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ABSTRACT

Suicidology deals a lot with taking into consideration significant symptoms, risk factors and 

establishing causal relationships which inevitably are very important for suicide prevention. 

But do we understand the suicide attempters better thereby? The aim with the study is to 

elucidate the meaning of the lived suicidal experience that is expressed by participants on an 

Internet forum. Ten participants' texts which concerned own suicidality were chosen out from 

this Internet forum and were analyzed and interpreted on the basis of a phenomenological 

hermeneutical method inspired by Ricoeur (1976). The result established twelve themes that 

with the aid of Heidegger (1993) and Derrida (1978, 1991) led to that the following 

conclusions could be drawn about the meaning of the suicidal lifeworld: suicidal concern and 

care in itself reduces the sense of identity, practical suicidal doing in itself reduces the world, 

sense of identity is more affected by the future than the present and the past, the death is 

escaped from through a calculating determination to have the death at one’s disposal, inability

to turn away from the death increases oscillating between states of emotions, the surrounding 

world's requirement to avoiding death becomes to a compulsion to isolate one self; and 

finally: to both feel anxiety in front of one self’s own death and dread when escaping from it.

Keywords: suicide, suicide attempts, death, psychology, phenomenological hermeneutical 

method, qualitative, Internet
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SAMMANFATTNING

Suicidforskning handlar mycket om att beakta utmärkande symtom, riskfaktorer och etablera 

kausalsamband vilket ofrånkomligt är mycket viktigt för suicidprevention. Men förstår vi de 

självmordsnära bättre därmed? Syftet med studien är att belysa meningen med den levda 

suicidala erfarenheten som den uttrycks av deltagare på ett Internetforum. Tio deltagares

texter som berörde egen suicidalitet valdes ut från detta Internetforum och analyserades och 

tolkades utifrån en fenomenologisk-hermeneutisk metod inspirerad av Ricoeur (1976).

Resultatet påvisade tolv teman som med hjälp av Heidegger (1993) och Derrida (1978, 1991) 

ledde till att följande slutsatser kunde dras om den suicidala livsvärldens innebörd: suicidal 

omsorg i sig reducerar identitetsuppfattningen, praktiskt suicidalt görande i sig reducerar 

världen, identitetsuppfattning är mer präglad av framtiden än av nuet och dåtiden, döden flys 

ifrån genom en beräknande vilja att förfoga över döden, oförmåga att vända sig från döden 

ökar pendlande mellan känslolägen, omvärldens krav på undvikande av död blir till ett tvång 

att isolera sig; och slutligen: att både känna ångest inför sin egen död och fruktan vid flykt 

från den.

Nyckelord: självmord, suicid, självmordsförsök, död, psykologi, fenomenlogisk hermeneutisk 

metod, kvalitativ, Internet
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”Eventuellt tillägg här: van Gogh – att han i konsten 

kunde handskas med ”skillnader” – i form av 

kontrastfärger, och där varje färg i sig hade det som 

konstituerade det i skillnaden till sin motsats (lila – gult 

t.ex.). Men att van Gogh i sitt eget liv inte lyckades 

härvid…”

(Tidigt hugskott under uppsatsarbetet av författaren)
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FÖRORD

Arbetet med uppsatsen har ofta varit tungt pga. den värld som öppnat sig via texterna på 

Internetforumet. All den förtvivlan, bottenlösa ångest, tomhet och fullständiga hopplöshet 

som fanns där inneslöt mig emellanåt så jag knappt orkade med någonting. Och sorgen jag 

kunde känna, och avskyn att det får vara så här. Hur jag ofta satt där framför datorn och kände 

allt detta, men också emellanåt djup glädje över det stöd och den omsorg deltagarna visade 

varandra.

Vill på det varmaste tacka min handledare Lennart Viberg för ytterst stimulerande 

möten och samtal om uppsatsen och om allt annat och lite till. Vill också tacka min fru, Hana 

Widerberg, för att hon stod ut med mig den sista tiden av uppsatsarbetet.

Arbetet med uppsatsen kan kanske bäst karaktäriseras som ett nedsjunkande i döden 

som har varit både smärtsamt som djupt stimulerande, berikande och utvecklande.
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DEN SUICIDALA LIVSVÄRLDEN 

TEXTER OM SJÄLVMORD PÅ INTERNET

Varje år dör ca. 1500 människor i Sverige genom självmord och varje år gör mer än 

15000 människor självmordsförsök (National Centre for Suicide Research and Prevention of 

Mental Ill-Health, 2005). Mycket av suicidforskningen handlar om att förklara självmord 

utifrån karakteristiska symtom, riskfaktorer och att etablera kausalsamband. Denna forskning 

är mycket viktig för suicidprevention. Men förstår vi dessa människor bättre därmed? Eller är 

det så att deras ”röster” förblivit ”tysta” bland dessa forskningsresultat? Denna studie utgör en 

ansträngning att försöka förstå.

Begreppsdefinition

Begreppet suicidalitet är ett samlingsbegrepp som innehåller både suicidtankar och 

planer samt självmordsförsök och fullgånget självmord. Självmordsförsök vilar på intentionen 

och risken bakom handlingen vilket gör att mer vanemässiga självdestruktiva beteenden som 

drickande eller upprepande och avsiktligt självskadebeteende inte räknas in som 

självmordsförsök då man antar att det inte föreligger varken avsikt eller risk för att dö 

(Skogman, 2006).

Denna uppsats använder en definition på självmordsförsök som härstammar från 

O’Carroll m.fl (1996, i Brown, Henriques, Sosdjan, & Beck, 2004): “a potentially self-

injurious behaviour with a nonfatal outcome, for which there is evidence (either explicit or 

implicit) that the person intended at some (nonzero) level to kill himself/herself” (s. 247).

Det finns en distinktion mellan fastställda självmord och “osäkra självmord” i ICD-10: 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (World 

Health Organization, 2005b). Osäkerheter rör huruvida handlingen var ansiktlig eller inte. 

Ofta rör osäkra självmord självförgiftning i olika former. Statistik över generell 

suicidfrekvens inkluderar ofta både fastställt och osäkert självmord. Vid psykologisk 

obduktion (datainsamling efter självmord ur journaler, vårdpersonal, anhöriga, den avlidnes 

dagböcker etc.) har det visat sig att 70-75% av det som initialt räknats som osäkert självmord 

har fastslagits som självmord. Vikten att räkna in osäkra självmord i statistiken över 

självmord anses också balansera ett inte obetydligt antal självmord som aldrig registreras som 

självmord, tex. äldre vars självmord misstas för naturlig död eller efter trafikolyckor (National 

Centre for Suicide Research and Prevention of Mental Ill-Health, 2005).
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Epidemiologi

Varje år äger ca. 1500 självmord rum i Sverige. Pga. att inte alla självmordsförsök 

anmäls så antas att självmordsförsök är uppskattningsvis 10 - 20 gånger vanligare än 

självmord (World Health Organization, 1999). Detta skulle innebära för svenska förhållanden 

att självmordsförsökstalen för 2002 skulle ligga någonstans mellan 14900 och 29000 

självmordsförsök (Skogman, 2006).

Om man ser till självmordsstatistiken så ser man en minskning i stora delar av 

västvärlden och i Sverige om man jämför hur det ser ut i dag med hur det såg ut på 1970-talet, 

när antalet självmord var 2300 per år. Men om man ser till statistiken sedan 1960-talet då 

1500-1600 personer begick självmord varje år så har inte mycket förändrats tills idag 

(Beskow, Beskow Palm & Ehnvall, 2005).

Generellt ligger självmordsfrekvensen för män högre än kvinnor, år 2002 suiciderade 

1077 män medan antalet suiciderande kvinnor uppgick till 408 stycken. Samma mönster är 

gällande överlag i världen (World Health Organization, 2005b). Rörande självmordsförsök är 

relationen den omvända där kvinnor är överrepresenterade, utgör ca 60 % av försöken 

(National Centre for Suicide Research and Prevention of Mental Ill-Health, 2005). Detta är ett 

förhållande som är giltigt för de flesta Europeiska länder. 

