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Abstract 

The aim of this study is to investigate how the problematised subject suicide is communicated 

on the Swedish Internet forum Flashback. Emphasis is placed on the communicated aspect of 

suicide; how it is communicated in discussion posts; how these posts are responded to by 

fellow forum users; and how the Flashback forum may be an area of risk for those people who 

struggle with suicidal thoughts, suicidal feelings and suicidal plans. Data was collected from 

Flashback forum during the period of May 2010 to July 2010 and consists of six main 

discussion threads all with the initial thread, followed by subsequent posts. Furthermore, I 

have used the qualitative content analysis as a methodological approach. The empirical 

material is then analyzed with Erving Goffman’s social theory about symbolic interactions 

and the dramaturgical perspective, for a profound understanding of how suicide is 

communicated on the Internet stage. The empiric findings conclude that Flashback forum is 

an area of risk for vulnerable individuals who seek out the discussion forum and are offered 

information about suicide methods, along with posts that encourage the person to carry on 

with his/her suicidal plans. However, the analysis also emphasizes the reality that Flashback 

forum provides a virtual space for discussions about suicide where the participants can reveal 

painful experiences, thoughts and feelings anonymously. To an extent, the forum also offers a 

space where individuals give and receive comfort, support and understanding in a manner 

where the participant’s interactions may be more constructive to that which they may find 

elsewhere.  
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Inledning 

När jag för några år sedan arbetade som behandlingsassistent på ett HVB-hem för unga vuxna 

med svår psykosocial problematik mötte jag personer som ofta uttryckte självmordstankar och 

självmordsplaner och som ibland gjorde mer eller mindre avsiktliga självmordsförsök. Min 

erfarenhet är att människor som uttrycker suicidala känslor uttrycker dessa för att inre och 

yttre omständigheter upplevs som alltför smärtsamma och plågsamma för individen att 

hantera. Ett intressant mönster var dock att kort efter att en person formulerat suicidala 

känslor, tankar och/eller planer, tenderade dessa bekännelser att generera liknade 

formuleringar hos en annan person. Samtalen utvecklades ofta i en positiv riktning med 

innebörden av att ge varandra stöd och råd för att härbärgera suicidala känslor. Men det 

förekom även att samtalen tog en tydligt destruktiv riktning där man istället närde varandras 

suicidplaner. Utifrån denna reflektion ville jag undersöka hur ämnet suicid kommuniceras på 

ett öppet och offentligt diskussionsforum. Ämnesområdet gjordes med anledning av att 

Internet kommit att bli en alltjämt växande arena för social samvaro och kommunikation samt 

frågeställningar om hur suicid kommuniceras på ett internetbaserat diskussionsforum.   

 Uppsatsarbetet tog sin början i funderingar kring hur sociala problem och särskilt samtal 

kring suicid kommuniceras på kommunikationsplattformen Internet. Westerlund, doktor i 

journalistik på Institutionen för journalistik, metoder och kommunikation (JMK), utkom i 

början av juni 2010 med en omfattande studie om självmordskommunikation på Internet 

(Westerlund, 2010). Avhandlingens syfte var att belysa hur suicidkommunikation presenteras 

och hanteras på explicita självmordsförespråkande respektive suicidpreventiva internetforum. 

En viktig slutsats som Westerlund presenterar om den prosuicidala Svensk Självmordsguide 

och dess chattrum SUIGUI chatt, samt motsvarande internationella diskussionsforum, är att 

självmordsförespråkande webbforum kan vara livshotande (a.a.).  

 Att Internet utgör en risk när det gäller suicidkommunikation har även uppmärksammat på 

den politiska arenan. I en motion till riksdagen föreslås en utredning med förslag som kan 

förhindra och förebygga suicidhets på Internet (2008/09:Kr303). I rapporter från bland annat 

socialdepartementet och Karolinska Institutet (KI) framkommer vidare att suicid utgör den 

huvudsakliga dödorsaken bland personer med psykisk sjukdom. Avsiktligt självdestruktiva 

handlingar drabbar också i större utsträckning socioekonomiskt utsatta grupper 

(Socialdepartementet, 2009:79, s. 2; KI, 2009:22). Socialtjänsten är den myndighet som har 

det främsta ansvaret för att angripa och söka lösningar till sociala problem. Förslag om 

förbättrad stöd- och insatsverksamhet för suicidprevention inom socialtjänsten lades nyligen 
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fram i SOU 2010:45. Bland annat föreslås att socialtjänsten ska omfattas av samma skyldighet 

som hälso- och sjukvården när det gäller händelseanalys vid självmord. Vidare föreslås att 

socialtjänstens ansvar och skyldigheter regleras i en separat lag, och inte som i dag ingå i 

systemet för Lex Maria (SOU, 2010:45, s. 9). Suicidpreventivt arbete inom socialtjänsten 

föreslås ytterligare omfattas av utredning av de kontakter som verksamheten haft med den 

avlidne samt omständigheterna som föregick självmordet (a.a. s. 9f). Mot bakgrund av 

föreslagna regleringar och förbättringar av suicidpreventiva åtgärder inom socialtjänsten 

framträder kunskap av det sociala samspelets betydelse för människors utveckling och 

psykiska hälsa som centralt. Att öka befintlig kunskap om vilken form av kontakter suicidnära 

individer kan söka och erhålla på Internet samt vilka processer och skeende som utspelar sig 

på denna arena, kan bistå med viktig och användbar kunskap vid riskbedömning av suicidnära 

individer inom områden som psykiatrin, hälso- och sjukvård och socialtjänst i arbetet med 

suicidprevention. Dessa kunskaper kan även vara till hjälp för professionella vid bedömning 

av insats- och stödverksamhet för suicidnära personer samt vidga förståelsen för vilka 

omständigheter som föranleder tankar och känslor kopplade till suicid.  
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Bakgrund 

För att placera in uppsatsen i dess kontext görs i det följande en presentation av Internets 

framväxt och hur kommunikationsplattformen kommit att bli en social virtuell arena där 

människor interagerar och bygger sociala nätverk via e-post, snabbmeddelanden, 

internetforum och communities samt liknande. Därefter följer en kortare presentation om 

suicidalitet, suicidkommunikation samt bakomliggande orsaker till suicidbenägenhet. Därpå 

presenteras studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas med en 

disposition.  

  

Internetanvändning och användningsområden på Internet  

Människans önskan att uttrycka sig och kommunicera med andra människor är inget nytt och 

det brukar också hävdas att informationsteknologiska revolutioner, vilka är textbaserade, 

utgörs av skriftspråk, boktryckarkonsten och nya former som Internet (Linde & Qvarnström, 

2008). Under de senaste åren har Internets användare blivit allt fler (SCB, 2009). I en 

jämförelse med andra länder ligger Sverige på tredjeplats när det gäller internetanvändning 

(SCB, 2009, s. 52). År 2009 hade 89 procent av Sveriges befolkning tillgång till Internet i 

hemmet (a.a. s.9).  Parallellt med att fler har fått tillgång till Internet har andelen personer som 

använder Internet regelbundet också ökat (a.a.). 

 

 

Figur 1. Sammanställning av internetvändning under 2009 bland privatpersoner 16-74 år (antal) och 

hur ofta man använt Internet och tid (SCB, 2009). 

Som framgår av figur 1 använde gruppen 16-44 år Internet i större utsträckning än äldre. De 

som aldrig använder Internet domineras av gruppen 55-74 år. Sammanställningen visar att det 

vanligaste är att man använder Internet i stort sett varje dag i det yngre åldersspannet. Ett skäl 

till att internetanvändningen ökat under det senaste decenniet förklarar Sveningsson, Lövheim 

och Bergquist (2003) av de nya möjligheterna att överföra och lagra information i allt 
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snabbare hastighet. Detta har möjliggjort att man kan arbeta och samtala och uppleva saker 

tillsammans utan att behöva vara fysiskt närvarande med varandra (Sveningsson et al, 2003, s. 

11-12). Ytterligare har Internet medfört möjligheter att skapa mer eller mindre hållbara 

relationer med andra personer inom specifika intresseområden och grupper som annars kan 

vara svåra att finna i samhället (a.a.).  

 I takt med internetanvändningen har användningsområdena blivit allt fler (Sveningsson et 

al, 2003, s. 35). Människor använder Internet till att bland annat söka information och 

underhållning och för att kommunicera med andra personer. Användningsområdena visar på 

hur Internet kan förstås som en sammansättning av olika verktyg för kommunikation (a.a.). 

Internetanvändningen varierar beroende av internetanvändarens ålder (SCB, 2009, s. 10).  

 

 

Figur 2. Sammanställning av internetanvändning bland privatpersoner 16-74 år (antal) efter ålder, 

användningsområde och tid (SCB, 2009). 

Som framgår av figur 2 så är det vanligare att yngre människor och personer i medelåldern 

interagerar med andra på Internet. Bland alla grupper är det vanligast att använda Internet till 

att skicka och ta emot e-post. Unga användare söker sig till sociala medier som till exempel 

chattar, bloggar eller nyhetsgrupper och diskussionsforum. De äldre är bland de flitigaste att 

användarna av e-post, sköta bankärenden och läsa nättidningar (SCB, 2009, s.10).  

  Ett syfte med sociala nätverk kan följaktligen vara att träffa och lära känna nya människor 

eller umgås med dem man redan känner. Ett annat syfte kan vara att söka stöd och hjälp i 

olika grupper och diskussionsforum. Kommunikation på Internet kan ske på många olika. En 

bit in på 1990-talet blev bloggandet mycket populärt. En blogg fungerar som en sorts dagbok 

där läsaren kan kommentera både inlägg och efterföljande kommentarer. Andra virtuella 

kommunikationsformer är att chatta genom så kallade snabbmeddelanden. Att skicka och ta 

emot snabbmeddelanden förutsätter att användaren använder en specifik programvara för att 
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synkront (samtidigt) kommunicera med föranmälda personer i realtid (Sveningsson et al, 

2003, s. 39). Kommunikation kan även äga rum i olika communities eller så kallad nätverk. 

Internetforum eller diskussionsforum är en annan kommunikationsform. Principiellt består ett 

internetforum av en startsida med ett antal huvudkategorier och underkategorier ordnade 

utefter olika teman och ämnen. Internet som socialt medium ger följaktligen nätanvändaren 

obegränsad tillgång till information och kommunikation. En aspekt av den ökade 

internetanvändningen är att Internet generellt utgör en viktig social samvaro för många 

människor. Möjligtvis är den virtuell sociala gemenskapen av ännu större betydelse för de 

som helt eller delvis saknar ett socialt nätverk i vardagslivet. 

 

Suicidalitet och suicidkommunikation 

Självmord eller suicid är en ”medveten, uppsåtlig, självförvållande, livshotande handling som 

leder till döden” (Beskow, 2000, s. 34). Självmord har enligt Nationell prevention av suicid 

och psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet samt Stockholms Läns Landsting expertorgan för 

suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) minskat i Sverige från år 1980-

2007 (2009:22, s. 12). År 2007 var självmord den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 15-

44 år bland män och den näst vanligaste bland kvinnor. I åldersgruppen 15-24 år var 

självmord den vanligaste dödsorsaken för båda könen (a.a. s. 28). Ytterligare hade 

självmordstalen sjunkit bland personer över 25 år men ökat i åldersgruppen 15-24 år under det 

senaste decenniet (a.a. s. 13). Antalet självmord hade samma år ökat bland flickor och unga 

kvinnor mellan 10-24 år, bland pojkar och unga män hade självmordstalet däremot sjunkit i 

åldersgruppen 20-24 år (a.a. s. 22).  

 Flera situationer sänker människans försvar och gör henne mer mottaglig för suicidtankar 

vilka tillsammans med andra problem kan leda till suicidala handlingar. Till dessa situationer 

kan räknas; sömnstörning, alkoholpåverkan, förluster, kränkningar, intagning eller utskrivning 

från psykiatrisk vård, arbetsrelaterade problem samt smärtsyndrom och allvarliga somatiska 

sjukdomar. Nästan alla suicid föregås av en psykisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2003, s.29-30). 

Bakgrundsfaktorer till suicid och suicidbenägenhet kan även utgöras av erfarenheter av suicid 

i den egna familjen eller bland vänner och bekanta, grava problem i ursprungsfamiljen så som 

tidiga separationer, psykisk sjukdom, missbruk eller sexuella övergrepp, erfarenheter av våld, 

antingen genom att ha blivit utsatt för eller själv ha använt våld (a.a. s. 42).  

 Beskow (2000) menar att självmordshandlingar är kulturellt bestämda, med kulturella 

funktioner, som bland annat uttrycks genom kommunikation mellan den självmordsnära 

människan och människor i hennes omgivning (Beskow, 2000, s. 20f). Det är med andra ord 
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centralt hur andra värderar hennes liv, dessa värderingar blir sedan vägledande för hennes 

egen värdering (Beskow, 2000, s. 300). Människans delaktighet i gruppen är utifrån ett sådant 

antagande betydelsefullt; det som ger henne en roll, en uppgift, en identitet (a.a.). Att tala om 

självmord, självmordstankar och självmordsplaner är dock ofta skuldbelagt och skamfyllt. 

Även om synsättet förändrats över tid menar Beskow att området fortfarande i många 

avseenden är tabubelagt (Beskow, 2000, s. 233). Hur människor förhåller sig till ämnet 

självmord skiljer sig något åt beroende av ålder och kön. Äldre har svårare att samtala om 

suicid medan yngre inte har samma tabugräns. Män har som regel svårare att samtala om 

självmord vilket till exempel kan innebära att hjälpen fördröjs. Självmordsförsök och 

suicidala tankar är dock vanligare bland kvinnor (a.a. s. 100).   

 Att samtal om existentiella frågor handlar om att formulera och bearbeta teman som ligger 

nära föreställningen om självmord och som kan utgöra motiv för nya självmordshandlingar 

(Beskow, 2000, s. 178). En person som gör ett suicidförsök eller överväger suicid har ofta 

kommunicerat detta till någon närstående. Det suicidala meddelandet kan uttryckas direkt 

men också indirekt i det att personen talat om andras självmord eller uttrycker känslor av 

hopplöshet och uppgivenhet (Socialstyrelsen, 2003, s.27). Någon form av kommunikation har 

förekommit hos flertalet av dem som sedan tar sina liv även om det inte alltid observerats av 

omgivningen (a.a.). Forskningsstudier om Internet och suicidkommunikation har bland annat 

gjorts av Aloa et al, (2006), Baume (2001) och Westerlund (2010). Undersökningar visar på 

riskerna med självmordsförespråkande diskussions- och internetforum där användarna direkt 

uppmanar varandra till att begå självmord. Ett vanligt synsätt på självmordsförespråkande 

internetform är betraktandet av självmord som en rättighet och individens självständiga val 

(a.a.). Becker et al (2004) och Westerlund (2010) menar också att individer söker på Internet 

för samtal om suicid men även för söka information om självmordsmetoder och 

tillvägagångssätt.  

 

Problemformulering 

Då suicid utgör den huvudsakliga dödorsaken i yngre år bland män och näst vanligast bland 

kvinnor innebär det stora antalet självmord, liksom de samhällsekonomiska kostnaderna och 

det psykiska lidande att självmordstankar, att självmordförsök och självmord bör betraktas 

som ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem (KI, 2009:22). Ämnet är fortfarande till stor 

del tabubelagt i samhället varför webbsidor och samtalsforum på Internet kommit att utgöra 

en viktig kunskaps- och informationskälla (Becker et al, 2004; Westerlund, 2010). 

