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Sammanfattning: 

Syftet med arbetet är att undersöka hur en av dessa många ”pro suicide”- usenet gruppers 

medlemmar kan acceptera och legitimera ett beteende som samhället i västvärlden har svårt 

att acceptera. Med arbetet vill jag öka förståelsen av hur medlemmarna av en sådan usenet 

grupp kan konstruera en verklighet där det oaccepterade kan ses som accepterat. Mitt 

datamaterial utgjordes av ett utdrag ur registret hos en usenet grupp som behandlar framförallt 

självmord i sina många dagliga diskussioner.  

 

Arbetet är skrivet ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med diskurspsykologi som 

analysmetod. Teori och metod valdes utifrån att arbetets fokus finns på hur medlemmarna i 

usenet gruppen kan konstruera en verklighet där självmord är accepterat.  

 

Det resultat som framkommit visar på en gemensam attityd inställning hos den aktuella usenet 

gruppen där självmordet är accepterat utifrån att det är ett individuellt beslut om en person vill 

leva eller dö. Legitimering av självmordet sker genom att ansvaret läggs på samhället som 

skapar de traumatiska konsekvenserna för familjen till personen som begått självmord, inte 

självmordet i sig. Ett normskifte där självmordet accepteras av samhället är därför önskvärt 

enligt usenet gruppen. Vidare har den gemensamma attityden hos usenet gruppen analyserats. 

 

Nyckelord: Självmord, social konstruktionism, internet, diskurspsykologi & attityd 
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”En självmördares förevändningar är med andra ord för det mesta 

slumpmässigt valda. De lindrar i bästa fall de efterlevandes 

skuldkänsla, blidkar folk med sinne för ordning och uppmuntrar 

sociologerna i deras ändlösa letande efter övertygande kategorier och 

teorier. De är som ett banalt gränsintermezzo, som släpper lös ett 

större krig. De verkliga motiv som driver en människa att ta sitt eget 

liv finns på annat håll; de tillhör den inre världen, förvillande, 

motsägelsefulla, labyrintiska och till största delen utom synhåll” 

– A. Alvarez
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Redfield Jamison, Mörkret faller snabbt - till självmordets förståelse 2005:81  
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Inledning:  

För mig belyser citatet av A-Alvarez mycket av det som jag själv upplever eller tänker när jag 

hör talas om att en person begått självmord. Den första frågan för mig är alltid varför, varför 

väljer någon att ta sitt liv? För mig är det till viss del svårt att begripa hur en person kan välja 

att dö istället för att leva, samtidigt tror jag inte att det är så enkelt att en person antingen lever 

eller är död, utan jag tror mer på att det finns någon slags gråzon mitt emellan livet och döden, 

och att det är där som personerna med självmordstankar befinner sig. A-Alvarez menar på att 

självmord uppmuntrar sociologer att söka efter olika teorier och förklaringar till att ett 

självmord inträffar. 

 

Jag personligen skulle uppleva en lättnad om det gick att förklara självmord utifrån en teori 

om varför det sker och om det skulle finnas en biologisk eller psykologisk förklaring till att en 

person väljer att begå självmord. Om det gick att förklara självmord utifrån en eller flera 

teorier skulle det med säkerhet vara lättare att förstå varför ett självmord inträffar och därmed 

kunna förebygga eventuellt kommande självmordsförsök.  

 

Tyvärr måste jag hålla med om det som Alvarez påstår om att självmord enbart går att förstå 

utifrån den enskilde individen och att den problematiken är till största delen individuell, 

oförklarlig och obegriplig för andra människor (Redfield Jamison 2005:81). Samtidigt anser 

jag att vissa delar av ett självmord kan förklaras, men att det alltid kommer finnas oförklarliga 

självmord och den stora frågan som är varför en person valt att avsluta sitt liv.  

 

Till skillnad från Alvarez syn på självmordet som obegripligt och att det sker utifrån 

slumpmässigt utvalda personer, talar nationell prevention av suicide och psykisk ohälsa 

(NASP) om självmordet som begripligt och inte som slumpmässigt. På deras hemsida 

rekommenderas en nyligen släppt boken vid namn ”Första hjälpen vid självmordsrisk” där en 

recension av boken beskriver att ett självmord inte alls är obegripligt utan i efterhand är det 

många tecken som tydas peka i den riktning mot att ett självmord eller självmordsförsök 

skulle komma att ske. Genom att lära sig tyda dessa tidiga tecken som pekar mot ett 

kommande självmord finns det även stora möjligheter att ge personen professionell hjälp 

vilket kan förhindra att ett självmord sker 

(http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=28727&a=112505&l=sv 2011-05-03, Karolinska 

institutet). Då det finns en problematik i dessa två skilda synsätt tror jag därför på en möjlig 

kombination av detta, att det går att förhindra många självmord och självmordsförsök genom 

att lära sig att tyda olika tecken. Anledningen till varför självmordet inträffar som Alvarez 

menar utgörs av till stor del dolda motiv; den frågan kommer nog alltid kommer att finnas 

kvar hos anhöriga när ett självmord begåtts. 

 

För min del har jag alltid funnit självmord intressant och jag upplever ingenting otäckt med en 

persons självmord i sig, utan jag har alltid velat veta varför en person valt att avsluta sitt liv. 

Nyfikenheten för mig finns hos de personer som begått självmord med särskilt udda metoder 

som är våldsamma och bisarra, vilket får mig att fundera varför en person väljer att avsluta sitt 

liv genom den metoden. Med detta i tankarna inför C-uppsatsen kom jag att fundera kring 

internet och den så kallade ”pro suicide” mentalitet som växt fram. Denna mentalitet sägs 

öppet uppmuntra personer till att begå självmord och vad har det i sin tur har för betydelse för 

utvecklingen av självmord, är några av de tankar som väckts hos mig.  

http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=28727&a=112505&l=sv
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Syfte: 

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur en usenet grupps medlemmar genom sina 

diskussioner legitimerar självmord som ett livsval. För att besvara mitt syfte kommer jag via 

internet att söka mig till en av de mest kända usenet grupper som har förknippats med flera 

självmord. Internet ger en möjlighet för de människor som delar en alternativ syn på 

självmord som accepterat att få en chans till att ventilera sina åsikter utan samhällets 

bedömning av deras åsikter som oaccepterade. Medlemmarna finns runt omkring i hela 

världen men delar ändå åsikten kring självmordet som accepterat vilket visar på att det finns 

något som utgör en gemensam kärna i gruppens attityd gentemot självmordet.  

 

Frågeställningar: 

- Hur kan usenet gruppens medlemmar accepterar självmord och legitimera sin syn på 

självmord som ett livsval? 

 

- Hur konstruerar medlemmarna av usenet gruppen en gemensam attityd där 

självmordet är accepterat? 
 

- Hur tar sig konversationen mellan medlemmarna sitt uttryck? 
 

Inspiration till arbetet:  

Internet fungerar som en stor träffpunkt för flera miljoner människor där personer binds 

samman med varandra vilket skapar förändringar i människors sätt att tänka och i deras 

identitetsskapande. På internet kommunicerar människor över hela världen med personer som 

de aldrig träffat i verkligheten, därför skapas föreställningar hos individerna angående vem 

den andra personen är och hur den skulle vara i ett verkligt möte utifrån de intryck de får via 

kommunikationen sinsemellan. På internet bildas gemensamma grupper som ligger till grund 

för att skapa nya gemenskaper på samma sätt som vi i samhället knyter nya kontakter, fast på 

internet sker det i en virtuell form. Det kan ske en daglig kommunikation i ganska intima 

relationer mellan personer på internet utan att det behöver betyda att personerna någonsin 

kommer att träffas i verkligheten (Turkle 1997:11–12). Utifrån hur användandet av datorer 

och internet ökat under de senaste åren inte minst hos ungdomar (Durkee (2010) The internet 

and suicidality:3), finner jag det intressant att kombinera utvecklingen av kommunikationen 

på internet med självmord som i sig alltid är ett aktuellt ämne. Att människor väljer att 

använda internet för att diskutera sin egen död, hur det ska ske eller ibland för att annonsera 

om en självmordspakt är något som berör mig på ett personligt plan då jag gärna vill arbeta 

inriktat mot självmord efter min utbildning. Jag hoppas mitt arbete kan förklara hur 

medlemmarna av usenet gruppen kan legitimera ett beteende som andra människor ser som 

oaccepterat. Att använda socialkonstruktionism som perspektiv känns självklart utifrån att det 

handlar om hur medlemmarna av en usenet grupp kan konstruera en verklighet där självmord 

är accepterat när majoriteten ser det som oaccepterat. Då mycket av den litteratur och tidigare 

forskning som jag läst är skriven utifrån psykologi känner jag att det är dags för sociologin att 

visa sin starka sida till mitt syfte. Styrkan i det sociologiska perspektivet är framförallt synen 

på hur samhällets förändringar i sin tur påverkar individen till att orientera sig och anpassa sig 

i de nya konstruktioner som influerat vår vardag. Med det socialkonstruktionistiska 

perspektivet finns det utrymme för att analysera hur medlemmarna av en usenet grupp kan 
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konstruera en verklighet som ger utrymme för att acceptera ett nytt handlande i form av 

självmord som ett accepterat beteende.  

 

Tidigare forskning: 

Den tidigare forskning visar på ett antal olika teman inom området för suicidalt beteende som 

undersökts med hjälp av olika internetforum. Den tidigare forskningen består av sju uppsatser 

och artiklar som har en relevans för mitt undersökningsområde. Då det varit problematiskt för 

mig att finna tidigare forskning som är relevant inom sociologi och berör mitt område utifrån 

självmord och internet, så utgörs därför min tidigare forskning av både sociologiska - likaväl 

som psykologiska- uppsatser och artiklar.  

 

Gemenskap 

Det första temat är gemenskap som belyser hur personer som befinner sig på sidor som syftar 

till att diskutera självmord och förespråkar självmord finner en gemenskap på dessa sidor. 

Horne & Wigging (2009) menar på att ett internetforum som diskuterar kring självmord kan 

fungera som ett stöd för andra personer som går igenom liknande upplevelser. På ett 

internetforum kan personerna dela med sig av sina egna erfarenheter och på sätt bekräfta 

varandras upplevelser som i sin tur kan hjälpa personen i sin identitetsbildning då den får en 

bekräftelse av personer i liknande situationer. Ozawa- de- Silva (2008) har skrivit en uppsatts 

om hur unga människor i Japan via olika självmordschatter finner modet att dö tillsammans 

med andra okända människor. Hennes uppsatts pekar på att det är förändringen i människors 

kommunikation (i Japan) som lett till att människor söker sig till olika självmordssidor för att 

det känner sig ensamma. På självmordssidorna upplever personerna som att det deltar i en 

gemenskap som är så strak att den tyvärr tenderar till att spåra ur och istället leda fram till en 

självmordspakt som sedan sker i grupp. Roen, Scourfield & McDermott (2008) har funnit ett 

resultat i sin artikel som visar på att självmordet i sig är en reaktion på ett socialt dilemma där 

personen är i desperat behov att känna kontakt och gemenskap med andra människor 

samtidigt som det finns en inneboende problematik i att upprätthålla den kontakten. De menar 

på att unga personer har dels en önskan om att känna gemenskap med andra ungdomar 

samtidigt som att det finns en rädsla för att bli utfryst från kompis gruppen, vilket kan leda till 

att självmordet ses som en cooping strategi för att bemästra denna rädsla.  

 

Förlora gemenskap 

Horne & Wiggings (2009) artikel visar på att det finns en rädsla hos personer med suicidalt 

beteende att de inte ska bli uppfattade som seriösa av de andra medlemmarna på 

internetforumet. De menar att personer som befinner sig på dessa internetforum inte söker 

efter omtanke hos de andra medlemmarna utan att de enbart söker en bekräftelse. Den 

självmordsbenägna personen vill bli bekräftad och sedd som en självmordsbenägenperson 

med äkta känslor och om det inte sker en acceptans av att personen är äkta, finns det därför en 

risk för att personen bli exkluderade från kommande samtal och konversationer. 

 

Samhällets syn på självmord 

Ett annat tema som en tidigare forskning berör är hur samhällets syn på självmord i sin tur 

påverkar reaktionerna som självmordet skapar. Ozawa- de- Silva (2008) uppsatts belyser 

skillnaderna mellan hur Japan och USA ställer sig till självmord och hur detta i sin tur 
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påverkar individerna. I japan finns en självmordskultur som inte existerar i andra länder, t.ex. 

ses självmordet som accepterat om det finns ekonomiska faktorer som ligger bakom beslutet 

till att begå självmord. Denna sortens acceptans saknas i USA och generellt i västvärlden där 

självmordet aldrig är accepterat. Det har i sin tur lett till att konsekvenserna av ett självmord 

ser annorlunda ut i Japan mot hur det tar sitt uttryck i västvärlden.  

 

Virtuella subkulturen 

Den virtuella subkulturen som problematiseras i tidigare forskning visar på att det existerar en 

rådande mentalitet på internet som förespråkar självmord. Durkee (2010) refererar i sin 

forskning till ett experiment som utfördes genom användandet av flera sökmotorer som 

Google, Yahoo! och MSN där fraser som ”how to kill yourself”, ”suicide methods” och 

”suicide” användes som sök fraser för att undersöka det suicidala beteendet på internet. De 

första tio träffarna på varje ”sök fras” analyserades och bearbetades. Resultatet visade på att 

nästan 30 % var så kallade pro suicide sidor medan det endast var 25 % av sidorna som var 

mot självmord och fungerar i hjälpande syftet. 40 % av sidorna tog till en viss del ställning 

emot självmord men inte lika aktivt som de andra sidorna som var emot självmord. Fekete 

(2002) har i sin undersökning undersökt olika självhjälps grupper på internet som bland annat 

är inriktade mot självmord och suicidalt beteende. Analysen visade på att det existerar en 

virtuell subkultur inom gruppen alt.suicide.holiday där majoriteten av medlemmarna var 

bekanta med tankarna på självmord och klassificerades som mer eller mindre 

självmordsbenägna. Subkulturen tar sitt uttryck i gruppens identitet, ritualer och användandet 

av olika traditioner. Genom dessa olika metoder kan gruppen behålla sin kontroll för att 

exkludera obehöriga från gruppen. Gradin Franzén (2007) har i sin uppsats undersökt 

personer med självskadebeteenden (ibland också självmordstankar) där resultatet visar att det 

finns en existerande subkulturidentitet på de internetforum hon undersökt. I internetforumet 

framkom det att den gemensamma kärnan består av en dödslängtan men samtidigt finns det 

också en anti kultur som inte vill skapa en kultur enbart för att passa in.  

 

Identitet 

Horne & Wigging (2009) undersökte hur personer med suicidalt beteende arbetade för att 

konstruera sin identitet på internet. Det som framkommit är att personer med ett suidalt 

beteende konstruerar sin identitet utifrån tre olika steg. Det första steget är att visa på att det 

suicidala beteendet är mer än en depression genom att aktivt visa på en suicidalitet. Det andra 

steget är att demonstrera självmordet som en förståelig lösning, att personen ser självmordet 

som ett möjligt alternativ. Det tredje steget är att identiteten konstrueras genom att personen 

vid publicering av inlägg aldrig frågar enskilda medlemmar om hjälp för sitt beteende. Den 

självmordsbenägna personen konstruerar sin identitet som att personen har prövat alla möjliga 

metoder för att undvika att begå självmord men att inget hjälper och det inte vet vad det ska 

göra härnäst. Widerberg (2006) fann i sin uppsatts ett flertal teman som presenterade hur den 

självmordsbenägna personen såg självmordet som en process där en faktor som hade stor 

betydelse var hur personerna såg på sin identitet som mer präglad av framtiden än att 

personen såg sig själv i dåtid eller nutid. Fekete (2002) visar på att det finns en gemensam 

identitet hos personer som delar liknande icke verbala mönster som t.ex. ett suicidalt beteende 

där framförallt deras sätt att tala och skriva påminner om varandra. Många av den olika syntax 

som finns hos en människa i en konversation påminde om varandra och var i genomsnitt mer 

lika varandra hos personer med suicidalt beteende än hos andra ”vanlig” människor. Gradin 

Franzén (2007) har i sin uppsatts undersökt hur personer med självskadebeteenden och i vissa 

fall också självmordstankar konstruerar sin identitet via en internet community. Resultatet 
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visade på att personer med självskadebeteenden och i vissa fall också självmordstankar 

använder sig av två diskurser, naturlighetsdiskursen och onaturlighetsdiskursen för att 

konstruera sin identitet. För individen blir det en svårighet att pendla mellan dessa två 

diskurser då det leder till att personen tvingas pendla mellan olika känslor som att vara stark, 

svag, normal, onormal, unik och ensam som står i kontrast med varandra. I en 

naturlighetsdiskurs beskrivs personer med självskadebeteenden som starka personer som skär 

sig för att hantera ångest. Men i motsatt diskurs, onaturlighetsdiskursen beskriver istället 

självskadebeteende som sjukt och motbjudande. Självmordstankar är vad den svaga upplever, 

vilket står helt i strid med den andra naturlighetsdiskursen som är övergripande för forumet. 