Åldersmässigt föreligger också en skillnad där äldre har högre suicidfrekvens än yngre 

och är högst i åldersspannet 45-64 år. Gällande självmordsförsök är det omvända gällande, då 

de högsta självmordsförsökstalen gäller yngre människor mellan 15-24 år för båda könen. 

(National Centre for Suicide Research and Prevention of Mental Ill-Health, 2005)

Suicidförloppet vid självmord utgör en tidlig process inkluderande självmordstankar, 

självmordsplaner och slutligen självmordshandlingar, antingen som försök eller fullbordad 

handling. Av de med självmordstankar – som årligen aktualiseras hos ca 2,3% av 

populationen – är det mindre än 1 på 200 som går vidare till fullbordat självmord (Gunnell, 

Harbord, Singleton, Jenkins & Lewis, 2004). Processen utgör inte heller en linjär process med 

allt högre suicidalitet. Beskow (2000) bl.a. föreslår att processen kan avintensifieras, upprepas 

och fluktuera upprepade gånger över tid. Längden på denna process brukar vara i månader, 

men kan också vara i decennier, år, dagar, timmar och även minuter vilket har visat sig när 

man genomfört psykologisk obduktion (Runeson, Beskow, & Waern, 1996).

Teoretiska modeller för suicidalt beteende

Olika teoretiska modeller för att försöka förklara suicid har varierat under tid och 

beroende på kulturer de utvecklats inom. 
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Freud (1957) såg självmord som konsekvens av en aggressivitet mot ett förlorat objekt 

som inte kan uttryckas och som varande ett inre objekt leder det till en önskan att skada sig 

själv. Freud påtalade att det fanns en grundläggande ambivalens inför detta förlorade objekt 

som kunde leda till ett sadomasochistiskt förhållningssätt och i förlängningen att sadismen 

mot det inre förlorade objektet leder till självmord. Han menade också angående självmord att 

förutsättningen bakom förmågan att ta sitt liv endast är uppfylld om den suicidale kan 

behandla sig själv som ett yttre objekt.

Stengel (1964) upptäckte tidigt skillnader mellan de som gjort självmord och de som 

genomfört ett självmordsförsök, skillnader som rörde frekvens, kön, ålder och så vidare. På 

grund av dessa framkomna skillnader antogs som hypotes att det rörde sig om två skilda 

populationer.

Differentieringen mellan grupperna gjorde att Kreitman (1977) såg självmordsförsök 

huvudsakligen som en kommunikativ och manipulativ handling med avsikt att på något sätt få 

tillstånd en förändring i sin livssituation. Ett antagande som sedan har visat sig missledande 

och felaktigt. När man frågade patienterna själva så visade det sig att sådant handlande bara

överensstämde med en minoritet (se t.ex. Skogman, 2006).

Beck (1980) menade att självmordsbenägna individer har kognitiva förvrängningar som 

yttrar sig i att generellt överdriva en negativ syn på sig själv och sina möjligheter att lösa sina 

problem och därigenom se döden som en möjlighet.

Michel m.fl. (1994) utvecklade utifrån sina undersökningar en uppfattning om att det 

huvudsakliga motivet bakom självmordsförsök är ett behov att undslippa och få lindring från 

ett olidligt mentalt tillstånd. Senare utvecklades en teoretisk modell där självmordsbeteende 

överlag sågs som en konsekvens av att ha misslyckats uppnå viktiga mål i livet. Michel och 

Valach (2001) utvecklade teorin vidare och menade att det föreligger ett psykologiskt tillstånd 

som utgörs av dissociation vid tiden för självmordet eller självmordsförsöket där individen 

genom dissociationen försöker skydda sig från förnedring, smärta och allmänt hot om kollaps 

av självbilden. 

Michel och Valach (2001) påminner i sin teori om Shneidman (1998) som ser självmord 

som en önskan att förhindra psykologisk smärta via motivet att nå omedvetenhet. Shneidman 

(1998) valde att fokusera självmord som en psykologisk handling och introducerade här 

begreppet ”psychache” som betyder den olidliga psykologiska smärta som utgör grunden till 

självmord. Hypoteser härvid är att se självmord som en konsekvens av frustrerade 

psykologiska behov och en känsla av hopplöshet och hjälplöshet, och att detta smärtsamma

”psychache” responderades på genom självmord. Att nå omedvetenhet sker genom denna 
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flykt som ses som ett lösningsförsök på en olidlig situation. Detta sätt att handskas med 

psykiskt lidande såg Shneidman (1998) som ett livslångt mönster hos den suicidala individen.

Williams (1997) föreslår hypotesen att självmord är ett försök att fly upplevt fångenskap 

med oförmåga att se flyktvägar och uppleva att ”räddning” är osannolik och som antas utlösa 

ett ”hjälplöshetsscript” och beledsagar självmordsimpulser. ”Fångad flykt” ses som en central 

mekanism. Utlösande faktorer anses vara stressorer. Psykologiska mekanismer som bidrar till 

detta utgörs av uppmärksamhetsbias i form av överkänslighet inför stimuli rörande nederlag 

och avvisning, svårigheter att minnas vilket försvårar deras problemlösningskapacitet som i 

sin tur bidrar till upplevelse av att vara fångad i svårigheter. Känsla av hopplöshet antas bero 

på svårigheter att tänka på möjliga positiva saker som kan hända i framtiden. Förutom detta 

antas även att olika personer har olika lätt att hamna i sådana mönster beroende på 

personlighetsvariabler (temperament och miljömässigt formad karaktär). Slutligen avgörs om 

en individ agerar på en självmordsimpuls på olika omständigheter som tillgång till metod, hur 

självmord speglas i individens omgivning eller i media.

Maltsberger (2004) förestår ett psykodynamiskt perspektiv och talar om sinnestillståndet 

som föregår ett självmordsförsök som rörande förlust av kontroll och upplösning eller 

sönderdelning. Meltsberger (2004) föreslår tillika möjligheten att självmord i vissa fall är ett 

försök att aktivt vända en passiv hjälplöshet till en känsla av kontroll.

Campbell och Hale (1991, i Wright, Briggs & Behringer, 2005) påtalar att det 

psykodynamiska perspektivet överlag kan se självmordsbeteende som i grunden orsakat av en 

splittring mellan kroppen och självet. Kroppen har blivit en plats för, eller är identifierad som 

aspekter av interna relationer. Detta kan resultera i att en kamp på liv och död iscensätts. 

En annan teoretisk modell står van Heeringen, Hawton, och Williams (2000) för och 

som talar om en suicidal process i suicidaliteten och där man menar att all form av suicidalt 

beteende kan ses längst ett suicidalt kontinuum där individen över tid rör sig fram och 

tillbaka. De tidigare stadierna i denna process utgörs av känslor av ångest och ilska medan de 

senare stadierna utmärks av känslor av hopplöshet och depression. Denna modell hänvisar till 

ett handskande av stress som hos Williams (1997) ses som en kombination av psykologiska 

och biologiska egenskaper i form av en stress-känslighets modell.

Stress-känslighets-modellen kan ses som en integrering av psykologi, biologi och det 

psykiatriska perspektivet. Utifrån det psykiatriska perspektivet har självmord uppfattats som 

symtom på psykopatologi. Relationen mellan suicidalitet och psykiatrisk sjukdom utgörs av 

biologiska och/eller psykologiska perspektiv (Skogman, 2006). Ett biologiskt perspektiv 

representeras av bl.a. Mann, Waternaux, Haas, & Malone (1999, i Skogman, 2006) som 
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föreslår en dysfunktion i serotoninsystemet som orsakar aggressivitet och impulsivitet vilket i 

sin tur medierar mellan psykiatrisk sjukdom och självmord.

