdes 

som metod (32). 

Ett alternativ till den slutligen utvalda sociala representationsteorin är den retoriska 

medieanalysen som söker efter de övertygande argumenten som finns inbäddade i 

nyhetstidningarnas texter och bilder. I det initiala analyssteget identifieras textens retoriska 

bevismedel utifrån dess rationalitet, trovärdighet och känsloframkallande egenskaper. I det 

efterföljande analyssteget examineras textuppbyggnadens och språkutformningens vinklande 

egenskaper i materialet. Budskapets kontext rekonstrueras och dess element tolkas med 

hänsyn till textens situationella bundenhet. Genom dessa steg byggs en förståelse upp för de 

dispositionsval som författaren gjort för att förtydliga sitt önskade budskapet i texten. Med 

hjälp av den retoriska medieanalysen skulle det till exempel ha varit möjligt att analysera 

huruvida en part argumenterar för eller emot att suicid skulle vara ett omfattande 

samhällsproblem i Saudiarabien (47). 

Ytterligare ett tänkbart alternativ skulle kunna ha varit en kritisk diskursanalys med fokus på 

sociokulturell praktik, vilket i så fall skulle ha resulterat i en djupare efterforskning av 

sambandet mellan maktstrukturer och mänskliga handlingsmönster inom en specificerad 

verksamhetsram. Detta hade kunna vara ett intressant tillvägagångssätt, särskilt då det i 

Saudiarabien förekommer orättvisa maktförhållanden med tanke på avsaknaden av demokrati 
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och kvinnors situation samt massmedias utsatthet för både regeringscensur och självcensur. I 

sådana fall hade analysen inbegripit en nyhetsbyrås textproduktion, saudiernas 

nyhetskonsumtion samt samhällets och nyhetstidningens agerande inom ramen för vad som 

får respektive inte får lyftas fram med det skrivna ordet (48). 

Både den retoriska medieanalysen och den kritiska diskursanalysen med fokus på 

sociokulturell praktik skulle kunna ge upphov till mycket intressanta diskussioner och 

kompletterande resultat till den sociala representationsteorin om de applicerades på det 

utvalda artikelmaterialet. Dock hade omfånget för examensarbetet blivit alltför stort ifall 

samtliga metoder hade använts samtidigt.  

3.2.4. Metodbeskrivning av den sociala representationsteorin 

Den sociala representationsteorin påvisar hur massmedia förmedlar och driver på sin 

omformande representation av verkligheten för läsarna genom användandet av olika textuella 

eller visuella verktyg. I det aktuella fallet rör det sig om en representation av hur suicidläget i 

Saudiarabien ser ut och hur den påverkar medborgarnas vardagstänkande och världsbild. 

Förankringsprocessen påbörjas genom klassifikation och namngivning av det för den saudiska 

målpubliken okända och obegripliga suicidfenomenet. Detta är något som med fördel kan 

göras med hjälp av artikelrubriker, vilka då konkretiserar suicidfenomenet och fogar in det i 

en saudisk kontext. Massmedia kan även använda sig av oppositionella teman så som 

nutid/framtid och inhemsk/utländsk i sin suicidrapportering för att ytterligare förankra den 

sociala representationen av suicid. Representationerna av suicid kan även förankras 

emotionellt genom att skapa en känsla av medlidande hos läsaren. Medlidande kan 

åstadkommas genom att porträttera de som suiciderat som oskyldiga och utsatta offer som 

drivits till extrema handlingar genom ett oerhört lidande (32). 

Med hjälp av ontologisering förvandlas det komplexa suicidfenomenet till något konkret och 

vardagligt som läsaren kan relatera till. Till exempel kan artikelbilder och artikelillustrationer 

ge legitimitet, bevis och tyngd åt att suicid faktiskt förekommer. Både uttalanden och bilder 

kan genom att de kopplas till personer personifiera och på så sätt konkretisera ett abstrakt 

fenomen som suicid. Genom att de förankrande och objektifierande verktygen lyfts fram ur 

det aktuella suicidrelaterade artikelmaterialet från al-Hayat går det således att säga något om 

hur ett specifikt ämne behandlas i massmedia (32). 
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3.3. Forskningsetiska överväganden 

Då denna studie baseras på sammanställning och analys av redan publicerade och offentliga 

data som finns tillgängliga för alla med en Internetuppkoppling så bör risken för att någon 

enskild individ skulle fara illa av den här studien kunna anses som låg. Dock är suicid ett 

känsligt ämne varför ytterligare försök till att anonymisera de enskilda fallen i 

artikelsammanfattningarna har genomförts. Risken för urvalsbias har försökts att minimeras 

med hjälp av utförliga beskrivningar och noggrannt följande av urvalsprocessen. 

Undertecknad arbetar kliniskt som läkare inom landstingspsykiatrin, utöver detta förekommer 

inga potentiella bindningar eller jävsförhållanden. 

 

 

4. Resultat 

 

Här nedan redovisas resultaten för sammanställningen av de saudiska 

suicidforskningsartiklarna, sökningen efter suicidrelaterade nyhetsartiklar på de utvalda 

tidningarnas hemsidor samt medieanalysen av de suicidrelaterade artiklarna som publicerats 

på nyhetstidningen al-Hayats hemsida. 

4.1. Saudiska suicidstudier 

4.1.1. Sammanfattning av de saudiska suicidstudierna 

Under 1990 konstaterades endast 13 suicidfall i Östra provinsen, vilket nästan tredubblades 

1991 på grund av de ekonomiska och sociala påfrestningarna som följde Gulfkriget. Även 

tidigare rapporter från andra länder har påvisat låga suicidfrekvenser i muslimska och 

katolska samhällen, vilket skulle kunna betyda att religion är en skyddande faktor mot suicid 

(5). Dock indikerar tillgängliga data att det totala antalet suicidfall i Östra provinsen, liksom i 

övriga världen, har tenderat att öka med tiden (2, 5, 49). Det finns ett flertal framförda 

förklaringar och hypoteser till det låga suicidtalet i Saudiarabien och en av dem är att det 

förekommer en signifikant underrapportering av antalet suicid som beräknats kunna vara så 

hög som 80 % (6). En annan eventuell felkälla är att verkliga suicid kan bli klassificerade som 

 23



olyckor istället (6). För att minimera antalet felaktigheter i suicidhanteringen måste samtliga 

misstänkta suicidfall i Saudiarabien undersökas av minst två stycken rättsmedicinska läkare 

innan ett officiellt dödscertifikat kan utfärdas (2). 

Enligt en femårig retrospektiv studie på 200 suicidfall i Jeddah visade det sig att 77 % av 

suicidfallen bestod av män, att det vanligaste åldersspannet för suicid var 20-40 år och att 

hängning var den vanligaste suicidmetoden, vilket generellt stämmer överens med samlade 

globala data från socioekonomiskt liknande länder. Att hängning dominerar korrelerar väl 

med teorin om preferenser för en effektiv, dödlig och lättillgänglig metod (11). Frekvensen av 

intoxikationer var låg och det förklaras av att tillgången på potenta dödliga läkemedel i 

Saudiarabien är strikt begränsad i kontrast till exempelvis Egypten där antalet dödliga 

intoxikationer både är högre och vanligare än hängning (2, 11). Likaså är tillgången till 

skjutvapen strikt kontrollerad i Saudiarabien, vilket kan förklara den låga suicidincidensen 

bland saudier beträffande denna metod (5). Av de 200 suicidfallen i Jeddah var endast 18,5 % 

av studiedeltagarna saudiska medborgare, vilket studien förklarar med att immigration 

inducerar psykisk stress och suicidalt beteende samtidigt som etnicitet också spelar in. Den 

låga suicidfrekvensen bland saudiska medborgare speglas dock inte i en egyptisk studie som 

utfördes i Kairo där hälften av suicidfallen bestod av saudier (11). Ytterligare förklaringar till 

den lägre suicidförekomsten bland saudier förklaras av att saudier, enligt artikelförfattarna, 

uppskattar en avslappnad livsstil med ett adekvat socialt stödsystem, en mindre materialistisk 

attityd och en god livsacceptans bland de äldre (5). 

I en annan studie utförd i Östra provinsen i Saudiarabien visade sig suicidincidensen vara 

högst i Dammam, vilket även var den befolkningsmässigt största staden som deltog i 

undersökningen (6). Östra provinsen är en provins där 25-30 % av befolkningen enligt 

inofficiella siffror beräknas bestå av immigranter som till största delen utgörs av 

ensamstående manliga syd- och östasiater i låglöneyrken med dåliga villkor (5, 43, 50). 

Studien visar likt tidigare studier att manligt suicid är vanligare än kvinnligt och anger även 

suicidkvoten för män kontra kvinnor till 4,5:1 (5, 6). Vidare betonar studien att det är 

ovanligare att gifta personer suiciderar jämfört med personer som har någon annan civilstatus 

(6). Även denna studie och tidigare studier utförda i Dammam uppvisar likt Jeddahstudien 

färre saudiska dödsfall i suicid (15-20 %) än icke-saudiska, vilket enligt författarna möjligen 

kan förklaras av den islamiska religionen och goda relationer mellan familjemedlemmarna (2, 

6, 11). Avseende suicidriskfaktorer led saudier i större utsträckning av psykiatrisk 

problematik medan icke-saudiernas problematik främst var av finansiell karaktär (6). En 
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tidigare Dammamstudie indikerade att psykiatrisk problematik endast förekom bland 13,5 % 

av suicidfallen, vilket vid jämförelser med internationella data är väldigt lågt. Författarna 

förklarar den låga frekvensen av psykiatriska diagnoser med dålig informationsinsamling från 

den bortgångnes anhöriga på grund av rädslan att involveras i dödsutredningar och det faktum 

att det finns saudier som tar till rättsliga processer för att förhindra att potentiellt vanhedrande 

information framkommer av ytterligare utredningar beträffande dödsfallet (2).  

Helaly, Issa och Madadin menar att suicid är ett multifaktoriellt och mångfacetterat problem 

med en extensiv sociodemografisk variabilitet och omfattande konsekvenser för folkhälsan 

där skräddarsydda preventionsansträngningar behöver prioriteras för åstadkomma synbara 

resultat (2, 6, 11). Issa och Madadin rekommenderar upprättandet av en nationell 

mortalitetsstatistikdatabas samt ytterligare forskning för att bättre få grepp om just den 

saudiska suicidsituationen (2, 6). Vidare rekommenderas även psykologisk testning av 

tjänstefolk från utlandet innan anställning eftersom immigranter enligt studieresultaten ter sig 

vara en särskilt suicidutsatt grupp i Saudiarabien (2). 

4.1.2. Saudiska suiciddata i kontrast till svenska suiciddata 

Enligt Tabell 1 framgår det att det totala antalet årliga suicid är färre i Saudiarabien än i 

Sverige. Dock ska man ha i beaktning att de saudiska studien endast är regionala, medan de 

svenska siffrorna är rikstäckande. Fyra av de saudiska studierna var utförda i Östra provinsen 

och en studie var utförd i Västra provinsen. 

Enligt 2010 års befolkningsestimat bodde 26.090.555 människor, både medborgare (74 %) 

och icke-medborgare (26 %), i Saudiarabien, varav 3.799.773 (15 %) i Östra provinsen där 

Dammam ingår, 9.135.026 (35 %) i Västra provinsen där Jeddah ingår, 7.689.874 (29 %) i 

Centralprovinsen, 1.333.047 (5 %) i Norra provinsen samt 4.132.835 (16 %) i Södra 

provinsen (17). I Östra provinsen förekommer det årligen 31 suicid, medan det i Västra 

provinsen förekommer 40 årliga suicid. Östra och Västra provinsen utgör tillsammans 50 % 

av Saudiarabiens befolkning och enligt Tabell 1 förekommer det i dessa två områden årligen 

totalt cirka 71 suicid, varav knappt 14 (20 %) saudiska medborgare. Detta innebär att det 

hypotetiskt årligen förekommer 142 suicid i hela Saudiarabien, varav knappt 28 (20 %) 

saudiska medborgare. De saudiska medborgarna var enligt 2010 års konsensus 19.335.337 

stycken, medan de svenska medborgarna var 9.378.000 stycken (51), det vill säga drygt 

hälften av de saudiska medborgarna. Således skulle det hypotetiskt utan hänsyn till ytterligare 
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faktorer årligen förekomma 14 suicid i Saudiarabien kontra 1171 suicid i Sverige bland 

ländernas medborgare förutsatt att länderna hade en lika stor befolkning. 

