
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för humaniora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kritisk diskursanalys om kommunikationen om självmord på 
Flashback 

”Snälla, snälla, snälla, ta inte ditt enda liv” 

Jessica Göthe & Nathalie Holmér 

2019 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Medie- och kommunikationsvetenskap 

Kommunikationsprogrammet: Inriktning kommunikatör 
Medie- och kommunikationsvetenskap C (61-90) 30 hp 

 
Handledare: Anna Edin 

Examinator: Per Vesterlund 



 

 



 

1 

 

Abstrakt 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur kommunikationen om ämnet självmord 

på det svenska internetforumet Flashback Forum. Genom att göra en fallstudie, samt en 

kritisk diskursanalys ville vi får svar på hur samtalet mellan personer med 

självmordstankar och de bemötande såg ut, och om det gick att se några tydliga 

diskurser i samtalen. Tre olika trådar skapade av personer med självmordstankar valdes 

ut för analys, vilket gav 474 svar. Analysen resulterade i att det gick att tyda tre synliga 

diskurser i inläggen skrivna av medlemmarna på Flashback: preventiv, kritisk- och 

prosuicid diskurs.  

 

Nyckelord: Diskurs, Diskussionsforum, Flashback, Kritisk diskursanalys, Självmord 
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Abstract 

 

The purpose of this paper was to examine the communication around the subject of 

suicide on the Swedish online message board Flashback Forum. By doing a case study 

and a critical discourse analysis, we wanted to get answers about how the conversation 

between individuals who are suicidal and members on Flashback appeared, and if there 

were any distinct discourses to be seen in the conversation. Three threads started by 

individuals with suicidal thoughts were chosen to be analysed, which all in all were 474 

answers. The result of the analysis showed three distinct discourses in the posts written 

by members on Flashback: preventive, critical and pro suicide.  

 

Keywords: Critical discourse analysis, Discourse, Flashback, Message board, Suicide 
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Tack! 

 
Vi vill börja med att tacka vår handledare Anna Edin för den vägledning vi fått. Vi vill 

även tacka Jessicas syster, Therese, för inspirationen till att analysera just Flashback. 

Utan hennes ord: ”Flashback, då? Det är ju helt dumma i huvudet där”, hade vi nog 

aldrig tänkt i den riktningen. Ett till tack till Therese för att hon korrekturläste vår 

uppsats. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Runt lunchtid den 11 oktober 2010 dyker en tråd upp på internetforumet Flashback. 

Titeln på tråden är ”Hängning” (LurifaxFlux, 2010).  

 

Har bestämt mig nu för att ta livet av mig genom att hänga mig. 

Har testat lite att strypa mig själv och hur det känns. 

Tog lite smärtstillande för några minuter sedan (100mg dexofen och 1500mg 

paracetamol), väntar just nu på att det ska börja verka. 

 

Har satt på min webcam med ett program som gör en dump varannan sekund 

och slängt upp en ftp där bilderna hamnar, kommer posta IP:Port och 

inloggningsuppgifter innan jag genomför det. (Ibid) 

 

Det första svaret på tråden från en annan Flashbackanvändare är ”Lycka till, då”. 

Bläddrar man sedan ner och läser resterande svar är det initialt inte många som tar 

inlägget på allvar. ”Du kommer aldrig våga, du är för feg.”, ”Det märks på det sättet du 

skriver på att du bara är en skojjare, gå och häng dig LurifaxFlux”. Av de sju unika 

användarna på den första sidan är det två som är visar någon slags empati. Trådstartaren 

tog sitt liv framför webbkameran och det livesända självmordet blev rikskänt. 

 

Går man in på Flashback idag, den 16 april 2019, och klickar sig vidare till Vetenskap 

& humaniora / Psykologi / Psykisk hälsa (Bild 1) och söker med söktermen ’självmord’ 

framkommer 500 svar med trådar om självmord. 

 

Bild 1: Delforumet Psykisk hälsa på Flashback. 
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Varje år genomförs 100 000 självmordsförsök i Sverige och totalt begick 1544 personer 

självmord år 2017, vilket är ungefär 4 personer per dag. Vanligast är det att äldre män, 

och män generellt som begår självmord. Under 1980-talet minskade antalet självmord 

tydligt bland män och kvinnor, och bland unga mellan 15–24 år har suicidtalen varit på 

samma nivå under 1990-och 2000-talet (Socialstyrelsen 2018, Mind u.å.). 

 

Självmordskurvorna bland män varierar mer än hos kvinnor och en potentiell förklaring 

till detta kan bero på att män är känsligare för miljöförändring än vad kvinnor är. 

Miljökänsligheten hos män kan återspeglas i att männen traditionellt haft stor del av 

deras verksamhet ute i samhället, medan kvinnor varit mer verksamma i hemmet. Det 

var inte förrän långt in på 1900-talet då kvinnor började ge sig ut i samhället och 

började leva mer som män tidigare gjort som självmordsfrekvensen började öka bland 

kvinnor (Beskow. 2000, s. 86). 

 

Personer som väljer att begå självmord lever oftast ett tungt och jobbigt liv under en 

lång tid och de är oftast, men inte alltid, personer som lever i lägre samhällsgrupper som 

begår självmord. Samhällsgrupper där fattigdom, stora skulder och arbetslöshet är 

framträdande. Bakgrunden till varför man väljer att begå självmord kan variera från 

olika fall, och varje tidpunkt i historien har sina egna självmordsproblem (Ibid, s. 85). 

 

2008 beslöt riksdagen att anta en nollvision för självmord. I propositionen 

2007/2018:110 ”En förnyad folkhälsopolitik” skriver Statens folkhälsoinstituts och 

Socialstyrelsen ett förslag till ett nationellt program för suicidprevention som omfattar 

en övergripande vision med nio strategier: 1) Insatser som främjar goda livschanser för 

mindre gynnade grupper 2) insatser som minskar alkoholkonsumtionen i befolkningen 

och i högriskgrupper för självmord 3) minskad tillgänglighet till medel och metoder för 

självmord 4) självmordsprevention som hantering av psykologiska misstag 5) 

medicinska, psykologiska och psykosociala insatser 6) spridning av kunskap om 

evidensbaserade metoder för att minska självmord 7) kompetenshöjning hos personal 

och andra nyckelpersoner i vård och omhändertagande av personer med 

självmordsproblematik 8) händelseanalyser av lex Maria-anmälningar 9) stöd till 

frivilligorganisationer (Mind u.å., Socialdepartementet 2007, Folkhälsomyndigheten 

2016). 
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I majoriteten av de europeiska länderna finns det lagar som kriminaliserar medhjälp till 

självmord. Men trots att en nollvision mot självmord antogs i riksdagen har medhjälp 

till självmord inte kriminaliserats i Sverige. Enligt svensk rätt är det inte olagligt att 

begå självmord, och det går heller inte att dömas för medverkan till självmord 

(Westerlund. 2010, s. 16, Lawline. 2017). Det är fortfarande möjligt att få tillgång till 

prosuicida hemsidor som uppmuntrar till självmord och som ger tips om 

självmordsmetoder. 2012 lämnade Folkpartiets (nuvarande Liberalerna) Anita Brodén 

in en motion till riksdagen om att det finns ett behov av att utreda och komma med 

förslag på åtgärder för att förhindra och förebygga självmordshets på internet, dock fick 

motionen avslag. 2013 skickade Anita Brodén tillsammans med Christer Nylander, 

Anna Steele, Maria Lundqvist-Brömster och Christer Winbäck in en ny motion där de 

även där skrev att de det fanns ett behov om att utreda och komma med förslag för att 

förhindra och förebygga självmordshets på internet, där även den motionen blev 

avslagen (Motion 2023/2013:Kr257, Motion 2013/2014:Kr257). 

 

1.2 Självmord på internet 

Självmord har länge varit ett tabubelagt ämne i vårt samhälle. I och med internets 

framväxt har det intima och personliga samtalen om självmord flyttat från det fysiska, 

privata rummet och in i den virtuella världen. Exemplet i 1.1 är ett exempel på hur 

självmordskommunikationen på Flashback har sett ut i ett specifikt fall, men det finns 

även andra exempel på hur självmord i relation till internet har sett ut. 

 

I exemplen som kommer nedan valde, precis som exemplet i 1.1, de att livesända sina 

självmord på internet. De tre brittiska männen i detta exempel var alla aktiva på 

chattforum där medlemmarna fritt och ondskefullt får förolämpa, kritisera, provocera 

och smäda varandra och där idén med chattforumet är att få medlemmarna att lämna 

sidan när det inte kan ta mera förolämpningar. Dessa förolämpningsgrupper på internet 

är en oroade maktkamp som handlar om dominans och undergivenhet där tusentals 

människor har som syfte att håna varandra (Synnot, Tzani-Pepelasi, Ioannou, 2018). 

När en av männen loggade in på webbsidan ”Paltalk” 25 december 2017 och påbörjade 

sin livesändning tog inte medlemmarna (precis som i Flashback fallet i 1.1) det seriöst 

och trodde att det var ett skämt. En av medlemmarna menar att han var den ende i 

chatten som försökte hjälpa. Men eftersom den personen befann sig i USA kunde han 

inte kontakta den brittiska polisen och menade att ingen annan i chatten gjort någonting, 
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trots att han bad dem ringa polisen (Holloway. 2017). Året efter tog en av de andra 

männen sitt liv på samma sida. Polisen hittade mannen hemma efter att ha blivit 

larmade av andra medlemmar. När de kom till mannens hus möttes de av röster från 

datorn som frågade om det verkligen var på riktigt, vilken de också insåg sedan att det 

var (BBC. 2018). 

 

Den första mannen som tog sitt liv gjorde det 2007 och livesände det på sidan ”Kel’s 

Friendly Insult Chatroom for Everyone”. Utredarna upptäckte att några av 

medlemmarna i chatten hade uppmanat honom att genomföra självmordet och trodde att 

han skämtade när han sa att han skulle ta sitt liv. Mellan 40 och 60 personer var 

inloggad på sidan, vid självmordets tidpunkt, men endast en person larmade polisen 

(Stokes. 2007). 

 

1.3 Flashback Forum 

Flashback Forum är svenskt internetforum som i dagsläget har strax över en miljon 

medlemmar (Flashback. u.å.-a). Flashback är svenskt, men drivs i dag från USA. 