På senare år har således en tidigare rivalitet mellan miljömässiga orsaker – och här 

skulle man också kunna se det psykosociala perspektivet vilket betonar yttre riskfaktorer som 

t.ex. stressorer och negativa livsupplevelser av olika typer vilka ökar risken för självmord –

och biologiska förklaringar mer och mer bilagts inom forskningsfältet (Skogman, 2006). I 

stort ser man idag de flesta mänskliga aktiviteter som medierade av biologiska processer, som 

i sin tur är påverkat av både genetiska som miljömässiga faktorer (Kandel, 1998). Härigenom 

öppnas upp ett integrerat perspektiv där gener och miljö ömsesidigt påverkar varandra och 

som förenar biologiska, sociala och psykologiska perspektiv.

Genom detta integrerade perspektiv har man idag inom suicidforskningen nått ett 

generellt konsensus varigenom suicidalitet förklaras utifrån en stress-känslighets-modell, dvs. 

att det föreligger behov av både predisposition och externa stressorer för att utlösa 

självmordsbeteenden (van Heeringen, 2001). Härvid antas att över tid leder stresshormoner 

till ändrade strukturer i hjärnan som leder till neuropsykologiska försämringar som i sin tur 

sänker återhämtningsförmågan mot stressorer. Härigenom behövs över tid allt mindre 

utlösande faktorer för att utlösa självmordsbeteende. Stresskomponenten i modellen beskrivs 

utifrån ett psykiatriskt perspektiv i form av depression, ett biologiskt perspektiv i form av att 

stress är medierat via HPA, hypothalamic-pituitary-adrenal, axis och noradrenalin-adrenalin-

systemet, och slutligen ett psykologiskt perspektiv i form av stressorer – dvs. händelser som 

triggar självmordsbeteendet. Det psykologiska perspektivet inkluderar hur dessa stressorer 

upplevs, dvs. är medierat av individens egenskapsberoende karaktäristik och således utgör del 

av predispositionen  för suicidalitet.

Söderberg (2004) menar att teoretiska konstruktioner och modeller rörande suicidalitet 

kan ses som komplementära till varandra då de var och en i sig inte är ömsesidigt utbytbara 

med någon annan, dock delvis motsägelsefulla. Men man måste ha i åtanke att ingen av de 

teoretiska modellerna helt kan täcka hela den komplexitet som suicidalitet innebär. Och det 

Söderberg ser som det viktigaste härvidlag är att inse att teoretiska modeller är fokuserade vid 

att förklara suicidalt beteende – och att en sådant teoretiskt grundhållning kan hämma eller 

låsa förmågan att förstå det suicidala beteendet hos den enskilda patienten. 

I den kliniska praktiken är suicidbedömning och beaktande av risk en svår praktik som 

inkluderar ett flertal faktorer som kvaliteten på patientens nätverk, närvaro av somatiska 

sjukdomar, missburk, psykiska sjukdomar och personliga egenskaper. Allt detta måste vägas 
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in och tas ställning till i den kliniska situationen (Söderberg, 2004). Här rör det sig om 

forskning på det vi skulle kunna kalla riskfaktorer och karaktäristik av den suicidala. 

Karaktäristik och riskfaktorer i suicidforskningen

Det har visat sig att av dem som genomför ett självmordsförsök eller självmord så har ca 

35-50% ett eller flera självmordsförsök bakom sig (Haw, Hawton, Houston, & Townsend, 

2001) och risken för att upprepa självmordsförsök ökar för varje självmordsförsök som görs 

(Tejedor, Diaz, Castillon, & Pericay, 1999).

Drygt 40 procent av alla fullgångna självmord äger rum inom det första året efter det 

första självmordsförsöket (Tejedor at al., 1999). Detta förhållande har viktiga kliniska 

implikationer för behandlingen under detta första år.

Det visar sig vid en litteraturgenomgång av Skogman (2006) att det föreligger relation 

mellan självmordsförsök och ett flertal olika faktorer: överrepresenterat är yngre 

åldersgrupper, kvinnor, ogifta och arbetslösa, andra faktorer är upplevelse av negativa 

livshändelser och svårigheter som sexuellt och fysiskt övergrepp, förlust av en närstående, 

svagt socialt stöd samt familjehistoria med självmord eller självmordsförsök. På samma sätt 

har man funnit relationer mellan fullgångna självmord och följande faktorer: 

överrepresenterat är manligt kön, äldre åldersgrupper, att vara ogift, arbetslös och leva ensam. 

Livshändelser som utgör riskfaktorer vid fullgånget självmord utgörs av interpersonella 

konflikter, våld i hemmet och plötslig ekonomisk försämring. De flesta som fullgör självmord 

har upplevt en eller flera stressfulla livshändelser som föregick självmordet.

Angående sexuella övergrepp så har det visat sig att sexuella övergrepp i barndomen har 

identifierats som en av de viktigaste faktorerna som föregår suicidalitet (Söderberg, 2004). 

Ensamhet utgör också enligt Söderberg en av de största utlösande faktorerna bakom 

självmord. 

När man jämför självmordsförsök med fullgångna självmord framstår könsskillnaden 

som ett av de mest påtagliga resultaten i suicidforskningen, män har sålunda högre 

självmordsfrekvens än kvinnor, medan kvinnorna gör fler självmordsförsök än män (Kerkhof, 

2000). Utifrån en litteraturgenomgång av Skogman (2006) påvisas att detta förhållande har ett 

antal möjliga förklaringar som t.ex. att män använder mer våldsamma metoder än kvinnor; att 

alkohol- och narkotikamissbruk, aggressivt, impulsivt och externaliserande beteende är 

vanligare hos män än kvinnor, depression upptäcks och behandlas ofta fortare hos kvinnor än 

hos män, kvinnor anses mer hjälpsökande än män, samt olika kulturella förklaringar som 
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skilda attityder till självmord mellan könen som att ett ickedödande självmordsbeteende 

uppfattas som mer feminint.

Det har framkommit att drygt 90 % av de med självmordsförsök och fullbordade 

självmord lider av en psykiatrisk sjukdom vid tidpunkten för suicidhandlingen (se t.ex. Haw, 

Hawton, Houston, & Townsend, 2001). Av dessa sjukdomar har vid fullgånget självmord 

egentlig depression visat störst relation till suicidalitet med 40-60 % av självmorden, alkohol-

och narkotikamissbruk i 20-40 % av fallen, schizofreni i 10 % av fallen och borderline 

personlighetsstörning i 5-30 % av fallen (Michel, 2000). Vid självmordsförsök har det 

vanligtvis rört förstämningssyndrom, alkohol- och narkotikamissbruk, schizofreni och 

adjustment disorder vilket visats av Suomien m.fl. (1996, i Skogman, 2006) respektive av

Iliev, Mitrev och Andonova (2000, i Skogman, 2006). Även personlighetsstörning är vanligt 

vid självmordsförsök och där co-morbid borderline personlighetsstörning utgör upp till 48-55 

% av den totala summan av de som genomför självmordsförsök (se t.ex. Söderberg, 2004).

Vad gäller diagnoserna vid fullgånget självmord är det också viktigt att ta upp 

dubbeldiagnoser. Exempel härpå: att ca 50 % av suicidoffer med depression även led av 

alkohol- och narkotikamissbruk vilket bl.a. visats av Berglund och Öjehagen (1998, i 

Skogman, 2006), och att 31 % av suicidoffer med egentlig depression även led av 

personlighetsstörning har visats av Henriksson m.fl. (1993, i Skogman, 2006). 

Samband har också hittats med självskadebeteende där det har visat sig att risken är hög 

för att suicid efterföljer självskadebeteende. Hawton, Sahl och Weatherall (2003) har visat att 

ungefär 40-50 % av de som genomfört ett fullgånget självmord har en tidigare erfarenhet av 

självskadebeteende.

Vid en genomgång av litteraturen (Skogman, 2006) har även biologisk korrelation 

funnits till självmordsförsök, bl.a. utifrån förändrad serotoninaktivitet, abnormaliteter i andra 

neurotransmittorsystem (bl.a. noradrenegic-, dopaminergic-, GABAergic- och 

glutamatsystem). Men även samband med onormala nivåer av stressrelaterade peptider och 

låga nivåer av kolesterol har funnits. Den biologiska forskningen rör främst självmordsförsök 

och inte fullgångna självmord då det finns en begränsad räckvidd av biologiska variabler som 

kan undersökas post mortem.