Svårigheterna att tala om suicid medför att människor med tankar och känslor kopplat till 
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suicid möjligtvis upplever det enklare att anonymt få samtala med andra i liknade situation än 

att söka stöd och hjälp av anhöriga och/eller samhälleliga institutioner så som psykiatrin, 

sjukvård och socialtjänst. Mot bakgrund av de faktorer som föranleder suicid är det angeläget 

att undersöka om suicidkommunikation på om en offentlig men anonym arena kan utgöra ett 

riskområde för suicidnära personer. För att förstå den sociala interaktionen och hur roller och 

identiteter skapas och formas i virtuella interaktionsmiljöer kommer Goffmans (2004) 

dramaturgiska perspektiv att tillämpas. Genom metaforer från teatervärlden liknas individen 

vid en aktör som uppträder på en scen där aktören och publiken behandlar varandra utifrån de 

intryck som ges i stunden. Social interaktion kan med stöd av det dramaturgiska perspektivet 

följaktligen förstås som ett samspel mellan individen och dennes omgivning (Goffman, 2004, 

s. 23, 219f). Då forskning visar att självmord ofta föregås av psykisk ohälsa samt att 

internetbaserade forum utgör en virtuell mötesplats för mer eller mindre icke-professionellt 

stöd- och rådutbyte om suicidalitet, gör det intressant att undersöka Flashback forum utifrån 

dess sociala och kulturella kontext. Avsikten med studien är att få större kunskap om 

suicidkommunikation på det webbaserade diskussionsforumet Flashback samt om 

interaktionsplattformen kan utgöra ett riskområde för suicidnära individer.  

 

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka om och i så fall hur självmordskommunikation på det 

internetbaserade Flashback kan utgöra ett riskområde för suicidnära personer utifrån 

Goffmans dramaturgiska perspektiv kring social interaktion.  

 

Frågeställningar  

 Hur formuleras tankar, känslor och handlingar kopplade till suicid på det 

internetbaserade forumet Flashback samt hur bemöts dessa berättelser? 

 Hur kan den virtuella interaktionen förstås utifrån Goffmans dramaturgiska modell om 

socialt samspel som konstruktion? 
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Uppsatsen disposition  

Uppsatsen är disponerad i huvudkapitel med underliggande rubriker. Efter inledningen 

presenteras bakgrund, problemformulering, syfte och frågeställningar. Under det andra 

huvudkapitlet följer en redogörelse av metod, hur datainsamlingen utförts och hur denna 

sedan bearbetats. Därefter följer en presentation av tidigare forskning inom ämnet. I det fjärde 

huvudkapitlet redogörs för en teoretisk ram. Nästkommande kapitel presenterar uppsatsen 

resultat- och analysdel. Sjätte kapitlet innehåller slutsatser och diskussion samt förslag på 

vidare forskning.   
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Metod och material 

Nedan redovisas de metoder som använts för datainsamling, urval, tillvägagångssätt, 

bearbetning av material, analysmetod och källkritik. Vidare diskuteras de etiska aspekterna av 

det empiriska materialet. Slutligen presenteras de metodologiska avvägningarna och studiens 

svagheter.  

 

Litteratur och sökord 

Det material jag använt mig av är artiklar, rapporter och litteratur. Litteratursökning har skett 

genom systematiska sökningar med ämnesordet självmord i kombination med Internet, 

kommunikation och webbsidor. De engelska sökorden har varit suicide, internet 

communication och webbsites. Utöver det har litteratur om forskningsmetoder och 

internetforskning använts. 

  Inledningsvis söktes efter svensk litteratur och forskning som behandlande ämnet 

självmord och kommunikation på området Internet på Libris. En sökning på; (1) självmord 

och kommunikation, (2) självmord och Internet samt (3) självmord och webbsidor gav fem, 16 

samt 0 stycken träffar varav Westerlunds (2010) avhandling återkom i de två första 

sökningarna. Avhandlingen bedömdes som relevant utifrån föreliggande studies områdes- och 

ämnesval. Ytterligare träffar utgjordes av ett radioprogram från Barnministeriet, en 

filmdokumentär samt en barn- och ungdomsroman vilka inte bedömdes som relevanta för 

forskningsfrågan. Då återstående träffar handlade om bakomliggande orsaker och aspekter av 

självmord och/eller suicidprevention valdes även dessa bort eftersom de inte svarade mot 

studiens syfte. Därefter gjordes en sökning i SwePub på självmord och kommunikation som 

genererade i fem träffar varav två bedömdes som relevanta; Westerlunds redan nämnda 

avhandling samt en artikel av samma författare. De som valdes bort gjordes detta utifrån att 

de handlade om självmordsprevention i skolor, självmordsförsök bland missbrukare samt 

laboratoriemedicin. Därmed svarade de inte mot studiens undersökningsområde. Vid en 

sökning på självmord och Internet i Libris återkom de sökträffar som redan valts ut i 

föregående sökning.    

  För att söka internationell litteratur och tidigare forskning gjordes sedan en sökning i Ersta 

Sköndal Högskolas biblioteksdatabas. I artikeldatabasen gjordes en kombinerad sökning i 

Medline, Achademic Search Premium samt SocIndex på sökorden suicide i kombination med 

Internet communication och websites. En sökning på suicide genererade i 97 067 träffar. För 
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att begränsa resultatet prövades olika kombinationer av sökorden enligt följande. En sökning 

på suicide och Internet gav 654 träffar. Kombination av suicide och websites resulterade i 104 

träffar. En kombination av suicide, Internet communication resulterade i 50 träffar. En 

sökning på samtliga sökord genererade i tre träffar varav en bedömdes som relevant eftersom 

den behandlade Internets betydelse vid suicid. Därefter gjorde sökningarna om med samma 

kombinationskonstellation som innan. Denna sökgenomgång valdes alternativen att markera 

rutan ”peer reviewed ” samt artiklar mellan tidsspannet år 1998-2010. Ur resultaten av 

sökningen på suicide och Internet som gav 202 träffar, valdes sju artiklar ut som belyste 

riskerna med suicidforum på Internet, nackdelarna respektive fördelarna med 

”självmordsforum” samt Internets betydelse för suicidnära personer. Ytterligare valdes två 

som handlade om lagstiftning mot självmordsförespråkande webbsidor. Artiklar som hade en 

inriktning mot internetmaterial om suicid och behandling av suicidalitet på Internet valdes 

bort. Likaså valdes artiklar om internetbaserad suicidprevention, anhöriga till självmordsoffer, 

suicid kopplat till droger samt självmordattacker bort då dessa inte svarade mot studiens syfte. 

Därefter prövades en kombination av sökorden suicide och websites vilket gav 15 träffar där 

två artiklar initialt valdes ut. Vid närmare granskning visade sig dock en inte var relevant för 

arbetet då den innehöll suicidpreventivt material på olika webbsidor. Artikeln som bedömdes 

som relevant lyfte fram förslag om lagstiftning mot pro-suicidala webbsidor. Därefter gjordes 

en ny sökning på kombinationen av sökorden suicide, Internet communication som 

resulterade i 17 träffar där en artikel som redan valts ut återkom (Aloha et al, 2006). Samma 

artikel återkom även när ordet webistes adderades. Sökningen gav sammanlagt tre träffar 

varav den ena diskuterade suicidprevention på Internet generellt och den andra specifikt 

gruppen unga vuxna och suicidprevention. Dessa bedömdes inte som relevanta för studien.  

 För forskningsmetodiska tillvägagångssätt i att samla in och analysera data från nätet 

 sökts på internetforskning i databasen Libris. Detta gav fem träffar varav Sveningsson et al 

(2003) metodbok om kvalitativa metoder för internetforskning bedömdes som relevant för 

studien.  
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Urval och avgränsningar 

Det finns en mängd webbsidor med ett suicidpreventivt förhållningssätt där 

diskussionsforumen fungerar som stöd- och supportforum för suicidnära personer och/eller 

anhöriga till den suicidnära. Motsatt förekommer ett flertal internationella och nationella 

självmordsförespråkande webbsidor. Ett av de större svenska suicidpreventiva 

diskussionsforumen utgörs av Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd 

(SPES). Den troligtvis mest välbesökta svenska självmordsförespråkande webbidan utgörs av 

Svensk Självmordsguide. Svensk Självmordsguide har en uttalad förespråkande attityd kring 

suicid och kan i det närmaste beskrivas som en motkulturell plattform till SPES. Eftersom 

studien har för avsikt att belysa självmordskommunikation på ett allmänt internetforum har 

det empiriska materialet inhämtats från det webbaserade internetforumet Flashback. Det finns 

ett stort antal andra virtuella svenska sociala medier på Internet som varken är 

självmordförespråkande eller suicidpreventivt, exempelvis Passagen som inte tillhandahåller 

något diskussionsforum men länkar till bloggar och internetanvändares hemsidor. Ett annat 

forum är Eforum där it- och datorrelaterade ämnen diskuteras. Motiveringen till val av 

Flashback forum som forskningsområde föranleddes av två huvudsakliga skäl, nämligen att 

Flashback forum är ett allmänt forum som inte profilerar sig som explicit 

självmordsförespråkande (jfr. med Svensk Självmordsguide) men heller inte är uttalat 

suicidpreventivt (jfr. SPES) samt att forumet är tämligen välbesökt med dryga 420 000 

registrerade medlemmar och över 23 millioner diskussionsinlägg i olika ämnen (jfr. med ex. 

Passagen som inte tillhandahåller diskussionsforum). Det internetbaserade diskussionsforumet 

Flashback erbjuder både en spridning och mångfald av diskussionstrådar där olika syn- och 

förhållningssätt kring ämnet suicidalitet framställs på ett varierande vis. Dessa omständigheter 

låg till grund för val av forskningsplats.  

 På Flashback forum ligger över 23 millioner diskussionsinlägg och det var därför tvunget 

att göras ett urval av diskussionstrådar som skulle ligga till grund för resultat- och 

analysdelen. Urvalets första steg var en öppen sökning på ordet självmord vilket gav 642 

träffar med svarsfrekvens från en replik till inlägg med närmare 29 900 svar under rubriken 

Psykologi och psykiatri. Av rimliga skäl var det inte möjligt att göra en sammanställning av 

samtliga diskussionstrådar i ämnet. I det andra steget valdes underkategori till Psykologi och 

psykiatri. I detta skede bedömdes kategorin psykakuten svara bäst mot syftet varför denna 

valdes för inhämtandet av det empiriska materialet. Sökvägen till vald rubrikavledning 

illustreras i nedanstående skärmbild (Figur 3). Skärmbilden är tänkt att exemplifiera hur 

sökningen till det valda avdelningsforumet gjorts. Den gulmarkerade texten är min markering 
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för att förtydliga var psykakuten ligger och under vilken kategorirubrik som empirin är 

hämtad från. 

 

 

 

Figur 3. Sökväg till Flashback forum/Vetenskap & humaniora/Psykologi och psykiatri/Psykakuten 

(Flashback, 2010) 

Det tredje steget i urvalsprocessen var att ta ställning till vilka diskussionstrådar som 

motsvarade studiens frågeställningar. I maj 2010 låg det 294 unika diskussionstrådar i 

psykakuten med en svarsfrekvens på ett till 391 svar. Mängden material motiverade 

ytterligare urval varvid forumets söktjänst användes. Söktjänst är uppbyggd så att besökaren 

kan välja under vilken avdelningsrubrik den vill söka diskussionstrådar, samt hur denna 

sökning ska göras (inläggstitelns rubrik och/eller i själva diskussionsinlägget). I söktjänsten 

valdes att söka på självmord i rubrik och inläggstexten då detta ansågs vidga och medföra en 

variation och spridning av diskussionstrådarna. Ytterligare en funktion i söktjänsten var 

möjligheten att söka på diskussionstrådens aktualitet, det vill säga om den fortfarande 

besvarades. Det fjärde steget i urvalet utgjordes därför av kriteriet att diskussionstråden 

fortfarande skulle vara aktuell och besvaras. Det femte steget i urvalsprocessen gjordes utifrån 

ålder. Flashback forum har en åldersgräns på 18 år och för att registrera ett konto behöver 

besökaren ange sitt födelseår. Det är naturligtvis inte möjligt att garantera att de 

diskussionstrådar som ligger till grund för resultat- och analysdelen med säkerhet är skrivna 

av personer fyllda 18 år. Diskussionstrådar där författaren antingen angivit sin ålder eller där 

det framkommit omständigheter som indikerar att inläggsförfattaren sannolikt är under 18 år 

så som beskrivningar om levnadsförhållanden och livssituationer har valts bort. Det sista 

steget i urvalsprocessen gjordes av att de mest detaljerade och förskräckande 
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diskussionstrådarna på forumet om självmordsmetoder valdes bort då syftet och 

frågeställningar ansågs kunna besvaras utan dessa diskussionstrådar.  

 Sex diskussionstrådar med vidhängande svar med svarsfrekvens från sex till 66 svarsinlägg 

utgör utgångspunkten för resultatdelen. Valda diskussionstrådar har bearbetats utefter 

kvalitativ innehållsanalys. Materialbearbetning kommer att redogöras för i avsnitt om 

analysmetod. Vidare har det dramaturgiska perspektivet om social interaktion (Goffman, 

2004) använts för tolkning och förståelse av hur suicidalitet kommuniceras på det 

webbaserade internetforumet Flashback. Den teoretiska utgångspunkten presenteras i kapitlet 

om teoretisk ram.    

 

Presentation av diskussionstrådar 

Urvalet består av sex diskussionstrådar där ursprungsinlägget publicerats mellan tidsperioden 

år 2009-2010 på forumet. Datainsamling utfördes mellan maj och juli 2010. Det webbaserade 

internetforumet Flashback utgörs av diskussionstrådar som signerats av medlemmars mer 

eller mindre anonyma alias. Av förklarliga skäl är det svårt att klarlägga egenskaper på ett 

anonymiserat internetforum. Vissa omständigheter går dock att urskiljas och som i viss mån 

kan känneteckna trådskaparna på forumet. Utifrån hur samtalsdeltagarna benämner och 

beskriver sig själv förefaller det som om könsfördelningen är relativt jämn. Vad gäller 

åldersgrupp förefaller det som om de flesta trådskapare befinner sig runt 25-årsåldern. Dock 

förekommer inlägg där författaren anger att denna befinner sig i medelålder. Då vissa alias 

återkommer i olika inläggstrådar är en reflexion att vissa individer regelbundet söker sig till 

forumet för att anonymt diskutera suicidalitet. 

 

Analysmetod 

Det empiriska materialet som består av sex diskussionstrådar om självmord på Flashback 

forum med vidhängande svar med varierande svarsfrekvens. Diskussionstrådarna har 

behandlats och bearbetats kvalitativt för att sedan analyseras utefter metoden innehållsanalys. 

Bergström och Boréus (2005) beskriver kvalitativ innehållsanalys som en systematisk 

genomgång av dokument med sikte på kategorisering av innehållet. Metoden innebär analys 

av dokument, tryckta, handskrivna eller elektroniska texter.  Kvalitativ innehållsanalys anses 

vara en flexibel metod för användning av tolkning av texter inom områden så som 

humanvetenskap, vårdvetenskap och beteendevetenskap (Bergström & Boréus, 2005, s. 43-

44). Innehållsanalys tillämpas för att nå en fördjupad förståelse i det manifesta inslaget i 

texterna, det vill säga sådant som uttrycks explicit. Sökande efter manifesta inslag kan även 
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användas för att urskilja det latenta inslaget i de texter som undersöks. Tillämpningssättet 

innebär att forskaren gör en tolkning av textmaterialet (a.a. s. 45).  