Det framkommer även att manligt suicid vanligare än kvinnligt suicid i både Sverige och 

Saudiarabien. Skillnaden är dock att könsskillnaden är större i Saudiarabien än i Sverige.  

Angående åldersgrupper så hade studierna tre helt olika klassifikationer för 

åldersgrupperingarna, vilket betyder att det inte går att göra några tydliga jämförelser. 

Däremot så tenderade suicidantalet bland de som är äldre än 60 år i de saudiska studierna att 

vara lägst bland samtliga arabiskindelade åldersgrupper, medan motsvarande svenska grupp, 

45-64 år, hade det högsta suicidtalet i den svenska statistiken som för övrigt i sin helhet 

hämtats från NASP:s suiciddata för 2015 (52). 

 

Tabell 1: Antal suicidfall per år i Saudiarabien och Sverige, varav andelen saudiska medborgare 
samt kvinnor och män redovisas separat. 

Saudiarabien  
Suicidantal Dammam 

1(5) 
Dammam 

2(2) 
Dammam 

3(39) 
Dammam 

4(6) 
Totalt 

Dammam
Jeddah(11) Totalt 

Saudiarabien 

 
Sverige(47)

 Författare Elfawal Madadin Al Madni Issa ----- Helaly ----- NASP 

 Studieperiod 1986-1995 2000-2003 2003-20072012-2013 21 år 2008-2012 ----- 2015 

 Totalt fallantal 221 126 160 145 652 200 ----- 1171 

 Antal fall/år 22 32 32 73 31 40 71 1171 

 Saudier 23% 15% 21% 20% 20% 19% 20% ----- 

 Män 82% 86% 82% 84% 84% 77% 81% 72% 

 Kvinnor 18% 14% 18% 16% 16% 23% 19% 28% 

Ett ”-----” indikerar att ingen data finns tillgänglig. 

 

I Tabell 2 noteras att hängning var den vanligaste suicidmetoden både i Saudiarabien och 

Sverige. Hängning var även den mest frekvent använda suicidmetoden bland båda könen i 

Saudiarabien och bland män i Sverige, medan förgiftning var vanligast hos kvinnor i Sverige. 

Föremål i rörelse, det vill säga att hoppa framför exempelvis en buss eller ett tåg, verkar inte 

förekomma som suicidmetod i Saudiarabien, medan bränning och halsavskärning inte verkar 

förekomma som suicidmetod i Sverige. Skjutning, förgiftning och dränkning är procentuellt 

vanligare suicidmetoder i Sverige än i Saudiarabien, medan det motsatta kan sägas om hopp 

från höjd och hängning i Saudiarabien. 
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Tabell 2: Andelen suicidfall per suicidmetod i Saudiarabien och Sverige. 

Saudiarabien  
Suicidmetod Dammam 

1(5) 
Dammam 

2(2) 
Dammam 

3(39) 
Dammam 

4(6) 
Jeddah(11) Totalt 

Saudiarabien 

 
Sverige 

(47) 

 Författare Elfawal Madadin Al Madni Issa Helaly ----- NASP 

 Hängning 63% 89,7% 83,1% 75,9% 72,5% 76,8% 43,6% 

 Skjutning 9% 5,5% 5% 4,1% 5% 5,7% 10,3% 

 Förgiftning 6% 1,6% 4,4% 10,3% 4,5% 5,4% 22,1% 

 Hopp från höjd 12% 1,6% 3,1% 1,4% 8,5% 5,3% 4,5% 

 Bränning 4,5% ----- 3,8% 1,4% 5% 2,9% ----- 

 Skärande, stick 4,5% ----- ----- 4,1% ----- 1,7% 2,5% 

 Dränkning 1% 0,8% ----- ----- 4% 1,2% 5,8% 

 Halsavskärning ----- 0,8% 0,6% 2,8% 0,5% 1% ----- 

 Föremål i rörelse ----- ----- ----- ----- ----- ----- 9,1% 

 Annan metod ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2% 

Ett ”-----” indikerar att ingen data finns tillgänglig. 

 

4.2. Saudisk massmedia  

4.2.1. Sammanställning av suicidrelaterade artiklar i saudisk massmedia 

Tabell 3 visar att artikelsökning på de arabiskspråkiga nyhetssidorna med orden ” انتحار   

(intiḥār)” (självmord) och ” السعودية  (as-suʿūdiyya)” (ungefärligt översatt ”saudi-”) genererade 

flest antal träffar i nyhetstidningen al-Bilad och inga träffar alls i al-Madina. Generellt sett gav 

de arabiskspråkiga hemsidorna fler resultat än de engelsköversatta varianterna där 

söktermerna ”suicide” (självmord) och ”saudi” (saudiskt) användes. Den svenska tidningen 

Metro uppvisade antalsmässigt sett flest resultat med sökordet ”självmord”.  

Sökningarna med dessa suicidtermer tenderade att ge störst andel träffar inom suicid- och 

övrigtkategorin i den svenskspråkiga tidningen, medan terror- och övrigtkategorin gavs störst 

utrymme i de arabisk- och engelskspråkiga tidningarna. Al-Hayat var den arabiskspråkiga 

nyhetstidning som genererade störst andel suicidrelaterade sökträffar och blev således det 

mest naturliga valet för en mer ingående analys. 
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Tabell 3: Antalet artikelträffar uppdelade på olika kategorier från respektive nyhetstidning 
efter hemsidesökning på orden ”självmord” och ”saudi” på respektive språk. 

Nyhetstidning Språk Träffar Suicid Terror Sport Ekonomi Övrigt 

 Al-Bilad Arab 182 9 5% 117 64% 9 5% 20 11% 27 15%

 Al-Hayat Arab 73 16 22% 21 28,8% 2 2,7% 2 2,7% 32 43,8%

 Al-Majalla Arab 47 1 2% 40 85% 0 - 1 2% 5 11%

 Al-Majalla Eng 25 0 - 20 80% 0 - 1 4% 4 16%

 Asharq Al-Awsat Eng 18 0 - 17 94% 0 - 1 6% 0 - 

 Asharq Al-Awsat Arab 11 0 - 11 100% 0 - 0 - 0 - 

 Al-Majles Arab 7 0 - 5 71,4% 1 14,3% 0 - 1 14,3%

 Al-Madina Arab 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

 Arabiska källor totalt Arab+Eng 363 26 7,2% 231 63,6% 12 3,3% 25 6,9% 69 19%

 Metro Sve 515 251 48,7% 4 0,8% 3 0,6% 3 0,6% 254 49,3%

Ett ”-” indikerar att procentsatsen är lika med noll. Arab = Arabiska; Eng = Engelska; Sve = Svenska.  

 

4.2.2. Suicidrelaterade artiklar i al-Hayat 

Nyhetstidningen al-Hayat genererade flest suicidrelaterade artiklar både antalsmässigt och 

andelsmässigt jämfört med de andra arabiskspråkiga tidningsalternativen. Att endast analysera 

en artikel från nyhetstidningen al-Majalla hade inte gjort det möjligt att se några trender eller 

tendenser i det suicidrelaterade innehållet som tidningen publicerar. Således lämpade sig al-

Hayat och dess artiklar bäst som objekt för medieanalysen.  

Problemet ligger i att belysa ett känsligt och av det saudiska samhället inte fullt ut accepterat 

ämne som suicid på ett sätt som inte upprör läsarkretsen eller den censurerande saudiska 

regeringen. Den påverkbara och förutbestämda målpubliken för den prosaudiska 

nyhetstidningen al-Hayat är primärt saudiska medborgare bosatta i Saudiarabien, men 

sekundärt även arabisktalande gästarbetare som uppehåller sig i landet samt övriga 

arabisktalande personer världen över. Tilltänkt målpublik och regering utgör således 

begränsningar för vad som enligt samhället anses vara accepterat att publicera. Suicid är 

enligt saudisk lag en kriminell handling som man enligt tradition inte bör tala högt om 

samtidigt som det estimeras att de saudiska suicidtalen år efter år underrapporteras till WHO, 

vilket ger en skev bild av hur situationen i landet ser ut. 

En sökning med ursprungsinställningarna på nyhetstidningen al-Hayats hemsida med orden   

” انتحار   (intiḥār)” (självmord) och ” السعودية  (as-suʿūdiyya)” (ungefärligt översatt ”saudi-”) 
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resulterade i 73 stycken artiklar, varav 16 av dem var suicidrelaterade (se Tabell 3). Ett 

vanligare förekommande tema än suicid bland träffresultaten var terror- och krigshandlingar 

där självmordsbombare var involverade. 

Artiklarna hade följande spridning avseende publiceringsdatum: en från 2015, tre från 2014, 

fem från 2013, en från 2012, tre från 2011, två från 2010 och en från 2009. Således var 2013 

det året med flest antal publicerade artiklar och 2015, 2012 samt 2009 de åren med minst antal 

publicerade artiklar. Det framgår inte från tidningens hemsida när de började publicera sina 

artiklar på Internet. Ej heller framgår det om samtliga artiklar som publiceras i den tryckta 

utgåvan publiceras elektroniskt på hemsidan. 

Endast fyra av de 16 artiklarna använde sig av kategoriseringsord, så kallade taggar. Artiklar 

publicerade 2013 eller tidigare saknade taggar, vilket stämmer överens med tidsangivelserna 

för de övriga tolv artiklarna. Detta tyder på att kategoriseringssystemet ej togs i bruk förrän 

2014. En artikel hade taggen ” شباب  (šabāb)” (unga), en annan hade ”تحقيقات (taḥqīqāt)” 

(utredningar), en tredje hade ”جمعية الصحة النفسية (jamʿiyyat aṣ-ṣiḥḥa an-nafsiyya)” 

(mentalhälsoföreningen) och en fjärde hade tre stycken taggar nämligen ”السعودية (as-

suʿūdiyya)” (”saudi”), ” ف الطائ (aṭ-ṭāʾif)” (Taif, en stad i Västra provinsen) och ”انتحار (intiḥār)” 

(självmord). 

Tio av de 16 artiklarna har namngivna författare, medan de övriga sex artiklarna stod utan 

något namn bakom. De tio artiklarna med namngivna skribenter är utan undantag skrivna av 

en ensam huvudförfattare. Dessa huvudförfattare utgörs av sju män och tre kvinnor. Detta 

betyder att det inte är någon av skribenterna som återkommande rapporterar om suicid i 

tidningen. 

Nio av de 16 artiklarna hade ej specificerat vilken ort som artikeln författats på. Av de 

resterande sju artiklarna var två stycken från Centrala provinsen närmare bestämt Riyadh, två 

stycken från Västra provinsen nämligen Jeddah och Medina samt tre stycken från Östra 

provinsen det vill säga al-Khafji, al-Khobar och Dammam. Östra provinsen är således den 

plats som både genererat flest antal suicidrelaterade artiklar och flest antal suicidvetenskapliga 

studier i Saudiarabien. 

Elva av de 16 artiklarna hade ordet suicid, i antingen bestämd eller obestämd form, i rubriken, 

medan endast en av artiklarna hade ordet saudi i rubriken. Vanligaste var att rubriken bestod 

av fyra stycken ord, men det förekom en artikel med en rubriklängd på 13 ord och tre artiklar 
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med endast två ord. Rubriken speglar tydligt artikelinnehållet i 13 av de 16 analyserade 

artiklarna, medan rubriker som Mycket gott till er, Kreativitetens förbannelse och Omkring 

Östra provinsen är mer diffusa till vad som döljer sig bakom rubrikerna. 

Artikel 2, 9 och 12 var de kortaste artiklarna bestående av cirka 600 tecken vardera. Den 

längsta artikeln var nummer 11 som innehöll drygt 5000 tecken. Totalt sett utgjorde artiklarna 

tillsammans nästan 40.000 tecken. Medelvärdet låg på 2500 tecken, vilket även var det värde 

som medianvärdet landade på. 