Psykologiska egenskaper som karaktäriserar den självmordsnära psykiatriska patienten 

som utlöst ett fullgånget självmord har visat sig utgöras av exempelvis impulsivitet och 

hopplöshet, påvisat av Apter m.fl. (1993, i Skogman, 2006) samt av Beck m.fl. (1990, i 

Skogman, 2006).  Psykologiska egenskaper som karaktäriserar den självmordsnära personen 

som utför ett självmordsförsök har visat sig utgöras av impulsivitet, hopplöshet, 
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minnesförvrängningar, dikotomt tänkande, kognitiv rigiditet (Williams & Pollock, 2000), låg 

självkänsla och extern locus of control (Topol & Reznikoff, 1982). Studier tyder också på att 

det kan finnas en koppling mellan suicidalitet och en oförmåga i att kunna se något 

annorlunda, förmågan att se något från ett annorlunda och nytt perspektiv (Söderberg, 2004).

Intervjuer med suicidnära rörande processen som föregår självmordsförsök (Skogman, 

2006) har bl.a. påvisat förekomsten av flera faktorer som interagerar i onda cirklar. Likaså 

vanligt var stadium av utmattning, både fysiskt och psykiskt samt okontrollerade 

känsloskiftningar. Huvudsakligt motiv till självmord utgörs ofta av flykt från känslomässig 

smärta. Vad gäller motiv så ger forskningen vid handen att suicidförsökare oftast anger ett 

flertal motiv. Ett av de mest frekventa av dessa motiv uppges vara det flyktorienterade 

motivet som yttrar sig t.ex. i att fly från en outhärdlig situation. Söderberg (2004) visade att 

majoriteten angav som motiv till självmord att befinna sig under olidlig press beroende på 

tankar eller en outhärdlig situation, och majoriteten menade också att de vid 

självmordsförsöket ville dö.

Manipulativa motiv som rör skuldbeläggning av andra eller som hämnd har inte visat sig 

vanliga (Michel et al., 1994; Skogman, 2006). 

Intervju med självmordsnära (Skogman, 2006) visade att processen som leder till 

självmordsförsök tidsmässigt kan variera mellan decennier till minuter. En del kan ange en 

utlösande faktor, andra kan det inte. Genomgående är att det slutgiltiga beslutet karaktäriseras 

av impulsivitet. Liksom ett förändrat sinnestillstånd omedelbart före självmordsförsöket. 

Detta utgörs antingen av förvirring och panik/förtvivlan eller av ”tunnelseende” i bemärkelse 

att inte kunna se några andra alternativ tillsammans med ”avstängda” känslor. 

”Tunnelseendet” karaktäriseras av ett lugnt, betänksamt och beslutsamt beteende. Oavsett 

vilket av de båda sinnestillstånden som var aktuellt så förenades båda i antingen avsaknad av 

önskan om, eller såg det som omöjligt att söka hjälp.

Inom suicidforskningen föreligger distinktion mellan upplevda orsaker och upplevda 

motiv, där orsaker speglar de underliggande problem som finns i omgivningen och som drev 

på utvecklingen mot suicid eller suicidförsök. Motiv är de skäl och intentioner som den 

enskilde anger bakom självmordet eller självmordsförsöket (Skogman, 2006).

WHO/EURO Multicentre Study on Parasuicide (2002) visade  att uppgivna motiv till 

självmordsförsök var i stort likvärdigt oberoende av nationell tillhörighet, men också 

uppvisades ingen större skillnad beroende på ålder eller kön (Hjelmeland et al., 2002).

Förutom diagnos och svarande på frågeformulär om problem och motiv så kan ingå 

frågeformulär om suicidal intention, självskattningsformulär om socialt nätverk, 
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frågeformulär om generell psykopatologi och depressiva symtom och frågeformulär om 

hopplöshet (Skogman, 2006).

Det verkar finnas vissa relationer mellan uppgivna motiv till självmord och vissa 

psykologiska eller psykiatriska egenskaper. Så har det t.ex. visats att de som gjort 

självmordsförsök med hög hopplöshetskänsla uppgivit flyktmotivet som det mest 

framträdande, medan däremot patienter med låg hopplöshetskänsla oftare angav 

interpersonella motiv som t.ex. att få hjälp, visa kärlek till någon eller skuldbelägga någon 

(Williams, 1986). 

Suicidbehandling

Det psykiatriska perspektivets dominerande ställning som ser suicid som symtom på 

psykopatologi har etablerat psykiatrisk behandling som den huvudsakliga 

preventionsmodellen (Skogman, 2006). Den noterade samtidigheten mellan nedgång i 

generell suicidfrekvens och ökad utskrivning av antidepressiva (SSRI-preparat) sedan 1970-

talet utgör dock inte att det föreligger konsensus rörande att det ena attribuerar det andra 

(Henriksson, 2004).

Utvärdering av olika behandlingars effektivitet utifrån slumpmässigt kontrollerade test 

ger relativt magert resultat. En litteraturgenomgång av Arensman och Hawton (2004, i 

Skogman, 2006) av slumpmässigt kontrollerade försök sedan 1998 uppvisar att vissa 

behandlingar erhållit en statistisk säkerställd reducering av upprepningsfrekvens: en studie 

visade detta som använde paroxetine (SSRI-preparat) jämfört med placebo, två studier 

uppvisade signifikant resultat som använde kognitiv/beteende terapi inkluderade 

problemlösningsmoment jämfört med standardiserad eftervård, och två studier som använde 

psykoanalytiskt orienterad terapi uppvisade signifikant resultat jämfört med standardiserad 

behandling. Även fanns en studie med signifikant resultat som använde DBT (dialektisk 

beteendeterapi) jämfört med standardiserad eftervård med borderline personlighetsstörning.

Upplevelsen och beskrivningen av egen suicidalitet som studiens fokus

Trotts en allt större forskning rörande självmord och suicidalitet finns det fortfarande 

luckor i förståelsen om varför personer gör självmordsförsök. Men till skillnad från fullbordat 

självmord så erbjuder självmordsförsök en unik informationsmöjlighet – nämligen den 

suicidnära själv (Skogman, 2006).

Olika försök att finna orsaker till självmord utifrån ett utifrånperspektiv i form av hur 

det uppfattas av professionella, t.ex. förekomst av psykiatrisk diagnos och olika sociala 
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problem, har haft stor utbredning inom suicidforskningen. Det psykiatriska, biologiska – och 

psykologiska perspektivet som i dag integrerats i ”stress-känslighets-modellen” utgör 

beskrivningar som huvudsakligen rör en sådan yttre beskrivning av fenomenet suicid, däremot 

har patienternas egen syn och uppfattning om orsakerna bakom suicidförsök haft ett relativt 

litet utrymme inom suicidforskningen (Skogman, 2006). Man kan anta att detta eventuellt 

beror på att man uppfattar att suicidnära brister i insikt och är alltför subjektiva, men även om 

deras erfarenheter och synsätt inte utgör en ”objektiv sanning” så har de påtagliga och 

verkliga konsekvenser, och att dessa erfarenheter och synsätt möjligen kan ha viktiga 

implikationer för självmordsprevention, och för att kunna hjälpa suicidnära personer verkar 

det plausibelt att man förstår vad denna suicidalitet betyder och hur den uppfattas av dem 

(Skogman, 2006). Beskow m.fl. (2005) menar att det yttre psykiatriska perspektivet både har 

fördelar och nackdelar. Fördelar utgörs av att den psykiatriska modellen bidragit till 

suicidprevention just genom diagnosticering och behandling av depressiva symtom. Det 

negativa är att denna modell utgör ett yttre perspektiv med delvis deterministiska element och 

kvarvarande tabu rörande självmord. På mer individuell nivå påpekar Skogman (2006) att en 

sådan påverkan av en psykiatrisk förklaringsmodell på en enskild eventuellt kan innebära 

avlastning av skuldkänslor, men kan eventuellt å andra sidan öka känslor av hjälplöshet och 

kraftlöshet.