 I denna studie har den kvalitativa innehållsanalysen formen av analys av diskussionstrådar 

utifrån hur texterna talar till sina mottagare samt vilka bemötande detta genererar. Med stöd 

av Goffmans (2004) dramaturgiska, ger innehållsanalysen en möjlighet att studera hur 

människor initierar kontakt med andra medlemmar på scenen Flashback form samt vilket 

bemötande dessa inlägg genererar. Kvalitativ innehållsanalys kan ge en djupare förståelse 

kring hur självmordstankar och självmordsplaner kommuniceras och utvecklas på 

internetforumet Flashback genom analysering av det textmaterial som publiceras på forumet. 

Den kvalitativa innehållsanalysen har tillämpats för förståelse av självmordsdiskussioner på 

det internetbaserade forumet Flashback. Vidare har den kvalitativa innehållsanalysen 

tillsammans med det dramaturgiska perspektivet använts för att analys av diskussionstrådar 

om självmordskommunikation på diskussionsforumet Flashback kan utgöra ett riskområde för 

suicidnära personer. 

 

Tillvägagångssätt  

Eftersom denna studie undersöker Internet som plats har det varit angeläget att reflektera över 

hur jag rört mig på och runt denna plats. Miljön i sig (dess utformning, utseende och faktiska 

användning) har ofta en del att säga oss om de människor som vistas där (Sveningsson et al, 

2003, s. 108). Sveningsson et al (2003) påpekar att det inte alltid är helt lätt att komma på var 

forskaren ska söka när forskningsmiljö finns på Internet. Forskaren behöver röra sig mellan 

olika platser på Internet för att få en allmän kunskap om den aktuella miljön och utifrån denna 

inblick välja ut en eller ett par platser för närmare observation (a.a. s. 108f).  

 Genom att surfa runt och Googla på olika ord som hade med självmord och 

internetkommunikation erhölls en översikt av svenska diskussionsforum där ämnet suicid 

diskuterades. En inblick i ämnes- och områdesval gavs även genom besök på olika webbsidor 

och virtuella sociala miljöer. Sökresultat på självmord i Googles söktjänst utgjordes av den 

nämnda Svensk Självmordsguide, tre länkade till Flashback forum och diskussionsinlägg om 

självmord. Längre ner på sökträffslistan återfanns suicidpreventiva SPES. Genom att besöka 

olika webbplatser framträdde en bild av det som verkade centralt i den värld jag ville 

undersöka.  

 När val av interaktionsmiljö gjorts söktes litteratur om forskningsmetoder och 

datainsamling för internetforskning samt hur en sådan undersökning metodologiskt skulle 

genomföras. Sveningsson et al (2003) menar att en unik möjlighet som Internet erbjuder är att 
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forskaren kan vara helt dold, antingen som deltagare utan att ge sig till känna eller passivt och 

obemärkt observera (a.a. s. 110, 178). Arenor på Internet gör det i varierande utsträckning lätt 

att utföra dolda observationer. Dolda observationer är det forskningssätt som tillämpats för 

denna studie. Medlemmarna på Flashback forum har således inte varit medvetna om att jag 

tagit del av deras diskussionstrådar. Detta väcker frågor om forskningsetik som diskuteras 

närmare i avsnittet om etiska överväganden. Insamlingen av empirin gjordes genom dolda 

observationer på offentlig plats. För att få en uppfattning om vilka trådar som motsvarade 

syftet begränsades materialet genom ett urval vilket presenterats i avsnittet om urval. Det 

empiriska materialet för resultat- och analysdelen har baserats på sex diskussionstrådar med 

vidhängande svar om ämnet suicidalitet.  

 Enligt Bergström och Boréus (2005) bör forskaren på ett så tidigt stadium som möjligt 

bekanta sig med analysenheten för att skaffa sig tillräcklig kännedom och sätta in det i dess 

sociala kontext (Bergström & Boréus, 2005, s. 85). Besök på forumet psykakuten har gjorts i 

flera omgångar (sammanlagt 14 gånger) men även andra avdelningar på forumet Flashback 

där ämnet suicid diskuteras besöktes. Efter det valdes diskussionstrådar som motsvarade syfte 

och frågeställningar ut. Därefter bearbetades texterna genom dessa läste igenom upprepade 

gånger för att skapa en överblick. Efter detta följde en mer noggrann analys av texterna. De 

sex trådar som utgör det empiriska materialet ”frystes” den 22 juli 2010, vilket innebär att 

studiens empiri och resultat inte omfattar eventuella diskussionsinläggssvar som publicerats 

därefter. Den 16 maj 2010 skapades ett användarkonto Flashback forum för automatiska 

uppdateringar av nya inlägg i de diskussionstrådar som valts. För underlättnande av 

materialbearbetning sparades kopior av diskussionstrådarna på min privata hårddisk. Dessa 

skrev sedan ut på papper. 

 Under hela analysarbetet har frågan om forumet utgör ett riskområde för suicidnära 

individer stått i fokus. Analysering har utförts genom noggrann genomläsning av valt 

textmaterial samt systematisering av de samma utifrån de kategorier som bedömdes 

framträdande i texterna. Underlag för kategorisering i ursprungsdiskussionsinläggen gjordes 

utifrån klassifikationer som bedömdes relevant för studiens syfte; berättelser om känslor och 

tankar kopplade till suicid, suicidförsök och suicidplaner samt hur dessa bemöts. Materialet 

delades därefter in i fyra delar för resultat och analys;  

 

1. Ett som svarade mot hur scenen Flashback utgör en plats för social interaktion  

2. Ett hur suicidtankar och planer formulerats i diskussionsforumet och betydelsen av att 

förmedla äkthet och trovärdighet 
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3. Ett som svarade mot vilket bemötande dessa formuleringar väckt, med 

underkategorierna förståelse, resonerande och kontrollstyrning, ilska och egna 

berättelser  

4. Ett om Flashback forum kan utgöra ett riskområde för suicidnära personer.  

 

Därefter sorterades citaten in under någon av ovanstående kategori. Kortare citat markerades 

med citattecken och längre citat med indragen text i mindre typsnitt. I de fall enstaka ord 

och/eller hela stycken avlägsnat har detta markerats med hakparantes. Vidare har citaten 

återgivits i sin ursprungliga form. Eventuella felstavningar och/eller grammatiska 

felaktigheter i återgivna citat har bedömts utgöra en levande del i kommunikationen varför 

ingen ändring gjorts i detta avseende. Under ovan beskrivna punktkategorier har materialet 

sedan analyserats med stöd av det dramaturgiska perspektivet.  

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten kan sägas vara ett mått på hur pålitliga studiens resultat är och betyder att det 

man undersökt skett på ett korrekt och tillförlitligt vis (Bergström & Boréus, 2005, s. 34-35). 

Tillförlitligheten i resultaten ska vara så god att en annan forskare vid ett annat tillfälle ska 

kunna få fram samma resultat om han eller hon skulle samla in material på en liknande plats, 

framtagen med liknande urvalsprinciper. För de flesta textanalyser är tolkningsaspekten en 

reliabilitetsfråga (a.a. s. 37). Validiteten inom samhällskunskapen syftar till hur väl 

forskningen lyckats undersöka det den faktiskt utger sig för att göra (a.a. s 34-35). 

 Datainsamlingen utfördes på Flashback forum då uppsatsens syfte var att undersöka om 

självmordskommunikation på ett webbaserat diskussionsforum kan utgöra ett riskområde för 

suicidnära personer. Validiteten inom samhällskunskapen syftar till hur väl forskningen 

lyckats undersöka det den faktiskt utger sig för att göra. Validiteten kan hänföras till hur väl 

undersökningen man genomför för att besvara en bestämd fråga kan ge svar på just den frågan 

(a.a.). Syftet med studien var att undersöka virtuell suicidkommunikation, inte Flashback 

forum som företeelse. En undersökning om webbaserad suicidkommunikation hade kunnat 

utföras på ett liknade internetforum av likande karaktär som Flashback forum. Flashback 

forum valdes mot bakgrund av att det är ett svenskt forum samt att det inom forumet 

förekommer diskussioner om känslor kopplade till självmord, självmordsplaner och 

självmordshandlingar. Svagheter i urvalsvaliditeten kan dock vara att en motiverad kritik, 

både med anledning av områdesval men också urvalet av empirin. Det empiriska urvalet 

gjordes genom en sökning i Flashbacks söktjänstruta på ordet självmord i rubriktext och 
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innehållstext, det vill säga diskussionstrådar som explicit handlade om suicid för att söka 

tillförsäkra studien validitet och urvalsvaliditet. En aspekt av urvalsvaliditet är emellertid att 

studiens resultat är uppbyggt kring diskussionstrådar där ordet självmord förekommer. 

Sannolikt förekommer textmaterial på forumet där närliggande känslor uttrycks utan att ordet 

självmord nämns. Svagheter i urvalet kan med anledning av ovanstående vara motiverad 

kritik. Något som dock kan ha förstärkt studiens validitet och reliabilitet är att det textmaterial 

som ligger till grund för resultat och analys inte transkriberats till text och därmed inte varit 

föremål för den tolkning som kan förekomma vid transkribering (Kvale, 1997, s. 151). 

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning studiens resultat kan upprepas (a.a. s. 213). I 

resultatdelen återges delar av den suicidkommunikation som utspelar sig på forumet. Citaten 

kan ses som en hjälp för läsaren att dra egna slutsatser och kritisk granska resultatet av 

studien. Kvalitativ forskning handlar om att tolka föreställningar om världens sociala natur 

(a.a. s. 17). Både reliabilitet och validitet påverkas av om man tydligt kan se hur forskaren 

gått tillväga och hur denna bearbetat materialet (a.a. s. 189). I detta avseende anses studien ha 

god reliabilitet och validitet då jag noggrant sökt redogöra för tillvägagångssätt, 

materialbearbetning och analysförfarande.  

 

Generaliserbarhet 

Generaliserbarheten handlar om att kunna tillämpa resultaten på andra individer än de som 

förekom i undersökningen (Kvale, 1997, s. 209). Resultatet av studien är inte generaliserbart 

på en annan population än den som undersökts. Det är heller inte generaliserbart på 

befolkningen i stort. Möjligtvis kan en generalisering göras inom den grupp individer som 

besöker Flashback forum för att samtala om suicidalitet. En undersökning vid ett likartat 

forum eller vid Flashback forum vid en annan tidpunkt bör ge ett likartat resultat. 

Diskussionstrådar tas dock bort och ny tillkommer, något som skulle kunna ge ett annat 

resultat i en liknande studie vid en annan tidpunkt. Det bör i sammanhanget påpekas att 

generaliserbarheten i sig inte varit ett mål för uppsatsen.  
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Källkritik 

Något som diskuteras alltsedan Internets tidigaste dagar är frågor om källkritik (Sveningsson 

et al, 2003, s. 165). För den som studerar webbsidor är det med andra ord viktigt att vara 

uppmärksam på frågor kring vem som står bakom informationen som presenteras på sidan. På 

många webbsidor kan det vara svårt att avgöra vem som är avsändaren. En hjälp är att se på 

webbsidans domänadress, det vill säga vem som har tecknat en viss adress samt vilken 

värddator den som lagt ut webbsidan använder (a.a.). Flashback forums webbadress är 

www.flasback.org. Bakom domänadressen står Flashback Media Group AB. Dessa uppgifter 

är emellertid inte publicerade på domänadressen utan nås via webbadressen 

www.flashback.se. Flashback forum är uppbyggt så att medlemmarna kan skapa ett 

användarkonto för att därefter kunna skriva och kommentera andras inlägg på forumet. 

Ordningen på diskussionstrådarna är baserad utifrån rubriken där alla inlägg följer efter 

varandra i tidsordning genom så kallad trädstruktur. I diskussionsforumet har meddelanden 

samlats på ett sätt där trådarna ligger kvar på webbsidan en längre tid. Därmed har det varit 

möjligt att följa en diskussionstråd tillbaks i tiden. En aspekt av källkritik utgörs av frågor 

kring hur aktuell informationen är (Sveningsson et al, 2003, s. 16). Flashback forum 

tillhandahåller ingen information när och hur ofta webbsidan uppdateras. Diskussionsinlägg 

görs dock direkt och i realtid vilket medför att trådarna uppdaterats regelbundet.  
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Etiska överväganden 

Nedan presenteras de etiska aspekterna av föreliggande studie. Eftersom de etiska aspekterna 

varit ständigt närvarande och aktuella genom hela skrivprocessen har de etiska övervägandena 

utgjort en viktig beståndsdel i denna uppsats. De etiska riktlinjerna har beaktas och åtföljts 

utefter de anvisningar som gäller vid internetforskning samt forskning om forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. I det följande diskuteras etiska 

dilemman utifrån studiens forskningsområde, utförd datainsamling, resultatpresentation samt 

hur dessa bearbetats, behandlats och hanterats.  

 

Forskningskravet 

Ett viktigt steg i strävan efter att säkra de forskningsetiska principer som omfattar socialt 

arbete är att vidmakthålla det så kallade forskningskravet. Detta krav är upprättat för att 

säkerställa att forskning om samhället och individer ska hålla en hög kvalitet och vara inriktad 

på väsentliga frågor. Vidare gäller att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas samt att 

metoder förbättras (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5).  

 Den största andelen av forskningen om suicid och suicidkommunikation på Internet 

omfattas främst av internationell forskning som antingen belyser riskerna med explicit 

självmordsförespråkande internetforum eller nyttan med suicidpreventiva sådana. Det finns 

förhållandevis få studier om allmänna diskussionsforum där ämnet suicid diskuteras. En 

undersökning om ett svenskt internetforum som varken är uttryckligt 

självmordsförespråkande eller suicidpreventiv kan bistå med ett fördjupande av kunskap kring 

riskområden på Internet samt öka insikten i vilka processer och skeenden som utspelar sig på 

den offentliga arenan Flashback forum. Studien kan även bidra med en ökad kunskap kring 

hur internetforum utgör källor för information i ämnet och vilka eventuella risker som detta 

medför.  

 

Individskyddskravet 

Vetenskapsrådet har utformat etiska regler och riktlinjer som anpassats för olika 

forskningsområden. Etiska riktlinjer för forskning är inte detsamma som lagar, utan pekar på 

vissa aspekter som forskaren bör känna till och tänka på men som i vissa fall kan vägas mot 

andra viktiga faktorer (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Vetenskapsrådets riktlinjer har som 

utgångspunkt att människor som deltar i forskning inte får komma till skada, varken psykiskt 

eller fysiskt, eller på annat vis förödmjukas eller kränkas. Detta kallas individskyddskravet, 

och är enligt Vetenskapsrådet en självklar utgångspunkt för forskningsetiska överväganden 
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(Vetenskapsrådet, 2002, s.5). Kravet innefattar fyra aspekter av individskyddskravet; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   

 

Att forska på Internet och etiska dilemman 

Att forska och samla material på Internet ställer andra krav på etiska ställningstaganden än 

den forskning som bedrivs utanför Internet (Sveningsson et al, 2003, s. 178). 