I tre av de 16 artiklarna förekommer det en illustrerande bild. Bildtext saknas i samtliga av 

fallen. En bild föreställer en människoliknande docka som ser ut att ha begått självmord 

genom att hänga sig i ett rep från en bro. En annan bild föreställer ett exempel på en 

emoflicka som är väldigt uppsminkad, har färgat sitt hår blått och har kläder som går i 

färgerna blått och svart. Emo är en benämning på en ung och ofta olycklig person som 

företrädesvis bär svartfärgade kläder och lyssnar på en speciell typ av punkmusik (53). Den 

tredje bilden ser ut att föreställa en grupp med människor där män och kvinnor sitter åtskilda 

och lyssnar på något i en föreläsningssal.  

4.2.3. Sammanfattning av al-Hayats suicidrelaterade artiklar 

Nedan följer en sammanfattning av de 16 suicidrelaterade artiklarna i kronologisk ordning, 

där den senast publicerade artikeln kommer först och den äldsta artikeln kommer sist. 

Artikel 1. Enligt انتحار الدمى على الجسور يثير ذعر السعوديين (intiḥār ad-dumā ʿalā al-jusūr yuṯīru 

ḏuʿr as-suʿūdiyīn) [översättning: Suiciddockor på broarna väcker saudiernas panik] estimerar 

det saudiska inrikesministeriet att det sker två suicid i landet på en daglig basis. Således skulle 

antalet årliga suicid motsvara cirka 730 stycken. Suicidoffren består främst utav utländska 

gästarbetare, men även av ett fåtal saudier som lider av svåra ekonomiska och psykologiska 

omständigheter. En okänd person har iscensatt flertalet suicid med hjälp av människoliknande 

dockor som hängts upp i snaror från allmänna broar, vilket bland annat lett till en bilolycka 

och andra negativa konsekvenser för de förbipasserande (54). 

Artikel 2. I انتحار خادمة في الطائف (intiḥār ḫādima fī aṭ-ṭāʾif) [översättning: En husas suicid i 

Taif] har en 40-årig afrikansk kvinna suiciderat genom hängning i sin sponsors hem (55). 

Sponsorn är den utländska gästarbetarens arbetsgivare och har rätt att bestämma huruvida 

gästarbetaren får resa ut ur Saudiarabien eller inte (56). 
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Artikel 3. Enligt إيذاء النفسطالبات اإليمو يفكرن بـاالنتحار ويمارسن : دراسة من داخل جامعة نورة  (dirāsa min 

dāḫil jāmiʿat nūra: ṭālibāt al-īmū yufakkirna bi-al-intiḥār wa-yumārisna īḏāʾ an-nafs) 

[översättning: En studie inifrån Norauniversitetet: Kvinnliga emostudenter tänker på 

självmord och utför självskada] finns det bland kvinnliga studenter en utbredd tro på att livet 

är värdelöst och att musik bidrar till att lätta känslorna av smärta och ensamhet. Studiens mål 

var att kartlägga prevalensen av emokulturen hos kvinnliga studenter i Saudiarabien. 

Resultatet från Norauniversitetet visade att 1,46 % av de tillfrågade kvinnorna praktiserade 

emokulturen. Det ses allvarligt på detta västerländska fenomen eftersom emokulturen enligt 

artikeln innebär ett anti-socialt beteende, drogmissbruk och suicidförsök. Detta exemplifieras 

med en händelse från 2007 där tre australiensiska emoflickor suiciderade. Ungefär 60 % av 

den saudiska populationen definieras som unga och influeras alltmer av västerländsk kultur 

genom den förenklade kommunikation som dagens massmedia och Internet innebär (57). 

Artikel 4. Enligt وتوجه لزيادتهمصاصيين نفسيين في المراكز الصحية اخت4: أبو مديني  (abū madīnī: 4 

iḫtiṣāṣiyīn nafsiyīn fī al-marākiz aṣ-ṣiḥiyya wa-tawajja li-ziyādatihum) [översättning: Abu 

Madini: Fyra psykologer på vårdcentralerna och det siktas på att öka dem] betonade ledaren 

för den saudiska mentalhälsoföreningen behovet av en psykolog på varje vårdcentral i landet 

då det i nuläget endast finns fyra vårdcentralspsykologer i hela Östra provinsen. Saudiska 

flickor mår allt psykiskt sämre och vissa av dem gör suicidförsök bara för att få 

uppmärksamhet. Detta är ett resultat av en förändrad livsstil och tillgången på nya 

kommunikationssätt och negativa trender (58). 

Artikel 5. Enligt نتحار إثيوبية داخل السجن العام ا: المدينة ً شنقا  (al-madīna: intiḥār īṯiyūbiyya dāḫil as-

sajn al-ʿām šanaqan) [översättning: Medina: Etiopiskt suicid genom hängning i fängelset] 

suiciderade en etiopisk kvinna genom hängning, vilket var den andra incidenten i sitt slag på 

tio dagar. Tidigare hade en husa med psykologisk problematik stuckit ned sin sponsor med en 

kniv. Det nämns att majoriteten av kvinnorna på mentalsjukhuset i Jeddah är av etiopisk 

nationalitet (59). 

Artikel 6. I كثّر خيركم (kaṯṯara ḫayrkum) [översättning: Mycket gott till er] berättar en kvinna 

om hur hon kämpat för att få sin psykiskt sjuke man intagen på ett mentalsjukhus. Mannen 

hade försökt döda sin egen familj och varken polisen eller den underdimensionerade 

mentalsjukvården hade initialt hjälpt henne trots upprepade kontaktförsök (60). 

Artikel 7. I االنتحار ظاهرة مخيفة (al-intiḥār ḏạ̄hira muḫīfa) [översättning: Suicid är ett 

skrämmande fenomen] nämns det att suicid årligen har ökat bland unga människor och 
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särskilt i de arabländer där destabiliserande revolutioner har pågått, vilket exemplifieras med 

en ung tunisisk man som suiciderat. Enligt inrikesministeriet har antalet suicidförsök och 

fullbordade suicid ökat gentemot föregående år. Samtidigt medges det att deras siffror endast 

speglar en del av verkligheten. Anledningar till ökningen kan vara religiösa övertygelser, 

politiska orsaker, fattigdom, våld mot kvinnor och andra orsaker till psykologiska kriser. 

Religiöst lärda tror att suicidökningen attribueras till svagheten i den religiösa tron, medan 

läkare ej håller med utan påstår att problemet har djupare psykologiska orsaker. Dessa djupare 

psykologiska orsaker kan bestå i oförmågan att uppfylla medfödda och livsviktiga behov så 

som känslan av säkerhet och stabilitet i bostad och äktenskap. Det är viktigt att skapa en 

medvetenhet om suicid och dess orsaker bland medborgarna i samhället menar artikeln (61). 

Artikel 8. I االنتحار ينمو والصمت يستمر (al-intiḥār yanmū wa-aṣ-ṣamt yastamarru) [översättning: 

Suicid växer och tystnaden fortsätter] nämns det att ytterligare fall av suicid har inträffat 

runtom i Saudiarabien, men att ingen pratar om dem trots att man gemensamt borde leta efter 

en lösning för dessa individer med psykologiska problem (62). 

Artikel 9. Enligt في السعودية انتحارون الياباني يعرض محاولةالتلفزي  (at-tilifiziyūn al-yābāniyy yaʿraḍu 

muḥāwilat intiḥār fī as-suʿūdiyya) [översättning: Japansk tv visar ett suicidförsök i 

Saudiarabien] har en video på en ung man från Yemen som försökte ta sitt liv vid en bro i 

Jeddah innan han räddades av civilförsvaret publicerats på YouTube (63). 

Artikel 10. I في مركز شرطة الخفجيتحار عاملة منزليةان  (intiḥār ʿāmila manziliyya fī markaz šurṭa al-

ḫafjī) [översättning: Suicid av en hushållsarbetare på Khafjis polisstation] har en arresterad 

afrikansk kvinna suiciderat på en polisstationstoalett i Khafji efter att ha flytt från sin sponsors 

hem. Centrum för social utveckling kommer att anordna program mot våld i hemmet (64). 

Artikel 11. I لعنة اإلبداع (laʿnat al-ibdāʿ) [översättning: Kreativitetens förbannelse] berättas det 

om en studiegrupp i kreativitet och mental hälsa som anordnades i Beirut. Det framgår att 150 

kreativa människor, varav en saudier och 14 andra araber, suiciderade under 1900-talet (65). 

Artikel 12. I انتحار آسيوي حرقاً بالنار: حائل  (ḥāʾil: intiḥārʾāsyawiyy ḥarqan bi-an-nār) 

[översättning: Hail: Asiatiskt suicid, brände sig med eld] suiciderade en 43-årig asiatisk 

pastor genom att tända eld på sig själv i en fårlada (66). 

Artikel 13. Enligt  وفاة9968 منها  أعوام5 قضية خالل 13656الطب الشرعي تنظر  (aṭ-ṭibb aš-šaraʿī 

tanaḏḏ̣ạra 13656 qaḍiyya ḫilāl 5 aʿwām minhā 9968 wafāt) [översättning: Rättsmedicin 

betraktar 13.656 fall på 5 år av vilka är 9.968 dödsfall] har det inträffat 1.318 suicidfall på 5 
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år, vilket är en ökning med 62 %. Under dessa år genomfördes 3.145 obduktioner bland de 

9.968 dödsfall som konstaterades (67). Detta innebär således att det årligen förekommer cirka 

263 suicid i Saudiarabien. 

Artikel 14. I حول الشرقية (ḥawla aš-šarqiyya) [översättning: Omkring Östra provinsen] 

framkommer det att en asiatisk man i 60-årsåldern suiciderat genom hängning på en 

byggarbetsplats (68). 

Artikel 15. I  االنتحاراختصاصي يتهم جهات حكومية بـالتكتم في توثيق حاالت  (iḫtiṣāṣī yathamu jihāt 

ḥukūmiyya bi-at-takkatum fī tawṯīq ḥālāt al-intiḥār) [översättning: Specialist anklagar 

regeringen för hemlighetsmakeri i dokumentationen av suicidfall] blev en myndighet 

anklagad för att i hemlighet ha klassificerat självmordsbombare som suicidfall, vilket lett till 

svårigheter i att samla in korrekt statistik över suicidtal i Saudiarabien. Bristen på 

rättmedicinska läkare är ännu en försvårande omständighet. Anledningen till att det knappt 

finns någon suicidstatistik beror på frågans känslighet ur en social synpunkt, rädslan för 

skandaler och avsaknaden av socialt ansvar enligt en psykiatriker. Samhället accepterar ordet 

”självmord” i offentliga tidningar, men inte mer än så. Avsaknaden av dokumentation hos 

polisen vid suicidutredningar beror på att de anger dödsorsaken som ospecificerad i 

dödscertifikaten för att undvika ytterligare processer. Dessutom vill inte sjukhusläkare att 

suicid ska stå som dödsorsak i de journaler som de ansvarar för. Därför skriver de istället för 

suicid hjärtattack eller liknande som dödsorsak. Vidare har tidigare insamlingar av suiciddata 

ofta gjorts av andra än läkare. Artikeln fortsätter med att presentera data från Elfawal et al.:s 

suicidstudie. Särskilt varnar artikeln för att snabba förändringar mellan generationer samt 

religiös extremism kan öka suicidrisken. Det byggs upp ett stigma i en stängd och hemlig 

kultur med avsaknad av dialog gällande vissa tabubelagda ämnen och detta får en individ att 

ta till extrema handlingar för att kunna fly från verkligheten. Problemet ligger i att låga nivåer 

av adekvat psykiatriskt omhändertagande i samhället möter en hög ekonomisk stress hos 

medborgarna. Särskilt frånskilda människor har en tendens att isolera sig (69). 

Artikel 16. I البحرييبجاتنر ُمقيم أسترالي في مرفأ انتحا  (intiḥār muqīm ustrāliyy fī marfaʾ tanājīb al-

baḥrī) [översättning: En australiensisk medborgare suiciderade i Tanajibhamnen] går det att 

läsa om en australiensisk medborgare som suiciderade genom hängning i en hamn (70). 
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4.2.4. Analys av al-Hayats suicidrelaterade artiklar enligt social representationsteori 

Behovet av att skapa en acceptans hos den saudiska befolkningen vad gäller det för dem till 

synes abstrakta suicidbegreppet som samhällsfenomen framkommer tydligt genom två citat 

hämtade från artikel 15:   

 

عدم تقبل المجتمع لكلمة انتحار في األوراق الرسمية، وعدم توثيق أجهزة الشرطة عند التحقيق في 
 القضية بأن الشخص كان منتحراً أو حاول قتل نفسه

ʿadam taqabbala al-mujtamaʿ li-kalama intiḥār fī al-awrāq al-rasmiyya, wa 
ʿadam tawṯīq ajhizat aš-šurṭa ʿinda at-taḥqīq fī al-qaḍiyya bi-an aš-šaḫṣ kāna 
muntaḥarran aw ḥāwil qatala nafshu. 