Att ta ett inifrånperspektiv via användande av frågeformulär, som t.ex. MPQ (Motives 

for Parasuicide Questionnaire), är likväl behängt med nackdelen av att man bara kan finna det 

man letar efter, dvs. de alternativ som frågeformuläret innehåller (Skogman, 2006). Men 

också att det kan vara svårt att tolka innebörden av svaren vid användning av sådana 

frågeformulär, som en tillsynes kontradiktion vid svar där en och samma person dels svarat att 

de förlorat kontrollen och inte vetat vad de gjort vid självmordsförsöket, men å andra sidan 

även väljer alternativet som säger att de vill dö eller uppger önskan att fly från en situation 

som var outhärdlig (Skogman, 2006). 

Utifrån ett inifrånperspektiv har man bl.a. utvecklat självskattningsformulär rörande 

underliggande problem eller uppfattade orsaker bakom suicidförsök som visat på upplevelse 

av ensamhet, psykiatriska symtom, en nyligen eller förväntan om förändrad livssituation samt 

relationsproblem som vanligt frekventerade problem bakom självmordsförsöket (Söderberg, 

2004). Men detta drabbas givetvis av samma invändning som frågeformulär av att man bara 

finner det man letar efter.

Ett grundläggande problem och risk i forskning som utgår från den suicidnäras eget 

perspektiv kan ofta vara att uppkomna aspekter i materialet mycket lätt kan tolkas som 
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symtom av en psykiatrisk sjukdom, och Skogman (2006) ger ett exempel på att man upptäckt 

brist på energi, men att detta i sig bli ouppmärksammat i sin egen rätt då den ofta ses som 

symtom på depression. 

Här kan ses vikten av att i en undersökning utifrån den suicidnäras perspektiv så långt 

möjligt sätta det psykiatriska eller psykologiska perspektivet inom parentes för att förhindra 

en självbekräftelse av ett yttre psykiatriskt eller psykologiskt perspektiv.

Behovet av ett komplementärt inifrånperspektiv i suicidforskningen gör att uppsatsen får 

en kvalitativ ansats. Detta beror på att inifrånperspektivet i stor utsträckning är förankrat i en 

kvalitativ forskningsmetod. Trots ett under de senare åren ökat intresset inför att studera 

suicidnära individers helt egna upplevelser (se t.ex. Schneidman, 1998) så har det faktum att 

patientens inre perspektiv fortfarande värderas lågt inom psykologin lett till att det finns en 

brist på systematisk forskning rörande hur t.ex. enskilda upplever de psykiska störningar de 

drabbats av (Langemar, 2005). Så även fallet med suicidnära klienter (Skogman, 2006). 

Cutcliffe (2005) menar att vår förståelse av självmord är begränsad och att forskning i 

ett historiskt perspektiv har fokuserat på tydligt karaktäristiska symtom, symtomkluster, 

riskfaktorer, etablerat kausalitetssamband, vilket har understött användande av kvantitativa 

metoder. Cutcliff menar att den suicidalas ”röst” i huvudsak är ”tyst” i suicidlitteraturen vilket 

gör att den förståelse vi har om suicid är obalanserad och ofullständig. Cuttcliff förespråkar 

således en komplementärt skifte åt kvalitativa studier inom suicidforskningen.

Ett ämnes komplexa karaktär där det är svårt att slå fast kausalförhållanden kan anges 

som skäl till ämnesval utifrån kvalitativ metod (Langemar, 2005). Härvid utgör suicidologi 

just ett sådan komplext ämne och där det också är svårt att slå fast kausalförhållanden. 

Kvalitativa studier rörande suicid som via semistrukturerade intervjuer har försökt nå en 

mer detaljerad förståelse av hur individer resonerar inför ett självmordsförsök utgörs bl.a. av 

Skogman (2006) som har redovisats tidigare.

Andra kvalitativa studier baserade på olika typer av intervjuer av suicidnära som tolkats 

utifrån olika analysmetoder utgör ett stort antal varav bl.a. av Crocker, Clare och Evans 

(2006) kan nämnas som visat på teman som att den suicidnära uppfatta livet som en pågående 

kamp, att försöka behålla eller erövra kontroll över livet och att känna sig osynlig; och Lekka,

Argyriou och Beratis (2006) som har visat att erfarenhet av suicidalt beteende, psykiatrisk 

inläggning eller symtom på ångest eller depression hos föräldrar under uppväxten utgjorde en 

riskfaktor för suicid.

Övriga kvalitativa studier har baserats på annat datamaterial som dagböcker och 

avskedsbrev av suicidala där man bl.a. kan nämna Berman och Luna (1996) som visar på bl.a. 
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upplevelsen av olidlig psykisk smärta, nedvärdering av jaget, mentala blockeringar och 

dikotomt tänkande. En annan metod utgörs av fallbeskrivningar av sucidnära (se t.ex. Soloff, 

2003).

I dag finns ett stort antal webb- eller Internetforum och bloggar där bl.a. deprimerade 

och suicidnära utrycker eller utbyter tankar och känslor i en ny kommunikativ kontext. 

Forskning på suicid i relation till Internet rör sig bl.a. om studier om faran med sådana 

webbplatser med hänsyftning till risken att inspireras och kopiera metoder eller begå 

kollektivt självmord (Becker, Mayer, Nagenborg, El-Faddagh och Schmit, 2004; Prior, 2004). 

I en annan studie jämfördes en grupp suicidnära och en grupp icke-suicidnära utifrån skillnad 

i språk på Internetforum och där man fann att differentierande verbala strukturer utgjordes av 

användande av negativa och dikotoma strukturer hos de suicidnära (Fekete, 2002).

Denna studie använde sig av redan publicerade texter på ett Internetforum som 

behandlar egen suicidalitet av författare med tidigare självmordsförsök bakom sig. Avsikten 

var att få en djupare förståelse av deras erfarenheter. Fokus låg på den subjektiva erfarenheten 

hos de enskilda forumdeltagarna. Det var inte möjligt att hitta studier som berörde hur 

suicidnära individer upplever sin suicidalitet i sig förmedlat via egna texter på Internetforum. 

Av den anledningen är denna studie explorativ.

För syftesformuleringens skull måste beaktande tas till den valda fenomenlogiska 

hermeneutiska metod som användes för denna studie. Utifrån den fenomenologiska 

hermeneutiska traditionen ingår varje subjektiv erfarenhet – som den subjektiva erfarenheten 

av suicidalitet – alltid i ett meningssammanhang som kallas den enskildes ”värld” (Heidegger, 

1993) eller ”livsvärld” (Husserl, 1970) och som skiljer sig från den objektiva och yttre 

världen och utgör den enskildes subjektiva värld som denne alltid förhåller sig till och är i och 

som inkluderar den enskildes egna levda erfarenheter. Därför kan man tala om den suicidales 

livsvärld. Då meningen med erfarenheten av suicidalitet utifrån detta perspektiv är avhängigt 

meningssammanhanget så måste suicidalitetens mening och innebörd vara förbunden med den 

suicidales livsvärld. Att förstå suicidalitet innebär ur detta perspektiv att förstå den suicidala 

livsvärlden.

Syfte

Syftet med studien var att belysa meningen och innebörden av den suicidala livsvärlden 

som den uttrycks av deltagare på ett Internetforum.
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METOD

Designen för denna studie är kvalitativ och använder sig av en fenomenologisk-

hermeneutisk metod.

Skälen att välja Internetforum utgörs av en vilja att komma nära och få tillgång till hur 

den suicidnära vanligen upplever och tänker om sin suicidalitet, nämligen i sin egen 

ensamhet, ”på sin egen kammare”. Det finns här ett antagande om en möjlig kvalitativ 

skillnad mellan tankar och känslor i ensamhet och de tankar och känslor som på begäran 

delges inför någon annan vid en intervjusituation, kontakter vid fallstudier etc. Att dessa 

andra metoder inkluderar styrning via bl.a. intervjueffekt och det uttalade forskningsanslaget. 