Informationskravet går ut på att informera de berörda om forskningsuppgiftens syfte samt att 

forskning pågår. Utgångspunkten för detta krav innebär att människor har rätt att få veta att de 

ingår i en forskningssituation (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Samtyckeskravet består av att 

uppgiftslämnarna eller undersökningsdeltagarna ska ha rätt att själv avgöra om och på vilka 

villkor som de deltar i undersökningen. Att forska på Internet medför möjligheten att som 

forskare betrakta det som händer i miljön utan att ge sig själv till känna. Att studera material 

på ett diskussionsforum kan som innan nämnts jämföras med att utföra dolda observationer på 

offentlig plats (Sveningsson et al, 2003, s. 178). Empirin bygger på redan publicerade och 

besvarade diskussionstrådar på Flashback forum. Att diskussionsinläggen skulle komma att 

ingå i en forskningssituation är något som inläggsförfattarna med sannolikhet inte tagit 

ställning till. Sveningsson et al (2003) menar att de etiska riktlinjer för forskning på Internet 

utgörs av variablerna offentlighet och känslighet. Med detta menas att om arenan uppfattas 

som offentlig men informationen som känslig bör forskaren avväga om materialet kan 

användas. Om miljön är privat bör forskaren respektera människors integritet och inte samla 

in material alls (a.a.). Att avstå från att bedriva forskning i frågor som kan tänkas medföra en 

förbättring för människor kan dock betraktas som oetiskt (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5).  

Flashback forum är en allmän och offentlig miljö. Medlemmar som publicerar och besvarar 

inlägg på forumet anses vara medvetna om att diskussionerna är öppna och kan läsas av alla 

som besöker forumet. Ämnet suicid är däremot ett känsligt ämne. Att beslut tagits om att gå 

vidare med studien, trots att informations- och samtyckeskravet inte kunnat beaktas, 

motiveras av att ändamålet för den här studien väger tyngre än informationskravet. Behovet 

av att forska kring suicid och eventuella riskfaktorer på Internet är en viktig aspekt av 

välfärdssamhället i stort och folkhälsoaspekten i synnerhet. Att de olika forskningsetiska 

principerna kan hamna i motsättning är något som Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram. 

Individskyddskravet är till sin natur en faktor som kan stå i motsats till forskningskravet då 

kunskapen en forskare vill frambringa ibland vidrör ämnen som är känsliga och privata för 

den berörda deltagaren (a.a.). Då informations- och samtyckeskravet inte kunnat beaktas har 

det istället framtvingat ett högt krav på konfidentialitet.  
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 Konfidentialitetskravet består av att deltagarna i en undersökningsstudie ges högsta möjliga 

konfidentialitet samt att personlig information lagras på ett sådant sätt att obehöriga personer 

inte ska kunna ta del av den (Vetenskapsrådet, 2002, s. ). Sveningsson et al (2003) menar att 

konfidentialitetskravet kan vara enklare att uppnå på Internet eftersom forskaren inte med 

säkerhet kan veta någonting om personerna (Sveningsson et al, 2003, s. 181). På det virtuella 

diskussionsforumet Flashback är det praxis att inte uppge sitt vanliga namn utan att 

användaren skapar ett mer eller mindre anonymt användarnamn. Detta medför inte per 

automatik att medlemmarna är totalt anonyma och därmed inte behöver avidentifieras när de 

citeras. Medlemmarna är anonyma på Flashback forum i den meningen att det inte går att veta 

vem som fysiskt befinner sig bakom användarnamnet. Det är dock troligt att användarnamnet 

kan identifieras av andra medlemmar på forumet. Som forskare är det av den anledningen inte 

möjligt att hänvisa till medlemmarna som anonyma. En del forskare väljer att ändra namnet 

på internetplatsen som materialet är hämtat från liksom namnen på de deltagare som finns i 

materialet (Sveningsson et al, 2003, s.182). Det föreligger dock en risk med att ändra 

användarnamnen då författarna menar att om ett användarnamn ändras kommer mycket av 

meningen att gå förlorad (a.a.). Alla användarnamn samt eventuella språkliga egenheter eller 

platser som framkommer i studiens resultat- och analysdel genom återgivning av citat, och 

som skulle kunna verka identitetsröjande, har avlägsnats helt. Dock har jag valt att ange 

vilken plats som materialet är hämtat från eftersom utgångspunkten för studien är att 

undersöka hur självmordskommunikation på Flashback forum kan utgöra ett riskområde.  

Vidare har materialet som ligger till grund för studien förvarats på ett säkert ställe så att 

obehöriga inte kunnat ta del av det. 

 Nyttjandekravet som går ut på att de insamlade uppgifterna endast får användas för 

forskningsändamål har varit det enklaste krav att uppfylla. Samtliga krav som har att göra 

med själva insamlandet har inneburit avvägningar och undantag mellan kravet på att skydda 

individen och kravet på att göra viktig forskning.  
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Metodologiska överväganden 

Nedan presenteras studiens brister och svagheter och hur dessa övervägts och hanterats.  

 Samhällsvetenskapens frågor är komplexa och de möjliga perspektiven obegränsat många, 

något som Bergström och Boréus (2005) menar leder till att alla undersökningar kan 

ifrågasättas (Bergström & Boréus, 2005, s. 37). De uppenbara begränsningar och brister som 

förekommer i studien är att undersökningen består av en analys av ett enskilt internetforum. 

Av resultatet framgår hur suicidkommunikation utspelar sig på Flashback forum. 

Självmordstankar och självmordsplaner är kulturellt bestämda, med kulturella funktioner som 

uttrycks genom kommunikation mellan den självmordsnära människan och människor i 

hennes omgivning (Beskow, 2000, s. 20f). Mot denna bakgrund är det inte möjligt att dra 

några generella slutsatser om riskerna av suicidkommunikation på Internet. Resultatet behöver 

därför förstås i den kontext den förekommer. Ytterligare en brist kan utgöras av 

urvalsprocessen och hur representativa de sex diskussionstrådarna är i förhållande till 

självmordskommunikation på forumet. Brist om urvalets representativitet kan knyta an till 

fört resonemang om urvalsvaliditet och reliabilitet. En tredje brist i studien består av att de 

aspekter som samtalsdeltagarna refererar till i sina liv utanför Internet godtagits som korrekta, 

trots att det inte funnits några möjligheter att kontrollera om informationen stämmer eller är 

missvisande. Den största bristen i studien utgörs utan tvivel av de etiska övervägandena och 

att informations- och samtyckeskravet inte varit möjligt att uppfylla. Med anledning av detta 

har det varit mycket angeläget att avidentifiera inläggen då ämnet måste betraktas som något 

ytterst personligt och därtill mycket känsligt. Konsekvensen är dock att vissa meningsbärande 

delar i inläggen uteslutits. Detta ger en osäkerhet kring materialet som också måste beaktas i 

tolkning av analysen. Slutligen vill jag lyfta fram min förförståelse som varit utgångspunkt för 

den förståelse och tolkning jag gjort av materialet. All förståelse utgår ifrån en förförståelse 

och för att förstå något måste man redan ha en förståelse(Allwood & Erikson, 2010, s. 94). 

Min tolkning av det empiriska materialet har skett i ljuset av min förförståelse och mina 

erfarenheter av människor i suicid kris på ett HVB-hem. Min förståelse kan ha påverkat 

insamlingen av data, urval av datainsamling men även tolkningen av resultatet i analysen. 

Målsättningen har dock varit att presentera en så objektiv analys som möjligt genom att 

medvetandegöra min förförståelse och tidigare erfarenheter av människor i suicid kris.  
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Tidigare forskning 

Nedan presenteras relevant svensk och internationell tidigare forskning av vetenskapliga 

artiklar och texter som bedömts svara mot studiens syfte. I sökning efter litteratur och tidigare 

forskning om självmord och internetkommunikation har jag funnit en begränsning inom den 

svenska forskningen. Det finns dock mer internationell forskning även om området 

fortfarande bör betraktas som förhållandevis begränsat. En tänkbar förklaring till detta kan 

vara att internetforskning som redan konstaterats utgör ett relativt nytt forskningsfält; i takt 

med att fler och fler områden i människors liv återfinns på Internet uppstår dessutom ständigt 

nya forskningsfält. Eftersom ämnet är tämligen outforskat i Sverige ligger tyngdpunkten på 

internationell tidigare forskning. Fokus i kapitlet ligger på forskning om internetbaserade 

diskussionsforum och suicidkommunikation samt hur dessa sociala arenor kan utgöra ett 

riskområde för suicidnära personer. 

 

Suicidkommunikation på Internet  

Internationell forskning om Internet och självmord har uppmärksammat riskerna med 

självmordsförespråkande webbplatser på Internet (Aloa et al, 2006; Baume, 2001; Becker et 

al, 2004; Eichenberg 2008; Lester, 2009; Pirskis et al, 2009; Shah, 2010).  Studierna visar att 

det är mycket lätt att hitta information om självmordsmetoder på Internet. Becker et al (2004) 

redogör exempelvis i sin artikel Parasuicide online - can suicide websites trigger suicidal 

behaviour in predisposal adolescents för hur suicidnära ungdomar använt Internet explicit för 

att söka information om självmordsmetoder och sedan prövat dessa. Vidare lyfter författarna 

upp en annan aspekt av webbsidor med självmordsförespråkande förhållningssätt, nämligen 

att webbsidorna också utgör en form av ”marknad” för olika typer av legala och illegala 

substanser för att begå självmord. Att både metoder, recept på dödliga ”cocktails” samt att det 

förekommer en viss handel anser författarna bidrar till en ökad risk för individer att fullborda 

sina suicidplaner. Shah (2010) lyfter fram liknade slutsatser i sin rapport och menar att 

prosuicidala webbsidor som erbjuder långa listor med potenta självmordsmetoder och 

uppmuntrar suicidnära individer att fullfölja sina självmordsplaner bör betraktas som 

högriskområden på Internet (Shah, 2010, s. 214). Gemensamt för studierna är att man funnit 

att den kommunikation som sker på självmordförespråkande webbsidor ofta karaktäriseras av 

att besökarna avråder varandra att söka professionell hjälp (Shah, 2009, s. 114f; Aloha et al, 

2006, s. 489).  
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 ”How can it be right that, while it is illegal to groom a young child for sex, it is legal to 

groom them for death?”, citerar Carlowe (Carlowe, 2008, s. 20) en förälder vars barn begick 

självmord sammankopplat med suicidkommunikation på Internet. I The final log off for 

suicide sites diskuterar författaren självmordssidor och riskerna med självmordsinformation, 

framförallt för barn och unga, som författaren betraktar lika skadligt som barnpornografi. Som 

citatet antyder anser Carlowe att webbsidor med självmordsinformation bör bannlysas. 

Carlowe lyfter fram möjligheterna att använda ett redan befintligt ramverk för att på det sättet 

söka att minimera riskerna med självmordsuppmaningar och självmordsförespråkande 

webbsidor (Carlowe, 2008, s. 20-21).   

 År 2006 kriminaliserades självmordsförespråkande webbsidor i Australien. Legal Bans on 

Pro-Suicide Sites – An early retrospective from Australia (Pirkis et al, 2009) problematiserar 

självmordsförespråkande sidor utifrån gällande lag. Författarna menar emellertid att en 

utvärdering är svår att bedöma, dels för att lagen endast omfattar självmordsförespråkande 

material som publicerats i Australien och/eller riktas mot en australiensk medborgare (mycket 

internetmaterial om självmordsmetoder publiceras i andra länder), dels för att det inte finns 

någon dokumenterad rättspraxis kopplad till lagen (Pirkis et al, 2009, s. 191-192).  Dock 

menar författarna att så kallade självmordspakter minskat som en konsekvens av regleringen, 

framförallt bland ungdomar då yngre individer oftast inte har ekonomiska möjligheter att resa 

utomlands för att kollektiv begå självmord (a.a. s. 193).  

 Självmordspakter är inget som förutsätter en självmordförespråkande webbsida. Olika 

studier fäster uppmärksamheten på de överenskommelser som sker i chattrum.  

Aloa et al (2006) hänvisar i sin studie Rapid Communication – Cybersuicide Reviiew of the 

Role of the Internet on Suicide till två norska ungdomar som möttes i ett chattrum och slöt en 

självmordspakt och därefter begick självmord på det sätt de kommit överens om (Alao et al. 

2006, s. 490ff). Birbal et al (2009) delar i studien Cybersuicide and adoloscent population – 

Challenges for the future upp huvudtyper av suicid på Internet med självmordspakter och 

deathcasting (Birbal et al, 2009, s. 152-153). Deathcasting innebär att individen begår 

självmord med påslagen webbkamera och internetuppkoppling och att suicidet sänds ut i 

realtid. Gemensamt för dessa studier är observandumet av riskerna deathcasting och 

självmordspakter är den så kallad ”Werthereffekten”, även kallad ”självmordssmitta” (a.a.).  I 

dessa sammanhang uttrycks en ambivalens kring hur diskussioner om suicid bör och ska föras 

på den offentliga arenan. 

 Inom den svenska forskningen har Westerlund (2010) skrivit avhandlingen Självmord och 

Internet – kommunikation om ett livsfarligt ämne. Studien bygger på material hämtat från tre 
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Internetområden: (1) Google-sökningar på självmord och suicide; (2) Webbplatser med uttalat 

suicidförespråkande innehåll och webbplatser som uttryckligen är suicidpreventiva; (3) 

Diskussionsforum där självmord är den centrala diskussionsfrågan (a.a. s. 87). Westerlund 

belyser ämnet suicid på Internet och menar att samtalet kring suicid har förändrats då Internet 

gett möjligheter till nya former för information och diskussioner om självmord. Centrala 

teman i avhandlingen utgörs av de två olika synsätten på självmord; den preventiva hållningen 

samt det motsatta självmordsförespråkande förhållningssättet (Westerlund, 2010, s. 51). 

Avhandlingen belyser även anonymitetens betydelse och roll vid internetkommunikation om 

självmord. Betydelsefulla faktorer i dessa samtal utgörs, enligt Westerlund, av att 

medlemmarna kommunicerar på forum där bekännelser och nära samtal om självmord står i 

centrum. Detta bidrar till ett igenkännande där tankar, känslor och upplevelser bekräftas som 

acceptabla. Westerlund menar att samtalen på forum i hög grad utgörs av en autentisk 

kommunikation men i en anonymiserad offentlighet (a.a. s. 211ff).  Författarens slutsats är att 

kommunikation om självmord på Internet domineras av suicidprevention men att 

självmordsförespråkande webbsidor vunnit terräng. Studien visade att 84 procent av sökträffar 

om självmord på Internet utgörs av institutionella avsändare, det vill säga myndigheter, 

organisationer, medieföretag och övriga företag. Resterande 16 procenten utgörs av icke-

institutionella, så kallade privata avsändare. Han menar dock att andelen är så pass stor att 

man kan tala om en viss förändring av avsändardominans vad gäller massmedierad 

självmordskommunikation. Mellan åren 2005-2009 har andelen privata avsändare ökat (a.a. s. 

113-115). Ytterligare en viktig upptäckt i avhandlingen är att trots att det är de institutionella 

avsändarna som kvalitativt dominerar kommunikationen om självmord på Internet, så visar 

resultatet på att andelen privata avsändarna blir större ju högre upp i söklistan man kommer. 