Det viktigaste för medlemmarna av forumet är att bli sedd som en äkta individer vilket leder 

till att personerna pendlar mellan dessa två olika diskurser.  

 

Självmordet som en handling och en process 

Det näst sista temat beskriver självmordet som handling och en process, känslan av att vilja 

begå självmord sker i flera steg. Widerberg (2006) har i sin psykologiuppsatts undersökt det 

suicidala beteendet på internet. Det som framkom i undersökningen är att självmord sker som 

en process som utgörs av först självmordstankar, därefter följer självmordsplaner och till sist 

sker en aktiv handling, alltså självmordet. Widerberg fann sammanlagt tolv stycken teman 

som utgjorde den centrala kärnan hos personer med självmordstankar, varav några av dessa är 

intressanta för min kommande uppsatts. Det första temat var att det fanns krav från 

omgivningen på att undvika döden vilket ledde till att personerna valde att isolera sig ifrån 

omvärlden (men aktivt delta i internetforumet). Det andra temat, döden beskrevs av 

personerna som något de fruktade samtidigt som de gav dem en viss sorts kontroll, att de 

kunde kontrollera sin egen död. Det tredje temat var att personerna som led av 

självmordstankar pendlade konstant i tillstånd både känslomässigt men också gällande hopp 

och förtvivlan att kunna kämpa för att övervinna sina självmordstankar eller att välja att ge 

upp. Roen, Scourfield & McDermott (2008) belyser i sin artikel hur ungdomar använder 

självmordsförsök som ett rop på hjälp, det ses som en extrem handling vid psykosocial 

utfrysning eller en sätt att handla i reaktion på starka känslor av skam. Utifrån dessa olika 

anledningar fyller självmordet funktionen för personen i önskan om att bli osynlig.  

 

Ämnena som diskuterades i internetforumet 

Fekete (2002) kom i sin undersökning fram till vilka ämnen som behandlades flitigast i 

popularitets ordning på det aktuella internetforumet i hans undersökning. De som var de 

vanligaste ämnen att diskutera kring var frågor angående stöd, självmordsmodeller, frågor om 

pakter och imitation av andra självmord, frågor om olika metoder, hur självmordet påverkar 

de efterlevande och även andra konsekvenser, religionen, relationen till gud, hur självmord 

ökar vid helger, hur man kan dölja ett självmord så att det liknar en olycka samt filosofiska 

problem och olika ”kända” fall som kan fungera som en hjälp. 
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Bakgrund: 

 

Självmord: 

Nästan en miljon människor tar årligen sitt liv runt om i världen 

(http://www.who.int/mental_health/prevention/en/ 2011-06-16, WHO) i Sverige är årssiffran 

ungefär 1400 personer som begår självmord varje år. (http://www.dn.se/nyheter/sverige/nya-

miljoner-mot-sjalvmord 2011-05-10, Dagens Nyheter). Metoderna som en person använder 

för att ta sitt liv varierar från person till person men de vanligaste metoderna för alla 

självmord är hängning, att dränka sig, hoppa från en hög höjd, skjuta sig (om det finns 

tillgång till vapen) och använd gas (Redfield Jamison 2005:119). När en person väljer att ta 

sitt liv har denne i regel flera anledningar till varför den väljer att begå självmordet och det är 

inte särskilt vanligt att människor i personens omgivning känner till dessa. Det finns vissa 

faktorer som bevisats ha en större inverkan hos en person när det gäller faktorer som kan leda 

till ett potentiellt självmordsförsök eller ett faktiskt självmord. Människor påverkas givetvis 

olika av olika händelser i livet men några av de vanligaste faktorerna bakom ett självmord är 

bland annat misslyckad kärlek, problem med ekonomi, sjukdomar, situationer som upplevs 

som skamfyllda eller användandet av droger och alkohol. Dessa faktorer är dock inte det enda 

som har betydelse när det gäller en persons önskan om att ta sitt liv, arv eller olika psykiska 

sjukdomar har viss betydelse likaså om personen är impulsiv och har ett hett temperament. 

Det finns mycket fakta om självmord, som t.ex. vem som begår självmord utifrån köns 

tillhörighet. Vi kan också förstå hur, utifrån metoderna som beskrivits här ovanför, var, vilka 

platser är vanliga att välja, när, i form av årstider. Men den största frågan är alltid varför? 

Varför väljer en person att ta sitt liv? (Redfield Jamison 2005:22). Det finns en allmän 

kunskapsbrist hos människor angående psykiska sjukdomar och kring självmord över lag runt 

om i världen. Det är framförallt kunskapsbristen som leder till att självmord blir så svårt att 

begripa och att det ofta framstår som en obegriplig handling. Människor tenderar till att 

fokusera enskilda handlingar som skäl till att en person begår självmord när det egentligen 

kan röra sig om många olika faktorer som bland annat de som nämnts här ovanför (Redfield 

Jamison 2005:266–267).  

 

Den usenet grupp jag valt att undersöka i det här arbetet delar en syn som är i stark kontrast 

mot majoritetens av hur de flesta människor ser på självmord. Den allmänna syn som 

dominerar i västvärlden är att självmord är oaccepterat medan denna usenet grupp utgör en 

minoritet som ser självmordet som accepterat. Den avvikande synen på självmord och hur 

legitimeringen av självmord som ett livsval tar sitt uttryck för individerna i en minoritet är det 

jag hoppas besvara med detta arbete. I Sverige är det främst utifrån olika vårdhemsidor där 

självmord alltid beskrivs som ett beteende som går att behandla, det finns hjälp att få är ett 

vanligt uttryck vilket visar på den inställning som dominerar angående synen av självmord 

som oaccepterat. Självmord beskrivs som en sjukdom och den självmordsbenägna personen 

framställs som en person som borde söka hjälp eller vård. Inte minst märks samhällets välvilja 

att begränsa självmord utifrån den hjälp som finns att tillgå genom att ringa olika stödlinjer 

som bland annat BRIS, jourhavande präst eller att det finns sjuksköterskor som är tillgängliga 

dygnet runt (http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-

besvar/Sjalvmord/ 2011-05-10, Vårdguiden). I media märks den syn som dominerar i Sverige 

angående självmord då media har kraftiga restriktioner för hur självmord ska rapporteras och 

oftast förekommer ingen rapport överhuvudtaget när ett självmord inträffat. Att rapportering 

http://www.who.int/mental_health/prevention/en/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/nya-miljoner-mot-sjalvmord
http://www.dn.se/nyheter/sverige/nya-miljoner-mot-sjalvmord
http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Sjalvmord/
http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Sjalvmord/
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uteblir är främst av hänsyn till anhöriga och den avlidne personens privatliv då självmord eller 

självmordsförsök kan ge stora konsekvenser för de berörda personerna. Om det därför inte 

finnas något allmän giltigt intresse eller nyhetsvärde bör därför rapportering kring självmord 

undvikas (http://www.sjf.se/portal/page?_pageid=53,38437&_dad=portal&_schema=portal 

2011-05-10, Journalist Förbundet 

 

Den moderna kommunikationen: 

Det har skett förändringar i hur människor kommunicerar med varandra sedan spridningen av 

olika medier tog sin början. De nya möjligheterna till att kommunicera har lett till nya 

handlingar likaväl som andra sorters interaktioner, som i sin tur skapat nya sociala förhållande 

mellan människor och därmed en annan form av kommunikation än den som är ansikte mot 

ansikte. Nu mer sker kommunikation över både rumsliga och tidsmässiga gränser vilket 

betyder att det sker utan den fysiska närvaron, att personerna befinner sig på samma fysiska 

plats. Genom den nya kommunikationen kan personerna reagera på händelser som sker på 

andra platser, i andra tidsaspekter och med personer som ej är fysiskt närvarande (Thompson 

2008:108). De nya former av kommunikation har gett upphov till tre olika sorters 

interaktioner mellan människor och det är framförallt den medierade interaktionen som är 

intressant för min uppsatts, men de två andra sorternas kommunikation kommer kort att 

nämnas nedanför.  

 

Den vanligaste formen av interaktion mellan människor är så kallad ansikte mot ansikte 

interaktion, vilket innebär att personerna delar samma rumsliga och tidsenliga referenser då 

deltar i en fysik närvaro. Kommunikationen sker i dialogform genom att mottagarna både 

talar och lyssnar samtidigt som de tolkar det som den andre personen säger, det sker alltså en 

tvåvägskommunikation som dessutom förstärks av symboler och gester (Thompson 

2008:108–109).  

 

En annan form av interaktion som t.ex. både tv, tidningar och internet använder sig av är en 

kvasiinteraktion. Det innebär en envägskommunikation som kan sträcka sig både över tid 

likaväl som rumsliga gränser. En kvasiinteraktion kan kombineras med både ansikte mot 

ansikte interaktion likaväl som att den kan bestå av den medierade interaktionen (som 

kommer förklaras här nedanför), skillnaden är för mottagaren av kvasiinteraktion då den alltid 

en envägskommunikation som består av att motta information. Som när vi t.ex. ser en 

nyhetssändning på tv så blir nyhetsuppläsaren den som står för den symboliska 

kommunikationen och förmedlandet av budskapet medan vi som tittare endast tar emot 

informationen som uppläses, utan att kommunicera tillbaka. Ett annat kännetecken för en 

kvasiinteraktion är att det finns ett obestämt antal mottagare i den formen av 

envägskommunikation som t.ex. ett tv program (Thompson 2008:110–112).  

 

Den sista formen av interaktion är den medierade interaktionen vilket även är den som är mest 

intressant för mitt arbete. Den medierad interaktionen förutsätter någon typ av hjälpmedel, 

som i mitt fall behövs det en dator för att kunna kommunicera på internet. Därför är inte den 

medierad kommunikation rumsbunden och den behöver inte heller vara tidsmässigt bunden. 

Den fysiska närvaron skiljer sig från ansikte till ansikte interaktion och därför är även 

kontexten hos individerna olika beroende på var någonstans varje enskild person befinner sig. 

Då den består av en kommunikation i en dialogform mellan personer behöver den här typen 

av interaktion alltid starta med en presentation eller ett informellt utbyte då deltagarna inte 

kan använda sig av rumsliga och ibland tidsenliga referenser. Det finns givetvis två sidor med 

http://www.sjf.se/portal/page?_pageid=53,38437&_dad=portal&_schema=portal


   13 
 

en sådan ”ny” sorts interaktion som den medierade interaktionen. Den ena sidan är att 

individen själv måste tolka mer av den andres budskap och använda sina egna resurser till 

detta istället för att kunna läsa av den andres ansikte eller kroppsspråk. Vilket är positivt då 

personen får använd sina egna resurser i större utsträckning. Den andra sidan är att det saknas 

ansiktsuttryck, kroppsspråk och andra individuella gester som en individ använder för att 

minska oklarheten och undvika missförstånd i en konversation. Alltså får den medierade 

interaktion en brist av symbolanvändandet men däremot blir den rikare i den bemärkelsen att 

personerna behöver lita till sig själva och sin egen förmåga att tolka (Thompson 2008:110). 
 

Till att besvara mitt syfte och mina frågeställningar menar jag att det är genom den medierade 

interaktionen jag kan finna information till detta. När medlemmarna utbyter tankar och åsikter 

med varandra sker detta i den medierade interaktionen då internet inte är tidsmässigt eller 

rumsmässigt bundet. Medlemmarna av den usenet grupp jag ämnar undersöka kan befinna sig 

var som helst i världen, vilket är anledningen till att kommunikationen inte är rumsligt 

bunden. I och med att deltagarna befinner sig på olika platser behöver personerna därför inte 

befinna sig framför datorn precis när någon annan medlem skriver ett inlägg vilket leder till 

att kommunikationen inte längre är tidsmässigt bunden. För att klargöra de rumsliga och 

tidsmässiga skillnader sker därför en form av informellt utbyte då deltagarna har ett så kallat 

”nickname” eller ”alias” som de använder när de skriver inlägg. Utan ett ”alias” skulle 

kommunikationen te sig märklig då den består av en dialog mellan flera personer och det har 

stor betydelse i samtalet att veta vilken person som säger vad.  

 

När det gäller bristen av symboler håller jag inte riktigt med Thompson som menar på att den 

medierade interaktionen har en brist på symboler utifrån att det inte finns ansiktsuttryck, 

kroppsspråk eller att det saknas personliga gester i interaktionen. Internetanvändare runt om i 

världen använder olika förkortningar för olika ord, likväl som att de använder symboler i form 

av figurer för att undvika missförstånd och förstärka eller beskriva en känsla. Det som jag 

kommer att ha i åtanke är att medlemmarna av usenet gruppen kan ha funderat under en lång 

tid över vad de ska skriva samt hur de ska uttrycka sig i diskussionen, detta utifrån att 

kommunikationen inte är tidsmässigt eller rumsmässigt bunden. Vilket leder till att de 

symboler som används är medvetna, tillskillnad från i ansikte till ansikte interaktion då det 

sker automatiska, omedvetna ansiktsuttryck. Trots att min åsikt skiljer från den beskrivning 

Thompson ger angående symbolanvändandet i den medierade interaktionen anser jag ändå att 

det är en medierad interaktion som sker mellan medlemmarna i usenet grupper. 

 

Virtuell identitet: 

Förändringen i mitt fall främst hur vi kommunicerar på internet har även lett till förändringar i 

hur människor skapar sig en identitet. Det utsträckta självet (Johanson 2008:90–91) har blivit 

en symbol för påverkandet av de framväxande medierna och hur detta i sin tur har påverkat 

människors identitetsskapande. Genom att kommunicera på internet behöver inte längre 

människor förflytta sig till någon annan fysik plats. Genom att ha tillgång till internet kan en 

person ha kontakt med en hel omvärld, detta utan att ens behöva förflytta sig från datorn. Att 

ha kontakt med omvärlden på det sätt som internet fungerar har lett till ett främlingskap 

gentemot sin egen kropp och det kan i sin tur påverka de relationer vi har till ”verkliga” 

fysiska människor (Johansson 2008:90–91).  