Avsaknaden av acceptans av ordet självmord i officiella tidningar och 
avsaknaden av dokumentation hos polisen vid utredningar av fall där en 
person antingen har begått eller försökt begå självmord (artikel 15). 

ولفت إلى أن الوصمة االجتماعية، والمجتمع المغلق والسري، الذي تنعدم فيه ثقافة الحوار والحديث في 
 مواضيع معينة، ويتخذ الفرد هذه الوسيلة للهروب من واقعه

wa laffat ilā an al-waṣmat al-ijtimāʿiyya, wa al-mujtamaʿ al-muġlaq wa as-
sirriyy, al-laḏī tanʿadamu fīhi ṯaqāfa al-ḥawār wa al-ḥadīṯ fī mawāḍīʿ maʿīna, 
wa yatḫaḏu al-fard haḏihi al-wasīla li-l-hurūb min waqiʿhu. 

Han pekade ut det sociala stigmat, ett stängt och hemligt samhälle som saknar 
en kultur av dialog och diskussion för vissa ämnen vilket får individer att ta 
till dessa men för att fly från verkligheten (artikel 15). 

 

Social representationsteori kan påvisa hur nyhetsrapportering påverkar medborgarnas 

vardagstänkande och skapar likartade värderingar hos befolkningen. Detta skulle kunna leda 

till något progressivt genom att den främmande suicidföreteelsen som initialt kan kännas 

obehaglig för den enskilde individen formas om och anpassas av massmedia för att steg för 

steg kunna fogas in bland de redan existerande värderingarna i ett samhälle. Den stegvisa 

metoden används för att inte chocka och avskräcka sina läsare som är i behov av att kunna 

bearbeta informationen under en längre tidsperiod. 

4.2.5. Förankring genom namngivning 

Enligt den sociala representationsteorin påbörjas förankringsprocessen genom klassifikation 

och namngivning av det för målpubliken okända och obegripliga fenomenet suicid. Detta är 

något som med fördel kan göras med hjälp av artikelrubriker, vilka då konkretiserar 
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suicidfenomenet och fogar in det i en saudisk kontext. Det finns studier som bekräftat att 

massmedia har ökat antalet artiklar som rör skrämselrapporter och andra former av hotbilder 

(32), vilket även speglas i rubrikerna Suiciddockor på broarna väcker saudiernas panik, 

Suicid är ett skrämmande fenomen, Specialist anklagar regeringen för hemlighetsmakeri i 

dokumentationen av suicidfall, En studie inifrån Norauniversitetet: Kvinnliga emostudenter 

tänker på självmord och utför självskada och Suicid växer och tystnaden fortsätter.  

Japansk tv visar ett suicidförsök i Saudiarabien inger en ton om att suicid i Saudiarabien är så 

häpnadsväckande ovanligt att till och med något så exotiskt som japansk tv har ett intresse av 

att visa det. Det förekommer andra rubriker som försöker konkretisera suicid som något som 

främst bör förknippas med utländska gästarbetare, vilket ses i bland annat Medina: Etiopiskt 

suicid genom hängning i fängelset, Hail: Asiatiskt suicid, brände sig med eld, En 

australiensisk medborgare suiciderade i Tanajibhamnen, En husas suicid i Taif och Suicid av 

en hushållsarbetare på Khafjis polisstation. Även rubriken Kreativitetens förbannelse för bort 

tankarna från suicid som något som drabbar gemene man utan förknippar istället 

suicidfenomenet med kreativa genier. Dessa dramatiska undertoner får även suicidfenomenet 

att förankras hos målpubliken på en emotionell och djupare nivå. 

4.2.6. Förankring genom oppositionella teman  

Oppositionella teman som framkommer avseende suicidrapporteringen i al-Hayat är bland 

annat liv/död, nutid/framtid, inhemsk/utländsk och saudisk/västerländsk. 

I sex av artiklarna är det utländska gästarbetare i Saudiarabien som suiciderat (artikel 2, 5, 10, 

12, 14 och 16) och i en av dem förekommer ett varnande exempel på ett suicid i Australien 

(artikel 3). Här manifesteras suicid som något som berör det utländska (gästarbetarna) och 

inte det inhemska (saudierna). I det varnande australiensiska exemplet medföljer en bild på en 

emoflicka, vilket förmodligen var tänkt att vädja till läsarens känslor om att den starkt 

kontrasterande västerländska emokulturen, som spridit sig till Saudiarabien genom ett öppet 

Internet, är något att motarbeta. Således förekommer det här både en oppositionell förankring 

genom det saudiska kontra det västerländska samt ett namngivande av det för många saudier 

okända emofenomenet. 
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وذكرت الباحثات أن الباحثين في العالم أدركوا خطورة هذه الظاهرة بعد انتحار ثالث فتيات إيمو عام 
  في أستراليا2007

wa ḏakarat al-bāḥiṯāt an al-bāḥiṯīn fī al-ʿālam adrakū ḫuṭūra haḏihi al-ḏạ̄hira 
baʿda intiḥār ṯulāṯa fatayāt īmū ʿām 2007 fī usturāliyā. 

De kvinnliga forskarna sa att de manliga forskarna i världen inser allvaret med 
detta fenomen efter självmorden hos tre emoflickor i Australien 2007 (artikel 
3). 

ويظهر كثير من األفراد أشكاالً جديدة من السلوك واألفكار، نتيجة س
 عالم واإلنترنتوسائل اإل

هولة التواصل الثقافي القائم على 

wa yuḏḥiru kaṯīr min al-afrād aškālan jadīd min as-sulūk wa al-afkār, natīja 
suhūla at-tawāṣil aṯ-ṯaqāfī al-qāʾim ʿalā wasāʾil al-iʿlām wa al-intarnit. 

Många individer uppvisar nya former av beteenden och idéer som ett resultat 
av den underlättade kulturella kommunikationen som baseras på massmedia 
och Internet (artikel 3). 

 

Fyra artiklar (artikel 1, 7, 13 och 15) kommenterar rationellt de saudiska suicidtalen genom att 

bland annat citera påståenden från inrikesministeriet (artikel 1 och 7) med ord som att antalet 

suicid ökar årligen eller det uppskattas att det förekommer två suicid per dag i Saudiarabien. 

Endast artikel 15 citerar en vetenskaplig artikel skriven om saudiska suicidtal, vilket är ett 

ypperligt nyttjande av rationalitetsskapande för att stödja artikelförfattarens tes. Dessa artiklar 

önskar således att skapa en medvetenhet om att suicid är ett ökande samhällsproblem som bör 

tas på allvar, vilket skapar en oppositionell förankring mellan nutiden och en framtid där 

suicidproblematiken eskalerat. 

 

 ً  تقدر وزارة الداخلية السعودية أن حادثتي انتحار تشهدهما البالد يوميا

taqdiru wizārat al-dāḫiliyya as-suʿūdiyya an ḥadiṯatī intiḥār tušahidhumā al-
bilād yawmiyan. 

Saudiska inrikesministeriet uppskattar att två självmordsincidenter sker i 
landet på en daglig basis (artikel 1). 

 وهذا ما يؤكد خطورة المشكلة ولنأخذ في االعتبار أن هذه األرقام ال تشكل إال جزءاً من الواقع

wa haḏā mā yuʾakkadu ḫuṭūra al-muškila wa li-naʾḫaḏu fī al-iʿtibār an haḏihi 
al-arqām lā tašakkala illā juzʾan min al-wāqiʿ. 

Det här bekräftar allvaret i problemet och hänsyn bör tas till att dessa estimat 
endast är en del av verkligheten (artikel 7). 
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4.2.7. Förankring genom emotionella teman 

Massmedia förankrar ofta sina representationer känslomässigt, emotionellt, genom att skapa 

en känsla av medlidande hos läsaren. Medlidande kan åstadkommas genom att porträttera de 

som suiciderat som oskyldiga och utsatta offer som drivits till extrema handlingar genom ett 

oerhört lidande. Till exempel uppdagas tre kvinnliga gästarbetare (offer) som samtliga haft 

problem med sina sponsorer (förövare) och velat fly därifrån. Detta förankrar en vetskap hos 

den saudiska befolkningen om att gästarbetarnas villkor inte alltid är de mest lukrativa man 

kan få. En av artiklarna nämner även ett stort psykiskt lidande hos en av hushållerskorna, 

medan en annan artikel antyder att våld mot kvinnor förekommit. Offer och förövare är för 

övrigt ett tydligt metaforiskt tema, som också kan användas som en form av förankring. 

 

أقدمت عاملة منزلية من جنسية أفريقية، أول من أمس، على االنتحار في إحدى دورات مياه استراحة 
 النساء في مركز شرطة محافظة الخفجي، بعد القبض عليها لهروبها من منزل كفيلها

aqdamat ʿāmila manziliyya min jinsiyya afrīqiyya, awwal min amsi, ʿalā al- 
intiḥār fī īḥdā dawrāt miyāh istirāḥa an-nisāʾ fī markaz šurṭat muḥāfaḏạt al-
ḫafjī, baʿda al-qabaḍ ʿalayhā li-hurūbhā min manzil kafīlhā. 

En kvinnlig husa av afrikansk nationalitet begick självmord på en toalett på 
Khafjiregionens polisstation efter att hon blivit arresterad för att ha flytt från 
sin sponsors hem (artikel 10). 

 

Suicidmetoden var hängning i fyra av artiklarna (artikel 2, 5, 14 och 16) och bränning i en av 

dem (artikel 12), vilket ter sig stämma väl överens med de saudiska suicidstudier som finns. 

Att beskriva suicidmetoden är ett starkt redskap för att illustrera hur skrämmande suicid är, 

vilket emotionellt förankrar offrets lidande hos läsarna. Det visar också på att al-Hayat inte 

följer de rekommendationer som finns om att suicidmetod ej bör nämnas vid 

nyhetsrapporteringar. 

 

تحقق شرطة محافظة الطائف في قضية إقدام عاملة منزلية على االنتحار عن طريق ربط عنقها بسلك 
 كهربائي

taḥaqqaqu šurṭat muḥāfaḏạt aṭ-ṭāʾif fī qaḍiyya iqdām ʿāmila manziliyya ʿalā 
al-intiḥār ʿan ṭarīq rabaṭ ʿunuqhā bi-salak kahrabāʾiyy. 

Taifpolisstyrkan utreder fallet med en husa som begick självmord genom att 
knyta en elsladd runt sin hals (artikel 2) 
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 أنهى مقيم آسيوي حياته صباح أمس منتحراً، بعد أن أحرق نفسه داخل حظيرة أغنام

anhā muqīm āsyawiyy ḥayāthu ṣabāḥ ams muntaḥiran, baʿda an aḥraqa nafshu 
dāḫil ḥaḏị̄rat aġnām. 

En asiatisk medborgare avslutade sitt liv igår morse med ett självmord efter att 
ha bränt sig själv inne i en fårlada (artikel 12). 

لوحظ وجود جثمان يعود إلى شخص في العقد السادس من العمر، قام بشنق نفسه بواسطة حبل لفّه 
 حول عنقه

lawḥaḏạ wujūd juṯmān yaʿūdu ilā šaḫṣ fī al-ʿaqd as-sādis min al-ʿumr, qāma 
bi-šanaq nafshu bi-wāsiṭa jabala laffhu ḥawla ʿunuqhu. 

En kropp tillhörande en person i sjätte årtiondet av sitt liv observerades 
hängande i en sladd virad runt sin hals (artikel 14). 

 

Endast ett saudiskt suicidfall uppmärksammas och det görs i förbifarten en historisk kontext 

från 1900-talet i artikel 11. Detta antyder tillsammans med föregående artiklar att saudiska 

suicidfall är mycket sällsynta och endast begås under verkligt extrema omständigheter. 