Det som förmedlas via Internetforum sker inte på anmodan utan på eget initiativ och 

utifrån egna behov och premisser. Här kan deltagaren delge tankar och känslor bakom en 

skyddande anonymitet som kan antas bidra till öppenhet och kan därmed tänkas bättre spegla 

den suicidnäras eget tänkande och kännande i sin ensamhet. Inte nödvändigtvis att man 

därmed kommer närmare ”sanningen” men kanske närmare hur den suicidnära talar/skriver 

inför sig själv – dvs. hans eller hennes egen inre dialog.

I fall av teman som inte anses socialt accepterade – och suicid tangerar till viss del detta 

än i dag (Beskow, 2005) – kan dessa individer bli mer ”ärliga” eller vederhäftiga vilket anses 

bero på att Internet representerar en relativ anonymitet som underlättar för känsliga ämnen att 

öppet och personligt dryftas enligt Van Gelder (1991, i Sveningsson et al., 2003). Stöd för en 

annorlunda kvalitet hittas hos Turkle (1995) som talar om att användarna av Internet till 

skillnad från det yttre livet med dess krav på social konvention, på nätet kan leva ut sitt ”inre 

jag” som utgör en mer egentlig och vederhäftig version av deras jag.

Data i uppsatsen skiljer sig möjligen från analys av suiciderades dagböcker som ofta 

sker inom psykoobduktion pga. sin eventuellt begränsade anonymitet då kännedom om att 

efterlevande kan läsa dagboken förefinns, vilket eventuellt kan styra innehållet. Skiljer sig 

också från anonyma enkätförfrågningar i avseende på att dessa har en för deltagaren känd 

forskningsansats som på olika sätt kan styra deltagarens respons.

Urval

Urvalet gjordes på texter skrivna av personer på ett Internetforum för deprimerade under 

2006. Forumet hade över tusen registrerade medlemmar och kom relativt högt upp i 

sökresultatet vid sökning med självmordsrelaterade sökord på Google. Texterna var skrivna 

utan uppmaning och var redan publicerade vid urvalet. De deltagare valdes ut som dels i 
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någon egen text (inlägg) delgett att de tidigare gjort ett eller flera självmodsförsök och dels 

skrivit texter som behandlade egen aktuell eller tidigare erfarenhet av suicidalitet. 

Tio deltagare valdes ut som uppfyllde kriteriet. Deltagare som valdes ut var de första tio 

som hittades och som uppfyllde kriteriet. Vissa av dessa tio gav otillräcklig datamängd för 

analys vilket gjorde att de ersattes tills kvoten på tio deltagare var fylld. 

När det gällde deras ålder, kön sysselsättning och eventuell diagnos var man hänvisad 

till deras egna uppgifter som ibland angetts, ibland inte. Åldersmässigt låg deltagarna mellan 

22 och 26 år, uppgift saknades för fyra. Könsfördelningen var sex kvinnor och fyra män. Tre

angav att de var sjukskrivna, tre angav att de arbetade och en angav sig vara studerade, tre 

angav inte sysselsättning. Diagnoser som angetts av deltagarna, varav vissa uppgett flera var:

depression, borderline - med eller utan rösthallucinos, personlighetsstörning UNS (Utan 

Närmare Specifikation), ångestsyndrom, självskadande beteende, bipolär sjukdom och 

ätstörning, Fyra deltagare angav inte diagnos. Samtliga av deltagarna hade varit i kontakt med 

psykiatrin pga. sitt eller sina tidigare självmordsförsök. Flertalet hade också därefter varit i 

kontakt med psykiatrin.

Samtliga deltagares texter var skrivna på svenska språket.

Datainsamling

Data samlades in under våren 2006 med hjälp av sökning på suicidnära sökord i forumet 

för att först hitta texter som beskrev ett eller flera tidigare självmordsförsök. En större grupp 

valdes ut via detta kriterium. Därefter söktes endast i de enskilda deltagarnas samlade 

textinlägg efter beskrivningar om aktuell eller tidigare erfarenhet och upplevelse av egen 

suicidalitet. Texter som uppfyllde dessa kriterier kopierades och samlades kronologiskt efter 

tillkomstdatum för var och en av de valda forumdeltagarna. Ibland när det behövdes för 

förståelsen kompletterades vissa textinlägg med andra deltagares föregående frågeställningar 

eller inlägg som deltagarna direkt eller indirekt svarat på.

Uppsatsförfattarens förförståelse inkluderar inte egna självmordsförsök. Däremot har jag 

några gånger förr under mitt liv haft tankar på självmord för egen del som dock inte 

genomförts. Inte heller har jag någon nära anhörig eller närstående som tagit livet av sig. 

Dock så i bekantskapskretsen. Har så länge jag kan minnas varit intresserad av döden ur olika 

aspekter. Som psykologstuderande med fem års utbildning på psykologprogrammet har jag 

också erhållit kunskap om olika aspekter av självmord. 
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Etiska överväganden

Datamaterialet får anses utgöra ett källmaterial genom att bestå av redan skrivna 

offentliga texter och utgör därmed material för källforskning utan krav på informerat 

samtycke. Stöd för beslutet är att NESH – som är Norges motsvarighet till Humanistiska-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR, 1990/1999) som ännu inte utarbetat klara 

riktlinjer för forskning på Internet – uppfattar att krav på individskydd väger mindre i 

forskning där individen inte kan identifieras, varken direkt eller indirekt (Sveningsson et al., 

2003). Internetforumet får antas uppfattas som allmänt tillgängligt och offentligt och det 

samma får antas om hur deltagarna på forumet upplever det. Kravet på konfidentialitet har 

uppfyllts genom att där så behövs anonymisera materialet. (Sveningsson et al, 2003).

Analys

Utifrån det hermeneutiska anslaget menas att forskarens förståelse och tolkning av 

materialet baseras på forskarens förförståelse (Heidegger, 1993). Det rör sig om de omedvetna 

delar hos forskaren som präglats av kultur och historia och som tas för givna. Denna 

forskarens ofrånkomliga subjektivitet styr och påverkar tolkningarna av den text som 

studeras. En väg ut ur denna omedvetna styrning är att anlägga en stringent tolkningsmetod.

Texterna från Internetforumet har analyserats och tolkats utifrån en fenomenologisk 

hermeneutisk ansats utvecklad av Ricoeur (1976). Denna metod har också vidareutvecklats av 

Lindseth och Norberg (2004). Denna metod fokuserar på förståelse och tolkning av meningen 

med fenomenet levd erfarenhet. Tolkningsarbetet utgörs av en pågående dialektisk process 

som går från förståelse till förklaring och därefter från förklaring till en allsidig och 

omfattande förståelse, som också kan kallas tolkning av helheten (Lindseth & Nordberg, 

2004).

Tolkningen består av tre delar, varav den första utgörs av en naiv förståelse. Här lästes 

texterna ett flertal gånger med ett så öppen och fördomsfritt förhållningssätt som möjligt för 

att försöka få en första initial upplevelse av meningen med texterna som en helhet. Därefter 

vidtog den andra delen som utgörs av en strukturell analys som hänsyftar till strukturen i 

materialet. Det samlade textmaterialet delades härvid in i meningsbärande textenheter, dvs. 

enskilda meningar eller stycken av text som i sig utgjorde ett avgränsat och sammanhängande 

innehåll. Innehållet i varje meningsenhet kondenserades och abstraherades till underteman 

och teman (Lindseth & Nordberg, 2004). Därefter vidtog den tredje fasen som utgörs av den 

övergripande förståelsen eller tolkningen av helheten där avsikten är att förhålla sig till 

textmaterialet som en helhet medan samtidigt ta i beaktande den naiva läsningen, den 
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strukturella analysen, forskningsfrågan, den litteratur som valt för tolkningen samt forskarens 

egen förförståelse. Teman och underteman summerades och reflekterades på i denna kontext 

på detta vis. Litteratur valdes för tolkningen av helheten som verkade kunna vara behjälplig 

för att revidera, bredda och fördjupa förståelsen av materialet. Den valda litteraturen ska bidra 

till att belysa textmaterialet som undersöks, samtidigt som detta undersökta textmaterial ska 

belysa litteraturen. Fokus ligger inte på vad textmaterialet säger utan vad textmaterialet 

öppnar upp för som möjliga sätt att leva i världen (Lindseth & Nordberg, 2004). 