Forumet är uppdelat i flera underavdelningar indelade efter ämnesinnehåll och mycket 

brett ämnesspektrum, där allt från kläder och inredning till droger och politisk 

extremism diskuteras (Nationalencyklopedin. u.å.-a). Olika ämnen kan diskuteras i olika 

sektioner (kultur, resor, sport och så vidare). Varje sektion har sedan varierande 

underkategorier där medlemmarna kan börja en diskussion genom att starta en så kallad 

’tråd’. Varje delforum har egna riktlinjer om vilka regler som bör följas i just det 

delforumet. Kommunikation på Flashback är asynkron, det vill säga att ett meddelande 

kan skrivas och tas emot vid olika tillfällen, och är ett flerpartssamtal (Sveningsson, 

Lövheim & Bergquist. 2003, s. 49). 

 

Flashback började 1983 som tidningen Dead or Alive av då fjortonårige Jan Axelsson. 

Han ville skapa ett forum för olika typer av kultur och fritid. Efter en tid började han 

använda namnet Flashback istället för det ursprungliga namnet och tio år efter den 

första upplagan av Dead or Alive kommit, släpptes det första numret av Flashback ut 

(Flashback. u.å.-b). Flashback var avsedd som en plats med avsikt att främja 

yttrandefriheten för mindre samhällsgrupper som sällan fick komma till tals 

(Nationalencyklopedin. u.å.-a). Att främja yttrandefriheten är fortfarande en centrerande 
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punkt på Flashback, vilket går att se på forumets slogan ”Yttrandefrihet på riktigt” 

(Flashback. u.å.-a). 

 

Kommunikationen på forumet går att beskrivas som en anonymiserad offentlighet, det 

vill säga att man träder in i en gemenskap och kommunicerar men är samtidigt delvis 

anonym (Westerlund. 2010, s. 115). På Flashback går det endast att ta del av andra 

medlemmars användarnamn, om medlemmen är online/offline eller avstängd, hur länge 

de har varit medlemmar, samt hur många inlägg som medlemmen har publicerat 

(Flashback. u.å.-a.).  När medlemmar på internetforum får möjligheten till att vara 

anonyma ökar chansen att individen bekänner sina tankar och funderingar (Westerlund. 

2010, s. 215). 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka hur kommunikation om självmord ser ut på internetforumet 

Flashback. Genom en kritisk diskursanalys vill vi se hur samtalet förs om självmord 

mellan trådskapare och medlemmar, och/eller medlemmar och andra medlemmar. Vi 

har en tes, utifrån fördomar, att Flashbackmedlemmar inte är speciellt sympatiska och 

empatiska när det kommer till att hjälpa människor som vill söker hjälp med 

självmordstankar. Syftet är att bevisa/motbevisa vår tes, och se hur de hjälpsökande tas 

emot, vilket språk som används, hur samtalet förs, samt om det går att se några tydliga 

diskurser hos de bemötande. 

 

1.5 Frågeställning 

Hur förs samtalet om självmord på internetforumet Flashback? 

Vilka olika diskurser går att hitta i samtalet om självmord på Flashback? 

 

2. Tidigare forskning 

2.1 Tidigare forskning om självmord på internet 

Såväl svenska som internationella forskare har studerat hur internetanvändare exponeras 

till självmordsrelaterat innehåll på internet (Michael Westerlund 2010, Biddle, 

Donovan, Hawton, Kapur & Gunnell 2008, Niederkrotenthaler, Haider, Till, Mok & 

Pirkis 2017, Bell, Mok, Gardiner & Pirkis 2018, Biddle, Derges, Goldsmith, Donovan 

& Gunnell 2018). 
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En brittisk studie gjord av Biddle och kollegor (2008) använde de sig av fyra olika 

sökmotorer (Google, Yahoo, MSN, and Ask) för att se vilket självmordsrelaterat 

innehåll som gick att få tag i. Anledningen till studien var de senaste årens oroande 

rapportering om information och kommunikation om självmord på internet, som kan ha 

skadliga och stor inverkan på unga personer. Vid två olika tillfällen, med sju års 

mellanrum använde de 12 olika sökbegrepp relaterade till självmordshandlingar (till 

exempel; ”suicide”, ”ways to commit suicide” och ”most effective methods of suicide”) 

för att sedan undersöka och studera de första tio träffarna. De analysera de 10 första 

sidorna från varje sökning vilket gav totalt 450 träffar. Totalt kunde 240 olika 

webbsidor identifieras, där en femtedel (90) var dedikerade till självmord. Av de 90 

sidorna var hälften prosuicida sidor som uppmuntrade självmord. 43 träffar innehöll 

information och diskussioner om för- och nackdelar med olika självmordsmetoder, som 

dock ej var uppmuntrande. 44 träffar var sidor som innehöll information om 

självmordsmetoder på 1) delvis skämtsamt sätt (24) 2) ett helt skämtande sätt (12). 12 

träffar var chattrum eller diskussionsforum där man pratade om olika sätt att ta sig liv. 

En fjärdedel av träffarna som bedömdes som suicidpreventiva webbplatser.  

 

Studien visade att de faktabaserade webbsidorna om självmord, prosuicida sidor, och 

chattrum om självmord var de sidor som mest frekvent var de första träffarna. De menar 

att studien visar att det är enkelt att få tillgång till teknisk information om potentiella 

självmordsmetoder, inte bara från sidor som handlar om självmord, utan även på sidor 

som Wikipedia. 

  

Det gick även att se skillnad mellan de olika sökmotorerna, där Google och Yahoo 

visade flest prosuicida träffar, MSN däremot, genererade flest träffar för preventiva och 

akademiska webbsidor. Dock menar de också att internet kan vara till stor hjälp för de 

som är självmordsbenägna då vissa sidor faktiskt finns för att de som vill ha hjälp, som 

har information om hur man söker hjälp (Biddle, Donovan, Hawton, Kapur & Gunnell 

2008).  

 

Biddle, Derges, Goldsmith, Donovan & Gunnell (2018) genomförde en studie för att 

undersöka hur internetanvändningen i relation till självmord såg ut hos unga personer 

kontra personer som blivit inlagda på sjukhus på grund av självskadebeteende. Studien 
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gjordes genom intervjuer med 13 unga personer mellan 22–24 år och 20 personer 

mellan 19–51 som varit inlagda på sjukhus.  

 

Studien visade att de personer som varit inlagda på sjukhus på grund av 

självskadebeteende använde internet med ett syfte, att hitta vilka metoder man kunde 

använda eller på något vis få uppmuntran till att genomföra självmordet. Hos de unga 

personerna var syftet mer blandad, otydligt eller föränderligt, vilket återspeglar de 

fluktuerande humören och ambivalensen kring självmord som kännetecknade denna 

grupp. De unga personerna använde internet i större grad till att få bukt med sina 

självmordstankar, att förstå deras suicidala känslor och beteenden. Detta ledde till att 

den gruppen vid samma tillfälle som de försökte förstå sina känslor, också utforskade 

tanken om självmord samtidigt som de letade efter hjälp och support. Några av de unga 

personerna beskrev att deras aktiviteter motiverades av nyfikenhet och intrig. 

 

Användningen ökade hos de unga, och blev fokuserad, när deras sinnesstämning sänktes 

och minskade när deras sinnesstämning ökade. Den största anledningen till de ungas 

internetanvändning, i relation till självmord, var för att läsa historier om självmord och 

historier av andra som också kändes självmordsbenägna, då de hoppades att de kunde 

hitta andra att relatera till och förstå sina egna känslor. Till skillnad från de som varit 

inlagda på sjukhus, där tre fjärdedelar använde internet, i relation till självmord, för att 

hitta olika självmordsmetoder för att planera eller ha planer för att planera ett självmord. 

I kontrast till de unga, som använde internet som planlös bläddring bland olika sidor, så 

beskrev de inlagda det som ”undersökning” (Biddle, Derges, Goldsmith, Donovan & 

Gunnell 2018).  

 

2.2 Självmord och Internet: Kommunikation om ett livsfarligt ämne 

Inom den svenska forskning har Westerlund (2010) skrivit en avhandling om självmord 

på internet. Den handlar om hur kommunikationen om självmord ser ut på internet och 

om hur vi går ifrån det privata rummet ut till den virtuella världen. Avhandlingens 

analyser bygger på material hämtar från tre internetområden 1) sökningar med 

söktermerna ”självmord” och ”suicide” på sökmotorn Google 2) webbplatser med 

självmordsförespråkande innehåll och suicidpreventiva webbsidor 3) två internetforum 

där självmord är det centrala diskussionsämnet (Ibid. s. 85).  
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1) Googlesökning 

Den första delen i avhandlingen bygger på en kvantitativ innehållsanalys om hur 

självmordsämnet är representerat på internet. Westerlund använde sökorden 

"självmord” och ”suicide” på sökmotorn Google år 2005, och för att se om en eventuell 

förändring även 2008. Vid första tidpunkten genererade sökordet ’självmord’ 105 00 

träffar och sökordet ’suicide’ genererade mer än 27 miljoner träffar. Vid andra 

tidpunkten hade träffarna för ’självmord’ tiodubblats och för ’suicide’ fördubblats. 

Westerlund menar att detta inte nödvändigtvis betyder att självmord är ett växande 

problem, utan att orden ’självmord’ och ’suicide’ återkommer i en mängd texter på 

internet (Westerlund. 2010, s. 113) 

 

Vad Westerlund kunde se, vid analysen av träffarna var att de institutionella avsändarna 

kännetecknades främst av att kommunikationen var i from av monolog, den bestod av 

forskning och/eller av prevention och hade ett preventivt förhållningssätt. Den privata 

avsändaren kännetecknades främst av att kommunikationen var både en monolog och en 

dialog, den bestod av både forskning och/eller av prevention och även bekännelser, de 

hade även både ett preventivt förhållandesätt och ett självmordsförespråkande 

förhållandesätt. Han kunde även se att träffarna från institutionella avsändare minskade 

mellan 2005 och 2008, och att de privata avsändarna ökade (Ibid. s. 123). Dock menar 

han att de gick att se att myndigheter och organisationer dominerade kommunikationen 

om självmord på internet (Ibid. s. 249). 

 

2) Självmordsförespåkande och suicidpreventivt innehåll på internet 

Den andra delen i avhandlingen är en semiotisk- och kritisk diskursanalys av 

självmordsförespråkande- och suicidpreventivt innehållet på ett antal virtuella platser på 

internet. Analysens fokus var riktat mot hur produktionen och kommunikationen av 

innehållet konstruerar och upprätthåller de distinkta konträra förhållningssätten (Ibid. s. 

101). 