Exempelvis medger artikel 1 att saudiska suicidfall förekommer, men endast hos ett fåtal 

individer belastade med stor psykisk och ekonomisk stress. Detta hjälper till att måla upp en 

oppositionell samhällsbild där utlänningar framstår som mer suicidbenägna än saudiska 

medborgare. Betoningen av psykisk och ekonomisk utsatthet skapar en emotionell förankring 

genom medlidande hos den saudiske läsaren, som möjligen börjar reflektera över att 

ekonomiska svårigheter kan drabba vemsomhelst i samhället. 

 

 يتوزع الضحايا بين العمال األجانب والسعوديين الذين يعانون من ظروف مالية ونفسية قاهرة

yatawazaʿu aḍ-ḍiḥāyā bayna al-ʿamāl al-ajānib wa as-suʿūdiyīn al-laḏīna 
yuʿānūna min ḏụrūf māliyya wa nafsiyya qāhira. 

Offren är fördelade bland utländska arbetare och saudier som lider av svåra 
finansiella och psykologiska tillstånd (artikel 1). 

 في السعودية لن تغيب عن أذهاننا حادثة انتحار الدكتور ناصر الحارثي

fī as-suʿūdiyya lan taġību ʿan aḏhānnā ḥādiṯa intiḥār ad-duktūr nāṣir al-ḥārṯy. 

I Saudiarabien får vi inte glömma Dr. Nasser Al-Harthys självmord (artikel 
11). 
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Artikel 8 och 15 kritiserar den tystnad som finns i det saudiska samhället avseende 

suicidämnet och det lidande som tystnaden gett upphov till. I artikel 4 och 6 diskuteras 

mentalsjukvårdens knappa resurser och de förödande konsekvenser som 

underdimensioneringen lett till. Kvinnors och familjernas lidande framgår tydligt i artiklarna, 

vilket gör läsaren emotionellt varse om att suicid är en tragedi som kan drabba vemsomhelst. 

 

 اختصاصيين نفسيين في مراكز 4إال أنه لم يتم تفعيل النظام في الشكل المطلوب، مشيراً إلى وجود 
 الرعاية الصحية األولية في المنطقة الشرقية فقط

illā anhu lam yatimmu tafʿaīl an-niḏạ̄m fī aš-šakl al-maṭlūb, mašīran ilā wujūd 
4 īḫtiṣāṣiyīn fī marākiz al-riʿāyya aṣ-ṣiḥḥiyya al-awwaliyya fī al-minṭaqat aṣ-
ṣarqiyya faqaṭ. 

Men systemet aktiverades inte i den krävda formen, vilket indikeras av 
närvaron av endast fyra psykologer på vårdcentralerna i Östra regionen 
(artikel 4). 

ة التي تقول إن بعض المؤسسات الخدمية المهمة ال ولوال هللا ثم الصحف التي تنشر المناشدات المخجل
تقوم بواجبها كما ينبغي إال بعد نشر الخبر وبعد الخوف من المسؤولية على رغم الحجج الجاهزة التي 

 تتلخص في قالب موحد ال يوجد سرير أو الحالة ال تستدعي التنويم

wa law lā allahu thumma aṣ-ṣuḥuf al-latī tanšaru al-munāšadāt al-maḫjila al-
latī taqūl in baʿḍ al-muʾassasāt al-ḫadmiyya al-muhimma lā taqūm bi-wājibhā 
kamā yanbaġī illā baʿda našr al-ḫabar wa baʿda al-ḫawf min al-masʾūliyya 
ʿalā raġm al-ḥijaj al-jāhiza al-latī tatalaḫaṣu fī qālib muwaḥḥid lā yūjadu sarīr 
aw al-ḥāla lā tastadaʿī at-tanwīm. 

Om inte för Gud, då nyhetstidningar publicerar skamfyllda upprop om att 
vissa viktiga serviceinstitutioner inte korrekt utför sina jobb så har de efter 
publiceringen av nyheterna med rädsla för ansvarighet sina argument redo, 
vilket sammanfattas i ett enhetligt format ingen säng eller den här situationen 
kräver inte hypnos (artikel 6). 

 

4.2.8. Objektifiering genom ontologisering 

Med hjälp av ontologisering förvandlas det komplexa suicidfenomenet till något konkret och 

vardagligt som läsaren kan relatera till. Till exempel kan artikelbilder och artikelillustrationer 

ge legitimitet, bevis och tyngd åt att suicid faktiskt förekommer. Detta kan ses i artikel 1 som 

illustreras med en bild på en människoliknande docka med en snara runt halsen, vilket både 

objektifierar suicidfenomenet till något relaterbart i form av en död människa och samtidigt 

skapar en obehagskänsla som gör läsaren illa till mods genom emotionell förankring. 
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Sju artiklar diskuterar riskfaktorer och orsaker till förekomsten av suicid varav exempelvis 

artikel 6 och 10 nämner våld mot kvinnor, artikel 7 och 15 nämner religion, artikel 3 och 4 

nämner dåligt västerländskt inflytande samt även dåligt inflytande från Internet, medan artikel 

7 nämner dåligt inflytande från arabiska länder där revolution pågått. Det finns dock inga 

vetenskapliga belägg för att ”västerländskt inflytande” eller Internet i sig skulle öka risken för 

suicid, så här förefaller det mest vara skribentens eget tyckande som lyser igenom. Det skulle 

kunna ses som en form av ontologisering där det okända och abstrakta suicidfenomenet 

tillskrivs negativt relaterbara saker (våld) och värderingar (religiös extremism, ateism, 

politiska revolutioner, emokulturen) för en saudisk medborgare. 

 

وتكون من خالل إيذاء النفس، لجذب انتباه العائلة، الفتاً إلى أنها تحدث نتيجة تغير نمط العيش، وتوافر 
وسائل االتصال الجديد واالنفتاح، محذراً من خطورة تطبيق بعض االتجاهات السلبية، عبر اإلعالم 

 الجديد، في الخروج عن المعتاد

wa takūn min ḫilāl iyaḏāʾ an-nafs, li-jaḏaba intibāh al-ʿāʾila, lāfitan ilā anhā 
taḥadaṯa natīja taġayyara namaṭ al-ʿayš, wa tawāfara wasāʾil al-ittiṣāl al-jadīd 
wa al-infitāḥ, muḥaḏḏaran min ḫutūra taṭbīq baʿḍ al-ittijāhāt as-salbiyya, 
ʿabara al-iʿlām al-jadīd, fī al-ḫurūj ʿan al-muʿtād. 

Att självskada för att dra till sig familjens uppmärksamhet sker som ett 
resultat av en förändrad livsstil och tillgängligheten till nya metoder för 
kommunikation och öppenhet. Detta varnar för allvaret i tillämpandet av vissa 
negativa trender genom ny media utöver den vanliga (artikel 4). 

تنتشر ظاهرة االنتحار عند فئة الشبان، كونها تعاني الكثير من المشكالت والعوائق التي تحول من دون 
تطلعاتها، وتزايدت في شكل واضح في البلدان العربية، خصوصاً تلك التي قامت فيها الثورات، بحثاً 

تقبل المحيط عن التغيير ألحوال أفضل، وهذا من شأنه أن يزعزع الشعور باالستقرار وصعوبة 
 الخارجي، وال ننسى أن تلك الُشعلة بدأت بشرارة انتحار شاب عاطل في تونس

tantaširu ḏạhirat al-intiḥār ʿinda fiʾa aš-šabān, kūnhā tuʿānī al-kaṯīr min al-
muškilāt wa al-ʿawāʾiq al-latī tuḥawil min dūn taṭluʿāthā, wa tazāydat fī šakl 
wāḍiḥ fī al-buldān al-ʿarabiyya, ḫuṣūṣan tilka al-latī qāmat fīhā aṯ-ṯawrāt, 
baḥṯan ʿan at-taġayyīr li-aḥwāl afḍal, wa haḏihi min šaʾnhu an yuzaʿzaʿu aš-
šuʿūr bi-al-istiqrār wa ṣaʿūba taqabbala al-muḥīṭ al-ḫārijiyy, wa lā nansā an 
tilka a š- šuʿla badaʾat bi-širārat intiḥār šāb ʿāṭil fī tūnis. 

Självmordsfenomenet är allmänt förekommande bland unga människor, 
eftersom de lider av många problem och hinder som vänder på deras 
förväntningar. Detta har ökat på ett tydligt sätt i arabländerna, särskilt i dessa 
där revolutioner, i sökandet efter förändring för bättre omständigheter, 
destabiliserat och försvårat acceptansen av den externa omgivningen. Låt oss 
inte glömma facklan som tändes med självmordet hos en ung arbetslös man i 
Tunisien (artikel 7). 
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لدوافع التي تقود النساء إلى االنتحار، وأعني ظاهرة العنف كمسبب وهذا يفتح باب البحث في أهم ا
 يجب الحد منه، وبصفتها مشكلة ينجم عنها مشكلة أكبر منها

wa haḏā yaftaḥu bāb al-baḥṯ fī aham ad-dawāfiʿ al-latī taqūdu an-nisāʾ ilā al- 
intiḥār, wa aʿnī ḏạ̄hira al-ʿunuf ka-musabbab yujibu al-ḥadd minhi, wa bi-
ṣafthā muškila yanjimu ʿanhā muškila akbar minhā. 

Det här öppnar dörren till att undersöka den viktigaste orsaken som leder 
kvinnor till att begå självmord, nämligen våldsfenomenet, som en anledning 
till att reducera det. Det är ett problem som resulterat i ett problem större än 
detta (artikel 7). 

 

Således görs ett flertal försök att på ett oppositionellt sätt vädja till läsarens känslor om att det 

konservativa är bra, säkert och tryggt medan samhällsomskakande fenomen likt den arabiska 

våren eller värderingsurholkande tendenser från västerlänningar är något dåligt.  

4.2.9. Objektifiering genom personifiering 

Både uttalanden och bilder kan genom att de kopplas till personer personifiera och på så sätt 

konkretisera ett abstrakt fenomen som suicid. De som uttalar sig i artiklarna är mestadels 

talespersoner för polisen, men även läkare tillika psykiatriker och psykologer. Detta ger 

budskapet vikt genom personifiering, särskilt med tanke på att det är förtroendeingivande 

yrken, men också för att polisen ofta är den som först kommer till suicidplatsen, medan 

läkaren är mycket insatt i suicidfenomenet som sådant och även är den som rättsmedicinskt 

bör undersöka kroppen. Kvinnan som blivit misshandlad av sin psykiskt sjuke man i artikel 6 

får även hon komma till tals och personifierar på så vis budskapet om mentalsjukvårdens 

knappa resurser i Saudiarabien med sina förstahandsupplevelser om att leva med en psykiskt 

sjuk person. Således kan samtliga talare anses vara experter inom sina respektive områden 

förutom den misshandlade kvinnan som istället faller under vittneskategorin avseende försök 

att vädja till trovärdigheten i artikelinnehållet. Bilden på de uppklädda och ordentligt 

uppradade personerna, där någon form av officerare eller vakter verkar ingå, i artikel 4 är 

både personifierande och förtroendeingivande och styrker budskapet som framkommit under 

konferensen.  

 

 وأكد االختصاصي النفسي الدكتور نايف الخمشي لـالحياة أن

wa akkada al-iḫtiṣāṣī an-nafsiyy ad-duktūr nāyif al-ḫumšī li-al-ḥayāt an... 
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Dr. Nayef Al-Khumshi, en psykiatriker, berättade för Al-Hayat att... (artikel 
1). 

 وأوضح الناطق باسم شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي القرشي أن

wa awḍaḥu an-nāṭiq bi-ism šurṭa minṭaqat makka al-mukarrama al-muqaddam 
ʿāṭī al-qurašī an... 

Talesmannen för polisen i Mekkaregionen, överstelöjtnant Ati Al-Qurashi sa 
att... (artikel 2). 

 ً  أعدت الدراسة الدكتورة لطيفة الشعالن وهي عضو في مجلس الشورى حاليا

aʿdat ad-dirāsa ad-duktūra laṭīfa aš-šaʿlān wa hiya ʿaḍū fī majlis aš-šūrā 
ḥāliyan. 

Studien var utförd av Dr. Latifa Al-Shaalan, en medlem av shurarådet (artikel 
3). 