 

Turkle är en amerikansk psykolog som genomfört olika studier där hon undersökt hur 

människors självuppfattning påverkas av användandet av datorer och framförallt 
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internetanvändande. Resultatet som framkom i undersökningen visade på att flera personer 

använder sig av internet som en problemlösare, anonymiteten som internet erbjuder skapar en 

trygghet som får människor att öppna sig mer och diskutera om känsliga ämnen ungefär som 

att tala med en främling. För de flesta personer fungerar internet som en problemlösare i 

positiv bemärkelse men det finns tyvärr en del personer som blir beroende av internet och har 

svårt att lämna datorn. De ämnen som diskuteras på internet är framförallt det som sker i vårt 

dagliga liv som kärlek, vänskap, otrohet eller som i mitt fall självmord. Det är dessa ämnen 

som diskuteras som pekar på att den vardagliga kommunikationen ansikte till ansikte istället 

har flyttas till internet. En förklaring till att internet och den anonymitet det erbjuder är 

attraktivt för människor kan vi förstå utifrån att människor på internet inte har ett ansikte eller 

någon kropp. Människor är annars väldigt beroende av utseendet som har stor betydelse i 

vardaglig interaktion ansikte till ansikte och det kan förhindra att vissa personer 

kommunicerar med varandra enbart på grund av ett ”felaktigt” utseende. På internet finns inte 

dessa ”utseende” spärrar och därför är det lätt att komma i kontakt med likasinnade personer 

som delar samma intressen, medan personerna aldrig skulle tala med varandra om de hade 

träffats i verkligheten. Det skapas grupper på internet främst utifrån att de delar ett gemensamt 

intresse och vissa av dessa kollektiva grupper dör relativt fort. Andra grupper däremot kan 

livnära sig länge då det hela tiden har ett material att dela vilket leder till att intresset för 

gruppen finns kvar (Johansson 2008:97–99). 

 

I mitt fall har den usenet grupper jag ämnar undersöka funnits i flera år och livnär sig på att 

dela ett material bestående av diskussioner kring självmord som accepterat. Precis som det 

står ovanför har denna usenet grupp varit aktiv under flera år främst utifrån att de delar ett 

gemensamt intresse. Dessutom står gruppens intresse i stark kontrast mot de som är accepterat 

av samhället och därför fortsätter gruppen att vara aktiv med ständigt nya diskussioner då det 

finns ett behov av att kunna diskutera ämnena. En stor anledning till att usenet grupperna har 

överlevt är förmodligen av den anledningen att självmord är ett känsligt ämne och internet 

erbjuder en anonymitet som inte är möjlig i det vanliga ansikte till ansikte interaktionen. Så 

länge samhället fortsätter se självmord som ett oaccepterat beteende kommer förmodligen 

usenet gruppen att fortsätta livnära sig på att dela sitt intresse och diskutera kring ett material 

som inte är accepterat att diskutera ute i samhället. 

 

Usenet grupp: 

Den största samlingen av olika usenet grupper världen över är Google som själva beskriver en 

usenet grupp som en nyhetsgrupp där medlemmarna kan diskutera valfria ämnen över hela 

världen. Registret är tillgängligt för allmänheten och fungerar att söka i precis på samma sätt 

som internet, det krävs ingen tillgång till samma nyhetsläsare eller krav på att vara medlem i 

gruppen för att få ta del av diskussionerna 

(http://groups.google.com/support/bin/answer.py?hl=sv&answer=46854 2011-05-10, 

Google). Usenet grupperna är fria i den mån att det får innehålla till viss del barnförbjudet 

material (så som sexuellt material eller i mitt fall diskussioner av etiskt känslig karaktär) men 

självklart med vissa restriktioner som tillhandahålls av Google. För att kunna ta del av de 

olika usenet gruppernas material finns en spärr inlagd av Google som talar om att sidan som 

kommer att visas innehåller barnförbjudet eller sexuellt material. För att gå vidare till usenet 

gruppen krävs därför att personen accepterar det innehåll och villkor som krävs för att komma 

in på usenet gruppernas diskussions forum 

(http://groups.google.com/support/bin/answer.py?hl=sv&answer=156856&ctx=cb&cbid=-

1cjaokd5yi5pj&cbrank=3  2011-05-10, Google).  

http://groups.google.com/support/bin/answer.py?hl=sv&answer=46854
http://groups.google.com/support/bin/answer.py?hl=sv&answer=156856&ctx=cb&cbid=-1cjaokd5yi5pj&cbrank=3
http://groups.google.com/support/bin/answer.py?hl=sv&answer=156856&ctx=cb&cbid=-1cjaokd5yi5pj&cbrank=3
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Teori: 

Disposition: 

Här nedan följer en presentation av social konstruktionism och de viktigaste punkterna som är 

teorins grundpelare. Jag har valt att lägga även diskurspsykologi som är den valda metoden 

under Teori med motivering att social konstruktionism och diskurspsykologi är lättast att 

förstå när de kan integreras med varandra. 

 

Social konstruktionism: 

Det finns ingen självklar och allmän definition av social konstruktionism utan det skiljer lite 

mellan olika forskare hur dessa väljer att definiera social konstruktionism som teori.  Burr 

(2001:2-5) däremot räknar upp fyra stycken punkter som är gemensamma för de forskare som 

kallar sig för social konstruktionister och dessa punkter ska följas. Den första punkten är att 

ställa sig kritisk till de grundläggande antagande i världen som upplevs som självklara. Det 

betyder att forskaren bör ifrågasätta delar av den kunskap som anses grundläggande t.ex. som 

att människor består av två stycken kön, man eller kvinna. Ifrågasättandet är framförallt 

utifrån att den kunskap som är allmänt känd sägs bygga på objektiva observationer av världen 

medan social konstruktionism ifrågasätter om det är möjligt att genomföra objektiva neutrala 

observationer, eller kan det vara så att människor ser det som vi väljer att se?  
Den andra punkten är de två olika aspekter som människor använder för att göra världen 

begriplig, dessa två är historiska eller kulturella aspekter. Det fungerar utifrån att människor 

använder sig av kategorier och olika koncept för att göra världen hanterbar. Aspekterna får sin 

betydelse utifrån hur, när och var någonstans i världen som människan lever och därför är 

dessa aspekter alltid relativa. Aspekterna är beroende av sociala och ekonomiska faktorer som 

existerade under en viss tidsperiod, därför är kunskap som uppstår genom historia eller 

kulturella aspekter en produkt och en avspegling av den aktuella tidsperioden. Det innebär i 

sin tur att det sätt som människor förstår en händelse som skett inte behöver vara bättre än hur 

det uppfattades förr i tiden mot hur det uppfattas nu i mån av att vara mer sanningsenligt. Den 

tredje punkten är att kunskap inom social konstruktionism är sedd som en social process då 

det inte finns någon metod som kan studera världen neutralt och objektivt. Det betyder att 

redan existerande kunskap är konstruerad mellan människor i den dagliga interaktionen och 

det är även genom daglig interaktion som ny kunskap konstrueras och uppstår. Det som 

människor ser som sanningar är egentligen det nuvarande sätt som vi använder för att förstå 

världen och det i sig är en produkt av sociala processer och den interaktion människor delar 

med varandra. Den sista punkten en forskare bör dela för att se sig själv som en 

socialkonstruktionist är att det finns möjlighet till många sociala konstruktioner av världen. 

De olika konstruktionerna som finns påverkar i sin tur hur människor väljer att se på världen 

och hur deras handlande i världen kan förändras av en ny konstruktion. När det sker en 

förändring och nya konstruktioner tar sin form i världen leder det till att människor förändrar 

vissa sociala handlande och skapar nya handlingsmönster medan andra handlingar upphör. Ett 

exempel på en sådan förändring är hur alkoholister tidigare uppfattades som brottslingar till 

dess att vi nu idag ser dem som offer för en kraftig drog. Istället för att låsa in alkoholister i 

fängelset som skedde förut ger vi idag vård till alkoholisten för att de förhoppningsvis ska bli 

fria från sitt beroende av alkohol. Detta visar på hur en ny konstruktion leder till förändringar 

i människors handlande och i exemplet sker det nya handlandet i form av ge alkoholister vård 

medan handlingen att sätta dem i fängelse har upphört (Burr 2001:2-5) 
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Diskurspsykologi: 

Anledningen till att jag har valt diskurspsykologi är att den metoden är mest lämplig för mitt 

ämne då diskurspsykologi syftar till att undersöka hur människor använder sig av språket för 

att konstruera verkligheten. Den syn inom diskurspsykologi som jag valt att använda är det 

interaktionistiska perspektivet som bygger på konversationsanalys och etnometodologi 

(Jørgensen & Phillips 2008:104). Som diskurspsykolog är jag intresserad av vardagsdiskurser 

framförallt människors aktiva användande av diskurser som en källa för att fullfölja sociala 

handlingar i specifika kontexter av en interaktion (Jørgensen & Phillips 2008:20–21). 

Däremot är en diskurspsykolog med inriktning mot det interaktionistiska perspektivet inte 

intresserad av att undersöka om det finns någon länk mellan sociala och kulturella processer 

och strukturer.  

 

Analysen inom diskurspsykologi koncentreras kring handlingsorienterad text och tal i en 

social interaktion. Forskaren analyserar människors konversationer som ett sätt för att ge 

uttryck för personens sätt att uppfatta världen. Därför är det av stor vikt att forskaren håller en 

distans till sin egen uppfattning av världen och enbart använder det empiriska materialet för 

att få fram en förståelse och förklaring av hur den personens ger sitt uttryck för sin 

uppfattning av världen (Jørgensen & Phillips 2008:104–105).  

 

En diskuspsykolog vill undersöka hur människor bygger upp konversationer och hur dessa 

utvecklas till att passa vid specifika syften, därför menar en diskurspsykolog på att människor 

använder delade kulturella normer som utgångspunkt för att tolka olika repertoarer. 

Repertoarerna i sin tur gör det möjligt för människor att bland annat ursäkta eller rättfärdiga 

sitt beteende, eller att ge en vis version av en händelse, både dessa enbart för att behålla en 

trovärdig hållning i konversationen. Alla människor i samhället använder sig av metaforer och 

olika språkliga knep i en konversation för att framställa händelser eller sig själva på det vis 

som är önskvärt, därför är repertoarer inte något som bör ses som karaktärsdrag hos en individ 

(Burr 2003:126–127). Diskurspsykologi tar samma ställning till förnekande av att vårt språk 

är en representation av våra egentliga interna mentala tillstånd så som olika känslor, religiös 

tro, minnen eller attityder precis som social konstruktionism (Burr 2003:16–17). 

 

Språk: 

Diskursanalys är den metod som syftar till att studera språk och hur människor använder 

språket. Med andra ord är en diskursanalytiker intresserad av att undersöka språket i 

användning där analytikern letar efter mönster som kan urskiljas i språket. Språket kan 

förklaras som en helhet där olika delar av språket kan plockas ner i mindre enheter och ord 

eller fraser kan bytas ut och sättas ihop annorlunda beroende på vad det är som personen vill 

uttrycka. Den syn av språket som precis beskrivits ser språket som ett verktyg som människor 

använder sig av för att kunna kommunicera med varandra och ge uttryck för olika meningar 

och handlanden. En svårighet med diskursanalys är att språket är så pass förändlig och 

ständigt uppdateras med nya ord, vilket skapar svårigheter att se språket som statiskt.  Ett 

exempel på hur språket förnyas är de slangord som snabbt etableras sig i språket under en kort 

period för att sedan försvinna. Hur människor använder språket och vad det ger uttryck för är 

det därför väldigt förändlig (Wetherell, Taylor, & Yates 2001:5-6). Som tidigare nämndes är 

språket ett sätt för människor att uttrycka något som t.ex. ett uttryck för handlande. Därför bör 

en diskursanalytiker alltid ta hänsyn till den situation och händelse varvid språket tar sitt 

uttryck. Det finns fyra olika inriktningar inom diskursanalys varav diskurspsykologi är en av 
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dessa som tar större hänsyn till den kontext där språket undersöks och inom vilket ämne det 

tar sitt uttryck. Det är framförallt den inriktningen som är intressant i min uppsatts där 

fokusen ligger på att hitta mönster i hur språket används inom ett visst ämne, i mitt fall synen 

på självmord (Wetherell, Taylor & Yates 2001:7). När det gäller användandet av språket ser 

diskursanalytiker att människor genom språket skapar representationer och konstruerar 

verkligheten. Det betyder givetvis inte att verkligheten inte existerar oberoende av människor 

utan det innebär snarare att verkligheten får sin mening genom att vi tillskriver den diskurser 

– annars ter sig verkligheten inte begripligt för oss människor (Jørgensen & Phillips 2008:8-9) 

Språket formar även människors syn av den sociala världen inklusive människors identitet 

likaväl som att det har betydelse för våra sociala relationer och vårt sätt att göra världen 

förståelig (Jørgensen & Phillips 2008:96). När det sker förändringar i diskursen innebär det 

automatiskt förändringar i vår värld. Det innebär att när en diskurs förändras t.ex. att något 

tilläggs i den redan existerande diskursen behöver människor därför anpassa sin sociala värld 

till det nya tillägget i diskursen och därmed sker en förändring i den enskilde människans 

livsvärld (Jørgensen & Phillips 2008:8-9).  
 

Diskurspsykologins syn på attityd:  

Den frågeställning jag finner intressant är hur usenet gruppens medlemmar kan legitimera sin 

syn på självmord som ett accepterat livsval, därför finner jag att det kan handla om en 

gemensam attitydinställning gentemot självmord. Diskurspsykologi ser att attityder skapas i 

samspel med andra människor och inte som inom socialpsykologin där de väljer att se 

attityder som stabila underliggande referenser i individens livsmiljö. Diskurspsykologi menar 

på att samspelet mellan människor skapar dessa underliggande preferenser hos attityderna och 

att dessa därför är mer kontextbundna än vad socialpsykologisk forskning tidigare undersökt 

(Lindblom & Stier 2011:215–217).  

 

I min forskning anser jag att det kan handla om en kontext bunden attityd och att den usenet 

grupp som är aktuell för min undersökning visar upp en gemensam enad attityd gentemot 

omvärlden. Det är främst utifrån de begrepp som har etablerats som ”pro suicide sidor” och i 

det här fallet ”pro suicide grupper” som jag tycker visar på att det kan handla om en eventuell 

gemensam attitydinställning.   

 

Inom diskurspsykologi handlar det inte om att undersöka om dessa attityder och är sanna i den 

bemärkelsen att det finns en objektiv sanning som väntar på att bli upptäckt. Utan dessa 

utsagor, från i mitt fall medlemmarna i den aktuella usenet gruppen, studeras utifrån hur de i 

samspel med varandra använder sig av språket för att konstruera sin verklighet (Lindblom & 

Stier 2011:215–217). Det blir därför i mitt fall i diskussionerna hos den aktuella usenet 

gruppen som medlemmarna deltar i en socialpraktik där de tillsammans med språket hjälper 

till att konstruera en version av verkligheten, därför kan diskurspsykologin aldrig säga att 

språket är passivt utan i högsta grad involverat i en konstruktion av verkligheten. Inom 

diskurspsykologi studerar man hur verkligheten skapas genom språket i ett specifikt 

sammanhang eller inom ett visst ämne (Lindblom & Stier 2011:224–227).  
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Metod: 

Disposition: 

Då min valda metod ligger i Teori delen kommer därför endast en förklaring ske av 

diskurspsykologins metod delar. Först presenteras problematiseringen av etiken och det etiska 

förhållningssätt som arbetet utgått ifrån. Sedan följer några viktiga metodbegrepp inom 

diskurspsykologi. Dessa begrepp och det etiska förhållningssättet fungerar som en inledning 

till det beslut som fattas angående urvalet och insamlandet av datamaterial.  
 

Problematisering av etiken: 

Utifrån det ämne som min c-uppsatts berör krävs det av mig att jag håller en distans till den 

information jag tar del av i diskussionerna hos den aktuella usenet gruppen. En del av 

gruppens diskussioner är väldigt destruktiva och kan i viss mån komma att påverka mig som 

privatperson även då jag inte delar usenet gruppens syn på självmord. Medlemmarna av den 

usenet grupp som undersökts diskuterar kring självmord som accepterat och det upplevs som 

ett fritt val att begå självmord istället för att de bedöms som ett felaktigt beteende. Då usenet 

gruppens hemsida fungerar som en samlingsplats för person som delar en alternativ syn på 

självmord har jag därför stor förståelse för att det aktuella forumet främst är till för personer 

som vill diskutera sina åsikter med andra likasinnade. Min avsikt som forskare är att ta del av 

diskussioner som förs mellan medlemmarna i usenet gruppen för att få en så pass öppen och 

framförallt ärlig inblick i kommunikationen mellan medlemmarna. Att genomföra en intervju 

anser jag hade påverkat resultatet då situationen kan uppfattas som obekväm av den som blir 

intervjuad vilket i sin tur kan påverka att personen svarar annorlunda mot i en miljö där 

personen känner sig bekväm som t.ex. på internet. För att besvara mitt syfte kommer jag 

använda det register som finns av den valda usenet gruppens arkiverade dialoger med redan 

existerande material som inte kan påverkas av mig som forskare. Registret hos den aktuella 

usenet gruppen är noga sorterade utifrån år, månad, dag och är helt intakta i original form. 