Detta pekar mot att de privata avsändarnas webbsidor är välbesökta och framförallt synliga 

(a.a.). Westerlund har inhämtat sitt material från bland annat Svensk Självmordsguide. Hans 

slutsatser om Svensk Självmordsguide är att webbsidan idealiserar och framhäver den 

västerländska stereotypiska föreställningar om manlighet, något som han menar att Svensk 

Självmordsguide har gemensamt med andra suicidförespråkande webbplatser. Ytterligare en 

slutsats är att självmordsforum liknade Svensk Självmordsguide utgör en plats där individer 

kan agera ut mer eller mindre otillåtna känslor som inte anses som ”normala” eller som socialt 

accepterade i samhället i övrigt (a.a. s. 268). Slutligen påpekar han att suicidpreventiva forum 

utgör viktiga sociala utrymmen för nära anhöriga till personer som begått självmord. Dessa 

sidor utmärks av det suicidpreventiva förhållningssättet och syftar framförallt som stöd- och 

supportsidor (a.a. 185).   
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Teoretisk ram 

I detta kapitel följer en teoretisk ram för uppsatsen. Teorin som jag har valt att använda är 

Goffmans (2004) dramaturgiska perspektiv om människans sociala agerande. I Jaget och 

maskerna beskriver Goffman innebörden i teorin genom att använda metaforer från teaterlivet 

för att analysera och beskriva social interaktion mellan aktören som spelar ett framträdande 

och publik som observatör. Nedan följer en kortfattad genomgång av teorin för att skapa en 

överblick. Därefter presenteras och diskuteras de delar av teorin som använts för att analys av 

det empiriska materialet och hur det dramaturgiska perspektivet kan användas för att nå en 

fördjupad kunskap om suicidkommunikation på ett webbaserat diskussionsforum.  

 

Dramaturgiska perspektivet 

Goffman (2004) menar att livet är som en teater där aktören tillsammans med publiken 

organiseras utefter teaterförställningens principer och utgår ifrån att individers uppträdande 

inför andra är utformat för att skapa ett visst intryck. I huvudsak menar han att människan mer 

eller mindre omedvetet försöker att kontroller och styra den information som denna överför 

och som ligger till grund för omgivningens intryck av den agerande (Goffman, 2004, s. 183). 

De huvudbärande begreppen i teorin utgörs av scenen, framträdandet, intrycksstyrning och 

rollerna. Den dramaturgiska angreppsmodellen utgör ett femte perspektiv som kan läggas till 

de tekniska, politiska, strukturella och kulturella perspektiven i studiet av olika sociala 

inrättningar (a.a. s. 209). 

 

Internet som scen 

Det dramaturgiska perspektivet innebär att människan styrs av omgivningen och dess sociala 

kontext där individens jag blir en produkt av scenen. Goffman menar därför att ”en social 

inrättning är varje plats som omges av bestämda gränser för varseblivning och där en speciell 

aktivitet regelbundet äger rum” (Goffman, 2004, s. 207). Den sociala inrättningen utgör den 

plats där framträdandet äger rum och den som vill använda sig av en speciell inramning som 

del av sitt framträdande kan därför inte börja spela sin roll förrän denna tagit sig till den för 

ändamålet lämpliga platsen (a.a. s. 29). Framträdandet definieras i detta sammanhang av 

någon form av handling som påverkar en annan människa. Den sociala inrättningen är 

uppdelad i tre regioner: den främre och bakre regionen samt utsidan. En region är oftast 

avgränsad med hinder för publikens varseblivning och åtskild från övriga regioner och 
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medger vanligtvis inte insyn över gränserna (a.a. s. 97). Den främre regionen är den region 

där scen och publik samspelar vid ett givet tillfälle och interaktionen på scenen äger rum. Den 

bakre regionen utgörs av den plats där den agerande kan dra sig tillbaks från publiken, till 

exempel för att förbereda sig eller hämta andan (a.a. s. 101-102, 117). Gränserna mellan 

regionerna är dock inte helt givna eller statiska. Individens uppträdande kan skifta och 

regionerna medger på så vis en rörelse mellan främre och bakre regioner. Däremot hävdar 

Goffman att det är i en bakre region som personen kan/får vara sig själv. För att en bakre 

region ska fungera krävs att den agerande har kontroll över regionen. Utsidan menar Goffman 

är den region som inte innefattas av den främre och bakre regionen. Utomstående, det vill 

säga de som inte agerar eller utgör publik, befinner sig således i regionen utanför (a.a. s. 117, 

120). Goffmans teorier om regioner illustreras av nedanstående figur.  

 

 

 

 

 

Figur 4. Förenklad sammanställning av Goffmans (2004) teori om den bakre- och främre regionen 

samt regionen utanför. 

Det är inte självklart hur Flashback forum ska betraktas enligt Goffmans teori om främre och 

bakre regioner. Internetforumet är avgjort en scen där det inte hör till ovanligheten att visa 

upp ett socialt jag. I dessa fall utgör Flashback forum en främre region. Motsatt skulle man 

kunna hävda att det utgör en bakre region eftersom individen faktiskt där skulle kunna visa 

sitt rätta jag. Anonymiteten kan betyda, utifrån ett sådant sätt att se på det, att individen kan 

våga visa andra sidor av sig själv på forumet eftersom det där inte finns några förväntningar 

på hur denna ska vara. Utanför forumet är den sociala risken betydigt större. Detta skulle 

Den bakre regionen 

Den främre regionen 

Regionen utanför 
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kunna bidra till att människor med suicidala tankar och känslor söker sig till Flashback forum 

för att diskutera och uttrycka dessa tankar, eftersom man där inte riskerar att ”tappa masken” 

inför anhöriga, vänner och bekanta i vardagslivet.  Dock bör forumet betraktas som en 

interaktionssfär där det sannolikt upplevs som besvärligt och inte helt oproblematiskt att 

”förlora ansiktet” inför de sociala kontakter som söks och i viss mån vidmakthålls inom 

forumet. 

 

Roller, framträdande och föreställningens principer 

Goffmans perspektiv på den sociala interaktionen innebär att individen styrs av de roller som 

hon gestaltar vid en viss tidpunkt. Individen ses som fri att välja roller. Rollen är hur 

individen agerar i en given situation. När individen befinner sig tillsammans med andra fyller 

denna på ett karaktäristiskt sätt sin aktivitet med tecken som belyser och framhäver de 

bekräftande fakta som i annat fall skulle vara fördolda eller mindre tydliga (Goffman, 2004, s. 

35). Den agerandes medvetna eller omedvetna jaguppfattning är en viktig del i framträdandet 

(a.a. s. 210).  I framträdandet förmedlar individen den bild av sig själv som han eller hon vill 

förmedla. Inte desto mindre råder det ofta en avgörande brist på överensstämmelse mellan det 

mänskliga jaget och det socialiserade jaget (a.a. s. 55). Enligt Goffman måste individen kunna 

skilja på rollen och jaget genom så kallad rolldistans vilken innebär att vara både trogen sin 

roll men också ha distans till den. Rolldistansen innebär ökade möjligheter för eftertanke. 

Individen förväntas tro på den egna rollen och vara en uppriktig aktör, det vill säga verkligen 

vara den han eller hon utger sig för att vara (a.a. s. 25, 188). I annat fall riskerar aktören att 

uppfattas som cynisk och som opålitlig och oäkta. En aktör kan också bli duperad av sitt eget 

uppträdande, han eller hon tror att framträdandet är äkta när det egentligen är falskt och även 

får sin publik att tro på det (a.a. s. 76). Goffman menar att den sociala rollen inbegriper 

rättigheter och skyldigheter som är knuta till en viss roll. När en individ eller aktör spelar 

samma roll inför samma publik men vid flera olika tillfällen uppstår en samhörighet (a.a. s. 

23). För att individens aktivitet ska bli meningsfull måste denna mobilisera sitt framträdande 

så att agerandet korrelerar med det han eller hon vill förmedla. I viss mån avgörs därför 

tillförlitigheten av individens förmåga att övertyga publiken om att individen är säker i sin 

bedömning (a.a. s. 35). På så vis socialiseras, formas och omformas framträdandet för att 

passa in i de förutsättningar och förväntningar som finns i den kontext i vilket det framförs. 

När individen agerar kommer detta framträdande enligt Goffman därför att tendera att 

införliva och exemplifiera scenens värden (a.a. s. 39). Då individer kommer i kontakt med 

andra söker de i allmänhet att skaffa sig upplysningar om denna eller tillämpa den information 
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de redan har, till exempel individens allmänna socioekonomiska ställning, personens egen 

uppfattning om sig själv, individens attityd gentemot sin omgivning, kompetens, pålitlighet 

och så vidare (a.a. s. 11). Upplysningar om individen bidrar till att definiera situationen och 

gör det möjligt för de andra att i förväg avgöra vad parterna kan förvänta sig av varandra. 

Goffman menar att i de fall personerna inte känner till varandra sedan tidigare tillämpar 

parterna sina tidigare erfarenheter från personer lika den de har framför sig (a.a.). En tolkning 

av Goffmans teorier illustreras i nedanstående figur.  

 

 

 

Figur 5: Figuren illustrerar hur Flashback forum kan ses som en främre region och vardagslivet som 

en bakre region. 

Sammanfattningsvis menar Goffman att när en individ framträder inför andra individer 

projicerar denne medvetet eller omedvetet en definition av situationen i vilken hans 

jaguppfattning alltså ingår som en viktig del (a.a. s. 210). Enligt Goffman är all den aktivitet 

som en individ visar upp under en period av kontinuerlig närvaro inför en specifik publik, och 

som har ett viss inflytande över agerandet. Fasaden betecknas som den ”expressiva 

utrustningen” som avsiktligt eller omedvetet används av individen under aktörens 

uppträdande och innebär den del av individens framträdande som regelbundet fungerar på ett 

allmänt och bestämt sätt för att definiera situationen för de som observerar framträdandet. 

Utifrån dessa teorier kan ett antagande om gränserna mellan personens jag och den roll som 

denna använder på Flashback forum kunna bidra till att personen får en möjlighet att leva ut 

”sitt rätta jag”. Goffman påpekar dock att individen omedvetet eller medvetet duperar både 

sig själv och andra med ett falsk jag utifrån en rollförväntan. Därför gäller att personen är 

trogen sin roll men också ha känslomässig distans till den (a.a. s. 26). Självmordstankar och 
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självmordsplaner kan vara ingivelser som uppkomna i stunden men dessa kan omförhandlas 

och/eller helt eller delvis överges. En reflektion är att det kan vara svårt att vara sin roll trogen 

om tankarna kring självmord och självmordsplaner ändras. I detta sammanhang behöver 

Flashback forum förstås som en social kontext, där risken finns att aktören utsätts för sociala 

bestraffningar om/när denna ändrar inställning till sina självmordsplaner, i vissa fall 

korrigeras med aggression men även riskerar att uteslutas ur den sociala gemenskapen. Med 

stöd av ovanstående teoretiska utgångspunkter kommer resultatet av datainsamlingen att 

analyseras i nästkommande kapitel utifrån: 

 

 Scenen, den kontext som interaktionen utspelar sig på 

 Intrycksstyrning, hur tankar och känslor kopplade till suicid formuleras och hur dessa 

berättelser bemöts 

 Flashback forum som riskområde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Reslutat och analys 

Detta kapitel kommer att behandla valda delar av självmordkommunikation på Flashback 

forum. Urvalet består av sex diskussionstrådar där ursprungsinlägget publicerats mellan 

tidsperioden år 2009-2010. Samtliga av inläggen på Flashback forum psykakuten utgår från 

en typ av initiala bekännelser om självmord, självmordsförsök, självmordsplaner och 

självmordstankar. Empirin presenteras under fyra olika kategorier vilka framstått som centrala 

i materialet. Under dessa kategorier analyseras materialet mot Goffmans dramaturgiska 

perspektiv och hur diskussionsinläggen kan förstås med hjälp av denna teori. Den första 

kategorin presenterar Flashback forum som social inrättning. Den andra kategorin handlar 

om hur självmordstankar och självmordsplaner formuleras i diskussionstrådarna och 

betydelsen av att förmedla äkthet och trovärdighet. Den tredje kategorin handlar om vilket 

bemötande som dessa formuleringar möter. Underkategorierna till bemötande är förståelse, 

resonerande och kontrollstyrning, ilska samt egna berättelser. Under den fjärde kategorin 

presenteras hur samtalsdiskussioner om självmord på forumet skulle kunna förstås utgöra en 

risk för suicidnära personer.  

 

Scenen Flashback forum  

En främre- och bakre region 

Den symboliska interaktion beskriver hur människan har en föränderlig förmåga och att 

individen har olika roller i olika sammanhang (Goffman, 2004, s. 25). Det dramaturgiska 

perspektivet utgår ifrån en främre- och en bakre region. För att påminna läsaren lite är den 

främre regionen den del där individen agerar. Det är där som aktören vill göra ett gott intryck 

och visa att denna förstår de normer som gäller i en viss kontext. Den bakre regionen utgörs å 

andra sidan av den plats där den agerande kan dra sig tillbaka från publiken och hämta andan 

(Goffman, 2004, s. 97f).  

 På Flashback forum äger diskussioner om självmord rum i det som närmast kan beskrivas 

som en anonymiserad offentlighet. Det är för deltagarna möjligt att delta i en gemenskap och 

kommunicera men samtidigt till stor del kunna förbli anonym. Oftast befinner sig skribenten 

rent fysisk i den privata sfären, exempelvis i hemmet, när han eller hon deltar i den virtuella 

offentligheten. Sett ur det dramaturgiska perspektivet är Flashback forum en aktivitet i den 

främre regionen där den agerande så att säga ”skriver för en publik”. Att skriva 

diskussionsinlägg i forumet görs dock uteslutande i privata och personliga syften, något som 

Goffman snarare skulle betrakta som en aktivitet i den bakre regionen (a.a.). Att Flashback 
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forum betraktas som en social inrättning där det är möjligt att anonymt ventilera tankar kring 

suicid som inte tänkbart att prata om utanför detta forum framgår av nedanstående citat.  

 

Anledningen till att jag har valt det här forumet är p.g.a. det är ett öppet forum där folks inlägg inte blir 

raderade p.g.a. deras natur.     

 

[…] eftersom att jag just nu inte pratar med någon annan utanför min bekantskap kan det vara skönt att höra 

hur andra i liknande situationer har det/har haft det. Individerna som känner mig har en förmåga att dömma 

mig efter ytan då dem inte vet hur jag mår egentligen.  

Jag får verkligen kämpa för att hitta ljusglimtar. Och jag försöker rycka upp mig. Men det är inte så lätt. Tack 

och lov för flashback så att man skriva anonyma saker [..,].  

 

Av citaten framgår att anonymiteten på forumet har en betydelse för flera av 

samtalsdeltagarna på forumet. Anonymiteten medför att man kan visa andra sidor av sig 

själva eftersom det inte finns några förväntningar och förutfattade meningar från omgivningen 

om hur man ska vara och uppträda. Forumet utgör en möjlighet att möta likasinnade där 

individen förväntar sig en större förståelse när han eller hon talar om känslor kopplade till 

självmord. Något motsägelsefullt kan individens agerande på forumet betraktas som en 

aktivitet i den främre region men även som en aktivitet i den bakre regionen. En främre region 

i det avseendet att individen agerar och föreställer sig inför de andra deltagarna på ett sådant 

sätt att dennes tankar accepteras och förstås. Men det är också en sfär, som framkommer av 

exemplen, dit individen också kan dra sig undan och där riskerna är mindre att inte bli dömd 

för hur man är på ytan, det vill säga vanligtvis den roll som man spelar i den främre regionen. 

Motiv och skäl till självmordstankar och självmordskänslor uttrycks dock uteslutande 

orsakade av omständigheter i individens vardagsliv och därmed direktkopplade till den bakre 

regionen, något som exemplifieras i nedanstående citat.   

Jag har inget socialt liv. Jag har vänner, men dom är få och dom flesta är fullt upptagna med sina egna liv, 

arbeten och vänner som verkar prioriteras högre. Jag vet inte vad jag gör för fel, varför ingen någonsin hör av 

sig till mig för att fråga vad som händer idag. 