 

Vad Westerlund kunde se i analyserna var att de självmordsförespråkande webbsidorna 

var väldigt lika varandra innehållsmässigt. Likheterna sidorna sinsemellan var inte bara 

att de delar ett gemensamt område, utan även att de delade samma kritiska tankar 

gentemot den dominerande kulturens värderingar och uppfattningar om självmord (Ibid. 

s. 251). I analysen av de suicidpreventiva webbsidorna gick det att se ett tydligt 
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ställningstagande om att självmord inte är acceptabelt och måste därav motverkas. 

Konstruktionen av den suicidpreventiva inställningen, menar Westerlund är en 

förlängning, utvidgning och förstärkning av samhällets inställnings till självmord 

(Westerlund. 2010, s. 253). 

 

3) SUIGUI CHAT och SPES Gästbok 

Westerlund har analyserat sidorna SUIGUI CHAT och SPES Gästbok för att se hur 

samtalet om självmord ser ut. SUIGUI CHAT är ett chattforum där konversationerna 

handlade om användarnas självmordstankar, om hur de vill eller tänker ta sitt liv. SPES 

Gästbok är en webbsida som drivs av Riksförbundet för SuicidPrevention och 

Efterlevandets Stöd och kan ses som en virtuell förlängning av organisationen. 

Webbsidan är en gästbok för anhöriga och nära till personer som har begått självmord. 

 

Vad Westerlund kunde se i hans analys av båda webbsidorna var att de som använde 

SPES Gästbok hade den gemensamma nämnaren att de förlorat något anhörig via 

självmord. De gick även att se att många av deltagarna var mödrar som förlorat sina 

barn, eller makor som förlorat sina makar, vilken betyder att en större del av deltagarna 

var medelålders kvinnor. I SUIGUI CHAT tolkar Westerlund, utifrån samtalen, att 

majoriteten av användarna är tonåringar och unga vuxna. Han menar även att 

könsfördelningen i chatten är tämligen jämn, dock möjligen ett visst övertag av män 

(Ibid. s. 214). 

 

Westerlund menar att webbsidorna har gemensamt att de båda är ett virtuellt rum för 

samtal om ett i samhället problematiskt och komplext ämne. De båda sidorna utgår från 

att deltagarna på båda forumen utgår utifrån deras egen erfarenheten utanför det 

virtuella rummet. Analysen visar att samtalen på SUIGUI CHAT är avsevärt mer 

mångtydiga där användare med liknande erfarenheter kan samtala med andra 

likasinnade, jämför med SPES Gästbok där samtalen i största grad handlar om delandet 

av erfarenheter av en nära anhörigs självmord (Ibid. s. 255). 

 



 

14 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Socialkonstruktivism 

Konstruktivismen är primärt ett kritiskt perspektiv som ifrågasätter det direkta och tar 

inte det omedelbara för givet (Barlebo Wennberg. 2001, s. 10). Många konstruktionister 

nöjer sig med utifrån generella vetenskapsteoretiska ställningstaganden framföra 

begränsade anspråk rörande något visst fenomen (till exempel fakta, kunskap, 

identiteter, etniska grupper eller genusrelationer), som anses vara konstruerat. Inte 

sällan utgår analysen från en kritisk inställning till fenomenet ifråga; konstruktivistiska 

analyser av genusrelationen motiveras tex ofta av jämställdhetssträvanden och har 

förhoppningar om att analysen skall kunna bidra till att underminera eller omforma de 

studerade relationerna. 

 

Socialkonstruktivism är en gemensam beteckning för en rad nyare teorier om kultur och 

samhälle. De socialkonstruktivistiska tillvägagångssätten är många och skiftande, vilken 

gör att det kan vara krångligt att sammanfatta dem. De finns dock fyra olika premisser 

som binder samman fältet:  

1) En kritisk inställning till kunskap (verkligheten finns för oss utifrån att vi ser 

kategorier på grund av vår kunskap) 

2) Historiska och kulturella specificitet (hur vi ser världen är alltid kulturellt och 

historiskt präglade) 

3) Sambandet mellan kunskap och sociala processer (hur vi väljer att uppfatta världens 

skapelse och hur det upprätthålls i sociala processer) 

4) Sambandet mellan kunskap och social handling (vi har en bild av verkligheten, olika 

sociala världsbilder leder till olika sociala handlingar) (Winther Jørgensen & Phillips. 

2000, ss. 11–12). 

 

Berger och Luckmanns har betytt mest för den sociala kunskapssociologin och även 

haft stor betydelse för socialkonstruktivism. De skiljer sig från den äldre 

kunskapssociologin då de inte enbart intresserar sig för teoretisk kunskap, utan även för 

vardagskunskapen. Barlebo Wennberg beskriver Berger & Luckmanns teori i tre 

påståenden:  

• Samhället är en mänsklig produkt. 

• Samhället utgör en objektiv verklighet. 
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• Människan är en social produkt.  

 

Därefter finns det tre centrala begrepp som kopplar samman de tre påståenden, och de är 

externalisering, objektivering och internalisering. Externalisering går ut på att 

människor naturligt har en benägenhet att utforma vanor, dessa vanor sprids sedan 

vidare till andra människor och blir externaliserade. Därmed uppstår institutioner som 

sedan sträcker sig längre ut i samhället. Objektivering innebär att människor sedermera 

kan tillskriva sig institutionerna och tar dem för givna. Barn internaliseras sedan den 

sociala normen och institutioner och blir därefter riktiga sociala varelser då de har 

tillägnat sig dessa (Barlebo Wennberg. 2001, ss. 70–72). 

 

3.2. Diskursteori 

Diskursteori menar Fairclough (1992) är fokus på språket och hur språket används. Han 

menar att språket är systematisk och socialt, men även en enskild aktivitet. Det enskilda 

skrivandet är oförutsägbart enligt de avsikter de önskade språket har.  Fairclough 

betraktar språket som en social praktik, istället för en enskild aktivitet. Denna typ av 

diskurs, menar han, är en form av handling på hur människor agerar mot varandra, men 

även världen (Fairclough. 1992, ss. 62–63). 

 

Den sociala teorin har producerat en viktig inblick när det kommer till social natur och 

språk, samt hur funktionen i det samtida samhället fungerar. Utan analyser och specifika 

texter har de sociala teoretikerna satt sig in med insikten på de abstrakta sätten 

(Fairclough. 1995, ss. 53–54). 

 

För att utveckla en form av diskursanalys som kan bidra till en social och kulturell 

analys, behöver dessa insikter kombineras med traditioner och nära textanalyser som 

lingvistik och språkstudier utvecklat. Dessa gör sig praktiskt användbara vid en analys 

av specifika fall. Vår användning av språket är framförallt bunden till effekter och 

orsaker som vi människor under normala förhållanden inte är medvetna om. Vid en 

närmare granskning, som är den avgörande av maktens verkan, är de specifika 

kopplingarna mellan maktutövning och språkbruk som oftast inte är tydliga för oss 

människor. Diskurs är ett begrepp som används hos både teoretiker och analytiker, men 

även språkforskaren (Ibid. ss. 53–54).  
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Oavsett vilken text man analyserar så är språkanvändningen alltid sammansatta av 

sociala identiteter, social relation och system för kunskap och övertygelse. Alltså, varje 

text formar sin egen struktur för att kunna skapa denna typ av aspekter genom samhälle 

och kultur. I viss mån med ett förnuftigt antagande, ingår dessa tre i språkanvändningen, 

trots att i vissa fall kan en av de tre vara viktigare än de andra (Fairclough. 1995, s. 55). 

 

3.3 Interaktion, deltagande och engagemang på sociala medier 

Den största definierande egenskapen hos sociala medier är potentialen för användarna 

att interagera och skapa innehåll. Detta är en kontrast till den traditionella 

massmediekommunikationen, där kommunikationen vanligtvis är enkelriktad från en 

professionell textproducent, som sänds ut till en stor anonym masspublik. På sociala 

medier kan alla delta genom att interagera med andra användare. 

 

Landert (2017) menar att det finns tre koncept som är centralt relevanta när man kollar 

på användarnas deltagande: interaktion, deltagande och engagemang. Interaktion är 

utbytet av meddelande mellan andra användare. I grund och botten menas det att 

användare A sänder ett meddelande till användare B som mottar meddelandet och kan 

reagera på meddelandet på ett sätt som kan uppfattas av användare A. Interaktion måste 

vara dubbelriktad för att kunna klassas som interaktion (Landert. 2017, s. 33). Från 

pragmatikens synvinkel är interaktion den mest tillgängliga av de tre koncepten, då det 

kan studeras direkt genom att observera ett kommunikativt utbyte. 

 

I vissa fall kan termen deltagande användas mer eller mindre synonymt med interaktion, 

när man refererar till den kommunikativa aktiviteten av användarna in en kommunikativ 

situation. Dock menar Landert att socialt deltagande är mer än bara interaktion, det 

innehåller även en grad av makt. Med det menas att användarna inte bara har en 

möjlighet till att sända ut meddelande, deras meddelande har också en effekt, eller 

snarare användarna har påverkan på den sociala organisationen och den sociala 

processen. Detta är anledningen till att ökad tillgång till internet generellt och sociala 

medier i synnerhet inte kan likställas med demokratisering. För pragmatiker är socialt 

deltagande svårare är undersöka än det är att undersöka interaktion (Ibid. s. 32). 

 

Det sista konceptet engagemang betyder att individet engagerar sig med innehållet på ett 

ofta emotionellt sätt. Användandet av termen kan variera och används ibland synonymt 
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med interaktion och deltagande, i relation till situationer där användare interagerar 

aktivt. Dock kan termen engagemang även användas mer specifikt i relation till interna 

tillstånd och emotionella engagemang av användarna, och som ett sätt att karakterisera 

text som är associerad med emotionellt engagemang. Från en lingvistisk synvinkel är 

problemet med engagemang att det inte finns någon direkt tillgång till det emotionella 

tillståndet hos de interagerade (Landert. 2017, s. 32). 

 

Alla tre koncepten: interaktion, deltagande och engagemang kan och går att samexistera 

och figurera samtidigt, dock menar Landert att detta inte alltid är givet i sociala medier. 

Interaktion på sociala medier är dock inte alltid kopplade till emotionellt engagemang, 

och vid vissa tillfällen där deltagandet leder till en mer väsentlig social förändring är 

snarare ett undantag än en regel. Relationen mellan sociala medier och nya former av 

interaktion och deltagande behöver noga övervägas i olika nivåer, med det menar 

Landert att de behövs övervägas beroende på den tekniska potentialen av interaktionen 

på en viss plattform (Ibid, ss. 32–33). 