  حصلت الحياة على نسخة منه.وبحسب تقرير إحصائي لوزارة الصحة

wa bi-ḥasab taqrīr iḥṣāʾiyy li-wizārat aṣ-ṣiḥḥa. ḥaṣalat al-ḥayāt ʿalā nusḫa 
minhi. 

Enligt en statistisk rapport från hälsoministeriet. Al-Hayat fick en kopia av 
den (artikel 13). 

 

Suicidala handlingar personifieras genom att uppgifter om de avlidna framkommer i 

artiklarna, vilket gör att läsaren kan se offret och tillvägagångssättet framför sig. Fyra av 

artiklarna refererar till kvinnligt suicid (artikel 2, 3, 5 och 10), vilket är en artikel färre än de 

artiklar som relaterar till manligt suicid (artikel 7, 11, 12, 14 och 16). Dessa artiklar 

rapporterar om händelserna på ett till synes neutralt sätt genom att endast kort nämna den 

avlidnes kön, nationalitet och vanligen även aktuell suicidmetod. Vittnesuppgifter lyser med 

sin frånvaro. Detta torftiga förfarande leder till att dessa artiklar i princip obemärkt kan 

passera läsaren förbi och man får känslan av att författaren önskar sopa ämnet åt sidan då 

förfarandet generellt inte skapar någon emotionell förankring.  

Artikel 9 behandlar, till skillnad från de nyss nämnda fullbordade suiciden, istället ett 

uppmärksammat suicidförsök personifierat genom en ung jemenitisk man. Suicidförsök 

beräknas vara tio gånger vanligare än fullbordade suicid, vilket alltså inte speglas av 

nyhetsrapporteringen. 
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عرض التلفزيون الياباني أخيراً مقطع فيديو لشاب يمني حاول االنتحار من فوق إحدى اللوحات 
 نياإلرشادية بجسر على طريق الملك عبدهللا في جدة، وأنقذه في حينها أحد أفراد الدفاع المد

ʿaraḍa at-tilifiziyūn al-yābāniyy aḫīran maqṭaʿ fīdīyu li-šāb yamaniyy ḥāwal 
al-intiḥār min fawqa iḥdā al-lawḥāt al-iršādiyya bi-jasar ʿalā ṭarīq al-malak 
ʿabdallah fī jadda, wa anqaḏahu fī ḥīnhā aḥad afrād ad-difāʿ al-madaniyy. 

Japansk tv visade nyligen en video på en ung jemenitisk man som försökte 
begå självmord från en av skyltarna på en bro på Kung Abdullahs väg i 
Jeddah, och som räddades av en medlem från civilförsvaret (artikel 9). 

 بأقدم مقيم استرالي الجنسية، على االنتحار، أول من أمس، في مرفأ تناجي

aqdama muqīm ustrāliyy al-jinsiyya, ʿalā al-intiḥār, awwal min amsi, fī marfaʾ 
tanājīb. 

Den australiensiska medborgaren begick självmord i förrgår i Tanajibhamnen 
(artikel 16). 

 

4.2.10. Kognitiv polyfasi 

Med kognitiv polyfasi menas att alternativa, och även motsägande, former av 

suicidrepresentationen kan samexistera. Ingen av artiklarna motsäger sig att suicid ter sig vara 

ett ökande samhällsfenomen i Saudiarabien, däremot lyser forskarnas vetenskapliga 

kunskapsluckor inom fältet med sin frånvaro, vilket gör att vardagstänkandets simplifieringar 

av suicid blir dem som tydligast representeras i artikeltexterna. 

 

 

5. Analys 

 

Examensarbetets huvudfrågeställning berörde huruvida och i vilken utsträckning suicid och 

dess problematik speglas i saudiska suicidstudier och inom saudisk massmedia. 

Underfrågorna berörde huruvida bilden av suicid och dess problematik skiljer sig mellan 

saudiska suicidstudier och saudisk massmedia samt hur saudisk massmedia rapporterar om 

inhemska suicidrelaterade ämnen utifrån den sociala representationsteorins förankrings- och 

objektifieringsbegrepp. Den hypotesprövande frågan gällde huruvida de suiciddata som 

framkommit från saudiska suicidstudier och saudisk massmedia ter sig rimliga avseende antal 
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årliga suicid, andel saudiska medborgare som suiciderat, könsfördelning, suicidmetoder samt 

åldersspann efter sammanställning och jämförelse med svenska, och till viss del globala, 

suiciddata. 

5.1. Suicid och dess problematik i saudiska suicidstudier 

Undertecknad misstänkte enligt examensarbetets hypotes att det till viss del förekommer en 

underrapportering av suiciddata i både saudisk statistik samt i saudisk massmedia. 

Enligt sammanräkningen av de saudiska suicidtalen skulle det förekomma i genomsnitt 71 

suicid per år i Saudiarabien gentemot de svenska 1171 årliga suiciden. Detta trots att den 

saudiska befolkningen med utländska gästarbetare inräknat nästan är mer än tre gånger så stor 

som den svenska befolkningen. Även om man estimerar en underrapportering på 100 % av de 

saudiska suicidtalen så ter sig inte dessa uppgifter rimliga. Tittar man däremot på uppgifter 

från två av suicidartiklarna framkommer det uppgifter om 263 respektive 730 suicid om året 

(54, 67), vilka alltså ter sig mer rimliga än de siffror som framkommer i suicidstudierna. Tar 

man dessutom en underrapportering i beaktande kommer suicidtalen upp i paritet med de 

svenska suicidtalen. 

Några av artiklarna från medieanalysen talar om oegentligheter i suicidrapporteringen både 

gällande statistikhanteringen och det rättsmedicinska förfarandet, vilket stödjer denna tes. 

Dessutom utgör gästarbetare endast 25 % av den saudiska befolkningen, men hela 80 % av de 

saudiska suicidstudietalen. Religion, som exempelvis islam, har ofta en skyddande effekt mot 

suicid, men kan också inverka negativt beroende på omständigheterna. Generellt sett har de 

utländska gästarbetarna sämre villkor och färre rättigheter än de saudiska medborgarna, vilket 

gör att de till en större grad utsätts för både psykiskt och ekonomiskt stressande situationer. 

Utöver detta är de ofta helt i händerna på sina sponsorers välvilja, vilket det vittnas om i några 

av de analyserade saudiska nyhetsartiklarna där hushållsarbetare flytt från sina sponsorer i ren 

desperation. Dessa försvårande omständigheter kan definitivt spela in i varför suicidtalen ser 

ut som de gör, särskilt eftersom dessa omständigheter är erkända riskfaktorer för suicid. Dock 

känns det orimligt att denna förklaring skulle utgöra hela sanningen, särskilt med tanke på att 

en egyptisk suicidstudie uppvisat att en inte helt oansenlig del av suicidfallen utgörs av 

saudiska medborgare. 

Som nämnts tenderar suicidutredningar att tystas ned samtidigt som det finns en erkänd brist 

på rättsmedicinska läkare, vilket leder till att alla dödsfall inte obduceras. Avseende utländska 
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gästarbetare kan anledningen till att utredningar ofta läggs ned vara en gemensam önskan om 

att undvika omständlig byråkrati och exempelvis inte behöva bli känd som den sponsorn vars 

arbetare suiciderade. När det gäller saudiska medborgare kan det vara så att de anhöriga inte 

önskar att suicidet uppmärksammas eftersom det potentiellt skulle kunna dra skam över 

familjen.  

Att suicidsiffrorna justeras nedåt genom oegentligheter i statistikinrapporteringen får 

dessutom Saudiarabien att på ytan verka som ett föregångsland där suicid inte ter sig som 

något större samhällsproblem. Länder som inte ser suicid som något stort samhällsproblem 

tenderar enligt WHO inte heller att engagera sig i insamlingen av suicidrelaterade data, vilket 

alltså stämmer överens med den saudiska situationen och med det som framkommit i de 

suicidrelaterade artiklarna. 

Vad gäller övriga suiciddata så ter sig suicidkvoten mellan män och kvinnor mer rimlig. 

Enligt sammanvägda saudiska data är den avrundade fördelningen mellan manliga och 

kvinnliga suicid 80 % kontra 20 % jämfört med de svenska 70 % kontra 30 %. Som nämndes 

i inledningen är manliga suicid vanligare än kvinnliga i nästan samtliga delar av världen, 

vilket stämmer väl överens med dessa siffror. Dock stämmer inte denna fördelning helt 

överens med nyhetsrapporteringen, men då artikelantalet var lågt går det inte att dra några 

säkra slutsatser av det hela.  

Suicidmetoden hängning är både enkelt genomförbar och effektiv avseende dödlighet, varför 

den förmodligen placeras som främsta suicidmetod både i Sverige och Saudiarabien. Eftersom 

tillgången på skjutvapen och läkemedel är hårdare reglerad i Saudiarabien än i Sverige 

förefaller det naturligt att användandet av dessa suicidmetoder är procentuellt lägre i 

Saudiarabien än i Sverige. Dessutom finns knappt någon spårburen trafik i Saudiarabien, 

vilket förklarar varför hopp framför tåg (det vill säga föremål i rörelse) i princip inte verkar 

förekomma där. Nyhetsrapporteringen i al-Hayat speglar denna situation väl. 

Avseende åldersfördelningen för suicid så stämmer suicidstudiernas data överens med globala 

data från WHO där suicid tenderar att minska med stigande i ålder i länder som 

socioekonomiskt liknar Saudiarabien, medan det rakt motsatta kan sägas om länder som 

socioekonomiskt liknar Sverige. 

Således kan det sägas att saudiska suiciddata jämfört med både svenska och internationella 

suiciddata ter sig rimliga i samtliga aspekter förutom avseende antalet årliga suicid och 
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förhållandet mellan suiciderade saudier och utländska gästarbetare där det med stor 

sannolikhet förekommer ett avsevärt mörkertal. Avseende saudiska suicidforskningsdata 

jämfört med de suiciddata som framkommer inom den saudiska nyhetsrapporteringen så 

speglar de varandra väl vad gäller förhållandet mellan saudiska suicid och suicid bland 

utländska gästarbetare samt valet av suicidmetod. Däremot är de mindre överens vad gäller 

antalet årliga suicid samt fördelningen mellan könen. Således ter det sig som att saudisk 

suicidforskning underrapporterar antalet årliga suicid, medan saudisk massmedia förefaller ge 

en mer nyanserad och korrekt bild i detta hänseende. Dock förefaller både saudisk 

suicidforskning och saudisk massmedia underrapportera antalet suicid bland saudiska 

medborgare, vilket stämmer överens med undertecknads hypotes. 

5.2. Suicid och dess problematik i saudisk massmedia 

5.2.1. Andelen suicidrelaterade artiklar i saudisk massmedia 

I sökningen efter suicidrelaterade artiklar på arabisk- och engelskspråkiga saudiska 

nyhetssidor förekom det hos fem av de åtta aktuella tidningarna inga relevanta träffar 

överhuvudtaget. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att suicid är ett 

stigmatiserande ämne i Saudiarabien och att rädslan för regeringens eventuella repressalier 

blivit för stor för de saudiska tidningar vars huvudkontor finns inom rikets gränser. Det skulle 

också kunna bero på informationsbrist då många suicidrelaterade incidenter tystas ned och 

därmed kanske aldrig når någon journalist. Ytterligare ett möjligt scenario är att redaktörerna 

helt enkelt tycker att ämnet är irrelevant för sin tilltänkta saudiska målpublik och istället 

allokerar sina resurser till något mer lösnummersäljande ämne. 

Nyhetstidningen Al-Hayat, som baseras i London, stod för majoriteten av de suicidrelaterade 

artiklarna med sina 22 %, medan al-Bilad endast hade 5 % suicidrelaterade artiklar. Att al-

Majalla hade en träff på den arabiskspråkiga versionen, men ingen träff på den 

engelskspråkiga versionen skulle kunna bero på att samtliga arabiskspråkiga artiklar inte 

översätts till engelska och/eller att det eventuellt sker ett medvetet urval till den tilltänkta 

engelsktalande målpubliken avseende vilka sidor av Saudiarabien man önskar lyfta fram. 