RESULTAT

Naiv läsning

Att befinna sig i en suicidal livsvärld innebär att uppleva ett fall eller sjunkande ner i ett 

mörker beledsagat av känslan att den normala verklighetsuppfattningen går förlorad i detta 

fall, och en rädsla över att komma att drunkna eller dö som resultat av detta fall. En suicidal 

livsvärld innebär att detta fall ofta upplevs om och om igen och utgör således ett pågående 

outhärdligt pendlande mellan ytterligheter av känslolägen. I detta pendlande ligger också ett 

pendlande mellan att vilja fortsätta leva och att vilja dö. Här finns en påtaglig känsla av att 

vara hemlös i tillvaron. Utanför den hemlösa tillvaron upplevs en värld som utgörs av diverse 

tvingande nödvändighet som den hemlöse värjer sig mot genom att dra sig in så mycket som 

möjligt i sig själv och samtidigt, för att få vara i fred, försöka dölja sitt egentliga mående utåt. 

Detta retirerande till att vara innesluten i sig själv upplevs som en identitet reducerad 

huvudsakligen till handskandet med smärta på olika sätt där jaget och smärtan blir ett. Här 

upplevs också en reducering eller förlust av livsvärden: förlust av meningen med livet, förlust 

av möjligheten att leva och förlust av det egna värdet som människa. Känsla av tomhet 

utmärker denna förlust av livsvärden. Påtagligt är upplevelsen av hur rädsla av olika slag 

inkluderas i alla områden i livet: varje möjlig utväg ur den suicidala livsvärlden är invaderade 

av rädsla, inte ens det yttersta retirerandet till sömn befrias från invadering av rädsla, här i 

form av mardrömmar. Och så finns hela tiden rädslan för det slutgiltiga fallet då man får 

panik, spårar ut och går under helt. Ilska och aggressivitet är påtagligt men ofta upplevs en 

rådvillhet över riktningen av aggressiviteten, om den ska drabba jaget eller det som finns 

utanför jaget. Aggression utåt kan drabba närstående genom att bryta banden med de som 

representerar ett tvång att stanna kvar i livet, aggression utåt kan också drabba hjälpare för att 

de inte är lika hjälplösa som den hjälpsökande och således inte anses kunna förstå eller hjälpa. 

Hatet mot självet rör antingen hat mot ett jag som uppfattas som ont eller ett jag som 
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uppfattas som svagt, och ofta hatas båda dessa sidor samtidigt. Förmågan att avsluta allt utgör 

oavsett en känsla av makt i en överlag maktlös position. I maktkampen med den tvingande 

utifrånkommande nödvändigheten upplevs suicidhotet som ett yttersta instrument för att 

befrias från kompromisser, men det förefinnes också en paradoxal känsla av att vara sviken så 

länge omgivningen inte gör motstånd mot denna livsfientliga vilja. I den suicidala livsvärlden 

finns hela tiden närvarande en påtaglig och intensiv relation till döden, både som en väntande 

farosituation, som olika föreställningar om den egna döden och som rädsla för det okända 

inombords som är förmögen till denna och liknande handlingar. Påtaglig är en kluven 

inställning till självmord och en önskan att elimineras av livet genom att utföra en nödvändig 

men inte tillräcklig handling, nödvändig för att förpassa sig i en situation där det mer än att 

själv ta livet av sig handlar om att låta livet ta livet av sig. I den suicidala livsvärden sker 

ibland ett tillskrivande av innebörd till en ”högre mening”, både med avseende på att lidandet 

ses som utslag för en högre mening, som att ett misslyckat självmordsförsök ses som skänk 

från en högre mening. Utmärkande för synen på framtiden i en suicidal livsvärld utgörs av 

förhoppning om att återfinna ett bortglömt livsbejakande jag, att finna kärlek och en annan 

värld, förhoppningar som samtidigt förtvivlas genom att överlag ses som önskedrömmar och 

något utopiskt.

Strukturell analys

Den strukturella analysen består av beskrivningar av betydelsen av att leva i en suicidal 

livsvärld utifrån deltagarnas beskrivningar, dessa beskrivningar utvecklade sig till fyrtiotre 

underteman underställda tolv teman och presenteras nedan:

Upplevelsen av en allomfattande nivåsänkning

Att sjunka. Flera av deltagarna verkar uppleva en känsla som liknar att sjunka eller 

störtdyka nedåt, och på något sätt känna att komma allt djupare ner i något där man inte 

verkar kunna andas, att sugas ner i detta och få en känsla av att inte kunna ta sig upp därifrån, 

att försvinna allt längre ner i detta, att denna sänkning framstår som allomfattande och svår att 

stå ut med, det känns också som att detta nedsjunkande är en rörelse ner i ett allt svartare 

mörker. Sjunkandet kan kännas som att hålla på att drunkna: ”Jag sjunker. Djupare och 

djupare ner. Jag känner den sandiga mjuka botten. Kan inte andas. Mina fötter sjunker 

djupare, kvicksanden drar ned mig.”

Att bli utkastad. Många av deltagarna verkar uppleva en känsla av att befinna sig i ett 

tillstånd av något slag som plötsligt förbyts och känna hur fotfästet tappas och ett fall nedåt 
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påbörjas, att raset känns som att vräkas ut ur ett föregående tillstånd och ned mot något annat. 

Att falla mot ett annat tillstånd upplevs som att falla in i rädsla eller förstämning. Att falla på 

detta sätt kan upplevas som att falla från den kända verkligheten och under fallet mista 

verklighetsuppfattningen, som en skrev: ”Har under det senaste halvåret legat inne 

tvångsvårdad på psyk efter att ha rasat så djupt ner i en depression att jag oxå gick in i en 

psykos och fick hallucinationer.”

Fallsituationen kan öppnas plötsligt, precis som om en avgrund öppnade sig under 

fötterna: ”Var faktiskt på ganska bra humör för några timmar sedan men nu ... Nu står jag på 

klippavsatsen och tittar ut. Är på väg nedåt ...”

Att pendla mellan ytterligheter

Det upplevda hotet av en ny nedgång. Ett stort antal av deltagarna upplever sig hotade 

av nya sjunk- och fallsituationer men också en försiktig förtröstan att kanske inte behöva 

uppleva det igen så länge man befinner sig någonstans mellan att sjunka ner i mörkret och att 

vara kvar där uppe, där det är en öppen fråga vad som kommer att hända framöver: ”Men jag 

har kämpat mig hit! Jag skriver om min smärta! Jag kanske kanske kan klara det ...”

Det ständiga pendlandet mellan motsatta känslolägen. Flera av deltagarna bär med 

sig en personlig erfarenhet av att pendla mellan känslor förbundna med att störta nedåt och ta 

sig upp. Nedstörtningarna upplevs som med jämna mellanrum påkomna attacker vars 

anledning inte känns klar. En upplevelse där man lider till och från i ett cyklisk förlopp. En 

känsla av instabilitet gör sig påtagligt i detta pendlande. Att känna hur hopplöshet och 

förtvivlan återkommer med jämna mellanrum. Deltagarna upplever upprepningen i sig som 

outhärdlig: ”Det värsta är att jag är en GRYMT glad och trevlig prick normalt, men sen rätt 

som det är så kommer dessa attacker, det är det jag inte förstår varför…” Eller som att: ”Ena 

stunden mår jag bra, tre sekunder senare vill jag bara dö…”

Deltagarna känner sig således ständigt kastade mellan motsatta känslolägen. Att 

känslorna pendlar extremt från livsbejakande till livsförnekande: ”Känner igen de där tvära 

känslokasten och att i ena sekunden vilja gifta sig och ha barn med sin pojkvän och i den 

andra kasta ut honom och ta livet av sig…”

Det föreligger en känsla av förtvivlan över dessa ständigt pågående kast mellan 

ytterligheter. En känsla att bli överrumplad av dessa pendlande känslolägen utan att förstå vad 

som händer, som en skrev: ”Nu ikväll så kom tårarna igen, allt känns så hopplöst igen, fattar 

inte vad det är som händer med mig, jag orkar bara inte med dessa attacker, trodde jag var 

stark.”
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Känslor med allt starkare intensitet. Upplever hur samma plågsamma och upprepade 

känslolägen oförklarligt verkar brisera i allt starkare intensitet och styrka, tills flera av 

deltagarna upplever att en smärtgräns uppnås, en smärtgräns som ofta sätts i samband med 

akut vårdbehov. Att känna hur panik växer inombords tills man nästan inte kan andas längre. 