 

4. Metod 

4.1 Val av metod 

Vi har valt att göra en fallstudie för att sedan genomföra en kritisk diskursanalys.  Med 

hjälp av vår egen praxis ska vi ta reda på hur situationen hanteras när det kommer till 

självmord på internet. Genom att läsa tre olika trådar som handlar om självmord på 

Flashback Forum ska vi göra en analys utifrån Faircloughs tredimensionella modell, 

samt använda oss av Westerlunds sista del i hans avhandling, analys av SUICGUI 

CHAT och SPES Gästbok, som mall.   

 

4.2 Fallstudie 

En fallstudie är en detaljerad undersökning av en specifik företeelse eller ett särskilt 

fenomen, till exempel, en individ eller grupp, en händelse eller institution, genom att 

fördjupa och utveckla begrepp och teorier och ibland för att illustrera eller förstärka 

hypoteser (Merriam. 1994, s. 24, Nationalencyklopedin. u.å.-b). Fallstudie som metod 

kan användas ensamt, eller tillsammans med andra metoder, då ska slutrapporten från 

den övergripande undersökningen innehålla slutresultatet från fallstudien som man fått 

fram med hjälp av de andra metoderna (Yin. 2007, s. 176). 
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När en forskare genomför att fallstudie ställs de ofta inför beslut som handlar om 

anonymitet och privat information (Yin. 2017, s. 185). Frågan blir då om namn på 

personer eller organisationer ska avslöjas. På Flashback är deltagarna delvis anonyma 

och är identifierbara genom deras användarnamn. Det går inte att få reda på någonting 

om personen bakom användarnamnet mer än det de skriver i trådarna på forumet.  I 

situationer där anonymitet behövs, går det att göra några kompromisser. En kompromiss 

kan vara att man anonymiserar, i vårt fall, medlemmarna men låter själva inläggen vara 

identifierbara (Ibid). 

 

En andra kompromiss är att namnge medlemmarna men inte vem som har sagt eller 

gjort vad. Det senaste alternativet är relevant om vill se till att medlemmarna förblir 

oidentifierade, genom att ändra och omformulera kommentarerna så ingen i fallet kan 

lista ut vem som har sagt vad (Ibid. s. 186). Eftersom inläggen på Flashback offentliga, 

där vem som helst kan gå in och läsa dem, är den kompromissen inte relevant i vår 

fallstudie. I vår undersökning används den första kompromissen där vi inte anger 

användarnamnet i vår rapportering, men ändrar ingenting av vad de sagt.   

 

4.3 Kritisk diskursanalys 

För att se hur kommunikation självmord och om hur samtalets förs på Flashback har vi 

valt att genomföra en kritisk diskursanalys som metod. Valet av en kvalitativ metod är 

att få svar på frågor som: På vilket sätt? Hur? Och varför? (Lindstedt. 2017, s. 102). I 

vårt fall vill vi ha svar på frågan hur? Hur ser kommunikationen om självmord ut på 

internetforumet Flashback?  

 

Den kritiska diskursanalysen är både ett sätt att teoretiskt problematisera, men även ett 

metodsätt att empiriskt undersöka förhållandet mellan diskursiv praktik och social och 

kulturell utveckling i varierande sociala kontexter (Winther Jørgensen & Phillips. 2000, 

s. 66). Kritisk diskursanalys är den gren inom diskursanalys som är mest inriktad på den 

sociala kontextens betydelse för hur texter används och kan tolkas (Sveningsson, 

Lövheim & Bergquist. 2003, s. 140). Det går att använda den kritiska diskursanalysen i 

flera olika områden, dock är det viktigt att diskursanalysen inte enbart används som en 

analysmetod, det är även viktigt att analysmetoden används tillsammans med den 

teoretiska och metodologiska grunden (Winther Jørgensen & Phillips. 200, s. 10). 



 

19 

 

Aspirationen med den kritiska diskursanalysen är att koppla samman språket med makt 

och sociala skillnader i samhället (Bryman. 2018, s. 640). Analysernas centrala punkt är 

frågan om på vilket sätt texter konstruerar sociala relationer. Vad man vill göra med 

analysen är att visa att de uppfattningar, värderingar eller verklighetsbeskrivningar som 

ses som universell lag kan fungera som stöttor för en särskild social grupps 

privilegierade position (Sveningsson, Lövheim & Bergquist. 2003, s. 141). Kritiska 

diskursanalytiker studerar varför ett visst budskap är mer priviligierade och varför andra 

har marginaliserats. Makt är för det mesta något centralt när man försöker förstå varför 

vissa diskurser är mer priviligierade (Bryman. 2018, s. 651). 

 

Termen ”kritisk diskursanalys” används på två olika sätt: den bredare riktningen inom 

diskursanalys, och som beteckning på det angreppssätt som Norman Fairclough har 

utvecklat. Den bredare riktningen inom kritisk diskursanalys är just det – bred – och kan 

därför vara svårt att veta vad som hör dit. Faircloughs angreppssätt består av utvecklade 

och specifika teorier, metoder och tekniker för språkanalys. Faircloughs angreppssätt är 

den mest utvecklade teorin och metoden, inom den kritisk-diskursanalytiska inriktning, 

för forskning om kommunikation (Winther Jørgensen & Phillips. 2000, s. 66). 

 

Det finns fem gemensamma drag i angreppssätten i kritisk diskursanalys som gör det 

möjligt att identifiera en specifik inriktning.   

1. Social och kulturell utveckling i relation till lingvistik och diskursivitet; social och 

kulturell utveckling har delvis en lingvistisk-diskursiv karaktär 

2. Diskurs är både konstituerande och konstituerad; diskurs är en essentiell form av 

social praktik som både konstituerar den sociala världen och är konstituerad av sociala 

praktiker. 

3. Språkbruk analyseras empiriskt utifrån den sociala kontexten. 

5. Diskurs och ideologiska effekter; i kritisk diskursanalys påstås det att diskursiva 

praktiker bidrar till social förändring, genom att minska ojämlika 

maktförhållanden mellan olika sociala tillhörigheter. Detta menar Winther Jørgensen & 

Phillips betraktas som ideologiska effekter. 

5. Kritisk forskning; kritisk diskursanalysen uppfattas inte som politiskt neutral, utan 

strävar efter att kritiskt synliggöra de ojämlika maktförhållandena i olika sociala 

tillhörigheter med intention för möjlig förändring (Winther Jørgensen & Phillips. 2000, 

ss. 67–70). 
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Figur 1: Faircloughs tredimensionella analysmodell 

Faircloughs modell (Figur 1) är en analytisk ram vid empirisk forskning om 

kommunikation och samhället. Modellen visar själva analysprocessen i tre steg som är 

nödvändiga för att genomföra en diskursanalys. Själva analysprocessen beskrivs i tre 

steg eller nivåer, som alla ska användas i en diskursanalys av en kommunikativ 

händelse (Fairclough. 1992, s. 72, Winther Jørgensen & Phillips. 2000, s. 74). 

1) Textens egenskaper, själva texten och dess uppbyggnad; genom att göra en 

lingvistisk analys analysera själva texten. Det går ut på att man genomför en detaljerad 

analys av textens uppbyggnad för att se olika typer av mönster och diskurser i texten. 

Ordval, passiv eller aktiv form, metaforer och laddade ord kan ge underlag för 

tolkningar. Därefter drar man slutsatser om hur det som skrivs och sägs i olika 

situationer förhåller sig till olika maktpositioner i samhället.   

2) De produktion- och konsumtionsprocess som är förbundna med texten, hur texten 

produceras och används; analysen av diskursiva praktiker har som syfte att lyfta fram de 

mönster i texten som formar vår tolkning av texten.   

3) Textens relation till de språkliga mönster och konventioner som finns inom en viss 

kontext, den bredare sociala praktik som den kommunikativa händelsen är en del av; 

förhållandet mellan texten och dess sociala och kulturella kontext. 

Här ska man kartlägga relationen mellan de två första nivåerna (texten och hur texten är 

producerad och/eller hur den tolkas) och de föreställningar och relationer som texter 

ingår i. Detta är vad Fairclough kallar för diskursordning, som består av både diskurser 
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(mönster för språkanvändning) och sociala praktiker (sociala relationer som skapar 

genom språket) (Winther Jørgensen & Phillips. 2000, s.74, Sveningsson, Lövheim & 

Bergquist. 2003, ss. 143–144).   

 

Det som är essentiellt i denna modell är att när man håller på med att framhäva textens 

egenskaper, håller man även på med den diskursiva praktiken (Winther Jørgensen & 

Phillips. 2000, s. 74.). I analyser av samtal flyter den första nivån (text) och den andra 

nivån (diskursiv praktik) samman, eftersom samtalets texter produceras och konsumeras 

av själva samtalssituationen (Sveningsson, Lövheim & Bergquist. 2003, s. 143).  

 

Inom språkforskningen är detta en praxis för nära text- och språkanalys. För att 

analysera samhällspraxis går man efter den makrosociologiska traditionen för att se 

förhållandet till sociala strukturer. För att se den sociala strukturen, den struktur vi 

människor känner av och aktivt skapar genom sunt förnuft, använder vi oss utav 

mikrosociologiska traditionen (Fairclough. 1992, s. 72). 

 

5. Material 

Materialet till vår undersökning hämtades från tre olika trådar från internetforumet 

Flashback. Dessa trådar var skapade av personer med självmordstankar, som uttryckte 

en vilja att ta sitt liv, samt bad som råd hur de skulle gå tillväga för att genomföra 

självmordet. 

 

Trådarna hittades genom att vi gick in på delformen Vetenskap & humaniora / 

Psykologi / Psykisk ohälsa (Bild 1) där vi sedan läste trådrubrikerna. Valet av trådar 

skedde därefter delvis slumpmässigt i den mån att vi inte läste igenom trådarna, mer än 

första inlägget, innan vi hämtade ner trådarna. Vi ville att trådarna vi skulle analysera 

skulle ha minst 100 svar, för att få en relativ bred bild av hur kommunikationen om 

självmord såg ut på forumet. 

 

 För att inte göra det psykiskt påfrestande för oss själva, valde vi inga inlägg där 

trådskaparen använde forumet för att berätta att de skulle ta sitt liv, utan snarare inlägg 

där trådskaparen ville diskutera deras självmordstankar. I riktlinjerna för delforumet 

”Psykologi” och dess underforum, skrivna 2013, skriver de att det för förbjudet med 

rena självmordstrådar. 
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Det är förbjudet med rena självmordstrådar, dvs trådar med syftet att meddela 

om att man ska begå självmord. Givetvis är det helt okej att starta en tråd i 

Psykisk hälsa där man vill diskutera sina suicidala tankar. Trådar där syftet är att 

diskutera självmordstekniker är inte heller tillåtna, inte för att ämnet är tabu utan 

för att det helt enkelt är fel underforum för dessa frågor. (Zom, 2013) 

 

 

Trådarna sparades sedan ner i ett Worddokument (2019-04-18) vilket gav 171 sidor 

text, vilket motsvarar 474 svar. Svaren var från andra medlemmar på Flashback samt 

från trådskaparna själva. Efter nedhämtning läste vi igenom alla 474 inlägg och tillsatte 

varje diskurs en egen färg.  