Många av sökträffarna var irrelevanta för frågeställningen med formuleringar så som 

”ekonomiskt självmord”, i kontexten att någon ekonomisk satsning eller något ekonomiskt 

beslut förmodligen skulle leda till finansiell ruinering, eller ”självmordsmatch”, då ett lag, 

vanligen inom fotboll, skulle möta ett mycket tufft och svårövervunnet motstånd.  
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Merparten, det vill säga totalt 63,8 %, av sökträffarna i de arabisk- och engelskspråkiga 

tidningarna stod för terror- och krigsrelaterade artiklar som i princip uteslutande refererade till 

”självmordsbombare”. Detta i kontrast till den svenska suicidsökningen där 48,7 % av 

artiklarna var suicidrelaterade, medan endast 0,8 % av dem var relaterade till krig eller terror. 

Detta kan förstås bero på att självmordsbombare är ett vanligare förekommande fenomen i 

Mellanösternområdet än i Sverige och att massmedia där således uppfattar det som något som 

bör uppmärksammas i större utsträckning än det mer tabubelagda suicidämnet. I Sverige är 

suicid ett mer omtalat och mindre tabubelagt samhällsproblem än i Saudiarabien, varför ämnet 

bereds proportionellt mer utrymme inom svensk massmedia. Anledningen till det låga antalet 

artiklar inom svensk massmedia avseende självmordsbombare kan bero på att det faktiskt inte 

förekommer särskilt många självmordsbombarincidenter inom den svenska eller den 

västerländska sfären eller för att dessa incidenter selekteras bort av tidningarna som irrelevant 

för den svenska befolkningen att veta någonting om. Alternativt kan sökningen på ordet 

”självmord” ej ha resulterat i några träffar på det sammansatta ordet ”självmordsbombare” 

beroende på sökmotorns ursprungsinställningar.  

I samhället tenderar rykten och påståenden som ”i Sveriges begås flest självmord i hela 

världen” eller ”i Mellanöstern är alla självmordsbombare och spränger varandra i luften” att 

florera, vilka inte nödvändigtvis måste vara understödda av fakta eller faktiskt vara sanna. 

Dock ter sig sökträffarna i denna artikelsökning spegla just dessa två påståenden då de 

svenska resultaten uppvisar en hög andel suicidrelaterade artiklar medan detsamma kan sägas 

om andelen saudiska terror- och krigsrelaterade artiklar. 

5.2.2. Analys av al-Hayats suicidrelaterade artiklar 

Generellt beskrivs suicidfenomenet som något hotande och skrämmande, vilket märks på al-

Hayats rubriksättningar. Detta är en namngivande förankring hos läsarna, men suicidhotet 

manifesteras även emotionellt genom skildringar av det lidande som det skapar. 

Suicidfenomenet beskrivs som ett växande hot genom oppositionell förankring mellan nutid 

och framtid. Vidare ontologiseras suicidfenomenet med hjälp av människoliknande 

suiciddockor och tillskrivs negativa värderingar samtidigt som det personifieras med hjälp av 

tragiska livsöden. 

Det som visade sig mest tydligt med de suicidrelaterade artiklarna i nyhetstidningen al-Hayat 

var avsaknaden av rapporteringar av suicid avseende saudiska medborgare då detta tenderar 

vara någon sorts tabu i det saudiska samhället som man ej bör eller får omnämna enligt den 
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nuvarande saudiska samhällsföreställningen. Detta speglas genom att al-Hayat med hjälp av 

namngivning (rubriksättning), personifiering och oppositionell förankring (inhemsk kontra 

utländsk) konkretiserar suicidfenomenet som något som främst drabbar utländska 

gästarbetare. Typexemplet för suicidrapporteringen är en kort redogörelse på några meningar 

om att en utländsk gästarbetare suiciderat på en specificerad plats med en specificerad metod, 

som tenderar att stämma väl överens med de forskningsdata som finns, även om 

materialomfattningen här är allt för litet för att kunna dra några säkra slutsatser. 

Vittnesuttalanden lyser med sin frånvaro, men ibland kan en kort mening om den avlidnes 

saudiske sponsor nämnas i förbifarten, vilket ger en emotionell förankring hos läsaren.  

Könsfördelningen i artiklarna är i princip jämnt fördelad, vilket inte speglar vad den saudiska 

suicidforskningen tidigare visat. Däremot tenderar flertalet artiklar nämna att det främst är 

kvinnor som drabbas av psykisk ohälsa och att det är kvinnor som influeras negativt när de 

exponeras för västerländska influenser och idéer genom användandet av moderna och 

effektiva kommunikationsmedel. Dock passar artikelförfattaren snabbt på att nämna att det 

främst är utländska kvinnor i Saudiarabien som mår dåligt och behöver adekvat hjälp, vilket 

även är vad en av de saudiska suicidstudierna kommit fram till. Detta befäster det 

skrämmande och hotande suicidfenomenet som något konkret och oppositionellt (saudiskt 

kontra västerländskt, inhemskt kontra utländskt) som främst berör utlänningar enligt den 

sociala representationsteorin. 

Ensamboende är en av flertalet erkända riskfaktorer för suicid, vilket förs fram i några av 

artiklarna genom ett prisande av äktenskapet, vars viktighet och värdegrund finns djupt rotad i 

det saudiska samhället. Således ter sig artiklarna prosaudiska när de dessutom varnar för de 

arabiska revolutionernas negativa effekter och hur en potentiell sådan skulle kunna leda till en 

ökning av suicid i Saudiarabien, vilket återigen ställer upp saudiska kontra västerländska 

värderingar på ett oppositionellt sätt. Det bör även nämnas att samhällsproblem som våld i 

nära relationer och våld mot husor tas upp och diskuteras med potentiella lösningar i en 

begränsad omfattning.  

Flertalet artiklar uppmärksammar att antalet suicid i Saudiarabien faktiskt har ökat med åren 

och stödjer detta med trovärdiga uttalanden från inrikesministeriet i majoriteten av fallen. 

Endast en av artiklarna hänvisar till en vetenskaplig studie och detta görs på ett sakligt och 

neutralt sätt. Några artiklar är kritiska till att det fortfarande saknas resurser i den saudiska 

mentalsjukvården och tycker att det är hög tid att regeringen börjar ta problemet på allvar. 
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Detta är ytterligare ett exempel på oppositionell förankring (nutid kontra framtid). En av 

artiklarna är öppet kritisk till att det förekommer oegentligheter i den saudiska 

suicidstatistiken och problematiserar varför ämnet är så känsligt i en saudisk kontext, vilket 

kändes både vågat och uppfriskande. Al-Hayat har flera gånger publicerat uppseendeväckande 

och regimkritiska artiklar som lett till tillfälliga bannlysningar i Saudiarabien, varför även 

denna öppet kritiska suicidartikel står i linje med tidningens påstådda oberoende ställning. 

Således presenteras i princip samtliga nyanser av suicidämnet, förutom när det specifikt gäller 

saudiska suicid, i nyhetstidningen al-Hayat även om omfattningen mellan de olika nyanserna 

varierar stort. Den springande punkten som handlar om att saudiskt suicid inte får något 

tidningsutrymme alls ter sig främst bero på att målpubliken och deras gemensamma världsbild 

inte är redo för någon sådan information, vilket också framkommer i en av tidningsartiklarna, 

och inte för att det finns någon rädsla bland skribenterna för repressalier från den saudiska 

regeringen. Enligt den sociala representationsteorin behöver förändringen av representationen 

för suicidfenomenet komma gradvis och på så vis kan man se att några av skribenterna 

bereder plats i det saudiska sinnet med information om att suicid även kan beröra saudiska 

medborgare, dock endast under extrema omständigheter. Sammanfattningsvis kan det alltså 

inte sägas att saudisk massmedia speglar suicid och dess problematik i tillräckligt stor 

omfattning, vilket alltså är i linje med författarens hypotes. Suicidfenomenet beskrivs enligt 

den sociala representationsteorin som ett växande hot som främst berör utländska 

gästarbetare. Denna sociala representation av suicid kan i sin tur, direkt eller indirekt, påverka 

hur de saudiska suicidforskarna väljer att konstruera och lyfta fram sina suicidstudier. Särskilt 

då risken för repressalier från den saudiska regeringen inte enbart berör journalistkåren utan 

samtliga medborgare, däribland suicidforskare och rättsmedicinska läkare, som vågar gå emot 

den saudiska värdegrunden. 

5.3. Styrkor, begränsningar och avgränsningar 

Till examensarbetets styrkor hör att den på ett heltäckande sätt sammanfattar dagsläget för 

den saudiska suicidforskningen, vilket såvitt undertecknad känner till, ingen tidigare studie 

har gjort. Därför kan examensarbetet anses ha en god validitet avseende denna punkt.  

Avseende inkluderandet av vetenskapliga saudiska suicidstudier föreligger ingen uppenbar 

avgränsning. Har en studie inte inkluderats är det på grund av att undertecknad ej hittat eller 

uppmärksammat den, vilket således är en potentiell brist som förmodligen inte hade påverkat 

resultaten i någon större utsträckning med tanke på att de inkluderade studierna är så 
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samstämmiga. Endast vetenskapliga artiklar på engelska inkluderades, vilket berodde på att 

det enligt initiala sökningar på de vetenskapliga databaserna PubMed, Science Direct och 

Research Gate inte verkade förekomma några arabiskspråkiga suicidrelaterade artiklar om 

Saudiarabien. Detta utesluter dock inte att det kan förekomma arabiskspråkiga artiklar inom 

ämnet på andra vetenskapliga sökmotorer så som exempelvis Google Scholar. De 

sammanställda suicidstudierna var få till antalet, endast fem stycken. Dessutom hade de ett 

lågt deltagarantal, var ofta insamlade på bara något års tidsspann samt var regionala, vilket 

gav deras resultat och slutsatser en låg statistisk styrka. Sammanslagningen av studierna 

åtgärdar delvis detta, men då studierna inte använt sig av samma inklusionskriterier och 

tillvägagångssätt gör det att examensarbetets simplifierade beräkningar ytan hänsyn till 

ytterligare påverkande faktorer endast kan ses som en hypotetisk fingervisning om hur det 

skulle kunna se ut om dessa studier varit rikstäckande. Således påverkas reliabiliteten på ett 

negativt sätt. Dock är samtliga studiers resultat i stort sett samstämmiga, vilket ändå gör det 

möjligt att säga något om tendenser inom saudisk suicidforskning. Avseende suicidstudierna 

hade man även kunnat granska detaljer som komorbiditet eller under vilka månader suicid är 

vanligast för att nämna några exempel. 

Antalet nyhetstidningar som inkluderades i studien behövde begränsas för att göra 

genomgången av artiklarna från hemsidesökningarna hanterbar. De utvalda nyhetstidningarna 

slumpades ut för att försöka minska risken för bias från examensarbetets författares sida. 

Detta förfarande ledde dock till att flera av de större saudiska nyhetstidningarna inkluderades. 

Tanken med examensarbetet var nämligen att kunna få så valida resultat som möjligt och inte 

enbart rikta in sig på okända och nischade nyhetstidningar med små upptagningsområden, 

vilket i så fall hade inneburit en risk för icke-representativa resultat. 

Sökningsförfarandet efter suicidrelaterade artiklar avgränsades genom användandet av samma 

metod på samtliga hemsidor. Detta då specialinställningar för varje hemsida förvisso 

potentiellt hade kunnat generera fler resultat, men samtidigt hade gjort studien tekniskt 

svårare att genomföra. Dessutom togs ingen hänsyn till hur många år som nyhetssidorna 

publicerat sina artiklar på Internet. Att suicidartikelsökningarna utfördes på tre olika språk kan 

ha lett till att något språk erhållit proportionellt mer träffar än det andra. Till exempel så 

specificerades inget land vid suicidsökningen på svenska, medan Saudiarabien specificerades 

som land både på de engelsk- och arabiskspråkiga sökningarna.  
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Även om det var 16 artiklar som slutligen inkluderades i medieanalysen så var undertecknad 

tvungen att läsa igenom de resterande 304 arabiskspråkiga sökträffarna för att kunna sortera in 

dem i korrekt kategori. Då detta förfarande genomfördes helt på arabiska och med tanke på att 

undertecknad ej har arabiska som modersmål kan eventuella tolkningsfel eller missförstånd ha 

uppstått. Detta skulle teoretiskt sett kunna påverka delresultaten i begränsad mån, dock 

förefaller risken för att slutsatsen blivit felaktig på grund av detta låg. Examensarbetet 

analyserade inte nyhetsartiklar som givit upphov till en sökträff på ordet ”självmord”, men 

som inte var direkt relaterade till suicidämnet. Detta eftersom dessa artiklar inte kunde 

kopplas ihop med de vetenskapliga suicidstudier som utförts och för att materialet hade blivit 

alltför omfattande för att hinnas med på en universitetstermin. 