 

Noll socialt liv, orsakat av: grönsak i skallen (lever i en burk med min förstörda perception, hörsel och 

sociala svårigheter), låg social status, lågt attraktionsvärde. 
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Hur självmordstankar och självmordsplaner formuleras 

På Flashback forum behöver inte individen presentera sig. Trots det väljer de flesta att göra 

någon form av presentation kring den egna personen. Presentationerna skiljer sig dock från 

hur människor i presenterar sig för varandra i vardagslivet.   

Hej alla FB:are! Jag är en sedan […] erfaren "Flashbackare" som nu har skapat ett andra konto (då jag har 

röjt min identitet på mitt första konto och inte vill riskeras att detta ska stoppas). 
1
 

  

Utöver denna inledande presentation ger personen inte någon annan information om vem han 

eller hon är. Exemplet illustrerar värdet av att vara en aktör med långvarit medlemskap i 

forumet samt betydelsen av att förbli anonym och inte avslöja sin verkliga identitet för andra 

medlemmar på forumet. Andra forummedlemmar väljer att enbart presentera sig som en 

person med suicidala tankar och känslor; ”jag vill ta självmord”.  

 Att ångest och tankar om självmord ofta är sammanhängande känslor framkommer tydligt 

på forumet. Ångest och depression framstår som centrala i flertalet av berättelserna. Hur dessa 

känslor formuleras skiljer sig åt. Några beskriver sin ångest i kortare initiala konstaterande 

medan andra ger en längre bakgrundsberättelse.   

Nu på slutet har jag haft ångest varenda dag, även när jag är ledig. Jag vaknar upp och känner på en gång hur 

känslan kommer till mig, och jag vill bara somna om. Förut har den dock bara funnits hos mig när jag varit 

själv men nu dom tre senaste veckorna kommer den allt oftare. När jag är hos […], när jag går på stan, när 

jag ska och handla etc. Alla vardagliga situationer blir extremt jobbiga och påfrestande och jag finner inte 

glädje i någonting. 

 

En annan person beskriver ångest som känslor ”som börjar att bli riktigt jobbig nu, det är 

precis så att jag lyckas hålla mig från att hyperventilera eller gråta hysteriskt”. De flesta 

beskriver att de haft ångest och depression under en längre period. En person berättar till 

exempel att denna lidit av depression i över tjugo år. Genomgående uttrycker texterna en oro 

inför det egna tillståndet med ord och uttryck som ”ohållbart”, ”kan nästan inte andas”, 

”tankar säger åt mig” och ”orkar inte längre”. Dessa ord representerar en oerhörd förtvivlan 

men även maktlöshet inför en upplevelse av konstant tillstånd. Det är under ett framträdande 

som individen förmedlar den bild av sig själv som han eller hon vill förmedla (Goffman, 

2004, s. 39). Att berätta om sin ångest och depression fyller flera funktioner. Genom att 

berätta och beskriva känslotillstånden byggs en motivation upp kring huvudbudskapet, 

nämligen att individen funderar på att begå självmord på grund av outhärdliga känslor. 

Aktören förmedlar i samband med sin beskrivning av känslotillståndet en bild av sig själv 

som så ångestfylld och/eller deprimerad att denna överväger suicid som möjlig lösning eller 

                                                      
FB är en förkortning för Flashback forum 
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utväg. Tillståndet beskrivs ofta som hopplöst och livsbilden som oförbätterlig. Oron över att 

inte kunna förändra sin situation är därför något som är särskilt framträdande. En person 

beskriver sin ångest med att ”tvingas acceptera en plats i helvetet”. En annan undrar; ”Hur gör 

jag för att slippa oron och ångesten, mardrömmarna och känslan av att vara totalt värdelös? ”.  

Genomgående uttrycks dessa känslor som plågsamma och svåra där självmord framträder som 

en möjlig lösning på outhärdliga ångesttillstånd.  

Jag vill men vågar inte! […] år, son på […] som jag älskar tills döds […] orkar inte må som en skit längre!! 

Tänker på alla som jag lämnar, men tror dom förstår! 

 

 Jag tror att jag har hamnat i en depression och min vardag börjar bli ohållbar. Jag har förut haft ångest inför 

jobbet i princip varenda dag. Jag får oros-känslor, hjärtklappning och diarré varenda gång, det slår aldrig fel. 

Nu dem två senaste veckorna grinar jag jämt och ständigt och vill bara ligga kvar i sängen hela dagarna. Så 

fort jag insett att jag är vaken vill jag somna om igen. 

 

Jag känner ingen som helst lust att fortsätta leva just nu. Jag har mycket att leva för men jag kan inte ta mig 

till det. Jag vill bara lägga mig ner och dö. Hur fan kan man må så här jävla kasst? 

 

Att under en längre tid ha ångest och vara deprimerad beskrivs av ovan citerade trådskapare 

som giltiga skäl till självmord. Enligt Goffmans sätt att se det är redogörelserna kring 

ångesten och depression väsentlig, det är den bild som individen vill förmedla kring sitt 

känslotillstånd men som sannolikt också överensstämmer med det han eller hon känner. Att 

vara deprimerad och/eller ångestfylld kan enligt detta synsätt tolkas aktörens mer eller mindre 

medvetna mål (Goffman, 2004, s. 183f). Självpresentationen utgör en väsentlig del i det 

sociala jag som den kommunicerande vill förmedla. I de flesta fall tas det också för givet att 

individen får uttrycka sina självmordstanka och självmordsplaner, vilket inte är en 

självklarhet i andra samtalssituationer. Sådana ”förgivettagande” uttrycks i nedanstående citat. 

Men tanken på att hänga mig/skjuta mig eller på annat sätt ta mitt liv hänger kvar. I helgen som var så tänkte 

jag inte på annat än att hänga mig i garaget eller smasha in i ett träd med bilen. Det enda som lyckades hålla 

mig vid liv var att jag skulle lämna efter mig en massa ledsna barn. Jag har själv råkat ut för en mamma som 

tog sitt liv när jag var tonåring och jag vet ju hur jag har upplevt det. 

 

Längre ner i diskussionstråden skriver deltagaren att denna ”nyss var ute i garaget och letade 

rep” för att hänga sig med. Personen berättar i inlägget att den inte känner sig fri att berätta 

om sina självmordstankar och inte vill lasta sin partner ”med mer bekymmer”. En annan 

person beskriver direkt att han/hon ”inte tagit till kniven ännu” men att självmordshandling är 

nära förestående. Detaljerat beskrivs hur personen ser sig själv skära upp armarna så att 

”blodet sprutar”. Hur allvarligt dessa bekännelser är på ett reellt plan är naturligtvis svårt att 

bedöma. Men troligt är att det kan fylla en funktion att få berätta om dessa i många andra 

sammanhang tabubelagda tankar. Ytterligare en reflektion kring ovanstående citat är att 
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personen, trots den uttryckta smärtan och självdestruktiviteten, väljer att kommunicera om sin 

självmordstankar, även om den konstaterande formen kanske kan upplevas som 

förhållandevis stängd för andra samtalsdeltagare.      

 Ytterligare sätt att formulera självmordstankar är inte lika slutna eller konstaterande som 

exemplen ovan, utan vänder sig mot de övriga samtalsdeltagarna mer som frågor, vilka i en 

del andra samtalssammanhang skulle kunna uppfattas som provocerande eller till och med 

stötande. Dessa spänner över olika självmordsmetoder och frågor om vilken metod som är 

bäst och hur självmordshandlingen bör utföras så att den ”lyckas”. I detta sammanhang förs 

diskussioner kring till exempel förgiftning med receptbelagd och/eller olagliga substanser, 

självmords genom att hoppa framför tåg, höga höjder, broar och liknade. Skjutvapen, 

hängning och knivar är ytterligare återkommande metodförslag och alternativ. Trådarna 

utvecklas sällan diskussioner om varför personen vill begå självmord. Istället uppmuntrar 

samtalsdeltagare den självmordsbenägna att fullfölja sina planer. Möjlig orsak till samtal om 

självmordsmetoder är att det fyller en funktion som ”virtuella självmord”, det vill säga att i 

fantasin begå självmord och agera ut denna inre föreställning inför en publik. Eventuellt 

skulle det virtuella utagerandet och utlevandet kunna förstås ha innebörden av en 

ångestreducering, en känsla av kontroll och behärskning och den maktlöshet och uppgivenhet 

som individen på djupet känner inför den egna livssituationen. En alternativ tolkning är att 

dessa samtal fungerar som en ren kunskaps- och informationskälla inför att det planerade 

självmordet. Denna form av självmordsuppmuntrande kommunikation dominerar inte 

självmordskommunikationen på forumet men den förekommer och kommer att behandlas mer 

ingående i avsnittet om hur Flashback forum kan utgöra en risk för suicidnära personer.  

  

Att förmedla äkthet och göra ett trovärdigt framträdande 

Att ge en mer eller mindre detaljerad bakgrundsbeskrivning kan tolkas som sammanhängande 

med en önskan om att ge ett intryck av äkthet. Genom att förmedla intrycket av autenticitet, 

det vill säga att självmordstankarna är uppriktiga och genuina, ökar möjligheterna att inlägget 

också besvaras. Att det finns en önskan om att inläggen ska besvaras exemplifieras av citaten 

nedan. 
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Kanske är det inte så allvarligt som det låter, jag vet inte. Men den senaste tiden har tankar kring livet 

verkligen uppehållit mig konstant. Jag lever ett tillsynes helt vanligt liv, jag är en […] på […] som ser bra ut 

och kommer från en bra familj. Jag har aldrig haft några egentliga motgångar i mitt liv, och pluggar nu på 

universitetet […]. Vad ska jag göra? Jag orkar verkligen inte med det här mer.. är det ens värt mödan?  

 

Jag är en riktig familjemänniska och mår hur bra som helst när jag är med familjen på min fritid […]. Ingen 

av dom vet egentligen om hur dåligt jag mår men jag vet att dem skulle stå vid min sida och stötta mig om 

jag skulle bli arbetslös igen.  Min fråga till er: Borde jag uppsöka en VC så att jag får tala med någon?  Kan 

man bli sjukskriven från en tillsvidareanställning? Hur klarar alla andra deprimerade av ekonomin? Tilläggas 

ska att jag aldrig har tagit några mediciner eller besökt någon vårdcentral eller psykolog för min ångest. 

 

 

Att ställa direkta frågor öppnar upp för en dialog med de andra forummedlemmarna. Dessa 

frågor visar på ett intresse att få veta hur de andra på forumet tänker kring den egna 

livssituationen. I sammanhanget förefaller rolldistansen samt publikens uppfattning av 

aktören som uppriktig som väsentliga aspekter av kommunikationen. Möjligheterna att 

inläggen besvaras förefaller till viss del sammanhänga med ursprungsinläggets omfattning, 

kortare konstaterande inlägg tenderar att negligeras, helt eller delvis. Ett exempel på detta är; 

”Vad gör man om man har självmordstankar men inte litar på psyk?”. Inlägget genererade sex 

svar vilket får betraktas som få i jämförelse med exempelvis de två ovanstående två citat som 

frambringade 66 respektive 62 svar. Att ursprungsinläggets omfattning, eller bristen på denna, 

sammanhänger med antal svar skulle Goffman troligtvis förklara med att individen i sin 

framställning inte lyckats övertyga publiken om att han eller hon är autentisk i sitt 

framträdande (Goffman, 2004, s. 25). Resultatet av detta är att de övriga medlemmarna tolkar 

inlägget som att individen egentligen inte är speciellt intresserad av vilken uppfattning de har 

av denna eller av den situation som han/hon befinner sig i. Att så kan vara fallet framgår 

bland annat av det svar som det korta självmordsinlägget ovan genererade, där en medlem 

nöjde sig med att länka till ett videoklipp på Youtube med Jim Carrey vilket vid en 

granskning varken hade någon koppling till ursprungsinläggsförfattarens fråga om hur denna 

ska hantera sina suicidtankar eller sin misstro till psykiatrin. En annan persons svar bestod av 

”;-)”, en så kallad glad smiley. I jämförelse med de andra trådarna är svaren i exemplet 

oengagerade och ljumma och det är tydligt att besvararna inte tar ursprungsinläggsförfattaren 

på allvar. En motsatt respons exemplifieras av nedanstående citat.  

Skönt att se att du fortfarande finns med oss […]. Har hållt andan i 3 dagar nu. Bra att du inte gjorde det! Du 

ska vara stolt.Kan du ge en inblick i vad det är som har gjort livet till en pina sen tonåren? Vad är positivt och 

negativt i ditt liv? Har du några mål i livet? Du kan också nämna dem du har lagt på hyllan. Är man 

deprimerad så är det kanske inte så aktuellt, men man ska inte glömma att man har dem. Hur ser du på ditt liv 

i stort och hur ser din vardag och relationer ut? Du svarar givetvis enbart på det du känner för. Hur mår du 

idag förresten? Något bättre? Försök ta hand om dig. Vi kämpar alla på vårt sätt med livet, så känn dig inte 

ensam i dina problem. 
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En reflektion av de två motsatta förhållningssätt, det engagerade och det oengagerade, är att 

intresset höjs i de diskussionstrådar där personen uttrycker att denna står inför ett val; begå 

självmord eller inte begå självmord. I dessa diskussionstrådar är engagemanget centralt med 

avrådande uppmaningar varvat med förslag på potentiella självmordsmetoder.  

 

Den andras bemötande 

Hur andra samtalsdeltagare bemöter och besvarar inlägg på Flashback forum utgör en 

väsentlig del som beskrivits i kommunikationen om självmord på forumet. Dessa bemötanden 

kan vara förstående, resonerande och kontrollstyrande, väcka ilska samt innebära nya 

självmordsbekännelser som knyter an till det initiala inlägget. För att använda uttryck från 

teatervärlden så är det i kommunikation medlemmar emellan som föreställningen utspelar sig 

(Goffman, 2004). 

  

Förståelse 

Att förstå en annan människa handlar om ett igenkännande, något som bland annat Holm 

definierar som empati (Holm, 2002, s. 67). Empati innebär förmåga att sätta sig in i och förstå 

en annan människas känslor och psykiska situation. Vidare menar författaren att en persons 

empati sammanhänger med dennes förmåga att uppfatta bakomliggande orsaker kring andra 

människors reaktioner. Utifrån ett sådant antagande handlar empati om att fånga upp och 

förstå en annan människas känslor men även att vägledas av den förståelsen. Att förstå 

innebär att känna igen och att kunna sätta sin in i en annan människas situation (a.a. s. 67f).  

 Empati, eller förståelse, utifrån dramaturgiskt perspektiv innebär att aktören inser och att 

tar hänsyn till vad dennes handlingar, i det här fallet vilka konsekvenser det egna inlägget kan 

få för trådskaparen. Aktören kan, om denne så vill, anpassa sitt uppträdande utefter andras 

behov. En önskan om att inge hopp om förändring framträder som betydelsefullt för många. 

Vad hemskt att du ska behöva känna dig så ensam […]. Du kommer att må bättre. Tro mig. Du kommer att 

hitta bra vänner. Kram!  

  

Du är i ett stadie man lätt känner igen, och det är oftast i det här stadiet folk får självmordstankar, då precis 

som du säger, skiter sig allting på en och samma gång. Vill bara du ska veta att det kommer ordna sig, det 

kanske inte gör det denna veckan, månaden eller nästa - men lösa sig kommer det göra. 

 

Det kommer att bli bättre, det kommer förändras. Inget är fast. Så känn dig deprimerad, ja självmordsbenägen 

men var hela tiden medveten om att det kommer förändras. Och försök vara positiv och välj att se det från 

någon form av positiv sida. 