 

Tråd Antal svar Antal sidor 

Tråd 1 160 12 

Tråd 2 189 16 

Tråd 3 125 11 

Tabell 1: Antal svar och inlägg i varje tråd. 

Vid första genomläsning av svaren hade vi 6 olika färger till diskurserna. Vid en andra 

genomläsning sållades 3 av dem bort, där 2 av dem placerades tillsammans med den 

preventiva diskursen, detta var inlägg som vi till en början namngav ”narkotisk”- och 

”spirituell” diskurs. Vid andra genomläsningen insåg vi att dessa två diskurser hade en 

preventiv utgångspunkt och ingick därför i den preventiva diskursen. Den andra 

diskursen som föll bort var den vi kallade för ”ospecificerad” diskurs, det vill säga svar 

där det inte gick att se ett tydligt angreppssätt. Dessa var inlägg där svaren var 

irrelevanta eller där trådskaparna svarade på medlemmarnas frågor. Efter genomläsning 

och bortfall fann vi tre väl synliga diskurser: preventiv diskurs, kritisk diskurs och 

prosuicid diskurs. Diskurserna fick sina namn utifrån innehållen i svaren som 

analyserades. 

 

Diskurs Antal svar 

Preventiv 161 

Prosuicid 36 

Kritisk 15 
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Tabell 2: Antal svar med en viss diskurs. 

Till en början var det alltid tänkt att det skulle vara tre olika trådar som analyserades. 

Vid nedhämtningen av trådarna upptäcktes det att ena tråden vi slumpmässigt valt, var 

mer eller mindre en konsertversion mellan två personer (ibland tillkom andra med svar). 

Denna konversation kan uppfattas som jobbig att läsa vilket ledde till att vi funderade 

på att helt enkelt bara ha två trådar att analysera, eller eventuellt leta efter en ny tredje 

tråd. Dock gäller det att vara öppen för att de kan dyka upp saker i det man analyserar 

som man inte var beredd på innan man började (Lindstedt. 2017, s. 216). Trots att den 

tråden vi funderade på att strunta i kan uppfattas som psykisk påfrestande, valde vi 

tillslut att ha med den i analysen. 

 

6. Resultat av analys 

I och med att texten som analyserades är i en diskussionstråd, har vi klassat det som ett 

samtal. Som tidigare nämnts i metodstycket flyter första och andra nivån av Faircloughs 

modell ihop vid analys av samtal, därför presenteras resultatet av första nivån (text) och 

andra nivån (diskursiv praktik) under samma rubrik: text och diskursiv praktik. 

 

Resultatet kommer presenteras utifrån följande teman: bekännelser och bemötandet. 

Bekännelser är trådskaparnas berättelser och tankar som börjar samtalet i tråden. I 

bemötandet går vi sedan igenom de olika sätt som trådskaparna blir bemötta av de andra 

medlemmarna: preventiv, kritisk och prosuicid. De tre är de tydligaste diskurserna som 

gick att se i analysen. Därefter presenteras den sociala praktiken, det vill säga vilka 

sociala sammanhang som gick att se utifrån de vi analyserade.   

 

6.1 Text och diskursiv praktik: Tre synliga bemötanden 

Texten, utifrån Faircloughs modell, är inbakad i den diskursiva och sociala praktiken. 

På ett diskussionsforum blir texten ett virtuellt samtal och har därför setts som det i 

analysen och i presentationen av analysen, därför har resultatet av den textuella 

analysen och den diskursiva praktiken sammanfogats, detta eftersom samtalets texter 

produceras och konsumeras av själva samtalssituationen (Sveningsson, Lövheim & 

Bergquist. 2003, s. 143). 
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6.1.1 Deltagare 

I och med att medlemmarna på Flashback bara är igenkännbara genom deras 

användarnamn är det svårt att veta vilka deltagarna i studien är, vilken ålder de har och 

vilket kön de tillhör. Vår analys började med en mini-analys för att försöka tyda vilka 

deltagarna i undersökningen är. I presentationen av resultatet kommer trådskaparna 

förkortas till TS (TS1, TS2 och TS3) och de andra som skriver i trådarna för FM 

(Flashbackmedlem). Vi kommer även att benämna trådskaparna som han och hon i de 

fall det går att identifiera deras kön i deras inlägg. 

 

Åldern på trådskaparna framgår i två av trådarna, de trådarna vi väljer att kalla för tråd 1 

och tråd 2 (25+, respektive 20 år). I den tredje tråden framgår det inte hur gammal 

trådskaparen är, men baserat på de inlägg de har skrivit i tråden tolkar vi att 

trådskaparen är åtminstone 35 år och äldre. Två av trådskaparna (tråd 2 och tråd 3) är 

kvinnor och trådskaparen i tråd 1 är en man.  

  

Majoriteten, som vi tolkar det, av medlemmarna är män, men det tillkom även en del 

kvinnor. Dock är det olika beroende på tråd. I tråd 2, exempelvis, är känslan att 

majoriteten av svaren är skrivna av kvinnor, då inläggen är skrivna med en mjuk och 

god ton vilket har en konnotation till kvinnor. Åldern är varierande hos medlemmarna 

där den äldsta tycks vara strax över 50 år. 

  

Grammatiken och stavningen varierar bland trådarna. Tråd 1 började som en diskussion 

mellan flera olika personer, som senare mynnade ut och blev ett samtal mellan två 

personer; trådskaparen och en annan medlem. Stavfel och en del grammatiska fel 

uppkom mer ofta än sällan längre in i tråden när diskussionen övergick till samtal.  

 

6.1.2 Bekännelser 

Varje tråd började med att de tre trådskaparna initialt presenterade deras bekännelser, 

det vill säga deras självmordstankar. Dessa bekännelser utgör en utgångspunkt till en 

uppkommande dialog. De initiala bekännelserna var upplagda som berättelser om 

trådskaparnas erfarenheter, deras liv och varför de mår som de mår. Detta för att de som 

senare bemöter TS ska förstå dem, och deras självmordstankar, bättre. Det 

gemensamma med trådskaparnas inlägg var deras tankar, deras ovilja att leva. Inget av 

inläggen skrivna av trådskaparna handlade om att de har bestämt sig för att ta sitt liv, 
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utan inläggen handlade snarare om att de har självmordstankar och saknar livslust. Detta 

kan tolkas att de i första hand vill prata om deras självmordstankar. 

 

Som rubriker säger, mina självmordstankar försvinner inte utan är kvar hela 

tiden. – TS1 

Jag har saknat livslust i stort sett sedan jag föddes och har varit deprimerad 

sedan jag var 9 år gammal. […] Jag mår dåligt varje dag och det är tydligt att det 

kommer inte bli bättre med tiden. […] Jag har bestämt mig för att jag ska begå 

självmord, men har inte bestämt mig för hur. – TS2 

Jag vågar inte försöka längre. […] Ser verkligen inte att mitt liv kommer bli bra 

då det aldrig varit det. 

Planen va att åtminstone klara mig till slutet av året för barnens skull, men jag 

tror inte att jag orkar leva länge till. – TS3 

 

Efter den initiala presentationen av deras tankar började deras inlägg skilja sig från 

varandra. De olika trådarnas syfte varierade, där TS1 och TS2 ville ha olika sorters tips, 

och vände sig till de andra medlemmarna om frågor om tips om medicin eller tips om 

metod. Att ställa direkta frågor till de andra medlemmarna öppnar upp en dialog i tråden 

(Westerlund. 2010, s. 222). Trådskaparen av den tredje tråden kan tolkas ville lufta sina 

känslor och tankar i hopp om att få någon slags respons. 

 

Börjar kännas ganska jobbigt att behöva tänka så och min medicin hjälper inte 

längre heller.. varken mina behovsmediciner eller ordinerade medicinen. 

Va för medicin brukat hjälpa er? Käkar setralin, abilfy, quatapin, Lergigan, 

theralen och olinazapin. Känner inte att de hjälper tyvärr. – TS1 

Jag är för feg för att fysiskt skada mig själv så att skära handleder eller liknande 

går bort. Jag har funderat mest på att ta en överdos av tabletter men vilka 

tabletter fungerar bäst och hur många behövs för att dö? 

Jag har bara vanliga panodil hemma just nu, går det dö av såna?  

Vilka andra sätt kan rekommenderas? – TS2  

 

Inläggen av trådskaparna innehöll även faktiska bekännelser om tidigare självmord, 

vilken hjälp de tidigare sökt och berättelser om vad som har gjort att de vill ta sitt liv. I 

de första inläggen från trådskaparna skriver både TS1 och TS3 om att de båda har varit 

inlagd på psykiatrisk avdelning tidigare. TS2 nämnde senare i tråden att hon tidigare har 
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gått hos en mängd olika psykologer och TS1 nämnde att han har försökt tagit sitt liv 

flera gånger tidigare.  Bekännelserna kan vara för att resten av medlemmarna ska förstå 

dem bättre som personer och se deras erfarenheter, för att ge de bemötande de rätta 

förutsättningarna för att ge eventuella tips och hjälp. 

 

Min depression grundar sig på väldigt många traumatiska upplevelser och har 

bara blivit värre av att jag fortfarande saknar en trygghet.  

Jag har gått hos en mängd olika psykologer i 11 år nu men ingen har lyckats få 

mig att må bättre. […]  – TS2 

[…] testat överdos, brand och hängning. har vaknat upp ur 2koman och 1 gång 

påkommen […]   – TS1 

Satt eld på lägenheten jag bodde i ja, […] Det var min kompis som jah delade 

boende med som kom hem och upptäckte mig hängandes så han tog ner mig och 

gjorde mun mot mun för att väcka mig – TS1 

Tog precis en laddkabel runt halsen och drog till, tuppade av där för en kort 

stund. Allt blev bara mörkt och de snurrade – TS1 

 

TS2 var den enda som i det initiala inlägget som nämnde eventuellt metod till att ta sitt 

liv. Det var inte förrän längre in i tråd 1 som TS1 började prata självmordsmetoder som 

han hade funderat över. 