Detta ger mig ett material som är fritt från påverkan av min närvaro och dessutom ger det en 

inblick i hur diskussionen förs mellan medlemmarna i deras naturliga miljö.  

 

Utifrån att mitt område är så pass nytt där internet är grunden för insamlandet av mitt 

datamaterial finns det en viss problematik angående hur forskaren ska ställa sig till de etiska 

forskningsprinciperna som är framtagna av vetenskapsrådet och jag har därför använt mig av 

kompletterande material för att få ett heltäckande etiskt förhållningssätt. Jag har följt de 

forskningsetiska principerna men tvingats komplettera på vissa ställen med information 

framtagen av Association of internet Researchers (AOIR) som har ytterligare riktlinjer för hur 

forskaren bör hantera ett datamaterial som utgörs av internet grupper, forum eller hemsidor. 

 

Forskningsetiska principer: 

Det finns fyra krav som bygger på de forskningsetiska principerna som vetenskapsrådet 

framtagit, dessa bör varje forskare inför en undersökning ta hänsyn till. Det första av dessa 

krav är informationskravet som innebär att forskaren skall informera deltagarna om vad som 

är syftet med undersökningen. Dock skiljer sig dessa principer beroende på om forskningens 

deltagare är aktiva eller passiva i undersökningen (Forskningsetiska principer:7-8). I mitt fall 

är deltagarna passiva då de själva inte deltar eller intervjuas i syfte specifikt för 
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undersökningen. T.ex. uppgifter som är hämtade från redan existerande myndighetsregister 

räknas som passivt deltagande och då min information är hämtad från en redan existerande 

usenet grupps register (även om det dock inte är myndighetsregister) ser jag därför deras 

medverkande som passiv. När det gäller de usenet grupper jag ämnar undersöka kommer 

personerna som aktivt deltar i diskussioner att behandlas som auktoriteter i den mån att deras 

texter medvetet och frivilligt har publicerats av personen och därför är texten av offentlig 

karaktär. När personen frivilligt deltar i en usenet grupp är det därför ett minskat krav på att 

erbjuda full anonymitet och att skydda personens identitet då en usenet grupp är till för att 

publicera offentligt material (http://aoir.org/reports/ethics.pdf 2011-05-10:7). 

 

Det andra kravet från forskningsetiska principer är samtyckeskravet som innebär att forskaren 

alltid (med vissa undantag) ska inhämta samtycke från deltagarna i undersökningen 

(Forskningsetiska principer:9-11). Jag har noga funderat över samtyckeskravet inför min 

undersökning men valt att ta avstånd ifrån att inhämta samtycke hos de personer som passivt 

deltar i min undersökning, dels utifrån svårigheter att komma kontakta de aktuella personer då 

jag inte har några kontaktuppgifter förutom de figurerande namn som används i usenet 

gruppernas diskussionsforum. Dessutom är en usenet grupp av en offentlig karaktär som jag 

beskrivit här ovanför vilket motiverar mitt ställningstagande att ta avstånd från 

samtyckeskravet. Likaså innefattar samtyckeskravet att personer under 15 i Sverige inte får 

delta i en undersökning utan föräldrarnas samtycke (Forskningsetiska principer s9-11) medan 

åldern är minderåriga 12-18 i USA. Då det skiljer mellan Sverige och USA när det gäller vid 

vilken ålder en person får delta i en forskningsundersökning utan föräldrarnas tillstånd har jag 

därför tagit beslutet att inte inkludera personer som i den mån de framkommer är under 18 år i 

mitt urval. Då jag befinner mig på internet i en värld som består av figurerande namn och 

personuppgifter som inte alltid stämmer kan det därför vara svårt att avgöra hur gammal en 

person är, särskilt då jag inte har mer information om medlemmarna än de inlägg som har 

publicerats (http://aoir.org/reports/ethics.pdf 2011-05-10:5). Samtidigt ser jag till min fördel 

att Google har lagt in en varningstext som upplyser om att det är barnförbjudet material på de 

sidor som kommer visas och att detta därför stärker min ställning som forskare att kunna utgå 

från att medlemmarna på usenet gruppen bör vara över 18 år.  

 

Det tredje kravet från forskningsetiska principer är konfidentialitetskravet som innebär att 

deltagarnas uppgifter i undersökningen ska ges konfidentialitet och bör förvaras oåtkomligt 

för utomstående. Kravet innefattar även att varje persons identitet ska avrapporteras på ett 

sådant sätt som försvårar en möjlig identifikation för utomstående (forskningsetiska 

principer:12-13). Som forskare behöver jag ta hänsyn till vad en möjlig identifikation skulle 

kunna skapa för konsekvenser för de inblandade personerna och jag har övervägt detta inför 

varje enskild person som är aktuell i min undersökning. Som tidigare hänvisar jag dock till att 

detta är en usenet grupp där det är lägre krav på att kunna ge full anonymitet för de 

inblandade personerna (http://aoir.org/reports/ethics.pdf 2011-05-10:8). 

 

Det sista kravet är nyttjandekravet som innebär att inte enskilda uppgifter om deltagarna i 

undersökningen får lämnas vidare till tredje part eller publiceras i annat syfte än det som 

forskningsmaterialet insamlades för (forskningsetiska principer:14). När det gäller att lämna 

ut uppgifterna till tredje part är detta absolut inte aktuellt för min undersökning, eller att 

publicera materialet i annat syfte än det som är aktuellt för min undersökning.  

 

Till sist vill jag klargöra att för att besvara mitt syfte och mina frågeställningar har det ingen 

relevans att veta vad som hänt tidigare i medlemmarnas liv för att skapa åsikterna av att 

självmordet är accepterat, det jag är intresserad av är dessa åsikter ifrån medlemmarna i sig. 

http://aoir.org/reports/ethics.pdf
http://aoir.org/reports/ethics.pdf
http://aoir.org/reports/ethics.pdf
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För mig har det stor betydelse i mitt arbete att öppet kunna tillkänna ge den usenet grupp som 

varit aktuell till att skapa det resultat som framkommit uppsatsen, främst utifrån att den 

gemensamma attityden delas av medlemmarna i den aktuella gruppen. Därför vill jag kunna 

visa vilken usenet grupp dessa åsikter kan kopplas till även om deras medlemmar kommer att 

förbli anonyma och deras identitet kommer att vidhållas. Jag har inför uppsatsen noga 

övervägt de eventuella konsekvenser som min undersökning kan medföra för de inblandade 

med de resultat som kan framkomma ur datamaterialet. Då det är ett relativt nytt 

forskningsområde menar jag på att min uppsatts kan bidra till att skapa en större förståelse för 

hur medlemmarna som deltar i den aktuella usenet gruppen ser självmordet som accepterat 

och legitimerat när de flesta andra människor delar en annan åsikt. 
 

Diskurspsykologins syn: 

Reflexivitet: 

Diskurspsykologi ser precis som övriga inriktningarna inom diskursanalys att deras 

sammanställda och genomförda undersökningar endast utgör en diskursiv konstruktion. Det 

innebär att en genomförd undersökning inte bör ses som den enda möjliga versionen av 

världen utan att den endast är en version av flera möjliga. Detta är utifrån att vetenskap är 

sedd som produktiv och inte en avspegling av det egentliga objektiva sanning och 

verkligheten som finns ”därute”. Forskaren behöver ta hänsyn till hur dennes egen 

personlighet kan ha en viss påverkan på de inblandade i undersökningen och motivera de 

beslut som tagits i undersökningen (Jørgensen & Phillips 2008:116–118). För att uppnå 

reflexivitet krävs det av forskaren att denne håller en viss distans till sitt arbete och det är en 

av de frågor som diskursanalysen brottas med om huruvida det går att separera forskaren från 

dennes arbete. Många diskursanalytiker hävdar att en sådan separation är omöjlig utifrån att 

forskaren påverkar världen lika väl som att världen påverkas av forskaren. Därför menar de på 

att det är omöjligt att genomföra en sådan separation. Om forskaren däremot är medveten om 

sin egen roll och hur den kan påverka materialet så underlättar det för att forskaren att kunna 

ta ett steg tillbaka och betrakta sin roll utifrån med ett mer distanserat förhållningssätt 

(Wetherell, Taylor & Yates 2001:17). 
 

Reproduktionsförmåga: 

Det som forskaren bör sträva efter inför varje undersökning är att uppnå 

reproduktionsförmåga. Vid god reproduktionsförmåga innebär det att en annan forskare kan 

genomföra en liknande undersökning, med ungefär samma datamaterial och få ett resultat som 

överensstämmer med det som framkommit i den tidigare undersökningen. Därför är det av 

stor vikt att forskaren behåller en distans till sitt arbete och detta är främst för att inte påverka 

materialet i undersökningen, vilket skulle äventyra reproduktionsförmågan (Wetherell, Taylor 

& Yates 2001:16). 

 

Då mitt datamaterial utgörs av existerande register från usenet gruppen alt.suicide.holiday, 

sker ingen påverkan på mitt datamaterial utifrån min roll som forskare då jag enbart 

observerar ett redan existerande material. Därför kan inte min närvaro påverka hur 

medlemmarna på a.s.h formulerar sina tankar och inlägg vilket med andra ord innebär att en 

annan forskare mycket väl kan använda exakt samma datamaterial som jag använt i 

undersökningen. Skillnaden i mitt arbete som påverkar reproduktionsförmågan är den 

tolkning som genomförts av materialet och det teman som framställts i analysen. Dessa 
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kommer till stor del av avspegla min roll som forskare och hur jag har valt att tolka det valda 

datamaterialet, däremot utan att för den delen påverka datamaterialet. 

 

Urval: 

Hur stort urval som är nödvändigt i en undersökning inom diskurspsykologi är beroende av 

den aktuella frågeställningen, dock brukar en rekommendation vara att använda en mindre 

mängd text och det innebär ofta ett mindre urval. Texterna behöver bearbetas och läsas flera 

gånger, därför är analysprocessen långdragen och tar lång tid. Analysprocessen bör inte jäktas 

fram och för att utnyttja tiden bidrar till att underlätta processen om textmängden är mindre. 

Anledningen till att det räcker med ett litet urval inom diskurspsykologi är att fokusen ligger 

på att finna mönster i hur språket används och det mönstren finns att finna även i ett mindre 

urval. Om urvalet utökas ger det en större mängd text för forskaren att bearbeta men det 

behöver inte i sin tur innebär att det ger forskaren mer information till analysen. Så länge en 

motivering sker från forskarens sida angående urvalet och att det kopplas till både den 

aktuella frågeställning och den valda metod så finns det inga begräsningar som avgör vad som 

är rätt eller fel inom diskursanalysens urval (Jørgensen & Phillips 2008:120).  

 

För att finna ett hållbart system till att söka efter datamaterial valde jag usenet gruppen 

alt.suicide.holiday (a.s.h) som varit aktiv i 21år och dessutom är en av de mest kända 

grupperna med en alternativ syn på självmord som fått publicitet i samband med att personer 

begått självmord runt om i världen. Då gruppen varit aktiv under så många år är det en 

omöjlighet att välja ut ett årtal eller en månad ur deras register och bearbeta diskussionerna 

för att kunna besvara mitt syfte. Ett år kunde bestå av över 40000 inlägg och en månad hade 

allt ifrån 5-18000 inlägg. Den metod som jag fann mest lämplig för att få ett bra urval var att 

söka i registret på frasen ”why to accept suicide” – formulering var kanske inte den bästa men 

genom dessa ord fick jag fram precis den information jag var intresserad av. En konversation 

som var från 2004 gav flest träffar på mina ord och valdes därför. Den aktuella 

konversationen bestod av 40 stycken inlägg där sex stycken inlägg valdes ut då de var 

relevant till mitt syfte då de gav någon slags förklaring till medlemmarnas åsikter. De sex 

stycken inläggen är skrivna av fem olika medlemmar. Den konversation som utgjorde mitt 

datamaterial utgick från att en person ifrågasatte a.s.h syn på självmord som accepterat och 

beskrev sin syn av a.s.h som en ”pro suicide” grupp som förespråkar självmord. Personen 

påpekade även hur denne ansåg självmordet som en självisk handling som förstör familjer 

utifrån att personen själv hade erfarenhet av en kompis som begick självmord. Vidare 

ifrågasattes hur a.s.h kunde existera som ett forum som såg självmord som den enda utvägen 

när det finns hjälp att få mot självmordstankarna. Den person som startade tråden styrde 

därför mycket av det som skulle komma att diskuteras i tråden utifrån bland annat synen på 

självmord, den själviska handlingen och hur självmord kunde ses och accepteras som den 

enda utvägen. Diskussionen skedde sedan i vis mån att de andra ”riktiga” a.s.h medlemmarna 

(se förklaring i analysen) fick möjlighet till att ge sin syn av det som personen påstod. 

Personen som skrev det första inlägget var alltså den personen som drev konversationen mot 

den riktning som skulle intas medan a.s.h medlemmar besvarad dessa påstående och i viss 

mån skedde ett försvar av a.s.h som grupp. En del av medlemmarna var mer drivande i 

gruppen och skapade ett opinionsbildande gentemot personen som ifrågasatte a.s.h, en av 

dessa personer var pers.1 som jag har valt att använda två stycken inlägg av i analysen. 

Pers.1s inlägg blev väl mottagna av de andra medlemmarna i forumet och fick därav mycket 

positiv feedback då andra medlemmar återkopplade mot pers.1s inlägg. Därför lät jag denna 

person få uttala sig i två stycken inlägg med motivering att det dels var två av de inlägg som 
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innehöll relevant material till mitt syfte och dessutom gav de andra medlemmarna på a.s.h i 

viss mån pers.1 företräde i konversation genom att denna person drev konversationen framåt.  

 

Personen som startade tråden och ifrågasätter självmord står för samhällets syn på självmord 

enligt a.s.h medlemmarna, därför besvaras personens inlägg i konversationen av a.s.h 

medlemmar med ”you” vilket även syftat till resten av samhället med samma syn på 

självmord som personen som startade tråden.  

 

A.s.h som är den valda usenet grupp jag undersökt är känd och tillgängliga över hela världen 

vilket har lett till att de diskussioner som förs mellan medlemmarna är på engelska. Då 

engelska är ett världsspråk och utgör mycket av den kurslitteratur som behandlats i min 

utbildning upplever jag det inte som problematiskt att ha ett datamaterial som är på engelska. 

Det jag behöver ständigt påminna mig om när jag läser diskussionerna mellan medlemmarna 

på a.s.h är att det aldrig går att översätta ord rakt av, då (som jag tidigare nämnde) får orden 

sin innebörd i specifika sammanhang. Som t.ex. vissa ord på engelska betyder helt olika saker 

beroende på hur, när och var det sägs, därför måste jag vara uppmärksam på de översättningar 

jag kommer genomföra för att kunna bearbeta materialet. Däremot kommer jag aldrig att 

översätta citat från medlemmarna på a.s.h då dessa ska stå i sin originalform. När det gäller 

det språkliga bruket på a.s.h förekommer ibland slangord och amerikanska förkortningar- 

något som jag inte heller ser som ett problem då jag själv är väldigt aktiv på internet och insatt 

i de flesta av dessa förkortningars betydelse. De förkortningar som förekommer är dessutom 

vanligt förekommande och vid oklarheter finns det flera hemsidor på internet vars syfte är att 

fungera som en ordlista för de förkortningar som används över internet. 
 