 

 

Ett sätt att bemöta självmordstankar är som ovan citat exemplifierar genom det empatiska och 
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tröstande sättet. Att förmedla förståelse och stöd får förstås som en önskan att uppmuntra 

ursprungsinläggsförfattaren att inte ge upp eftersom situationen kommer att ändras och bli 

bättre. Det framträder här ett igenkännande där bemötandet handlar om att förmedla att man 

själv befunnit sig i en liknande situation och av erfarenhet ”vet” att det kommer att ordna sig. 

Förståelsen gränsar också till nästkommande kategori, nämligen det resonerande, då dessa 

inlägg tenderar mot att direkt övertala den självmordsbenägna att avstå ifrån 

självmordshandlingen.   

 

Resonerande och kontrollstyrning 

Att resonera eller i vissa fall argumentera kring individens önskan att begå självmord kan ta 

sig varierande uttryck; det vädjande och resonerande och det mer offensiva argumenterandet. 

I det resonerade förhållningssättet försöker samtalsdeltagarna övertala personen att avstå ifrån 

att begå självmord genom vädja till dennes förnuft och lyfta fram individens befintliga 

relationer utanför för forumet så som föräldrar, partner, eventuella barn och vänner.  

Kan du inte kämpa för dina barn? Du skriver ju att du älskar dom mer än allt annat. Och lika mycket älskar 

de dig. Hur känner du när du tänker tanken på hur de skulle må om du tog ditt liv? 

 

Nedanstående citat är ett exempel på hur det vädjande förhållningssättet övergår till mer 

resonerande.  

Visst, det är ditt beslut och ingen annans. Men jag hoppas du tänker efter mer än en gång innan du bestämmer 

dig för något dumt. Alla hamnar vi i svackor en eller flera gånger under livets gång och du är inte ensam om 

det. Jag hoppas verkligen att du tar dig ur det och inser att det var dumt tänkande. Har du övervägt att prata 

med någon utstående?  

 

Inlägg som har en mer offensiv argumenterande karaktär har inte det primära syftet att vädja 

till ursprungsinläggsförfattarens förnuft, snarare gäller en omvänd logik där man istället lyfter 

fram de negativa aspekterna med personen. 

En annan grej är att du är […] år. skärpning. Detta är något en 14 åring kläcker ur sig. Ta tag i ditt liv och det 

som tynger dig. Gå till botten med det å fixa det. Sluta gnäll. 

Hur dum är man egentligen om man behöver en guide för att ta livet av sig?  

 

Det förekommer också att man ifrågasätter varför personen överhuvudtaget vänt sig till 

forumet för att diskutera självmord; ”Jag tror inte att du kommer råda bot på din situation 

genom flasbacks användare.”, ”Du behöver uppenbarligen hjälp - fixa det. Av proffs. Alltså 

inte FB” och ”FB är inte det bästa stället att söka hjälp […]. Denna form av inlägg tenderar att 

starta nya diskussioner och argumentationer i det riktiga eller oriktiga i att formulera 
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självmordstankar och självmordsplaner på forumet. Samtalsutveckling som citerats ovan kan 

tolkas som ett ifrågasättande av både aktörens framställning samt om föreställning 

överhuvudtaget hör hemma på scenen. I denna diskussion aktualiseras betydelsen av 

publikens godkännande eller ogillande. Formen av bedömning kan möjligtvis liknas vid 

regissörens dilemma vid rollbesättning, nämligen om rollinnehavaren svarar mot manuskriptet 

eller om aktören ska bytas ut mot en lämpligare förmåga (i det här fallet sågas, hänvisas bort 

eller förlöjligas) (Goffman, 2004, s. 155f). Goffman talar om kontrollstyrning vilken gäller 

ifrån aktören men även från publikens sida. En förlängning av dessa tankebanor är att 

samtalsdeltagarna mer eller mindre godtyckligt sätter agendan men att det även finns ett 

oskrivet manuskript som varje samtalsdeltagare förväntas följa absolut. Dessa regler kan vara 

mycket svåra att uppfatta. När aktören rör sig utanför det accepterade korrigeras denne med 

aggression och ilska från publiken. Denna form av motreaktion kommer därför att beskrivas 

närmare i nästkommande avsnitt.  

 

Ilska 

Att känna ilska och aggression kring trådskaparens önskan om att begå självmord är som ovan 

beskrivet en reaktion på att individen diskuterar eller samtalar om något som 

samtalsdeltagarna uppfattar som oacceptabelt. Orsakerna kan vara många men ett starkt skäl 

förefaller vara då individen inte lyckats förmedla äkthet och trovärdighet i sitt framträdande.  

När det finns så många som dör trots att de kämpar in i det sista, så kan jag inte har någon som helst sympati 

för dig som väljer att ta ditt eget liv. Att du gör det så uselt dessutom, att du hamnar på akuten visar att du 

bara vill bli sedd. För varför inte bara hoppa ner från ett högt hus istället? Det finns bättre sätt att göra sig 

sedd […]. 

 

 

Goffman poängterar att aktörens framträdande i hög grad sammanhänger med den roll som 

individen skapat för just den specifika kontext som interaktion och framträdandet sker på 

(Goffman, 2004, s. 25). Som citatet exemplifierar har inläggsförfattaren gjort den 

bedömningen att individens självmordsformulering snarare är ett falskt skådespel i syfte att 

dupera sin publik än uppriktig. Ett avslöjande som väcker aggression och ilska och därför inte 

förtjänar någon sympati. Ytterligare ett exempel på motreaktioner när samtalsdeltagarna ”ser 

bakom” individens verkliga motiv exemplifieras av nedanstående tre citat.  
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Kritik till max på dig för att du kär med ”jag ska ta livet av mig, försök hindra mig” –tricket…  

[…] Här hoppas vi på att du skall dö och så vill du ha något så tris som uppmärksamhet. 

Du gillade inte några av alla de tips som finns i andra trådar där uppmärsamhetssökare frågat hur dom tar 

självmord (så vitt jag vet har ingen av dom tagit sina liv så jag antar att du inte kommer göra det heller...). 

 

Den suicidnära ses som en falskspelare, en person som styrs av själviska behov och 

ohederlighet, framförallt som en person med förklädda uppmärksamhetsbehov i suicidal 

kostym. Även om de reaktioner som beskrivs ovan inte dominerar svarsinläggen så är de så 

pass vanligt förekommande att företeelsen behöver nämnas. En reflektion i sammanhang är att 

olika individer har lättare för att uttrycka sig i skrift än andra. På forumet förefaller det dock 

som om denna förmåga, eller brist på förmåga, är en bidragande faktor om den suicidnära 

individen bemöts som en attention-seeker eller som verkligt suicidal.  

 

Egna berättelser 

Som beskrivit i det förra avsnittet utgör negativa motreaktioner av om den suicidnära upplevs 

som suicidal eller om hon eller han spelar suicidnära. Ytterligare reaktioner grundar sig då 

samtalsdeltagarna har egna erfarenheter av suicid, antingen som nära anhörig till suicidoffer 

eller själv upplevt suicidala känslor.   

Känner igen mig mycket av det du skriver så väl […] Det är en jobbig situation att vara i. Tankarna flyger 

och man vet inte vad man ska tänka, tro eller göra. Är det ens fel? Om så varför? Vad har man gjort för fel? 

[…]. Men i och med min depression så har tankarna verkligen växt tillsammans med känslan av en oändlig 

ensamhet medan man iakttar alla människor runt omkring som verkar leva sina lyckliga liv. 

 

Citatet kan exemplifiera hur individen lyckats beröra en annan samtalsdeltagare och som 

uppmuntrar till en ny självmordsbekännelse. Interaktionen kan förstås utifrån hur aktören och 

publiken kommunicerar beroende av de intryck som ges i stunden (Goffman, 2004, s. 219f). 

Förhållningssättet gränsar till empati varvid igenkännande och förståelse utgör centrala 

beröringspunkter. Initiala erkännanden om suicidala planer genererar även berättelser om att 

ha förlorat en nära anhörig i självmord. 

Min pappa tog livet av sig när jag var […]. Jag hatar honom för sättet han förstörde mitt liv på genom att 

göra detta. Det lämnar sår som aldrig läker, att förlora en förälder på det sättet kan bokstavligen förstöra en 

ung människas liv. Gör det för i helvete inte, lägg in dig själv på psyk. 

 

Min morsa dog när jag var […] år.. självmord... Gör som du vill, men räkna med att din […] kommer förakta 

och hata dig resten av sitt liv. Räkna också med att […] aldrig kommer bli fullt återställd. Räkna med att […] 

kommer få problem med både alkohol och droger, samt kriminalitet. Men du gör ju såklart som du vill! 

 

I dessa berättelser framträder anhörigperspektivet av suicidalitet. En tolkning är att den bild 

som individen sökt förmedla åsidosätts till förmån av det känslotillstånd som hans/hennes 



46 
 

suicidplaner framkallar hos andra samtalsdeltagare. Den sista meningen i det andra citatet 

tolkas också som direkt utmanande, något som gränsar till nästkommande avsnitt om det 

webbaserade internetforumet Flashback kan utgöra en risk för suicidnära individer.    

 

Kan Flashback forum utgöra en risk för suicidnära personer? 

En aspekt av att responsen från andra medlemmar upplevs som viktig är att man inte vågar 

prata om de suicidala känslorna med sin omgivning eller att individen inte fått det stöd den 

önskat. Flera personer berättar också att de sökt professionell hjälp, oftast till den lokala 

psykiatriska mottagningen, men att ”det inte hjälp överhuvudtaget”. En annan person 

uttrycker det med att ” i Sverige har (psykiatrin) inte tid att prata med dig, de kommer att 

skriva ut recept det första de gör”. Att det riktas kritik mot samhället har enligt 

samtalsdeltagarna sin förklaring i en bristande kunskap och/eller likgiltighet inför den 

sökandes suicidproblematik.  

Jag har varit på behandling själv och jag håller med om att sitta och prata med nån som bara hummar gör 

saken bara värre och har dom sen en golfbag brevid sej och hela tiden kollar klockan då blir man jävligt less. 

Har haft kontakt med min psykmottagning i min stad en gång, och jag säger aldrig mer. "Utredaren" jag fick 

möta satt och suckade och himlade med ögonen så fort jag öppnade munnen. Aldrig mer att jag går dit, de 

ville inte ens prata med mig i telefonen förra gången, fick inte tid förrän jag pratade om självmordsförsök. 

 

Om du tror att piller skulle hjälpa så kör på. Men om du vill ha terapi så måste du stålsätta dig innan du går 

dit. Sätt på dig den mentala hjälmen. För de kommer att vilja medicinera bort dina problem; det är mycket 

billigare än terapi. Dock har du rätt till terapi. Var i s f beredd på att få upprepa, lugnt och sansat ett hundratal 

gånger, att du känner att terapi vore rätt. 

 

För övrigt vet jag precis vad jag talar om när det gäller just självmord och följderna av detta. Folk som 

verkligen mår dåligt och är i farozonen får ingen hjälp eftersom sjukvården är fullständigt översvämmad. 

 

Citaten ovan visar hur samtalsdeltagarna tenderar att dela in världen i ett ”vi som förstår”. 

Detta ställs, något förenklat, mot ”de som inte förstår”. Det är på forumet som man kan dela 

med sig av sina erfarenheter med likasinnade, det vill säga människor som förstår. 

Samtalsforumet utgör alltså en mycket viktig plats för att konstruera denna ”vi-grupp”. En 

person beskriver att man inte kan tala om sina suicidtankar med anhöriga; ”Jag pallar inte att 

ta det med mina föräldrar, det räcker med att de blev förbannade förra gången jag pratade om 

att jag skulle besöka psykolog”. En annan individ menat att det är bättre att skriva på forumet 

eftersom det är en plats där man får goda råd, hjälp och ”välbehövligt ryggdunkande”.  
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En informationskälla för självmordsmetoder och tillvägagångssätt 

Forskningsstudier om Internet och suicidkommunikation av bland annat Aloa et al, (2006), 

Baume (2001), Becker et al (2004) och Westerlund (2010) visar på riskerna med 

självmordsförespråkande diskussions- och internetforum där användarna direkt uppmanar 

varandra till att begå självmord. En vanlig inställning på prosuicidala internetforum är att 

självmord ses som en rättighet och därtill ett högst personligt val (a.a.). I den väv av 

diskussioner som framförs på Flashback forum går det att urskilja en distanserad och avskuren 

attityd till självmord. I dessa trådar framstår metoddiskussioner och självmordssätt som 

centrala. Frågan om varför personen vill begå självmord är oftast obefintlig. Detta utbyte av 

mer eller mindre seriös och detaljerad information innehåller olika metoders lämplighet och 

för- och nackdelar. Nedanstående citat exemplifierar hur dessa diskussioner kan formuleras.  

Oddsen för att dö är rätt låga om man hoppas från en bro på rätt sätt. Om man därimot lyckas träffa ytan rätt 

så att den skär genom kroppen så överlever man men man lär ha skador på de många inre organ, främst hjärta 

och lungor. 

 

insulin!injicera och vänta. smärtfritt och ganska snabbt.lite obehagligt när blodsockret faller innan du faller in 

i dimman men inte så farligt(jag vet, har diabetes och har haft ordentliga blodsockerfall. 

 

[…] hängning alternativt drunkning har jag hört ska vara humana sätt […]. 

 

Det förekommer också att man i dessa sammanhang hänvisar till Svensk Självmordsguide på 

Internet för självmordsmetorder; ”Det finns en utmärkt svensk självmordsguide som du lätt 

kan hitta på Google, om du nu har problem att komma på hur du ska ta ditt liv” eller helt 

enkelt bara länkar till sidan som verkar vara välbekant för många av samtalsdeltagarna. 

Metoddiskussioner och tillvägagångssätt följs ofta av avrådande inlägg som starkt ifrågasätter 

hur andra samtalsdeltagare diskuterar suicid och självmordsmetoder.  

Tragiskt och chockerande hur mångtalet här på Flashback, eller ska man kanske säga internet i största 

allmänhet, är allmängiltliga eller till och med peppar svaga människor att ta livet av sig. Någon som vill vara 

vänlig nog att berätta vad det beror på? Är ni så distansierade bakom skärmen att ni inte förstår allvaret, tror 

ni att den typen av omvänd psykologi skulle hjälpa snarare än att stjälpa, eller är sympatiförrådet urtömt? 

 

Det här är psykakuten. Dvs. ett forum för de med psykiska problem eller som mår dåligt. Är ni inte här för att 

hjälpa, så låt bli att skriva. 

 

Inlägg av denna sort bemöts dock ofta med argument om individens rätt att själv bestämma 

över sitt liv, när och om dennes liv ska avslutas.  
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Själv tycker jag att om det gått så långt att personen inte har någon vilja alls kvar att förändra sitt liv till det 

bättre så ska man hjälpa personen att ta sitt liv på önskat sätt och inte hindra honom och framför allt inte säga 

att självmord är fegt eller svagt som vissa iiidioter verkar tycka. 

 

Med tanke på att jag aldrig haft en depression hittills vet jag inte hur ens inställning till allt är men jag har full 

förståelse ifall det är mer tilltalande att skita i allt och bara dö. 