 

[…] just nu är jag inne på att hoppa framför tåget, försöker bara samla mod – 

TS1 

[…] det är godståg jag tänker mig, tänker isåfall lägga mig på rälsen med 

huvuedet och resten av kroppen på spåret precis innan tåget kommer.. […] det 

skulle vara skönt att ta en överdos annars! – TS1 

 

Westerlund skriver i sin avhandling att bekännelser tenderar att skapa en slags kedja där 

fler personer kommer med bekännelser. Ofta förekommer dessa nya bekännelser längre 

in i tråden, efter att de har sett responsen från det initiala inlägget (Westerlund. 2010, s. 

220). Detta gick även att se i de trådarna vi analyserade. Det förekom inlägg från andra 

Flashbackmedlemmar med bekännelser om deras egna självmordstankar, erfarenheter 

och tidigare självmordsförsök. 
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själv ska jag ta livet utav mig med ett rep. […] snart ska jag nog hänga mig själv. 

Jag har skrivit breven till mina anhöriga. Sen ska jag nog lyssna på musiken 

samtidigt som jag dör – FM  

Själv försökte jag ta livet av mig igår för att mina röster och himmelen sa åt mig 

att döda mig själv. – FM  

Jag fegade tydligen ur självmordet i sista stund. 

Och sen försökte jag med meditation och lite annat. 

Och nu suger mitt liv fortfarande. Så inget har funkat. – FM  

Är också 20, tjej och otroligt självmordsbenägen. På den nivån att jag köpt hem 

droger att överdosera för enbart detta syfte. – FM  

 

Baserat på hur alla tre trådskapare skrev, deras sättet de skrev på och det språk de 

använde, kan de tolkas som att de kände sig ensamma och ville ha någon att prata med. 

Både TS1 och TS2 nämnde att de ville ha ett förhållande, där TS2 skrev att hon aldrig 

varit i ett förhållande trots att hon försökt. Hon menar att det är bättre att ta sitt liv än 

leva ensamhet. Westerlund menar att orsaken till att de på SUIGUI CHAT vill ta sina 

liv handlar om sociala- och psykologiska svårigheter, han skriver att de upplever inre 

smärta, samt självförakt och självhat (Westerlund. 2010, s. 239). Detta gick att se tydligt 

hos de på Flashback. Inte bara hos TS, men även hos de andra medlemmarna. TS1 

menade att han är för värdelös för att kunna träffa en ny partner, medan TS3 ser sig 

själv som en värdelös mamma. 

 

[…] vilket i sin tur gjorde att jag kände mig helt värdelös och aldrig hitta någon 

ny,  

[…] känner mig värdelös på allting […] – TS1 

jag gav mig alltid självdestruktiva tankar om att jag är ful – FM  

Det är för att jag är blyg och osäker. Är kass på att prata och har svårt för 

kallprat. 

Okarismatisk. Dum. Tråkig. Min personlighet suger helt enkelt. – FM  

 

De nämnde även att de inte har några vänner att prata med och öppna upp sig för. Men 

alla tre var kritiska till den psykiatriska vården och upplevde svårigheter till att öppna 

upp sig för psykologer eller andra människor. 

 



 

28 

 

Är helt livrädd för att prata om det som sitter djupt, vad ska alla tänka och tro 

om mig om jag bara skulle släppa loss allting som ligger där som jag just nu 

tiger jag om. – TS1 

[…] för jag kan inte prata med någon i irl om det därför hjälper det att kunna 

skriva av sig lite här ibland. – TS1 

 

Sättet de skrev på går att tolkas som ett skrik efter hjälp, de vet inte vad de ska göra med 

de självmordstankar de har. Andra medlemmar tolkade det som att de egentligen inte 

ville dö. TS1 skriv själv att han var velande gällande att ta sitt liv och hans bekännelse 

om att han drog en kabel runt halsen kan ses som en demonstration av att 

självmordstankarna inte bara tomma ord, utan att de faktiskt är verkliga. Ett 

uppvaknande eller ett bekännande att man verkligen behöver hjälp på ett kraftigt 

uttrycksfullt sätt. 

 

Just nu så känner jag mig ganska glad och vill inte dö men tankarna kommer 

fram ibland och har en tendens att stanna kvar. – TS1 

Du vill inte ta ditt liv, annars du hade inte skapat detta tråd här på flashback. Det 

är ditt undermedvetna som vill fortsätta leva. – FM  

 

6.1.3 Bemötande med preventiv diskurs 

För att en dialog ska uppstå behövs det ett bemötande, någon som svar på TS initiala 

inlägg och på så vis påbörjar en dialog.  Dessa bemötanden kan vara tröstande, 

rådgivande eller, som vi kommer gå in på senare, kritiska och uppmuntrande. De 

bemötande hade till stor del ett preventiv angreppssätt för att möta trådskaparen. Den 

preventiva diskursen innehöll svar från andra medlemmar med en preventiv 

utgångspunkt. De bemötande hade, oavsett ton och innehåll in svaren, en vilja att 

förhindra ett självmord. I den här diskursen fann man svar från de andra medlemmarna 

som försökte förstå trådskaparnas självmordstankar för att sedan kunna försöka ge den 

hjälp som de behöver, vare sig det handlade om någon att prata med, eller generella tips. 

 

Svaren med sympatiskt- och empatiskt angreppssätt har en utgångspunkt i att förstå sig 

på TS. Det var de svaren, med en mjuk ton, som var det övervägande bemötandet i den 

preventiva diskursen. Ofta såg man svar från personer som gått igenom samma saker 

eller har haft samma tankar som TS. De var de som ställde frågor för att försöka förstå 
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trådskaparna och deras tankar, och som försökte förstå erfarenheterna som lett till att de 

tillslut inte känner någon lust att leva längre. 

 
Varit självmordsbenägen i 20 år+ gäller att utmana sig själv och våga testa nya 

saker. – FM  

Hade själv en depression och lite av en livskris i din ålder, men det gick över, 

tänk om tänk rätt – FM  

Jag känner igen mig i vad du skriver […] Min situation var lik din, den 

förbättrades dock. – FM  

 

I det sympatiska- och empatiska bemötandet gick det se hur de valde att använda ord 

som ”gubben” ”snälla rara”, på ett sätt som inte lät nedlåtande. De avslutade även sina 

inlägg med ”kram” och ”puss”, samt att de ofta ville att TS ska höra av sig till dem i PM 

(personligt meddelande) för att kunna ge dem mer hjälp. 

 

Tjena gubben <3 – FM  

Älskade människa, varför skriver du såhär?– FM  

Snälla du, var rädd om dig. – FM  

En stor kram till dig !!! – FM  

Skicka ett pm om du vill prata lite. – FM  

 

Detta kan ses som ett sätt att få TS att förstå att det finns några som bryr sig om vad de 

har att säga, och att de finns människor som bryr sig om huruvida TS lever eller inte, 

trots att de är främlingar på internet. Westerlund menar att detta blir ett sätt att minska 

den kommunikativa distansen mellan de bemötande och trådskaparna (Westerlund. 

2010, s. 228). 

 

Trots en preventiv utgångspunkt gick det att se inlägg med en skuldbeläggande jargong 

i hur de skriv. De ville väl, men omedvetet försökte de få TS att känna skuld. Främst 

såg man det skuldbeläggande bemötandet i svaren till TS3.   

 

Tänk på att lidandet inte går bort när man har barn, du ger det bara vidare till 

dem och de kommer lägga ditt självmord på sina axlar. – FM 
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Det är bara ledsamt att höra att dina barn ska behöva ta straffet för att du är 

livstrött för det är vad de kommer göra. Är det akut bör du kanske överväga att 

lägga in dig ett tag. – FM 

 

Generellt innehöll den preventiva diskursen tips och hjälp om hur TS kunde förbättra 

olika saker i sitt liv för att göra livet värt att leva, exempelvis på hur TS kan träffa nya 

människor eller hur de kan få motivation till att göra saker. De förekom även frekvent 

att de bemötande ställde frågor till TS, dels för att förstå dem bättre, men även för att få 

samtalet att rulla på (exempel: ”Du måste våga visa vad du behöver. Vad behöver du?”). 

Det gick även att se vädjande svar från de bemötande, där de bemötande verkligen bad 

TS att inte begå självmord, nästan med en desperat ton i texten. 

 
Snälla TS, ta inte ditt liv. Det är ju ett annat liv du vill ha. Du skriver själv att du 

tror du skulle må bättre om du hade vänner och kanske pojkvän. […] Snälla, 

snälla, snälla, ta inte ditt enda liv. – FM  

jag kan inte säga att jag förstår hur du har det. men snälla fina, ta inte ditt liv. 

försök på alla möjliga sätt att hitta andra alternativ. – FM  

Snälla, försök skaffa hjälp att må bra, det kan bli bättre. – FM 

 

Tonen var generellt god, dock förekommer det ibland inlägg med en ton där de 

bemötande använde en hård jargong men med ett preventivt innehåll. Svaren innehöll 

då svordomar för att på ett distinkt sätt få fram budskapet i texten. Detta betyder inte att 

den sortens bemötande är sämre än det bemötandet med en god ton, eller att deras vilja 

att förhindra ett självmord var skiljde sig från de med en mjuk ton, det säger bara att 

personen som skrivit svaren använder en annan jargong i hur de skriver. 

 
[…] och jag förstår att du kämpar dagligen men vad du än gör så ge för fan inte 

upp, det kan bara bli bättre när man är på botten. – FM  

TS: Jag är 20 år och det är helt enkelt redan för sent.  

Inget är försent när man bara är 20 år. Livet har ju för fan inte ens börjat. –  FM  

Livet är mer än det du ser nu. Vad fan har du ens upplevt? Ut och res, börja 

jobba, gör NÅGOT, vad fan som helst, så länge du RADIKALT byter MILJÖ. – 

FM 

Gör det inte för helvete. – FM  
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En stor del av de bemötande, med svar som kan klassas som en preventiv, hade 

en vad vi väljer att kalla för ett narkotiskt tankesätt. Dessa drogliberala 

bemötande hade en preventiv utgångspunkt, men tipsade om olika sorters 

droger, och menade att dessa droger kunde hjälpa trådskaparna att må bättre. 