Al-Hayat må anses vara prosaudisk, men tidningen har även vågat publicera regimkritiska 

artiklar, vilket gör att den kanske inte kan anses helt representativ för samtliga saudiska 

tidningar, då vissa av tidningarna inte ens skriver om suicid överhuvudtaget. Undertecknad 

kan omedvetet ha försökt vinkla medieanalysen genom att lyfta fram sidor som främst talar 

för den initiala hypotesen som krasst sagt dömde Saudiarabien och landets inställning till 

suicid på förhand. Objektivitet har försökt att eftersträvas genom att både saker som talar för 

och saker som talar emot hypotesen har fått ta plats i argumentationen.  

Undertecknad har erfarenhet av suicid och naturvetenskaplig forskning genom sin profession, 

dock mindre erfarenhet av medieanalys och samhällsvetenskaplig forskning, vilket gör att 

studien utvecklades till en sorts ”hybridstudie” med flertalet led. Samtliga delar av studien har 

dock uttömts i den mängd det har funnits material att tillgå och frågeställningen har blivit 

besvarad varför den interna validiteten kan anses som god. Studien undersöker förvisso endast 

saudisk massmedias attityd till suicid, men har en extern validitet som även skulle kunna 

appliceras på andra tabubelagda samhällsämnen inom Saudiarabien. 

5.4. Betydelse 

Examensarbetets betydelse och största behållning är att det är den första studien i sitt slag och 

som med sitt resultat förhoppningsvis uppmärksammar ett nedtystat, men samtidigt 

samhällsviktigt, ämne. Vidare ger examensarbetet en fingervisning om hur suicidsituationen i 

Saudiarabien ser ut, dels kvantitativt, men även mer kvalitativt avseende den rådande 

medierapporteringen. 
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6. Slutsats 

 

6.1. Sammanfattning 

Suicid är en handling där en person tar sitt eget liv och anses i stora delar av världen vara ett 

samhällsproblem. Suicidmönstrena varierar världen över och den statistik som finns att tillgå 

indikerar att de saudiska suicidtalen hör till världens lägsta, medan de svenska suicidtalen 

ligger över det globala genomsnittet. I Sverige är det inte olagligt att begå suicid, vilket det är 

i Saudiarabien. Sverige anses ha suicidstatistik av god kvalitet, medan Saudiarabien misstänks 

underrapportera sina suicidfall. Dessutom finns det knappt några vetenskapliga studier utförda 

avseende suicid i en saudisk kontext, varför det kan sägas att det föreligger en kunskapslucka 

inom detta område. Svensk massmedia ligger i toppskiktet när det gäller pressfrihet, medan 

det omvända kan sägas om Saudiarabien.  

I examensarbetet Suicid och dess avspegling i saudisk statistik- och medierapportering 

ämnade studieförfattaren försöka bilda sig en uppfattning om i vilken utsträckning suicid lyfts 

fram i saudiska suicidstudier och inom saudisk massmedia. Dessutom syftade examensarbetet 

till att bilda sig en uppfattning om på vilket sätt suicid lyfts fram inom saudisk massmedia. 

Examensarbetet var även hypotesprövande i och med att författaren har den uppfattningen att 

både suiciddata och suicidnyheter till vissa delar är underrepresenterade i Saudiarabien.  

Utförandet gick till så att de tillgängliga vetenskapliga studierna om suicid i Saudiarabien 

sammanställdes för att få fram data som skulle kunna representera landet i sin helhet. Därefter 

kontrasterades dessa sammanvägda data mot svenska, och till viss del internationella, data. 

Materialet till medieanalysen togs fram genom artikelsökningar med fraserna ”suicid” och 

”saudi” på följande nyhetstidningars hemsidor: al-Bilad, al-Hayat, al-Majalla, Asharq al-

Awsat, al-Majles samt al-Madina. Artiklarna sorterades därefter in i kategorierna ”suicid”, 

”terror”, ”ekonomi”, ”sport” samt ”övrigt”. Dessa data kontrasterades därefter mot svenska 

data från nyhetstidningen Metro. Tidningen med flest suicidrelaterade artiklar var al-Hayat 

och därför valdes den ut för en mer utförlig medieanalys med inriktning på social 

representationsteori. 

Resultatet av suicidstudiesammanställningen visade genom en extrapolering att det årligen 

förekommer 71 suicid, varav 14 av dessa är saudiska medborgare, i Saudiarabien, jämfört 
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med 1171 suicid i Sverige 2015. Manligt suicid är vanligare än kvinnligt suicid i både Sverige 

och Saudiarabien. Suicid tenderar att minska med åldern i Saudiarabien, medan det omvända 

gäller för Sverige. Den vanligaste suicidmetoden i både Sverige och Saudiarabien är 

hängning. Metoden föremål i rörelse verkar inte förekomma i Saudiarabien, medan bränning 

och halsavskärning inte verkar förekomma i Sverige.  

Majoriteten av de saudiska nyhetsartiklarna berörde självmordsbombare, medan endast 7,2 % 

berörde suicidämnet. Anledningen till detta skulle kunna bero på att problematiken med 

självmordsbombare anses mer angelägen eller större än suicidproblematiken, men också att 

suicid är ett tabubelagt ämne i Saudiarabien. Det omvända gällde för den svenska tidningen 

där självmord möjligen anses som ett större samhällsproblem än självmordsbombare. 

Den prosaudiska nyhetstidningen al-Hayat hade 16 artiklar relaterade till suicid, vilka ingick i 

medieanalysen. Problemet bestod i att belysa det känsliga suicidämnet utan att uppröra 

läsarkretsen eller den censurerande saudiska regeringen. Den påverkbara och förutbestämda 

publiken är primärt saudiska medborgare bosatta i Saudiarabien, men sekundärt även övriga 

arabisktalande. Suicidfenomenet förankrades enligt den sociala representationsanalysen som 

något skrämmande och hotande genom namngivning (rubriksättning), oppositionella teman 

(nutid kontra framtid, inhemskt kontra utländskt), emotionella teman (skapande av 

medlidande genom beskrivning av lidande). Objektifieringen av suicidfenomenet skedde med 

hjälp av ontologisering (tillskrivning av negativa värderingar och visuellt i form av 

människoliknande suiciddockor) och personifiering (beskrivning av suicidoffer). Detta fick 

suicid att framstå som något konkret och skrämmande som främst berör utländska 

gästarbetare. 

Fem artiklar refererade till kvinnligt suicid, medan fyra refererade till manligt suicid. 

Vanligaste suicidmetoden var hängning, även om ett fall av bränning förekom. I princip 

samtliga suicidfall berörde utländska gästarbetare, endast ett saudiskt fall förekom och det var 

i en historisk kontext. Sju artiklar diskuterade orsaker till suicid, fyra artiklar kommenterade 

ökningen av suicidfall genom uttalanden från inrikesministeriet och en artikel citerade en 

vetenskaplig suicidstudie. Tre av artiklarna berörde underrapportering av suicidtal i 

Saudiarabien, medan två artiklar diskuterade mentalsjukvårdens bristande resurser. Samtliga 

som uttalade sig i artiklarna var i förtroendeingivande positioner. 

Den saudiska befolkningen inklusive utländska gästarbetare är knappt tre gånger så stor som 

den svenska befolkningen och ändå förekommer endast 71 suicid årligen jämfört med de 
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svenska 1171 årliga suicid. Det finns rapporter om underrapportering och oegentligheter i 

behandlingen av suiciddata från Saudiarabien, men även om man räknar med en 

underrapportering på 100 % så ter sig inte antalet årliga saudiska suicid rimliga. Dessutom 

utgör de utländska gästarbetarna 25 % av den saudiska befolkningen, men hela 80 % av de 

rapporterade suicidfallen från suicidstudierna. Även om gästarbetarna har en svårare 

psykologisk och ekonomisk påfrestning än de saudiska medborgarna, så kan det inte helt 

förklara den rådande situationen. 

Al-Hayat refererade i princip uteslutande till suicidfall hos utländska gästarbetare i landet och 

endast i en instans till ett saudiskt suicid och då i en historisk kontext. Suicidrapporteringen är 

ofta kort och torftig och anger i princip endast suicidplats och suicidmetod, vilken tenderar att 

stämma överens med saudiska suiciddata. Könsfördelningen är jämnt fördelad, men det 

betonas att kvinnor, och då främst utländska kvinnor, drabbas av psykisk ohälsa i större 

utsträckning. Internet och västerländska influenser uppmålas i dålig dager, även om kritik mot 

kvinnovåld och mentalsjukvårdens knappa resurser i landet också tas upp. Det förekommer 

även helt öppen kritik mot oegentligheter i förfarandet med inrapportering av suiciddata i 

Saudiarabien. 

6.2. Konklusion 

Slutsatsen blir att bilden av suicid och dess problematik skiljer sig mellan saudisk massmedia 

och saudiska suicidstudier vad gäller antalet årliga suicid och fördelningen mellan könen. 

Avseende frågan om huruvida saudisk massmedia rapporterar om inhemska suicidrelaterade 

ämnen så lyfter visserligen nyhetstidningen al-Hayat suicidproblematiken i en något 

nyanserad form, men inte i en tillräckligt stor omfattning då rapporteringen om suicidfall 

främst handlar om utländska gästarbetare, medan suicidfall hos saudiska medborgare helt 

uteblir. Denna samhällsföreställning förankras och objektifieras även hos den saudiska 

befolkningen genom suicidbilden representeras på detta sätt. 

Vad gäller de saudiska suicidstudiernas data så ter de sig rimliga avseende könsuppdelning, 

suicidmetoder och ålderspann, men inte avseende antalet årliga suicid och proportionen 

mellan utländska gästarbetare och saudiska medborgare som suiciderar. Den saudiska 

nyhetsrapporteringen ter sig rimlig avseende suicidmetoder och antalet årliga suicid, men inte 

gällande antalet saudiska medborgare som suiciderar. Således ter sig studieförfattarens 

hypotes stämma vad gäller en underrapportering av saudiska suicidforskningsdata, detta då 

den saudiska suicidforskningen i linje med saudisk massmedia målar upp suicid som något 
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främmande och skrämmande som främst drabbar utlänningar. Massmedia hjälper således till 

att förankra bilden av suicid som något icke-saudiskt både hos en inhemsk och utländsk 

målpublik, vilket i sin tur negativt påverkar möjligheten till att upprätta en gedigen och 

trovärdig saudisk suicidstatistik då samtliga led i datahanteringen, från poliser till forskare, 

påverkas. Detta är således något man bör ha i beaktande när man läser om och granskar suicid 

i Saudiarabien. 

6.3. Rekommendationer 

Det rekommenderas att ha ett kritiskt förhållningssätt till de saudiska suiciddata som finns 

eftersom de med stor sannolikhet inte visar den kompletta bilden av situationen i landet. 

Därför blir det även svårt att göra rättvisa jämförelser med suiciddata från övriga länder. 

Således behövs ytterligare studier, och då helst rikstäckande över flera år, innan man kan 

börja skräddarsy suicidpreventiva åtgärdsprogram för den saudiska situationen. 

6.4. Förslag till fortsatta studier 

Examensarbetet skulle kunna expanderas genom en utökning av antalet vetenskapliga 

databaser och analyserade nyhetstidningar. Studien skulle även kunna förfinas genom 

noggrannare artikelsökningar med anpassningar till varje hemsidas individuella sökmotor. Det 

skulle också vara möjligt att utöka antalet kategorier för sökträffarna än de fem som 

ursprungligen inkluderades i examensarbetet. Samma material skulle kunna analyseras med 

hjälp av en annan medieanalysmetod eller med tillägg av en kritisk diskursanalys, vilket 

skulle kunna ge ytterligare infallsvinklar än de som den sociala representationsteorin 

genererade. Man skulle även kunna ta mer hänsyn till andra suicidrelaterade faktorer så som 

komorbiditet och analysera hur det påverkar suicid i Saudiarabien. 
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