Kodning av materialet: 

Första steget av att analysera materialet utifrån diskurspsykologi sker genom att 

datamaterialet kodas, vilket sker genom att texten läses fler gånger till dess att forskaren kan 

urskilja olika teman i texten. Texten delas in i stycken där forskaren kan se att delar av texten 

bildar kategorier, vilket underlättar för att göra materialet hanterbart. Målet är att hitta teman 

dels som utgår från den teoretiska begreppsramen likaväl som att kodningen är till för att hitta 

nya teman i texten. En del av de teman som var aktuella till en början kommer att strykas 

medan nya teman kommer att växa fram. En teknik för att finna olika teman är att söka i 

texten efter så kallade kritiska punkter som visar på att interaktionen gått fel. En kritisk punkt 

kan visa på konflikter mellan olika diskurser som person använder eller tar stöd i när personen 

talar. Ett tecken på en kritisk punkt är när det sker upprepningar i interaktionen av tidigare 

sagda saker. Ett annat sätt att bearbeta texten är att söka efter pronomen t.ex. när texten byter 

från ”jag” till ”vi” vilket tyder på att subjektsposition i en diskurs har förändrats till en annan 

(Jørgensen & Phillips 2008:124–125). En subjektsposition innebär förväntningar på hur en 

person bör tala, agera eller reagera utifrån den givna situationen som personen befinner sig i. 

Personen blir adresserade till något t.ex. en dotter, en patient när personen går till läkaren eller 

en gäst när vi är på fest. Personen själv märker inte hur subjektspositionerna förändras och 

ibland kan personen även slitas mellan dessa subjektspositioner vilket skapar problem för 

individen då den befinner sig i två diskurser samtidigt som står i konflikt med varandra 

(Jørgensen & Phillips 2008:40–41)  
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Resultat:  

Disposition:  

Här nedan följer en analys av mitt datamaterial där analysen är uppdelad i tre delar. Först 

behandlas en analys av konversationen i sig som skedde i a.s.h forum och hur den kan 

förklaras utifrån att det är en medierad interaktion. Den andra delen är en analys av hur a.s.h 

beskriver sin syn av självmordet som accepterat och hur beteendet legitimeras, där analysen är 

indelad i övergripande teman som belyses med citat från personerna i mitt datamaterial. Efter 

analysen följer en kort sammanfattning av de övergripande temana. Del tre av analysen berör 

den gemensamma attityden till självmord som delas av medlemmarna på a.s.h. Till sist 

presenteras det slutgiltiga resultat som framkommit i uppsatsen både gällande legitimeringen 

av självmord likaväl som den gemensamma attityden.  

 

Analys av den aktuella konversationen: 

Den aktuella konversation som utgjorde mitt datamaterial har förklarats här ovanför utifrån 

hur urvalsprocessen genomfördes och vilket innehåll som materialet bestod av.  Det som 

kommer att belysas nu är konversation i sig och hur den fungerade mellan medlemmarna på 

a.s.h. Kommunikationen mellan medlemmarna sker i den medierad interaktion och den 

konversation som kom att studeras i det här arbetet sträckte sig mellan den 29juli och den 

2augusti, totalt fem stycken dagar. Den medierade interaktionen kännetecknas av att den inte 

är rumsligt eller tidsmässigt bunden vilket stämmer väl in på den aktuella konversationen. 

Konversationen besvarades med nya inlägg under helt olika tider på dygnet, vissa inlägg 

skrevs mitt i natten, en del på morgonen och andra mitt på dagen. En del av inläggen 

besvarades relativt snabbt i den mån att det inte skilde tidsmässigt så lång tid mellan inläggen, 

medan andra medlemmar besvarade inläggen först efter flera timmar. Något som ytterligare 

visar på att kommunikationen inte var tidsmässigt bunden i a.s.h forum då den sträckte sig 

över flera dagar och dessutom följde inget ”svar på tal” som sker i ansikte till ansikte 

interaktion. Att konversationen inte var rumsmässigt bunden märktes dels på att 

medlemmarna alltid hade en presentation genom sitt nickname och när ett nytt inlägg 

publicerades av en medlem visades samtidigt det inlägget som besvarades, vilket gav 

möjlighet för de andra medlemmar att kunna följa med i konversationen angående vem som 

hade sagt vad till vilken person. Innan konversationen påbörjades skedde därför ett informellt 

utbyte i form av en presentation genom personernas nickname och dessutom en upprepning av 

den konversation som besvarades då det kunde skilja några timmar sedan inlägget som 

besvarades var publicerat. Att personerna väljer att diskutera känsliga ämnen som självmord 

är framförallt utifrån anonymiteten som internet erbjuder då även om det förekommer ett visst 

informellt utbyte mellan medlemmarna så förblir dessa personer ändå anonyma gentemot 

varandra i den mån att de saknar fysiska kroppar. 

 

Analys av synen på självmord: 

Valet: 

Efter att ha läst texten ett flertal gånger började jag se att vissa teman kunde urskiljas ur 

texten, det första temat beskriver en valmöjlighet. Det finns beskrivet hos de fem 
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medlemmarna av usenet gruppen alt.suicide.holiday (a.s.h, ash) att det finns ett val mellan 

livet och döden. Valet som är det övergripande temat har sedan brutits ner i två stycken 

punkter, synen på livet och synen på döden. Den första punkten synen på livet, beskrivs av 

medlemmarna på a.s.h som ett helvete. Livet beskriv som ett helvete att leva och att existerar 

har ingen betydelse längre för dessa personer. Livet består inte av någon glädje utan beskrivs 

av medlemmarna som ingenting, livet är det,”ingenting” annat än ett innehållslöst lidande.  En 

av medlemmarna beskriver hur denne har försökt allt möjligt i form av metoder för att få en 

mer positiv livssyn av livet. 

 

”I have tried almost everything from acupuncture to Zoloft. I have gone through YEARS of 

therapy and untold amounts of money for what? *NOTHING*” (pers.1) 

 

Pers.1 har prövat allt, alla metoder som finns tillgängliga för att finna viljan till att leva. Under 

flera år har denne person lagt ofantligt mycket pengar för att förändras men kommit fram till 

INGENTING. Det borde finnas en glädje i att leva medan personerna på a.s.h inte kan dela 

den uppfattningen. Pers.1 kunde inte få den positiva synen på livet som de andra människorna 

verkar uppleva. För medlemmarna på a.s.h beskrivs att leva som att lida medan det samtidigt 

framkommer att personerna är medvetna om att deras syn på livet som lidande inte delas av 

andra människor. 

 

”For some people, the ”triumphant inner peace and happiness bus” doesn’t run where we 

live. Hell, if it even exists in our world. I know for a fact it doesn’t exist in my world” (pers.1) 

 

Personen beskriver en medveten konstruerad syn även om den är sarkastisk av hur andra 

människor uppfattar livet utifrån glädjande och fridfullt, samtidigt som det framgår att i deras 

värld, (de självmordsbenägna och de som befinner sig på a.s.h) inte delar den synen. 

Medlemmarna använder gärna frasen ”bus” som en metafor t.ex. ”catch the bus” som inte går 

att översätta till svenska med samma innebörd. Den innebörden jag kan ge till hur 

medlemmarna av a.s.h använder frasen ”bus” är som en väg. Det finns ingen väg till lyckan i 

livet för medlemmarna på a.s.h då det redan bestämt sig för att avsluta livet, om det ens 

existerar något som heter lycka i deras värld. Det som personen uppmärksammar är att denne 

och andra personer i samma situation lever i en annan värld än resten av de övriga 

människorna i samhället. Hos pers.1 existerar inte en möjlighet att finna ett mer glädjefullt liv.  

 

” I neither want nor need a happy place. I’m not looking for the meaning of life” (pers.1) 

 

Pers.1 vill inte hitta glädjen eller uppleva en mer positiv livssyn och letar inte efter meningen 

med livet. Livet beskriver medlemmarna som jag tidigare  nämnt som ingenting, det är 

innehållslöst och när personen bestämt sig för att inte vilja leva har det inte heller någon 

önskan om att ”få livet tillbaka”. Livet är en valmöjlighet för medlemmarna på a.s.h och livet 

är inte ett självklart val för dem som det är för andra människor i västvärlden. Det finns 

personer som vill ifrågasätta livet som det enda självklara valet och det är dessa personer som 

samlats på a.s.h där det har en möjlighet till att diskutera kring dessa tankar. 

 

”Life is the default option. This is the great assumption of the western civilization. But some 

people question this assumption. That’s why we have ash.” (pers.2) 

 

Pers.2 beskriver hur en del människor ifrågasätter livet som den enda självklara valet och att 

det är därför som ”vi” har forumet a.s.h. Först säger pers.2 att en del människor vill ifrågasätta 

livet som det självklara valet till att sedan formulera om sig till att säga att ”vi” har a.s.h vilket 
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tyder på en identifiering av sig själv med de personer som ifrågasätter livet som enda valet. 

Likaså talar pers.2 om att det är västvärlden som ser livet som det enda valet utan att nämna 

andra delar av världen. Det finns en tydlig medvetenhet hos medlemmarna på a.s.h angående 

hur de borde se på sitt liv enligt omvärlden. Livet borde uppfattas som underbart men en 

person med självmordstankar eller en person som ifrågasätter livet som enda valet vill inte se 

livet från en annan synvinkel än den dystra enligt dem korrekta konstruerade synen på livet.  

 

Sammanfattningsvis beskriver medlemmarna livet som ett innehållslöst lidande som ter sig 

meningslöst. Det finns en valmöjlighet som inte behöver innebär att livet är det självklara 

valet och inte heller bör se som det enligt medlemmarna på a.s.h. En sista viktig punkt är att 

det finns en medveten syn på hur de självmordsbenägna personerna bör se på livet men dessa 

personer vill inte se livet på det sätt som andra människor väljer att se det, att tvinga dessa 

personer till att omvärdera livet som positivt leder till ett avståndstagande hos medlemmarna. 

De självmordsbenägna personerna vill inte finna någon glädje eller mening med livet utan de 

sker identifiering med personer som delar samma i frågandesättande tankar kring att livet inte 

borde ses som det enda självklara valet.  

 

Den andra punkten är hur medlemmarna på a.s.h beskrev synen på döden. Döden beskrivs 

som en lösning på de problem som finns i den självmordsbenägna personens liv, då livet är 

problematiskt att leva framstår döden som den rätta lösningen på ”problemet”. Citat här 

nedanför beskriver hur personen ser döden som slutet på en väldigt lång väg. 

 

”I don’t find this place sick or sadistic. For me, this is the end of the line. I *HAVE* tried 

virtually everything that I could live with insofar as effects, pain, etc….If I wanted alternatives 

I would go to happy.happy.joy.joy for lovies and hugsies.” (pers.1) 

 

Pers.1 anser inte att forumet är en sjuk och sadistisk plats vilket andra utomstående människor 

verkar uppfatta forumet som. Om personen ville ha alternativ till döden- alltså se livet 

meningsfullt skulle denne vända sig till andra forum. Döden beskrivs som slutet av en väldigt 

lång väg för de personer som levt under en längre tid med självmordstankar men fortfarande 

är det en valmöjlighet att låta döden inträffa. Det är inte ett självklart val att leva för dessa 

personer som jag beskrev i punkten ovanför men det betyder inte heller att döden är det rätta 

valet men för en person som prövat ALLT och inte finner andra alternativ är självmord den 

sista utvägen.  

 

”ash recognizes that, as there is the option of life, there is also the option of death” (pers.2) 

 

Att välja mellan livet och döden är inte ett självklart val för medlemmarna av a.s.h, likaväl 

som att livet är ett val är döden också ett alternativ. Att döden är en valmöjlighet hos a.s.h 

men inte hos de flesta andra människor handlar enligt a.s.h om attitydinställningen till döden. 

De menar på att samhället har svårt för att acceptera döden och att detta i sin tur är 

anledningen till att självmord är oaccepterat (Jag kommer återvända till den här punkten under 

nästa rubrik samhällets syn på självmord), medan a.s.h medlemmar ser döden som accepterad 

och har en förståelse till att valet att dö kan utgöra en alternativ lösning. Livet och döden 

beskrivs som filmen Matrix där verkligheten inte är vad den ser ut vara, livet framstår som en 

illusion i filmen och en av medlemmarna hur denne ser på att leva. 

 

”I don’t choose to live in the matrix. It’s not a matter of accepting, it’s a matter of being. I 

wish not to be.” (pers.1) 
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Pers.1 beskriver att den inte valt att leva i illusionen kring att se verkligheten och att det inte 

handlar om en önskan om att dö i sig utan egentligen är döden ett uttryck för en önskan om att 

inte finnas. Det handlar inte om att acceptera livet eller acceptera döden utan det som 

personen beskriver är en önskan om att inte vara, inte existera.  

 

Sammanfattningsvis är döden beskriven som en önskan om att försvinna från jorden, att 

upphöra att existera. Samtidigt finns det svåra känslor för personen att hantera i att veta att 

döden kanske är den enda utvägen för att slippa lidandet som medlemmarna på a.s.h beskriver 

som livet. Döden är ett val precis som alternativet att leva och medlemmarna beskriver inte en 

önskan om att dö utan de ger utryck för en önskan om att inte finnas kvar. Flera av 

medlemmarna har prövat allt i form av olika metoder för att finna alternativ till döden men till 

slut finns endast självmordet kvar som den enda utvägen.  

 

Samhällssynen: 

Det andra övergripande temat har jag valt att kalla samhällssynen som jag delat in under två 

olika punkter. Då a.s.h syn på livet och döden har problematiserats i det tidigare stycket 

ovanför, visar det på stora skillnader mot de så kallade ”pro lifers” som menar att livet är det 

enda valet utifrån att de inte känner till en annan möjlighet eller behöver fundera kring ett 

annat alternativ. A.s.h menar på att ”pro lifers” är alla andra som inte delar a.s.h synsätt av att 

ifrågasätta livet som det enda valet, och därför har jag valt att istället för att använda ordet 

”pro lifers” använt mig av ordet samhället. Då a.s.h är en minoritetsgrupp av samhället (i och 

med att de flesta människor i samhället inte ser döden som ett alternativ eller en valmöjlighet) 

betyder det att samhället består av nästan enbart ”pro lifers” enligt a.s.h konstruktion av 

samhället. Därför kommer ordet samhället användas för att tydliggöra att detta innefattar alla 

andra människor som inte delar a.s.h synsätt. Den första punkten är hur medlemmarna på 

a.s.h konstruerar samhällets syn på självmord och den andra punkten har jag valt att kalla vi 

och ”de andra”. Individernas erfarenheter av samhället och hur detta i sin tur lett till 

konstruktionen av samhället syn på självmord har skapat en stor klyfta där samhällets 

invånare blir beskrivna som ”de andra” med förakt, medan känslan av vi – som har 

självmordstankar och vi befinner oss på a.s.h har vuxit starkare. Den första punkten är hur 

medlemmarna på a.s.h konstruerar samhällets syn på självmord vilket beskrivs av 

medlemmarna som att samhället består av så kallade ”pro lifers” som förespråkar livet för att 

det är det enda val som de känner till. I citatet här under besvarar pers.2 ett inlägg från den 

person som startade konversationen med att ifrågasätta a.s.h självmordet som det enda valet. 