 

Börja lev förhelvete, livet tar ändå slut för dig en dag tills dess kan du ju skärpa 

till dig lite, sluta bry dig om din fasad, testa lite olika knark och softa. – FM  

Gör det inte, varför inte experimentera med LSD innan? Det ska tydligen kunna 

hjälpa. – FM  

 

6.1.4 Bemötande med kritisk diskurs 

I den kritiska diskursen ingår de bemötanden som är har en kritisk inställning 

på antingen TS inlägg eller självmord generellt. De har inte en suicidpreventiv 

utgångspunkt (även om de förekommer), utan har snarare en kritisk syn på 

handlingen självmord eller är kritisk till depression. De ser självmord som 

något fegt eller själviskt. I detta bemötande används en jargong där de 

bemötande kan tolkas förminska TS problem och där de inte tog deras problem 

på allvar, och menade att de bara ute efter uppmärksamhet och menade att 

trådskaparnas problem är icke-problem och på sätt förminskar deras 

anledningar att vilja att avsluta sina liv. 

 

Jag läste inte ens svaren för jag vet redan utgången av detta lilla "scenario" […] 

inklusive TS som bara törstar lite uppmärksamhet – FM  

Du har bara varit deprimerad i 10 år, dessutom har du noll erfarenhet av livet. 

90-talist eller hur, söker alltid den enkla utvägen – FM  

Ehm. Fel. Att vara en tjej innebär att man har en i stort sett obegränsad mängd 

killar som vill ha en, det är fakta. Men sen att du själv väljer bort alla killar är en 

annan femma, då är det ditt egna val att vara singel. – FM  

Men för faan människa! Skärp dig. […] Sluta jaga luftslott och sluta självömka. 

Livet ÄR tufft. För Alla. Ryck upp dig människa! – FM  

Har du valt att skaffa 2 barn får du väl för helvete finnas där tills de fyllt 18. Då 

kan du avsluta ditt patetiskt självömkande – FM  
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Nu lyssnar du noga, du skriver att du varit deprimerad sedan du var 9 år gammal. 

Nej, det var ungefär då du blev dum i huvudet - och tyvärr verkar det sitta i än. – 

FM  

 

Det förekom även i denna diskurs de som ansåg att det är ett privilegium att vara 

deprimerad och må dålig. De menade att depression är något som enkelt går att fixa 

eller att det inte är ett allvarligt problem. De använde även ord som ”prata med x om du 

har problem” istället för ”prata med x om dina problem”, vilken visar att de inte tog TS 

problem på allvar, och ifrågasatte om de faktiskt hade problem. 

 
Sluta fjanta, gå till vårdcentralen imorrn så du får hjälp med din depression. – 

FM  

Vi föräldrar har inte lyxen att sätta oss själva i första rummet. Möjligtvis om 

man råkar ut för en riktig tragedi. Men inte för att man är allmänt deprimerad – 

FM  

depression är lyxproblem som inte alla har råd att ha , se dig själv som lycklig 

lottad som har råd att ha det. – FM  

 

En annan del i denna diskurs var de som är kritiska till trådskaparnas bemötande 

gentemot de andra medlemmarna, där de menade att TS inte var mottaglig till råd. De 

menade att TS inte var öppen för hjälp, och att de kom med bortförklaringar till varje 

tips och råd. 

 

Folk försöker hjälpa dig eftersom du bad om hjälp men du är så egoistisk att du 

sitter o gnäller om hur dåligt du mår och vill ta livet av dig.. * buu-fucking-huu* 

[…] Fixa till dig och ditt liv nu din vekling. – FM  

Jag har slut på råd, det verkar som att du målar upp dig själv som den mest 

olyckligsdrabbade människa på jorden […] Folk radar upp råd till dig i tråden 

men du kommer ständigt på saker till varför du inte kan göra dem. […] – FM  

Det är ganska lätt att utläsa att du bara hittar på en massa skit för att få svar som 

passar agendan – FM  

 

Detta går att koppla ihop till att de i denna diskurs menar att de bemötande inte tar 

trådskaparna på allvar och upplever TS som uppmärksamhetssökande.   
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Till skillnad från den preventiva diskursens sätt att använda ord som ”snälla du”, 

användes de slags orden med en nedlåtande ton i den kritiska diskursen. I denna diskurs 

lät de orden som ett sätt att förminska TS, att på sätt och vis prata ner till TS, som om de 

vore ett barn. Men även den generella tonen i denna diskurs kan tolkas som 

förminskande. 

 

men snälla du, det finns ju hur många tjejer i din ålder som helst som aldrig haft 

ett förhållande, det förstår du väl. – FM  

 

6.1.5 Bemötande med prosuicid diskurs 

Den tredje och sista tydliga diskursen som gick att tyda i analysen av de tre trådarna var 

den prosuicida diskursen. I denna diskurs gick det att se bemötande som i sina svar till 

trådskaparna inte tvekade med att dela tips om självmordsmetoder och de som direkt 

eller indirekt uppmuntrade till självmord. 

 

Enligt riktlinjerna för delforumet är det förbjudet att skapa trådar där det diskuteras 

självmordsmetoder, det framgår dock ej i riktlinjerna om det är förbjudet att tipsa om 

metoder i en redan skapad tråd om självmord. Det förekom inlägg som klassas som 

prosuicid i alla tre trådar, dock varierade det från tråd till tråd.  Tipsen om 

självmordsmetoder mottogs av de andra bemötande på olika sätt, vissa ifrågasatte hur 

någon kunde ge tips om metoder till en självmordsbenägen person. Andra, de i med en 

prosuicid diskurs, mottog det genom att skapa en konversation och en diskussion om 

självmordsmetoder. 

 

[…] köpa hem en exit bag (bökigt?) eller dricka och gå och lägga sig utomhus. 

Sjöarna har perfekt temp nu på våren. Att lägga sig i iskallt vatten är bara jobbigt 

när du hoppar i men sedan börjar du tycka det är skönt och sen blir du 

medvetslös. Skjuta sig själv med pistol är också mycket intressant, men då måste 

du få tag på en pistol, och dessutom så blir det en jävla röra efteråt. – FM   

En 'exit bag' är ett bra alternativ. […]  Din kropp kommer inte veta att den kvävs 

så du bara somnar in och dör i sömnen efter några andetag. Helt smärtfritt och 

humant. Se till att du köper ren helium utan tillsatt syre. […] – FM  

Det absolut enklaste är att ställa sig framför tåget. Du dör snabbt och smärtfritt.  

Drick dig riktigt full innan bara. […] Har du tillgång till vapen så är ju ett skott i 

huvudet en enkel och smärtfrilösning. […] Överdosera narkotika är också en 
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enkel lösning, läs på lite innan bara. Det går att beställa från seriösa sidor på 

nätet. – FM  

 

Westerlund menar att självmordsmetoder egentligen handlar om mer än att få 

information om olika sätt att begå självmord. Unga människors samtal om 

självmordsmetoder formerar en ”vardaglig självmordsdiskurs”, där olika metoder 

diskuteras och utvärderas. Frågan är om diskussionerna om metoder egentligen handlar 

om livet och dess möjligheter och begränsningar. Dessa virtuella samtal om 

självmordsmetoder konstruerar och rekonstruerar den vardagliga självmordsdiskursen, 

som egentligen kan uppfattas som en ”antidiskurs” som tillåter de bemötande att 

diskutera ämnet på ett sätt som utmanar de etablerade samhälleliga värderingarna och de 

förställningar vi har om självmord och död (Westerlund. 2010, s. 236). 

 

I en av trådarna var större delen ett samtal mellan två personer, TS och en av de 

bemötande. Dessa två personer pratade öppet om deras självmordstankar och deras 

erfarenheter i livet, samt även hur de tidigare försökt tagit sina liv, och skapade därmed 

en diskussion om det bästa sättet att begå självmord. De gav varandra tips om hur de 

inte skulle ”misslyckas” med att ta sitt liv och berättar vilka misstag de gjorde vid 

tidigare försök. Detta samtal klassar vi som en prosuicid diskurs då de inte tvekade om 

att ge varandra tips om metoder. Sättet de skrev på går att tolka att de båda var tvekande 

i sina tankar, där de båda nämner att de just den dagen kände sig bra men att det 

varierade. De kunde även uppfattas som rätt kalla och känslolösa i hur de pratade om 

självmord, självmordsförsök och självmordsmetoder. 

 

TS: […] Vad stoppar dig från att begå självmord ? 

FM: […] Det är mest pga. överlevnadsinstinkten. […] Vad stoppar dig då? 

TS: just nu vet jag inte vad stoppar mig, dom gångerna jag försökt har jag 

antingen misslyckats eller någon annan som stoppat det hela.. grejen är den att 

jag har mått dåligt en längre tid och självmordstankar eller tankar på att 

försvinna har funnits i över 2 år nu. egentligen så planerar jag väl det hela, vill 

inte bara göra det sådär utan vill ha det planerat och klart, just nu är det väl ändå 

julen som stoppar mig.  […] just nu är jag inne på att hoppa framför tåget, 

försöker bara samla mod 

FM: Jag har också haft det länge. Och har planerat det färdigt. Är du säker på att 

du skulle dö med den metoden? Det är relativt många som överlever att hoppa 
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framför tåget. Det vore väl inte roligt att leva resten av livet t.ex. som 

totalförlamad. Tråkig upplevelse för oskyldiga också. […] 

TS: är inte så säker men det är där tankarna går just nu. det är godståg jag tänker 

mig, tänker isåfall lägga mig på rälsen med huvuedet och resten av kroppen på 

spåret precis innan tåget kommer.. tänker nog själviskt och inte på den stackars 

lokföraren/alla andra som får ta reda på en. det skulle vara skönt att ta en 

överdos annars! 

FM: […] Överdos brukar inte vara skönt, och ganska hög överlevnadsrisk där 

också. Själv har jag försökt samla mod till mig att göra det i säkert något år. 

Känner mig fast vid liv. 

 

FM: Har du lust att skapa en självmordssekt tillsammans med mig?  

TS: Just nu så skippar jag det. Kan kontakta dig på pm om det skulle vara så illa 

 

Det förekom även ren uppmuntran till att TS skulle ta sina liv, inte bara via tips om 

självmordsmetoder, utan även genom att explicit säga till dem att de borde genomföra 

självmordet. Dessa svar från de bemötande skrevs med en rätt aggressiv och känslokall 

ton. 