 

Det förekommer, om än inte så ofta, att enskilda deltagare direkt uppmuntrar andra 

samtalsdeltagare att fullfölja sina självmordsplaner. Extrema uttalanden i sådana sammanhang 

är; ”Du vet att du kommer att svika alla som hoppas här att du faktiskt ska ta livet av dig”, 

”Skaffa en [pistol] nu och gör det”. En annan samtalsdeltagare skriver; ”Ta självmord, va inte 

en pussy”. Inläggen skulle kunna tolkas som hetsande, det vill säga självmordsuppmanande 

men även som en reaktion för att man blivit provocerad av självmordshot och planerade 

självmordshandlingar. En reflektion kring självmordsuppmuntrande inlägg är att de nästan 

alltid avslutas med ett uppmuntrande ”lycka till!”. Ibland, inte ofta, så förekommer det att 

enskilda samtalsdeltagare kräver ”bevis” för att personen verkligen kommer att begå 

självmord. Hur seriösa dessa personer är med sin framställan är naturligtvis svårt att avgöra 

men det tycks som om dessa krav är sprungna ur en misstro mot att individen verkligen menar 

allvar med sina självmordsplaner; ”Glöm inte att be en kompis filma [självmordet]!”, ” … 

filma så vi kan se ditt ’konstverk’ efteråt”. En möjlig tolkning som återknyter till avsnittet om 

bemötande och ilska är att den suicidnära spelar suicidal i syfte att dupera sin publik. En 

alternativ tolkning är att kravet på bevis exemplifierar den mest extrema form av 

scenframträdande där individens självmord främsta syfte är att underhålla publiken. 
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Slutsats och diskussion  

Syftet med studien var att undersöka om och i så fall hur självmordskommunikation på det 

internetbaserade Flashback kan utgöra ett riskområde för suicidnära personer utifrån 

Goffmans dramaturgiska perspektiv kring social interaktion. Frågeställningar som användes 

var följande; Hur formuleras tankar, känslor och handlingar kopplade till suicid på det 

internetbaserade forumet Flashback samt hur bemöts dessa berättelser? Hur kan den virtuella 

interaktionen förstås utifrån Goffmans dramaturgiska modell om socialt samspel som 

konstruktion? 

 Studiens övergripande resultat är jämförbart med befintlig kunskap om 

självmordskommunikation på Internet. Internetkommunikation på det allmänna webbaserade 

Flashback forum utgör, i likhet med explicita suicidförespråkande internetforum, en risk för 

suicidnära individen som uppsöker forumet för att få uppslag om självmordsmetoder och 

tillvägagångssätt. Dessa iakttagelser överensstämmer med både nationell och internationell 

forskning om webbaserad suicidkommunikation (Aloa et al, 2006; Baume, 2001; Becker et al, 

2004; Westerlund, 2010).  

 Ett viktigt resultat i studien utgörs följaktligen av den självmordsförespråkande hållningen. 

En tänkbar anledning till självmordsuppmuntrande kan vara att enskilda individer i samband 

med anonymiteten ges möjlighet att agera ut en egen inre problematik på forumet. 

Utagerandet skulle i så fall kunna förstås som ett led i ett hanterande och bemästrande av en 

egen inre psykisk smärtan där kommunikationen med trådskaparen blir av sekundär betydelse. 

Samtalsdeltagare som direkt uppmuntrar den suicidnära att begå självmord kan, som jag 

tänker, syfta till att få kontroll över egna känslorna och tankarna kopplade till suicidalitet. 

Utåtagerandet, både i form av initiala självmordsformuleringar samt bemötanden av dessa, 

möjliggör en urladdning hos individen med avsikt att undkomma känslor av icke-kontroll, 

hopplöshet och förtvivlan. Ett sådant antagande förutsätter att självmordskommunikation 

betraktas som en expressiv urladdning av suicidtankar, suicidala känslor och suicidplaner av 

mer eller mindre tabubelagda och komplexa känslor. En reflektion är att den 

självmordsuppmuntrande aspekten förefaller förstärkas i de diskussionstrådar där 

trådskaparen misslyckats med att övertyga de andra samtalsdeltagarna om att denna är 

verkligt suicidal. Misstankar om en konstruerad föreställning kan knytas an till Goffmans 

teori om den sociala interaktionens principer och betydelsen av att individen bedöms som 

ärlig och uppriktig. Utefter ett sådant antagande framstår formulerandet och rollframträdandet 

som centralt. En reflektion är som innan nämnts att människor kan ha mer eller mindre enkelt 
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att formulera tankar och känslor i skrift. Huruvida trådskaparen ses som en attention-seeker 

eller suicidnära förefaller sammanhängande med denna förmåga. Då omständigheter och 

bakgrund till suicidala känslor oftast är komplex och mångdimensionerad kan det vara 

tillräckligt komplicerat för professionella med erfarenhet och kunskap av att arbeta med 

människor i suicid kris att bedöma huruvida en individ är suicidal eller inte. Eftersom 

Flashback forum utgör en virtuell mötesplats för mer eller mindre icke-professionella 

förefaller det som ytterst problematiskt, för att inte säga absurt, att samtalsdeltagare gör 

tillståndsbedömningar om suicidbenägenhet, inte minst då detta görs utifrån anonyma 

textbaserade diskussionsinlägg. De uppenbara farorna med detta är att suicidnära individer 

som söker sig till forumet riskerar att förlöjligas och hånas men även starkt ifrågasätts. Sociala 

sanktioner i form av ifrågasättande skulle kunna få effekt av att individen tvingas in ett 

bevisningsläge med ödestiga konsekvenser.  

 Av studiens resultat framgår att det förekommer extremfall där enskilda individer kräver 

någon form av bevis för att personen verkligen kommer att begå självmord och/eller har 

begått självmord. Detta är en extrem variation av det material som ligger på forumet men det 

finns ett i det närmaste obegripligt intresse och uppmärksamhet kring dessa trådar. En tänkbar 

förklaring är att Internet som social arena och kommunikationsplattform generellt och 

Flashback forum i synnerhet föder och möjliggör en avskurenhet som är svår att uppnå i det 

reella och vardagliga livet. Gränsen mellan fantasi och verklighet suddas ut; live-stream och 

filmade suicid kan vara på riktigt och ändå inte. Detta gör att gränsskillnaderna för vad som är 

socialt accepterat utmanas och i viss mån omkullkastas. I kölvattnet av denna gränslöshet 

följer en konstruktion om ansvarsfrihet som troligtvis är svår att finna på någon annan plats 

utanför internetforumet. Denna ansvarsbefrielse sammanhänger, tänker jag, med anonymitet 

men även med det som innan beskrivit, nämligen enskilda individers strävan efter 

ångestreducering i dess mest exceptionella form. En tänkbar men illusionslös reflektion till de 

mer eller mindre seriöst menade självmordsuppmuntrande inlägg, parallellt med potentiella 

självmordsmetoder och tillvägagångssätt, kan förstås som om ett virtuellt laboratorium där 

kommunikationsformen möjliggör ett mer eller mindre destruktivt experimenterade; ett sätt 

att närma sig ett tabubelagt och förbjudet ämne där olika föreställningar och förhållningssätt 

prövas, testas och undersöks på mer eller mindre mottagliga försökspersoner. Forumet 

möjliggör på så vis ett manifesterande av individers rätt att fritt uttrycka och formulera mindre 

socialt accepterade förhållningssätt och synsätt kring suicidalitet, jämsides med detaljrika och 

ingående inlägg om självmordsmetoder och tillvägagångssätt för ett ”lyckat” självmord. 
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 Självmord, som det beskrivs på forumet, är en handling som utförs i den reella världen. En 

iakttagelse är att det inte förefaller finnas någon tydlig gräns mellan det virtuella självmordet 

och det reella suicidet. Självmordsplaner beskrivs och tillvägagångssätt skildras men det 

betyder inte automatiskt att individen kommer att realisera självmordet, utan att dessa 

beskrivningar skulle kunna fylla just funktionen av att begå ett virtuellt självmord. Mot 

bakgrund av Goffmans teori om roller och rollframträdande är det möjligt, om än inte särskilt 

troligt, att individen i sitt framträdande agerar med avsikt att dupera de andra 

samtalsdeltagarna. En föreställning om att individens agerande som manipulativ förefaller 

dock i sammanhanget osannolik. Resultatet pekar istället mot att individer uppsöker och 

besöker forumet med anledning av ett oförfalskat behov av att få diskutera känslor, tankar och 

planer kopplade till suicidalitet.  

 Utöver det som redan diskuterats visar resultatet att det internetbaserade 

diskussionsforumet Flashback kan utgöra en sfär där det är möjligt att samtala om ett 

tabubelagt ämne. Betydelsen av att uttrycka psykiskt lidande kopplat till suicid på en 

anonymiserad men öppen arena framstår därför som central. Forumet kan förstås som en plats 

där det också är tillåtet att diskutera detta förhållandevis tabubelagda ämne. Goffmans teori 

om interaktionsmönster och den främre- och bakre regionen medför att samspelet på forumet 

kan ses som en aktivitet i den främre regionen då det är där mötet med de andra medlemmarna 

sker och förståelse erhålls. Dock utgör verkigheten utanför Internet och forumet 

referensramen, något som får konsekvensen av att interaktionen på forumet också fungerar 

som en bakre region. I resultatet synliggörs betydelsen av att individen lyckas förmedla äkthet 

och trovärdighet. Ett lämpligt framträdande resulterar i empati, förståelse och igenkännande 

från de övriga samtalsdeltagarna. Individer som upplevs som oärliga attention-seekers bemöts 

med ilska och aggression. I viss utsträckning fungerar dock forumet som en suicidpreventiv 

virtuell interaktionsplattform där anonyma individer ger och erhåller stöd och råd som uppges 

vara svårt att erhålla utanför forumet.  

 Sammanfattande slutsatser av studien är att det internetbaserade Flashback forum som 

kontext kan utgöra ett riskområde för sårbara suicidnära individer, framförallt mot bakgrund 

av den ansvarsfrihet som möjliggörs inom eller i kraft av forumet. Ytterligare en slutsats i 

sammanhanget är att internetforumet även kan fyller funktionen av en suicidpreventiv 

interaktionsplattform där individer ger och erhåller stöd och råd som upplevts svårt att få 

utanför forumet. Detta behöver dock undersökas vidare.  

 Resultatet är baserat på en studie av textbaserade diskussionstrådar med innehållsanalys 

som metod. Kvalitativa studier med fokus på fördjupad kunskap om flashbackmedlemmarnas 
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egna erfarenheter av det internetbaserade forumet bedöms som relevant och betydelsefullt 

komplement till studien. Fortsatt forskning med syfte att öka kunskapen om suicidnära 

individers personliga uppfattningar samt upplevelse av bemötande på forumet, samt i vilken 

utsträckning formulerandet och bemötandet anses betydelsefullt för individens livssituation, 

utgör ett viktig led i suicidpreventivt arbete och kan tänkas bidra till att livsomständigheter 

som föregår suicidalitet observeras och uppmärksammas ytterligare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Källförteckning 

Aderet, Avshalom (2009). Alert: the dark side of chats – internet without boundaries. Isr J 

Psychiatry Relate Sci, 46, (3), 162-166. 

Adekola O. Alao et al (2006). CyberPsychology & Behavior. Rapid communication. 

Cybersuicide: review of the role of the internet on suicide. August 2006, 9, (4), 489-493. 

Allwood, Carl Martin., & Erikson, Martin G (2010). Grundläggande vetenskapsteori. Lund: 

Studentlitteratur. 

Baker, Darren., & Fortune, Sarah. (2008). Understanding self-harm and suicide websites: a 

qualitative interview study of young adult website users. Crisis: The Journal of Crisis 

Intervention & Suicide Prevension, 29, (3), 118-122. 

Baume, Pierre., Rolfe, Andrew., & Clinton, Michael. (1998). Suicide on the Internet: A focus 

for nursing intervention?Australian & New Zealand Journal of Mental Health Nursing, 

7(4), 134-141.  

Becker, Katja et al (2004). Parasuicide online: can suicide websites trigger suicidal behavior 

in predisposed adolescents. Nord J Psychiatry. 58, (2), 111-114. 

Bergström, Göran., & Kristina, Boreús (red.) (2005). Textens mening och makt: Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Danmark: Studentlitteratur. 

Beskow, Jan (red.). (2000). Självmord och självmordsprevention: om livsavgörande 

ögonblick. Lund: Studentlitteratur. 

Birbal, Ria et al (2009). Cybersuicide and the adolescent population: challenges of the 

future?. International Journal Of Adolescent Medicine And Health. April 2009, 21, (2), 

151-159. 

Carlowe, Jo (2008). The final log off for suicide sites. Nursing Standard. 22, (32), 20-21. 

Eichenberg, Christiane (2008). Internet Message Boards for Suicidal People: A Typology of 

Users. CyberPsychology & Behavior. February 2008, 11, (1), 107-113. 

Ekström, Mats., & Larsson, Larsåke (2000). Metoder i kommunikationsvetenskap. Polen: 

Pozkal. 

Goffman, Erving (2004). Jaget och maskerna: En studie i vardagslivets dramatik. Stockholm: 

Elanders Infologistics AB. 

Horne, Judith., & Wiggins, Sally (2009). Doing being ‘on the edge’: managing the dilemma 

of being authentically suicidal in an online forum. Sociology of Health & Illness. March 

2009, 31, (2), 170-184. 

Karolinska Institutet 2009:22. Självmord i Stockholms län och Sverige 1980-2007. Hämtad 

2010-06-29. URL 

http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Psykisk%20H%c3%a4lsa/Suicidprevention/Sj%c3

%a4lvmord%20i%20Stockholms%20l%c3%a4n%20och%20Sverige%201980-2007.pdf. 

Kavle, Steiner (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Lester, David (2008). The use of the internet for counseling the suicidal individual: 

possibilities and drawbacks. Omega, 58, (3), 233-250. 

Linde, Jessica,. & Qvarnström, Ida (2008). Sociala relationer på nya digitala arenor: om 

mobbing, kunskapsdelning och bygemenskap på nätet. Växjö universitet, Institutionen för 

samhällsvetenskap, 35195 Växjö. 

Pirkis,. Jane et al (2009). Legal Bans on Pro-Suicide Web Sites: An Early Retrospective from 

Australia. Suicide & Life-Threatening Behavior. April 2009, 39, (2), 190-193. 

Riksdagen (2008). Motion 2008/09:Kr303. Internet och självmord.  

Hämtad 2010-07-30. URL 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&typ=mot&rm=2008/09&bet=Kr303. 

Shah, Ajit. (2010). The relationship between elderly suicide rates and the internet: a cross-

nation study. International Journal of Social Psychiatry, 56, (3), 214-219.  



54 
 

Socialdepartementet (2009). Händelseanalyser: ett verktyg i det självmordsförebyggande 

arbetet. Dir. 2009:79. Hämtad 2010-06-09. URL 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/09/35/2631f852.pdf. 

Socialstyrelsen (2003). Vård av självmordsnära patienter: en kunskapsöversikt. 

Artikelnummer: 2003-110-8 . Hämtad 2010-06-16. URL 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10650/2003-110-

8_20031108.pdf. 

SOU 2010:45. Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och inom 

socialtjänsten: Förslag till ny lag. Stockholm: Elanders Sverige AB. 

Statistiska Centralbyrån (2010). Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009. 

Hämtad 2010-06-02. URL 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0108_2009A01_BR_IT01BR1001.pdf. 

Sveningsson, Malin., Lövheim, Mia., & Bergquist, Magnus (2003). Att fånga nätet: 

kvalitativa metoder för Internetforskning. Lund: Studentlitteratur.  

Vetenskapsrådet (2003). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad 2010-05-22. URL http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 

Westerlund, Michael,. & Wasserman, Danuta (2008).  

Tips om självmord lätt att hitta på Internet. Självreglering och filtrering behövs för att skydda 

sårbara individer. Läkartidningen, 40, (105), 2758-9. 

Westerlund, Michael (2010). Självmord och Internet: kommunikation om ett livsfarligt ämne. 

Stockholm: Printcenter. 

 