 

”of course it is not the only answer. it is a possible answer. Pro-lifers don´t understand that 

life, too, is a possible answer. they believe life is the only answer, the mandatory answer” 

(pers.2) 

 

De flesta människor i samhället enligt a.s.h konstruktion ser det som självklart att leva och 

behöver inte ifrågasätta livet då de trivs med att leva. Livet är ett möjligt svar precis som 

döden medan ”pro lifers” ser livet som det enda svaret. Självmord är otänkbart för de flesta 

människor och den frasen som medlemmarna på a.s.h använder när de konstruerar hur 

samhället ser på självmord och den självmordsbenägna personen är det klassiska uttrycket 

”det finns hjälp att få”. Här nedan följer ett citat där en av medlemmarna på a.s.h. beskriver 

den syn som medlemmarna konstruerat angående samhället syn på personer som är 

självmordsbenägna. Återigen besvarar pers.2 ett inlägg som är skrivet av personen som 

startade tråden och som också kommer till att representera samhället.  
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”You are the victim of psychiatric indoctrination. “Suicide is a treatable disease. There is 

hope: there is treatment. Science makes progresses”. We know the story…” (pers.2) 

 

Den självmordsbenägna personen (vilket inkluderar medlemmarna på a.s.h) konstrueras enligt 

a.s.h av samhället som att de delar en psykisk ohälsa, en sjukdom. En självmordsbenägen 

person borde inte ge upp sitt liv och låta döden inträffa, personen borde söka hjälp och få 

behandling som får personen att må bättre då vetenskapen ständigt gör nya framsteg. 

Samhället enligt a.s.h konstruktion anser att självmord är oaccepterat utifrån att det finns ett 

tabu kring döden och att det är kulturellt sett som skamligt att begå självmord. Egentligen 

handlar det dock om att samhället har svårt att acceptera döden och att ha en naturlig 

attitydinställning till döden menar a.s.h i sin konstruktion av samhället.  

 

Självmord har enligt a.s.h samhället valt att se som en självisk handling och en del av 

medlemmarna accepterar att det kan uppfattas som en självisk handling då personen inte tar 

hänsyn till anhöriga eller hur det påverkar anhöriga till personen. Samtidigt menar a.s.h att de 

har rätt att ta ett själviskt beslut eftersom människor dagligen tar beslut utan att ta hänsyn till 

andra. Att en självisk handling alltid är sedd som negativ av samhället belyses enligt hur a.s.h 

konstruerat sin syn av samhället. 

 

”Selfishness is not necessarily a bad thing. People make life decisions all the time for 

inherently selfish reasons- decisions which may have a major impact on others- but we 

recognize that everyone has the right to make these decisions anyway”(pers.3) 

 

A.s.h medlemmar menar att en självisk handling inte alltid behöver vara negativ och att de har 

rätt till en självisk handling då människor tar beslut som påverkar andra dagligen men ändå 

fortsätter människor att ta beslut till sin egen fördel. Då medlemmarna på a.s.h tidigare 

beskrivit hur de upplever deras liv som ett rent helvete menar de på  att de har rätt att själva 

bestämma om de vill begå självmord utifrån att enskilda beslut alltid påverkar andra personer. 

Andra medlemmar reagerar kraftigt mot att självmord uppfattas som en självisk handling och 

ställer sig frågande till hur någon kan mena att det är en självisk handling att inte se någon 

annan utväg än att ta sitt eget liv. Här nedan beskriver en av personerna hur denne ser på att 

självmord ses som själviskt (you, som omnämns i texten är som tidigare representerat av en 

person som ifrågasätter synen på självmord och samtidigt representerar den konstruktion 

medlemmarna delar angående samhällets syn) 

 

” How dare you grade people who wish to disappear from this earth with moral 

qualifications such as “selfishness””?(pers.5) 

 

Det finns en delad uppfattning hos medlemmarna på a.s.h om det ses som accepterat att kalla 

ett självmord för en självisk handling. Vissa menar på att en självisk handling inte behöver 

vara negativ och som jag tidigare nämnde under temat valet diskuterar medlemmarna på a.s.h 

kring att det finns ett val mellan livet och döden och det är upptill individen att ta ett beslut då 

det inte är uppenbart för de självmordsbenägna personerna vilket beslut som är det rätta. 

Pers.5 kan inte förstå hur en person som vill försvinna från jorden kan uppfattas som självisk 

när den inte ser någon annan utväg än att förgöra sig själv. Personen som representerar 

samhället (utifrån a.s.h konstruktion av hur samhället ser ut) menar på att det är en självisk 

handling att ta sitt eget liv och att det inte anses som ett accepterat beslut av samhället i och 

med att det lämnar den avlidnes familj kvar i spillror.  
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En sammanfattning av punkten hur medlemmarna på a.s.h konstruerar samhällets syn på 

självmord är att självmordet konstrueras enligt a.s.h som oaccepterat av samhället. Detta 

grundar sig främst i att samhället valt att se självmord som en självisk handling då det skapar 

konsekvenser för den person som tagit sitt liv vars familj och anhöriga blir lämnade kvar. Det 

finns ett tabu kring att begå självmord vilket a.s.h konstruerar utifrån samhällets onaturliga 

attityd gentemot döden. Att välja döden är under alla omständigheter enligt medlemmarna en 

fördömd handling från samhällets sida. En person som har självmordstankar beskrivs lida av 

en psykisk sjukdom där det finns behandling för att bli frisk och personen borde se till att söka 

behandling istället för att ge upp sitt liv.  

 

Eftersom samhället enligt a.s.h medlemmars konstruktion har denna syn på självmord som jag 

sammanfattat här ovanför har det lett till en gruppering mellan vi och ”de andra” som är 

nästa punkt. ”Vi” består av medlemmarna på a.s.h och de personer som delar 

självmordstankar eller vill se att döden kan accepteras som ett alternativ till livet. ”De andra” 

representeras av de som a.s.h beskriver som så kallade ”pro-lifers” som anser att livet är det 

enda valet. Samhället består enligt a.s.h konstruktion av enbart ”pro-lifers” och det är därför 

samhället utgör ”de andra”, de andra som är inte är likadana som ”vi”. Det finns en 

överdriven nästintill idealisk konstruktion från a.s.h medlemmar angående hur enkelt livet 

fungerar för ”de andra” i samhället, de så kallade ”pro lifers”. Enligt a.s.h konstruktion verkar 

”de andra” aldrig uppleva den sortens problem som en medlem av a.s.h kan uppleva, utan det 

som konstrueras är istället en ideal bild av livet. De stora skillnaderna på hur ”de andra” ser 

på att leva enligt a.s.h konstruktion likaväl som hur ”de andra” ser på döden har lett till att 

skapa en klyfta mellan dem och a.s.h medlemmarna. Medlemmarna identifierar sig och skapar 

en större gemenskap när de delar den gemensamma syn på ”de andra” som en grupp som inte 

förstår dem. ”De andra” resten av människorna i samhället konstrueras som oförstående till 

vad de självmordsbenägna personerna upplever eftersom ”de andra” ser att leva som ett 

självklart val. En medlem av a.s.h ser sig själv som utomstående i förhållande till samhället 

och en av medlemmarna beskriver följande att det finns en klyfta i förståelsen mellan “de 

vanliga personerna” och de som har självmordstankar. 

 

”What the hell do you know about not having another clearer option to end suffering than 

killing yourself?” (pers.5) 

 

”De andra” som utgör resten av samhället kan inte förstå vad den självmordsbenägna 

personen går igenom för känslor och händelser enligt a.s.h och det finns en undertryckt ilska 

hos pers.5 som belyser denna oförståelse. En av medlemmarna på a.s.h i citatet nedan 

konstruerar följande hur samhällets syn på den självmordsbenägna individen visar på klyftan 

mellan ”de andra” och ”vi”. Som jag tidigare nämnt är frasen ”you” ett svar till personen som 

representerar samhället i den här konversationen och ifrågasätter a.s.h syn på självmord. 

Orden har jag valt att stryka under för att belysa för läsaren det som är viktigt med meningen. 

 

”You are just like all the people out there who tried to preach to us about our options, but 

without never really understanding what was going on inside of us.” (pers.5) 

 

Här belyses tydligt klyftan mellan “de andra” och de självmordsbenägna personerna som 

utgörs av “vi”. Pers.5 beskriver hur alla andra människor har försökt att tala om för dem (de 

självmordsbenägna) om deras möjligheter men utan att någonsin förstå hur personerna mår 

och vad som pågår inuti dem. Subjektspositionerna visar tydligt på hur pers.5 ser sig själv 

som en person som inte är en del av samhället i och med att samhället består av alla andra 

människor som inte delar a.s.h syn på självmord. Istället sker en identifiering med gruppen 
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a.s.h och medlemmarna beskriver även klyftorna till ”de andra” människorna i samhället som 

en anledning till att a.s.h finns. Eftersom inga andra människor kan förstå deras tankar ger 

a.s.h de självmordsbenägna personerna en möjlighet till en förståelse hos likasinnade då 

usenet gruppen kan diskutera kring självmord utan att bli bedömda av samhället.  

 

”That’s why this newsgroup exists, so that we can talk among ourselves about what we really 

feel and think, including our suicidal ideations and fantasies without having to listen to 

reformers trying to tell us how bad we are because we refuse to see that life is wonderful end 

there is always a better solution!”(pers.5) 

 

Klyftorna mellan “vi” de självmordsbenägna som befinner sig på a.s.h och “de andra” 

markeras tydligt i texten då personen beskriver att “vi” har a.s.h för att kunna tala med 

varandra om vad vi egentligen känner och tänker. Eftersom ”de andra” i samhället inte delar 

a.s.h syn på självmord väljer a.s.h att diskutera ensamma utan att behöva höra hur andra 

människor tycker att deras syn på självmordet som accepterat är felaktig. På a.s.h får 

medlemmarna dela sina tankar utan att behöva förklara eller försvara sina åsikter och utan att 

någon försöker omvända deras åsikter. På forumet finns ingen som fördömer medlemmarnas 

åsikter eller menar på att det är dåliga personer för att de delar en annan syn på livet än vad 

som är accepterat i samhället.  

 

En sammanfattning av punkten ”vi och ”de andra” visar på hur den självmordsbenägna 

personens syn på självmord gentemot den konstruktionen av samhället som medlemmarna 

beskriver, har lett till stora klyftor mellan de två grupperna. ”De andra” konstrueras som alla 

människor som inte är självmordsbenägna och inte funderar kring självmord som ett 

alternativ. ”De andra” konstrueras som oförstående till den självmordsbenägna personens sett 

att se livet och döden som en valmöjlighet. Vilket i sin tur lett till ett ”vi” som består av 

medlemmarna på a.s.h inklusive självmordsbenägna personer. Det har lett till en ökad känsla 

av gemenskap på forumet a.s.h och det är framförallt samhällets syn på självmord som 

oaccepterat som lett till att självmordsbenägna personer väljer att diskutera sina tankar på 

forumet där de har möjlighet att tala med likasinnade. Genom a.s.h kan personerna diskutera 

sina tankar utan att bli dömda eller missförstådda av samhället då de som befinner sig på 

forumet förstår varandra till skillnad från ”de andra” i samhället. 

 

A.s.h syn på självmord: 

Det tredje temat som kunde urskiljas i texten var hur medlemmarna på a.s.h ger sin 

beskrivning av självmord. Framförallt beskriver flera av medlemmarna att självmord bör 

vara ett accepterat individuellt val och det borde accepteras och respekteras av samhället om 

en individ beslutar sig för att ta sitt liv. Flera av medlemmarna betonar att självmord inte 

borde vara den enda utvägen utan att det endast är ett möjligt alternativ bland flera andra 

alternativ. Personen som startade tråden på forumet med att ifrågasätta a.s.h som forum menar 

på att medlemmarna inte bryr sig om varandra och att den attityden skulle kunna förändras. 

 

”Care for people who don’t want to be cared about, or who want to be cared about in other 

ways than you care? You are naive….there are people who spent years in psychiatric 

hospitals, who tried lots of treatment and suffered in the meanwhile, and the still want to 

commit suicide, or at least consider this to be a viable option. Who are you to tell them that 

they are wrong, that you know their needs better than they know?”(pers.2) 
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Pers.2 förstärker hur självmordet beskrivs av medlemmarna som ett individuellt val utifrån att 

ingen annan kan känna personen bättre än vad personen känner sig själv och att det därför 

måste vara ett individuellt beslut om självmord är rätt för varje enskild individ. Att bry sig om 

en person menar samhället enligt a.s.h konstruktion är att förhindra en person från att begå 

självmord. Pers.2 poängterar att det finns en annan slags omtanke som personerna på a.s.h är 

ute efter att finna än den som samhället kan ge dessa personer. A.s.h poängterar att det finns 

personer som behandlats under flera år för psykiska problem som lidit under tiden de prövat 

olika metoder och ändå vill de begå självmord eller i alla fall se att självmord är ett möjligt 

alternativ. Så hur kan en annan person tala om för dem (de personer som ser självmord som 

accepterat livsval) hur de ska besluta om sina liv? Hur kan en annan person bestämma att 

självmord är ett dåligt val och fel beslut för den individen? Det gäller att fatta rätt beslut och 

om självmord uppfattas som det bästa valet vill a.s.h se att samhället lär sig att acceptera 

detta. Att ta sitt liv är ett sätt att ta kontroll över ett annat okänt slut och samhället borde 

kunna acceptera beslutet istället för att se självmordet som ett dåligt val. 

 

”It shouldn’t really be consider the only option and I don’t think too many here would express 

it that way. It’s much more apt to decide if it’s the best option. As suicide is essentially just 

taking control of an otherwise unknown ending, it’s extremely hard to say that it is 

fundamentally a bad option unless you are a severely misguided religious or natural law 

(bloody hell, that was a stupid recent episode) loony.” (pers.4) 

 

Självmord är ett sätt att ta kontroll över ett annat okänt slut menar pers.4 så hur kan det 

uppfattas som ett dåligt val så vida det inte finns religiösa aspekter. Att begå självmord är ett 

sätt för individen att återfå kontrollen över sitt liv då den verkar saknas i de nuvarande 

tillstånden som de självmordsbenägna personerna befinner sig i. Därför beskriver 

medlemmarna av a.s.h självmord återigen som ett individuellt val som är upp till varje enskild 

individ. De menar på att det inte är rättvist att se självmord som en självisk handling då 

människor dagligen tar beslut som indirekt påverkar andra. Självmord jämförs med att avsluta 

en relation eller att flytta till en annan stad, det är också olika livsbeslut som får konsekvenser 

för anhöriga. Visst är det ett själviskt att beslut att ta självmord, det håller en del av 

medlemmarna med om men samtidigt är i så fall skilsmässa lika själviskt enligt dem. Att 

lämna ett äktenskap efter att varit gifta i flera år får konsekvenser för barnen eller maken men 

samtidigt om det inte finns någon chans att äktenskap blir bättre, hur kan en person då 

klandras för att välja att avsluta det? 

 

” I don’t see that choosing suicide is any more (or less) selfish than choosing divorce. Suicide 

is more extreme, yes; but ultimately it remains the choice of the individual, and they are not 

ethically obliged to consider the impact it will have on others” (pers.3) 

 

Pers.3 menar på att självmord inte är en mer eller mindre självisk handling än att välja 

skilsmässa. Att begå självmord är därför lika själviskt som de andra handlingar vi dagligen 

beslutar om. A.s.h håller med om att självmord är en extremhandling jämfört med andra 

beslut som individen tar och som har konsekvenser för andra personer. Det är ett beslut som 

varje individ själv måste få bestämma och om det visar sig vara det bästa alternativet för 

individen hur kan då någon annan se det beslutet som felaktigt. 
 

Önskan om ett normskifte: 

Efter att framställt både hur samhället enligt a.s.h medlemmars konstruktion ser på självmord 

och även hur a.s.h själva väljer att förklara sin syn på självmord kommer uppsatsen ta upp det 
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sista temat i texten, nämligen önskan om ett normskifte. Då självmord har beskrivits enligt 

a.s.h som individens eget val under framställningen står den starkt i kontrast med samhällets 

syn på självmord som en självisk handling som drabbar familj till den som begått självmord. 