 

Att stoppa i sig massa piller eller skära upp handlederna i badkaret är så jävla 

tjejigt. Gör något spektakulärt så att du blir ihågkommen. Jag röstar på att du 

avslutar ditt miserabla liv med en kulhammare, motorsåg eller varför inte 

"suicide by svartskalle". Gör en sista god gärning för oss som du lämnar kvar i 

jordelivet genom att försöka ta med sig så många främlingar som möjligt i 

fallet. […] – FM  

Starta en livestream och hoppa från 12e våningen så ska du få den 

uppmärksamhet du förtjänar. – FM 

Ja men om du provat allt och inget funkar då är det väl bara sätta pipan i munnen 

och tapetsera om med hjärna hår och hagel? – FM 

 

6.2 Producenter och användare samtidigt 

Utifrån Faircloughs modell är det medlemmarna på Flashback, som på individnivå, de 

som producerat den text som vi analyserat. Användarna är i den traditionella 

kommunikativa modellen (sändare – meddelande – mottagare) både producent och 

mottagare samtidigt. Det vill säga de skapar det innehålls som sänds ut till de andra 
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medlemmarna, men är även mottagare till de andra medlemmarnas meddelande. 

Eftersom anonymiteten och yttrandefriheten är en så stor del av forumet, kan det leda 

till att konsekvenserna blir att de hjälpsökande inte får den hjälp de behöver. Istället 

stöter på personer som ”trollar” (de som skriver för att provocera fram känslomässiga 

svar) eller helt enkelt inte bryr sig om vad deras ord skulle betyda för någon som lider 

av självmordstankar. Dock kan en konsekvens även vara att de som söker hjälp på 

Flashback ser att det finns folk som bryr sig om de lever eller inte, trots att de är 

främlingar på internet. Att användarna är producenter kan även ge upphov till att folk 

kan öppna upp och vädra sina tankar, eller att helt enkelt kunna prata med någon, vilket 

kan bara precis vad vissa person behöver för att må bättre.  

 

Det är användarna som producerar och styr samtalet. Dock gick det att se att de 

bemötande i första hand skrev direkt till de som skrev de första inläggen, då de svarade 

direkt på de inlägg som trådskaparna skrev. När de initiala hjälpsökandes inlägg 

minskade, minskade även strömmen av svar och inläggen blev riktade till varandra 

istället. Trots att trådskaparna försvann från tråden fortsatte samtalet, dock minskades 

även de svaren snabbt när de insåg att trådskaparna inte svarade. På så sätt går det att 

tolka att det är trådskaparna som är de som styr samtalet.  

 

6.3 Social praktik: Flashback som hjälpmedel 

Självmord är ett tabubelagt ämne och ofta brukar tonläget vid samtal om självmord 

vittna en typ av ambivalens när medier rapporterar om självmord (Westerlund. 2010, s. 

11). Kanske är det just att självmord är ett sådant tabubelagt ämne som gör att 

människor söker sig till olika sorters forum vid självmordstankar, inte bara Flashback, 

men även forum som till exempel Reddit och Familjeliv. Ett forum där personen i fråga 

kan vara anonym och i en virtuellt rum kunna vädra sina tankar och direkt/indirekt be 

om hjälp och råd. Antalet startade trådar som gick att hittas med söktermen “självmord” 

på Flashbacks egen sökfunktion visar att många personer söker sig till Flashback för att 

faktiskt prata om självmord. Alla tre trådskapare i de trådar vi analyserade nämnde att 

de har svårt att prata med folk och speciellt prata med sjukvården. TS1 skriver precis 

det: “Är helt livrädd för att prata om det som sitter djupt, vad ska alla tänka och tro om 

mig [...]”. De känner sig tryggare att prata om sina självmordstankar och självmord 

generellt i ett virtuellt rum med en massa främlingar på internet. 
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Trots att trådskapare och deltagare inte tycks få den hjälp de söker från olika 

institutioner, finner de trots allt en uns hjälp och tröst av varandra. Genom att öppna upp 

sig anonymt i det virtuella rummet, blir deltagarna mer säkra med att dela med sig av 

sina egna erfarenheter, till följd av att man utforskat olika metoder för att förbättra 

livslusten med hjälp av “learn-by-doing”, alltså genom egenupplevda, praktiska 

erfarenheter kunnat reflektera och lära sig vad som funkat för dem.  Trots att de är tips 

som kanske inte passar trådskaparen, så är det en hjälp i sig att kunna få ventilera och 

prata ut med andra anonyma personer gentemot att sitta framför en professionell 

psykolog eller kurator. Denna “lilla” hjälp kan betyda så mycket för trådskaparen, men 

även andra medlemmar som deltar i tråden. 

 

Kanske är det också på grund av den stigmatisering kring självmord och att ämnet är så 

pass tabu att prata om som gjorde att problemet inte togs på allvar av vissa av 

medlemmarna. Den sociala konstruktionen av samhällets syn på självmord hos de med 

kritisk diskurs har gjort att de ser självmord som går emot samhällets normer. Genom 

att be trådskaparna att ”skärpa sig” och ”rycka upp sig” visar de hur de utifrån deras 

sociala tillhörighet ser på självmord och depression. Det vill säga något som inte faller 

under de sociala regler som, de menar, ska finnas i samhället. Samtidigt gick det att se i 

de andra diskurserna, främst den preventiva diskursen, hur de ifrågasatte hur och varför 

en tjugoåring och en mamma kan fundera på att begå självmord. De menade att en 

tjugoåring inte har levt tillräckligt länge och att det på sätt inte riktigt var accepterat för 

henne att ha dessa tankar, att de implicit menade att det var socialt osocialt oacceptabelt 

för henne att må dåligt och vilja ta sitt liv. De yttrade inte de orden explicit, utan svaren 

i de inläggen kunde tolkas så. Att det är så pass tabu att prata om det, har resulterat att 

den sociala konstruktionen kring samtalet om självmord lett till en viss okunnighet 

kring ämnet. 
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7. Sammanfattning  

Syftet med denna undersökning var att få svar på våra frågeställningar: 

• Hur förs samtalet om självmord på internetforumet Flashback? 

• Vilka olika diskurser går att hitta i samtalet om självmord på Flashback? 

 

Genom den kritiska diskursanalys som genomfördes på de tre trådarna gick det att se tre 

tydliga diskurser: preventiv, kritisk och prosuicid. Alla dessa diskurser utgör samtalet 

om självmord på Flashback, där de för diskussioner med varandra om ämnet. I de tre 

diskurserna gick sedan att se olika utgångssätt och olika tillvägagångsätt i bemötandet 

av trådskaparnas bekännelser. De gick att se de tre tydliga diskurserna i alla tre trådar, 

dock var kvantiteten av viss diskurs varierande beroende på vilken tråd. Exempelvis, i 

den tråd vi kallade för tråd 3 var den prosuicida diskursen minimal (endast ett svar hade 

en tydlig prosuicid diskurs). Däremot gick det att se att en preventiv diskurs med ett 

narkotiskt tankesätt var en stor del av bemötandet i tråden.  

Tråd Antal svar Totalt 

Tråd 1 16 129 

Tråd 2 82 189 

Tråd 3 63 125 

Tabell 3: Antal svar med preventiv diskurs i varje tråd 

Den preventiva diskursen handlar om att de medlemmar som deltar i trådarna försöker 

förstå trådskaparnas självmordstankar och därmed kunna finnas där som en stöttepelare 

och bollplank för att kunna göra ett försök att hjälpa eller ge generella tips till 

trådskaparen som söker hjälpen eller bara behöver prata. Oavsett ton och innehåll i 

samtalet har de bemötande en vilja att förhindra att ett självmord. Denna diskurs var den 

tydligast diskursen som gick att se i analysen. En övertygande majoritet ville förhindra 

ett potentiellt självmord. 
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Tråd Antal svar Totalt 

Tråd 1 1 129 

Tråd 2 8 189 

Tråd 3 6 125 

Tabell 4:  Antal svar med kritisk diskurs i varje tråd 

Den kritiska diskursen har ett bemötande med kritisk inställning till trådskaparnas 

inlägg eller depression och självmord generellt. Dessa kritiska svar från de bemötande 

ser självmord som en feg och självisk utväg. Denna diskurs gick att se alla tre trådar, 

dock gick det att se minst representation i den tråd vi kallar för tråd 1.  

 

Tråd Antal svar Totalt 

Tråd 1 12 129 

Tråd 2 23 189 

Tråd 3 1 125 

Tabell 5: Antal svar med prosuicid diskurs i varje tråd 

Den tredje och sista tydliga diskursen var den prosuicida diskursen. I den diskursen 

fann man svar från de bemötande som inte tvekade på att ge tips om självmordsmetoder 

till trådskaparna. De gick även att se svar där de bemötande explicit uppmuntrar 

trådskaparna att genomföra självmordet. Den prosuicida diskursen gick att se i alla tre 

trådar, dock som vi nämnde tidigare, bara ett svar med tydlig prosuicid diskurs i tråd 3. 

Den största representationen gick att se i tråd 2, där trådskapen bad om faktiska tips om 

metoder till att ta sitt liv.  

 

Ett sådant tabubelagt ämne som självmord kan leda till att fler personer söker sig till 

anonyma virtuella rum så som Flashback för att prata om självmord, vare sig de vill ha 

hjälp, någon att prata med, eller tips på metoder. Trådskaparna i vår analys nämnde en 

rädsla att prata om närstående eller med sjukvården i och med den skam de kände. De 

kände en trygghet i att öppna upp sig om sina självmordstankar för främlingar istället. 

Trådskaparna menar på att de inte får den hjälp dom behöver från de institutioner de har 

sökt hjälp hos. Medlemmarna på Flashback får en viss tröst och stöttning hos och för 
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varandra. Dock förekom det bemötande med en syn på självmord som något som går 

emot samhällets normer, och trots en preventiv utgångspunkt med empatisk eller 

sympatiskt innehåll förstår de inte riktigt hur en så pass ung person som vid 20 år och en 

mamma är deprimerade och självmordsbenägna. Att det är så pass tabu att prata om det, 

har resulterat att den sociala konstruktionen kring samtalet om självmord lett till en viss 

okunnighet kring ämnet.  

 

Inför denna uppsats hade vi en tes, utifrån våra egna fördomar, att användarna på 

Flashback inte var särskilt empatiska och sympatiska kring ämnet självmord. Vi hade 

som fördom att alla med självmordstankar som startade en tråd, fick samma bemötande 

som exemplet i början av uppsatsen, där den som startade tråden möttes av ett ”Lycka 

till, då”. Därför gick vi in med en redan kritisk syn på Flashback innan analysen 

påbörjades. Resultatet av vår analys visade att bemötandet från användarna på forumet 

var tvärtemot vad vi förväntade oss, och motbevisade därför vår tes. Det visade att 

exemplet inte är representativt av hur bemötandet på Flashback faktiskt ser ut. Trots att 

de fanns bemötande vars svar hade en kritisk- och prosuicid, var en övervägande 

majoritet (ca 76%) inlägg med en preventiv diskurs.  
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