A.s.h menar som jag tidigare beskrivit att problemet projiceras till att finnas hos samhället och 

i deras syn på självmord som oaccepterat då det leder till att familjen till den som begått 

självmord känner skam eller upplever självmordet som oerhört traumatiskt då det inte kan 

förstå hur det kunde ske. Det menar däremot att det som familjen känner efter ett självmord 

inte behöver betyda att självmordet är en felaktig handling utan hur det istället kan vara så att 

problemet ligger hos samhällets inställning gentemot självmord. Om samhället valde att 

acceptera självmord skulle det ta bort konsekvenserna av självmordet som en 

själviskhandling, konsekvenserna skulle av traumatiseras och därmed skulle självmordet 

respekteras. En av medlemmarna jämför med hur homosexualitet ansågs som oaccepterat 

under en lång tid vilket ledde till förödelse för dennes familj, men när det sedan skedde ett 

normskifte (framförallt i västvärlden) ledde det till att homosexualitet accepterat av samhället.  

 

”Compare with homophobia. When homosexuality was not accepted, parents of homosexual 

teenagers were devastated. This does not mean they were right, however.” (pers.2) 

  

Homosexualitet kan jämföras med självmord då personen menar på att samhället än idag ser 

självmord som oaccepterat men det behöver inte betyda att det är ett felaktigt beteende att 

begå självmord. Föräldrar vars barn var homosexuella upplevde en förtvivlan precis som 

föräldrar vars barn tagit sitt liv idag upplever en förtvivlan och känsla av att deras barn tagit 

fel beslut. Om samhället valt att acceptera homosexualitet efter så pass många år av förtryck 

varför skulle det egentligen vara någon skillnad mot självmord. Om det skedde ett normskifte 

skulle anhöriga till den som begått självmord kunna acceptera att det var personen eget val 

och respektera det utan att det skulle vara en traumatiserad händelse. 

 

”If suicide were culturally accepted, then the family and friends would not be so traumatized. 

They would accept suicide as the option of the person who committed suicide and would 

respect it.” (pers.2) 

 

Om ett normskifte skedde skulle ett självmord inte ge sådana traumatiska konsekvenser. Det 

skulle accepteras som individen eget val och därmed respekteras istället för att ifrågasättas, 

vilket är det som indirekt sker idag när ett självmord inträffar. En sammanfattning av punkten 

önskan om ett normskifte är att självmordet inte är ett accepterat val på grund av den 

inställning som samhället har angående synen på livet och döden. Om ett normskifte 

inträffade skulle synen på självmord förändras och familjen skulle inte längre behöva känna 

skam för den handling som deras anhörig utfört genom att begå självmord. Även då självmord 

är oaccepterat av samhället behöver det inte betyda att samhällets syn är rätt. Då det finns 

beteenden som ansågs felaktiga förr i tiden men nu är accepterade menar a.s.h medlemmar på 

att ett normskifte skulle leda till ett mer stabilt samhälle som inte gav anhöriga eller den 

självmordsbenägna personen känslor av skam eller felaktigt beteende. 
 

Sammanfattning av analysen: 

Efter att bearbetat de fyra övergripande teman med tillhörande punkterna kommer nu en 

sammanfattning av resultatet att framställas. Det första temat valet beskriver hur 

medlemmarna av usenet gruppen a.s.h ser att det finns ett val mellan att leva eller dö och 

självmord ser de som ett sätt att uppfylla det senare valet. Livet är ett enda meningslöst, 
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innehållslöst helvete och de självmordsbenägna personerna på a.s.h vill inte heller finna en 

mening med livet. För dem representerar döden en möjlig lösning för att slipp leva i det 

helvete som de beskriver livet som. Det finns ingen inneboende önskan i sig om att dö, utan 

döden beskrivs mer som en önskan om att slippa vara, att inte existera längre. Valet att begå 

självmord framstår inte som ett självklart val trots a.s.h syn på livet som meningslöst och 

döden som en möjlig lösning. Valet att begå självmord är därför upptill varje individ att 

avgöra om det är det rätta beslutet för dem. Det andra temat samhällssynen beskriver hur a.s.h 

medlemmar konstruerar samhällets syn på självmord och hur samhället ser personer med 

självmordstankar som psykiskt sjuka, de har en sjukdom. Samhällets invånare består av så 

kallade ”pro lifers” som aldrig ifrågasätter livet då det är ett självklart val för dem, vilket har 

lett till att de anser självmord som oaccepterat utifrån att ”pro lifers” aldrig skulle överväga 

tanken att begå självmord. Den självmordsbenägna personen framstår som självisk enligt a.s.h 

konstruktion av samhället då den som tar sitt liv utsätter sin familj för ett stort trauma som 

lämnar kvar en familj i spillror. Framförallt är det samhällets onaturliga attityd till döden som 

bidrar till att självmordet ses som oaccepterat. De stora kontrasterna i hur samhället ser på 

självmord gentemot medlemmarna på a.s.h har lett till stora klyftor mellan vi och ”de andra”. 

Vi utgörs av de självmordsbenägna personerna vilket inkluderar medlemmarna på a.s.h medan 

”de andra” står för resten av samhället, de så kallade ”pro lifers”. Medlemmarna på a.s.h 

beskriver ”de andra” som oförstående till vad den självmordsbenägna personen går igenom. 

Vi och ”de andra” har två skilda världsuppfattningar där den ena anser självmord som 

accepterat medan den andra anser det som oaccepterat, vilket har bidragit till att öka klyftorna 

mellan samhället och a.s.h medlemmar. A.s.h känner gemenskap med de andra medlemmarna 

av usenet gruppen då det förstår varandras tankar och delar synen på självmord som 

accepterat, vilket i sin tur har lett till att medlemmarna identifierar sig med varandra som att 

de tillsammans står utanför samhället. Nästa tema a.s.h syn på självmord är den gemensamma 

beskrivning som råder mellan flera av medlemmarna av gruppen. A.s.h medlemmar anser 

självmordet som accepterat utifrån att det är individens eget val och hur kan en annan person 

bestämma vad som är rätt eller fel för den enskilda individen. Självmord är en möjlighet att ta 

kontroll över ett annat okänt slut och därför jämförs beslutet att ta sitt liv med andra beslut 

som människor dagligen tar beslut om. Det sista temat utgörs av önskan om ett normskifte då 

a.s.h jämför självmord med hur samhället förut ansåg att homosexualitet var ett oaccepterat 

beteende medan det idag har skett ett normskifte och det nu är sett som accepterat. Det sker en 

neutralisering av självmordet då det jämförs med andra handlingar som t.ex. att flytta till en 

annan stad eller att vilja ta ut skilsmässa. Medlemmarna på a.s.h anser att självmordet inte är 

en mer själviskt handling än någon av de andra dagliga beslut vi fattar till vår egen fördel. Om 

det skedde ett normskifte där samhället såg självmordet som accepterat skulle det inte längre 

leda till att familjen blev lämnade i spillror. Självmordet skulle respekteras som individens 

eget val och samhället skulle bli mer stabilt om det inte gav anhöriga eller den 

självmordsbenägna personen känslor av skam eller ett felaktigt beteende. 
 

En analys av den gemensamma attityden:  

För att vara medlem av usenet gruppen a.s.h krävs det teoretiskt sett enbart att registrera sig 

som medlem och därmed få ett medlemskap i gruppen. Men som jag skrev om i urvalet finns 

det som jag valt att kalla dem ”riktiga medlemmar” och sedan finns det medlemmar som t.ex. 

den person som ifrågasatte a.s.h som forum. En person som ifrågasätter a.s.h som forum och 

enbart kritiserar gruppens åsikter är inte en ”riktig medlem” av gruppen i den mån att den inte 

delar den gemensamma attityden av självmord som accepterat. För att betraktas som en 

”riktig medlem” av a.s.h behöver personerna åtminstone ifrågasätta om inte självmordet borde 
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vara en accepterad utväg och vilja diskutera detta med andra personer. En av de ”riktiga 

medlemmarna” av usenet gruppen a.s.h försvarar i citatet här nedan gruppens forum när denne 

besvarar ett inlägg från den person som startade konversationen som utgjort mitt datamaterial. 

Personen förklarar vidare hur den gemensamma attityden fungerar som en referens till att 

exkludera eller inkludera en ny medlem som söker sig till gruppen. 

 

”What do you hope to achieve? ASH is self-support group that does not encourage suicide. It 

only appears different to other groups you´ve looked at because most replies are from people 

going through similar problems or with a very understanding perspective. Those here, who 

seek such views are probably much more suicidal than those apprehensive people visiting 

preventionist forums. The support here (mainly just discussion) is superior for deeply suicidal 

people and when an apprehensive visitor shows up they typically get either solid support or 

redirection to a more appropriate group.”(pers.4) 

 

I det här citatet beskrivs a.s.h som en grupp som inte uppmuntrar självmord men samtidigt 

framstår gruppen som annorlunda då de har en annan inställning till självmord jämfört med 

motsvarande hjälp grupper. Detta är främst utifrån att personer som befinner sig i samma 

situation har ett mer förstående perspektiv och dessa söker sig till a.s.h för att diskutera 

självmord på ett djupare plan än på andra forum. Att en ny besöker antingen får support av 

medlemmarna eller rekommenderas att söka till en annan grupp visar på den inneboende 

attityden och att det ändå finns en kärna av att vara en, enligt mig så kallad ”riktig medlem”. 

Personer som söker sig till a.s.h är mer självmordsbenägna än på andra forum och 

diskussionerna på sidan är främst till för djupt självmordsbenägna personer. Om nya 

medlemmar accepters eller inte blir accepterade verkar fungera för gruppen som en metod att 

stänga ute enligt dem obehöriga och genom det kunna skydda gruppen från att påverkas eller 

missbrukas av omvärlden. Att det finns en attityd angående vad gruppen representerar och 

vilka personer som får tillhöra gruppen märks på hur nya medlemmar antingen blir 

accepterade eller vidare skickade till en annan lämpligare grupp. Utifrån det ovanstående 

citatet belyses att det finns en gemensam kärna i gruppen som delas av de personer som 

räknas till de ”riktiga medlemmarna” av a.s.h. 

 

A.s.h som forum visar upp en enda attityd utåt sett där de stänger ut människor som inte delar 

deras syn på självmord och som aldrig ifrågasatt eller sökt andra alternativ till livet. Det är en 

vidare utveckling på den punkt jag berört tidigare i analysen angående vi och ”de andra”.  ”De 

andra” får inte tillhöra a.s.h då det finns en distansering mellan vi och ”de andra” som visar på 

att a.s.h enbart vill att forumet ska bestå av likasinnade medlemmar som delar samma tankar 

angående självmord och inte personer med andra åsikter som vill påverka gruppen att 

resonera annorlunda. För att upprätthålla vilka som får bli medlemmar finns vissa traditioner 

inom a.s.h som hjälper till att exkludera obehöriga. I citatet nedan följer ett exempel på en 

sådan exkludering som visar på att det finns gemensamma traditioner inom a.s.h.  

 

”Welcome to ash. I´m sorry you´re here. (Traditional greeting)” (pers.4) 

 

Denna hälsningsfras visar på en tradition som endast de ”riktiga medlemmarna” känner till 

och kan använda. Nya medlemmar av usenet gruppen kan inte känna till dessa traditioner 

innan de befunnit sig en tidsperiod på usenet gruppens sida. De gemensamma traditionerna 

belystes i det föregående citat och likaväl finns det också gemensamma värderingar som delas 

av a.s.h medlemmar. Det som är gemensamt för a.s.h medlemmar är att det har ifrågasatt livet 

som enda möjligheten och menar på att döden också är ett val. Även åsikten av samhällets syn 

på självmord som oaccepterat är kraftigt ifrågasatt av a.s.h medlemmarna tillsammans med 
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åsikten att samhällets invånare inte kan förstå vad en person med självmordstankar går 

igenom. För att vara en ”riktig medlem” av gruppen a.s.h krävs det därför en viss distansering 

till samhället och att det sker en identifiering av vi i gruppen a.s.h där samhället representerar 

”de andra” som inte delar samma syn som ”vi” angående självmord. Självmordet i sig är 

individens eget val, en rättighet och samhället bär ansvaret för att ha skapat de konsekvenser 

som följer efter ett självmord, inte självmordet i sig. För att vara en ”riktig medlem” av 

gruppen a.s.h behöver därför personerna dela dessa gemensamma grundtankar och 

ifrågasättanden av samhället. 
 

Slut resultat: 

Efter att varje övergripande tema med underliggande punkter har lyfts upp och behandlats 

känner jag nu att jag kan besvara mitt syfte och min frågeställning som är hur usenet 

gruppens medlemmar kan legitimera sin syn på självmord som ett livsval. A.s.h medlemmar 

konstruerar sin uppfattning av självmord som accepterat genom att neutralisera självmordet 

som en handling som kan jämföras med andra individuella val och beslut som en individ 

dagligen ställs inför och beslutar om. Legitimeringen av självmord sker genom att 

medlemmarna på a.s.h konstruerar sin verklighet där ansvaret och konsekvenserna av 

individens val, självmordet är något som samhället bär ansvaret för att ha skapat, inte 

självmordet i sig. A.s.h medlemmar menar att om ett normskifte äger rum där samhället ser 

självmord som accepterat leder till att konsekvenserna för familjen till personen som tagit sitt 

liv av traumatiserade och känslorna av skam eller ett felaktigt beteende försvinner. Istället 

kommer individens val att accepteras och respekteras utan att ifrågasättas, vilket indirekt sker 

idag. A.s.h medlemmar konstruerar sin syn av självmordet som att individen står för rätten till 

det fria valet att välja mellan livet och döden. Samhället i sin tur väljer att fördöma en 

handling som enligt a.s.h egentligen bara är ett sätt för individen att ta kontroll över sin egen 

död och att det enbart påskyndar ett tillstånd som ändå kommer att inträffa, om än senare i 

livet. Genom ett normskifte där självmordet accepteras som handling enligt hur a.s.h 

konstruerar världen skulle leda till att konsekvenser försvinner av det som självmordet idag 

skapar i form av trauman för den anhörigas familj.  

 

Den gemensamma attityden som delas av de ”riktiga medlemmarna” visar på hur gruppen 

använder traditioner för att exkludera och stänga ute obehöriga personer. Likaså finns 

gemensamma värderingar som delas av gruppen där det framförallt är att självmord är en 

accepterad handling som utgör grundvärderingen. Det finns ett gemensamt ifrågasättande av 

att samhället ser självmordet som oaccepterat och medlemmar av a.s.h ställer sig frågande till 

detta. En annan gemensam åsikt som delas är den som presenterats angående önskan om ett 

normskifte där självmordet blir en accepterad handling. 
 

Diskussion: 

Syfte & problemformulering: 

Det resultat som framkommit i min uppsatts anser jag har besvarat både det syfte och den 

frågeställning som arbetet utgick ifrån. Mitt syfte var att förklara hur en usenet grupps 

medlemmar kan legitimera självmord som ett accepterat livsval och den frågeställning jag 

ville besvara var hur den gemensamma attityden på forumet såg ut. Med arbetet ville jag ta 

del av de innersta åsikterna och få en inblick i hur medlemmarna för sina diskussioner med 
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varandra, utan att det i sin tur skulle påverka deras svar. Mitt syfte och frågeställningen har 

besvarats då jag i resultat har kunnat förklara att medlemmarna av a.s.h accepterar självmord 

utifrån att det är individens eget val. Egentligen kan självmordet beskrivas som att a.s.h 

medlemmar utför en väldigt omfattande projicering genom att avlasta sig själva från att ta 

ansvar för sina handlingar och istället skjuter över ansvaret på samhället genom att säga att 

det är samhället som bär ansvaret för konsekvenserna som följer efter ett självmord, inte 

självmordet i sig. Medlemmarna på a.s.h menar på att individen har rätt till att fatta ett beslut 

angående självmord medan samhället har svårt att acceptera självmord som ett korrekt beslut 

och därför skapar samhället dessa konsekvenser som leder till splittring av familjen och 

traumatiska följder istället för att se självmordet som individens slutgiltiga val och därmed 

respektera det.  

 

När det gäller den gemensamma attityd som finns inom usenet gruppen a.s.h anser jag kunnat 

ge en förklaring till vad det är som utgör den gemensamma kärnan i gruppens attityd. 

Gemensamt för de som jag döpt till ”riktiga medlemmar” av a.s.h är att delar en gemensam 

grundsyn av att ifrågasätta livet som det enda valet. Likaså sker ett gemensamt ifrågasättande 

av samhället och dennes syn på självmordet som oaccepterat. Medlemmarna använder sig av 

olika traditioner för att kunna exkludera nya medlemmar samt inkludera nya medlemmar i 

gruppen. Som diskurspsykolog menar jag på att den här attityden är kontext bunden till 

forumet och att den attityd som a.s.h uppvisar utåt är skapad i samspel mellan medlemmarna.  

 

Tidigare forskning: 

Det resultat som framkom i uppsatsen visar på många gemensamma punkter med den tidigare 

forskningen.  Då jag som tidigare nämnt hade stora svårigheter med att hitta relevant 

forskning till mitt undersökningsområde upplever jag därför att vissa delar av de teman som 

tagits upp i den tidigare forskningen inte har kunnat belysas senare under framställningen i 

mitt arbete. Vilket jag måste försvara utifrån att min uppsatts utgjorde av ett helt annat syfte 

och den frågeställningen jag använde berörde inte vissa av de aspekterna som skulle behövts 

inkluderats i syftet för att täcka in alla teman i den tidigare forskningen. Resultatet i min 

uppsatts knyter tydligt an till önskan om gemenskap som problematiserades i den tidigare 

forskningen. Känslan av att ingå i en gemenskap framkom i min analys precis som Horne & 

Wigging (2009) menar på att medlemmarna delar sina erfarenheter på dessa sidor och att det i 

sin tur fungerar som ett stöd för medlemmarna. I min analys framkom att medlemmarna i 

forumet har en chans till att diskutera sin alternativa syn på självmordet som accepterat bland 

lika sinnade, utan att behöva uppleva samhällets bedömning av deras åsikter som felaktig. Det 

framkom däremot inte lika tydligt att det finns en rädsla för att inte bli tagen som seriös i den 

meningen att personen är självmordsbenägen på riktigt och därför visar äkta känslor som i 

Horn & Wigging (2009). I min analys framkom det att första inlägget som den nya 

medlemmen publicerar på sidan utgör en risk för att exkludera personen från gruppen om 

a.s.h anser att personen passar bättre in på ett annat diskussionsforum. Det framkom däremot 

inte alls i den mån att det finns en rädsla för att bli sedd som oseriös vilket kan bero på 

skillnaderna i syftets upplägg på den artikeln mot i min uppsats.  

 

Mitt resultat visade precis som Ozawa- de- Silva (2008) menade på att samhällets syn på 

självmord i västvärlden är att självmordet är oaccepterat oavsett vilken orsak som ligger till 

grund för självmordet. Detta i sin tur skapar andra konsekvenser i västvärlden mot hur 

självmordet ses i japan där det är kulturellt accepterat att begå självmord. Något som också 

belystes i den tidigare forskningen var den existerande subkultur där flera av de författare jag 

tagit upp menade på att det existerade en virtuell subkultur på internet som förespråkade 
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självmord, att det rådde en ”pro suicide” mentalitet.  Fekete (2002) undersökte 

alt.suicide.holiday som visade sig ha en existerande subkultur där flera av medlemmarna var 

bekanta med tanken på självmord och ansågs som mer eller mindre självmordsbenägna.  

Gruppen använde sig av olika traditioner, ritualer och gemensam identitet för att kontrollera 

vem som får bli medlem av gruppen. Detta var nästintill det exakta resultat som även 

framkom i min uppsatts då jag menade på att det existerade en gemensam attityd kring 

inställning till självmordet och att denna attityd var kontext bunden till forumet och växte 

fram i samspel mellan medlemmarna. Att självmordet sågs som en process enligt Widerberg 

(2006) stämde till viss del i mitt arbete. Framförallt var det temat där självmordet var sett som 

ett sätt för personen att kontrollera sin egen död som visade sig stämma in mycket väl på mitt 

resultat där medlemmarna av a.s.h menade på att självmordet utgjorde en möjlighet för 

individen att kontrollera sitt eget öde. Mitt arbete bekräftade därmed några av de mönster som 

tidigare funnits i forskning angående självmord, samtidigt som att min forskning berörd ett 

ganska så nytt forskningsområde vilket kan förklara hur det kommer sig att mycket av de 

mönster som funnits i annan etablerad forskning inte framkom i min undersökning. Då jag 

inte funnit någon tidigare forskning som velat förklara hur en så kallad ”pro suicide”-usenet 

grupp kan förklara självmordet som acceptera och legitimera beteendet menar jag därför på att 

min forskning har lämnat ett bidrag inom ett helt nytt område.  
 

Teoretisk och begreppslig referensram: 

Resultatet som framkommit i undersökningen visar på att den valda teoretiska referensramen 

fungerade bra att tillämpa på mitt material utifrån att det handlar om hur medlemmarna av 

a.s.h har kunnat konstruera en verklighet där självmordet är accepterat. I medlemmarnas 

acceptans av självmordet konstruerar det sin verklighet där individen alltid har rätten till att 

fatta sina egen beslut. I deras värld projiceras ansvaret kring följden av ett självmord över på 

samhället där individen konstruerar sin värld där det inte förkommer något ansvarstagande i 

och med att samhället enligt deras konstruktion skapar dessa konsekvenser av ett självmord.  

 

Medlemmarna använder sig av olika metaforer i sina konversationer t.ex. för att förklara hur 

de ser på att de inte har någon väg till lyckan i livet som ”pro lifers” har. En ”pro lifer” är för 

dem en metafor eller ett samlingsbegrepp för alla andra människor som inte ifrågasätter livet 

som det självklara valet och förmodligen något som växt fram i motsatts till hur a.s.h som 

grupp är beskriven som en ”pro suicide grupp”. ”Pro lifers” är därför ett negativt laddat ord 

för dem precis som ”pro suicide” är negativt laddat för de flesta människor generellt i 

västvärlden. Frasen ”bus” använde medlemmarna som ett uttryck och en symbol för den väg 

som personer tar i livet, de menade på att det inte fanns någon väg till lycka i deras liv som 

det finns hos andra människor så kallade ”pro lifers”. Att ta sitt liv kunde beskrivas med orden 

”catch the bus” och eftersom vägen även den beskrevs med orden ”bus” verkar det fungerar 

som ett sätt för medlemmarna att neutralisera handlingen att begå självmord. En annan 

metafor som användes av en av medlemmarna var hur självmord kunde jämföras med att vara 

en lika självisk handling som att ta ut en skilsmässa. Att människor dagligen tar beslut till sin 

egen fördel som indirekt påverkar andra är det få personer som anser vara en självisk 

handling. Inte många väljer att se skilsmässa som en självisk handling även då det påverkar 

partnern och eventuella barn medan självmord alltid bedöms som en självisk handling av 

samhället i och med att det är ett trauma för personens familj och anhöriga. Så om skilsmässa 

påverkar familjen likaväl som ett självmord borde inte självmordet då vara accepterat i och 

med att så pass många tar ut skilsmässa eller borde skilsmässa också vara sett som en 

förbjuden handling? Likaväl jämför en av medlemmarna homosexualitet med självmord 

utifrån att homosexualitet var förbjudet under en lång tid för att sedan accepteras. Att det varit 
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ett felaktigt beteende i så många år där människor fördömt beteendet betyder inte att dessa 

personer haft rätt. Så om homosexualitet kan accepteras borde likaväl självmord kunna bli 

accepterat utifrån att det idag är ett oaccepterat beteende.  

 

Den diskurs som generellt råder i väst världen där självmord är ett oaccepterat beteende har 

ifrågasatts av gruppen a.s.h. Då a.s.h medlemmar vill förändra synen på självmord till att bli 

ett accepterat beteende sker detta genom att de ifrågasätter den rådande västländska synen på 

självmord. Resultatet visade på att den är en konstruktion av olika livsvärldar och hos 

medlemmarna på a.s.h. kan individerna konstruera en verklighet där beteendet ses som 

accepterat. Vilket visar på att den ”kunskap” som människor känner till, i det här fallet den 

dominerande samhälls synen på självmordet oaccepterat; är just precis något som människor 

konstruerar mellan varandra och att det inte existerar någon neutral kunskapsbild där ute som 

väntar på att bli upptäckt. Då vissa individer kan se självmordet som accepterat medan andra 

inte kan dela den åsikten, visar på att det sker en konstruktion av beteendet kring självmord. I 

det resultat som framkommit menar medlemmarna på att om ett normskifte skedde där 

självmordet är accepterat skulle det leda till att konsekvenserna av självmordet av 

traumatiserades och familjen till personen som begått självmord skulle kunna respektera 

individens beslut. Socialkonstruktionism menar på att förändringar i människors 

konstruktioner i det här fallet om självmord blir accepterat leder till förändringar i människors 

handlingsmönster, vilket mitt resultat har bekräftat. Jag skulle därför säga att min teoretiska 

referensram, social konstruktionism har stärkt mitt arbete och det tydligt går att se kopplingen 

med resultatet och de grundtankar som social konstruktionism är uppbyggt av. Därför anser 

jag att socialkonstruktionism hjälp till i förståelsen av mitt resultat och att jag använt mig av 

teorin korrekt då resultat kunde bekräftas i teorins grundtankar.  

 

Självkritisk reflektion: 

Det som jag anser att jag kunde försökt förbättra i uppsatsen är den tidigare forskningen. Jag 

hade väldigt problematiskt med att finna relevant tidigare forskning som behandlade mitt 

område därför önskar jag att jag redan innan c-uppsatsen börjat söka efter tidigare forskning 

då jag haft mer tid och större möjligheter att söka efter forskningen i fler än de databaser som 

hänvisas utifrån Mälardalens högskolas hemsida.     

  

En annan del som jag funderat mycket kring och som jag förstår kan väcka oklarheter är hur 

urvalsprocessen gick till i att välja ut mitt datamaterial. För att besvara mitt syfte och 

frågeställning bestämde jag redan tidigt i arbetet att jag ville gå in på ”de värsta sidorna”. Jag 

ville komma så djupt in i internetvärlden där självmordet ses som ett accepterat beteende och 

genom ett flertal sökningar på internet fick jag höra talas om alt.suicide.holiday (a.s.h) som 

har kopplats till ett flertal omskrivna självmord i olika internet-tidningar. Innan jag 

genomförde mitt urval tillbringade jag mycket tid på usenet gruppens hemsida med att läsa 

flera konversationer som varierade mellan olika år och månader för att få en inblick i hur 

medlemmarna konverserar med varandra. Framförallt ville jag få en uppfattning kring de 

ämnen som diskuteras och hur medlemmarna sinsemellan talar med varandra. Genom att jag 

tillbringat mycket tid på a.s.h sida fick jag därför en bra uppfattning av hur medlemmarna 

diskuterade med varandra. Jag menar därför på att mitt urval representerar hur medlemmarna 

diskuterar med varandra och de åsikter som generellt råder på sidan angående självmord som 

ämne. Att jag valde att använda frasen ”why to accept suicide” för att slutligen få fram 

material till mitt urval var därför inte en lösning som fungerade utifrån principen ”ta det första 

som kommer upp”. Jag prövade andra sökordsfraser men upplevde inte att de konversationer 

som då kom fram besvarade mitt syfte med de åsikter jag ville finna som utgjorde 
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legitimeringen av självmordet. Då legitimeringen varit det jag brunnit för allra mest att för att 

besvara i undersökningen upplevde jag därför att den utvalda konversationen bäst besvarade 

de frågor jag ämnade undersöka. Då jag valde att använda sex stycken inlägg som är skrivna 

utav fem medlemmar kan jag förstå om det finns eller fanns vissa oklarheter i att låta en 

person förekomma i två stycken inlägg. Samtidigt vill jag försvara mitt ställningstagande med 

att denna person som förekom i två inlägg fick tolkningsföreträde av de andra a.s.h 

medlemmar i diskussionen, då personen var en av de aktiva som drev diskussionen framåt och 

försvarade a.s.h som forum. Då personen fick positiv feedback av de andra medlemmarna 

anser jag att det motiverar mitt beslut till att använda två av personens inlägg. Inom 

diskurspsykologi finns det dessutom inga bestämda regler för hur stort ett urval bör vara och i 

vilken omfattning det bör sträcka sig, så länge det sker en motivering av forskaren till de 

beslut som tagits i urvalsprocessen är det accepterat. Jag har noga argumenterat och förklarat 

hur processen gick till och det datamaterial jag fick fram var otroligt innehållsrikt och 

framförallt ärligt, vilket har bidragit till att ge ett så pass fylligt resultat. Motiveringen till att 

inte lägga någon vikt hos könet av a.s.h medlemmarna var då jag fann det irrelevant för att 

besvara mitt syfte och det fanns det ingen personlig aspekt eller intresse från min sida i att 

kunna ge ett genusperspektiv av synen på självmord. 

 

När det gäller den gemensamma attityden hos a.s.h. medlemmar framstår den som väldigt 

homogen i min analys vilket jag även skulle vilja klargöra att jag uppfattar att den är. A.s.h är 

en usenet grupp som är till för människor som vill diskutera och ventilera sina tankar kring 

självmord. Att enbart bli medlem för att ifrågasätta personerna som diskuterar kring självmord 

är för mig inte en ”riktig” medlem av gruppen i och med att den personen tar avstånd från de 

åsikter som de övriga gruppmedlemmarna delar. Självklart finns det variationer i 

medlemmarnas åsikter men det grundar sig ändå i de antagande jag belyst i analysen som är 

grundsynen på självmordet som accepterat och önskan om ett normskifte.  

 

När det gäller begreppet subjektsposition har det begreppet hamnat lite i skymundan i 

uppsatsen. Jag har försökt att arbete mer med subjektspositioner för att förtydliga analysen 

men då jag behandlat mitt datamaterial mer som en grupp än enskilda individer hade jag 

därför många gånger ett större fokus på innehållet i texten än att fästa stor vikt vid de 

subjektspositioner som individen intog. Jag anser ändå att jag berört subjektspositioner och 

ändå poängterat den enskilde individens ord men kanske inte i så stor utsträckning som 

begreppet förtjänade. Detta är en erfarenhet som jag kommer att ta med mig om det någon 

gång i framtiden blir aktuellt med att skriva en D-uppsats i sociologi. 

 

Då mitt arbete utgått från social konstruktionism utgör självklart min uppsatts en diskursiv 

konstruktion där det finns flera andra möjliga sanningar av det är arbete då jag enbart 

presenterat en version av flera möjliga. 

 

Förslag på framtida forskning: 

Då jag funnit mitt arbete väldigt spännande och intressant genom i stort sett hela processen 

skulle jag därför vilja fördjupa studien ytterligare. Det jag skulle finna intressant är att utgå 

från samma syfte men att fördjupa undersökningen kring vad ett normskifte skulle innebär i 

sin tur för självmordets konsekvenser i samhället. Efter att ägnat många veckor på a.s.h forum 

förstår jag givetvis att jag har påverkats förmodligen ganska mycket mot vad jag trodde från 

början, men jag tror att det finns något djupare i idén kring ett normskifte och jag skulle 

därför vilja undersöka detta ytterligare. Jag skulle vilja intervjua personer som har genomfört 

minst ett självmordsförsök och överlevt för att undersöka hur de legitimerar det beteende som 
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det då utförde. Samt även intervju personer som har genomfört självmordsförsök och 

fortfarande vill ta självmord. Detta för att undersöka om det finns någon tendens till att 

beteendet legitimeras genom det som framkommit i den här studiens resultat. Alltså om 

personerna legitimerar självmordet med att samhället skapar konsekvenserna och inte 

självmordet i sig och om det finns någon antydan till hur ett normskifte skulle förändra de 

konsekvenser som idag följer efter ett självmord. 
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