Att känna att en period av lidande ånyo startar med närmast en explosion av känslor, som en 

skrev: ”Allt detta med att må så här har pågått till och från i snart 4 år, det spårade ur totalt, 

sen låg många saker och gnydde i bakgrunden, så det blev en HEMSK explosion av känslor 

bara så där.”

Den ovissa väntan på domslutet. Många av deltagarna känner ovisshet över hur länge 

till de orkar utsättas för de återkommande perioderna med lidande och smärta, som en skrev:

”Hur många gånger kommer jag att klara av detta hopp från glad till självmordsbenägen?” En 

känsla av att gränsen nästan är nådd och att det saknas säkerhetsmarginaler vilket upplevs 

som pressande och stressande och ökar rädslan i den ovissa väntan på avgörandet: ”Det 

behövs nog bara en motgång till sen kommer jag bryta ihop totalt, det e så j**la nära så du 

anar inte...”

Ambivalensen mellan att fortsätta eller att avsluta. En påtaglig känsla hos flertalet av 

att slitas mellan att å ena sidan fortsätta och å andra sidan att avsluta livet vilket också utgör 

ett smärtsamt pendlande i sig mellan hopp och hopplöshet, mellan glädje och smärta:

”Samtidigt som jag vill att allt ska ta slut så vill jag samtidigt att allt ska vara kvar.”

Att känna att själva upprepningen, den ständiga återkomsten av problematiken är en 

kamp med oviss framtid. Många av deltagarna känner hopplöshet. Att slitas mellan 

fortsättning och avslutning kan kännas som en sammanblandning, en oförenlig vilja, som en 

skriver: ”Vill jag leva eller vill jag dö egentligen jag finner inget svar, jag vet ingenting 

längre.” Eller: ”Jag vet inte vem jag är längre vet bara att jag är rädd och flyr för livet eller 

kanske döden. Jag vet inte.”

Att känna sig hemlös

Utanförskapet. Flera av deltagarna upplever att de är olika och skiljer sig från andra i 

en sådan utsträckning att de känner att de avviker från det normala och friska i sådan 

omfattning att det ger en känsla av utsiktslöshet att försöka göra något för att minska 

skillnaden till de andra. Att vara annorlunda upplevs därmed som oundvikligt. ”Jag vill leva 

som alla andra, men eftersom det inte går så vill jag hellre dö än att ha det såhär.” Här rör det 

en känsla hos deltagarna av att – ovetande hur – ha hamnat utanför den normala världen. Det 

kan också vara en känsla av att vara utanför den normala världens omvårdnad av dem som 
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hamnat utanför normaliteten, som en skrev: ”Jag blev inlagd i tisdags. Blev hemskickad idag, 

har kvar alla mina självmordstankar och planer. Hör och ser fortfarande demonerna. Men det 

fanns inte plats för mig på avd. så de skickade hem mig.” Många av deltagarna känner att de 

plågsamt är hänvisade till detta utanförskap.

Uppleva hur livet överger. Många av deltagarna känner sig bortglömda av livet vilket 

gör att det växt fram en plågsam längtan efter samhörighet och omhändertagande. Deltagarna 

kan känna sig så förbisedda och försummade att deras behov att uppmärksammas blir väldigt 

basalt: ”Ingen behöver svara eller så. Just vetskapen om att de någonstans kommer att sitta 

människor och läsa detta är mer än tillräckligt för mig.”

Flera av deltagarna finner sig i ett tillstånd eller på en plats som de märker att ingen 

annan egentligen bryr sig om, där de får framleva sina liv ensamma, antingen för att andra 

inte har möjlighet att uppfatta deltagaren i hennes tillstånd, eller för att de andra inte saknar 

eller bryr sig om deltagaren. I detta osedda tillstånd känner sig informanten övergiven av 

andra. ”Vaknade sedan sakta upp låg hemma hos mig själv i sängen, ingen som saknade mig 

eller brydde sig.” Eller beskrivet som: ”…utåt så uppfattas jag bara som lite "trött" verkar inte 

vara någon i min omgivning som kan se att jag mår dåligt…”

Uppleva hur de som ändå står deltagarna nära tillslut lämnar och överger henne. Men 

också erfarenheten av att inte få den vård deltagaren anser sig ha rätt till, att t.ex. inte bli 

inskriven på psykiatrisk avdelning när man känner behov för det eller uppfatta att bli för 

snabbt utskriven därifrån upplevs som att bli lämnad åt sitt eget öde, bli övergiven och lämnad 

ensam av livet och den yttre verkligheten, både av enskilda andra och av värden i stort. Att 

väl ensam känna att ingen där ute saknar eller bryr sig om deltagaren, känner sig smärtsamt 

övergiven av tidigare vänner. ”…innerst inne så önskar jag att någon varelse runt mig bara 

kunde komma med frågan "hur mår du egentligen?" Men ingen gör det.” Också en känsla att 

bli övergiven med skulden till det egna måendet. I sökandet efter egen förklaring till denna 

ensamhet hittas ofta tanken att vara misslyckad och att andra hatar henne, som en skrev:

”Känner mig ensam och att ingen bryr sig längre, är väl ett hopplöst fall. Varenda gång jag 

gör något så blir det ännu ett misslyckande. …. Jag tror oxå att alla hatar mig och tycker att 

jag är ivägen.”

Att vara avskild från språket. Vanligt är att uppleva att ingen förstår deltagarnas 

problem, som om andra och deltagarna befann sig i olika kulturer med olika språk. Att 

uppleva att deltagarna och alla andra talar förbi varandra, som en skrev: ”Ingen förstår vad jag 

än säger alla säger att man ska ta sina motgångar med en klackspark och se det som något 

positivt för man ‘utvecklas’.”
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Denna språkförbistring upplevs som något som omöjliggör hjälp och råd från andra. 

Flera av deltagarna upplever bara andra i samma plågade situation som delande samma språk. 

Att bara dessa delar lidandets språk. Det finns en känsla av misstro mot det omgivande 

samhällets officiella språk som upplevs som konstruerat och starkt avskilt från deltagarnas 

erfarenheter, som en skriver: ”Vad är det som får oss att känna att vi bör släcka glöden? Ett 

svar jag ofta då finner ligger inte hos mig utan hos min omgivning. Vårt moderna samhälle 

vill stöpa oss alla i samma form, lura oss att jaga en konstruerad ideal bild utan att någon gång 

reflektera över om det är något vi själva verkligen vill sträva efter.”

Att vara avskild från tiden. Många av deltagarna upplever att den framförvarande 

tiden är mycket kort, ibland så kort som nästa andetag, som en som skrev: ”…ibland går det 

inte att se längre fram än ett andetag i taget.” Deltagarna upplever hur de kan få oförklarliga 

minnesbortfall, ofta rörande självdestruktiva handlingar, där således deras egen historiska tid 

berövas dem. Det kan också vara en känsla hos deltagarna av att ha gett upp sin plats i tiden 

genom att ha gett upp sitt liv. Det finns en smärtsam upplevelse av konsekvensen av att 

närmast ställa sig utanför tiden och tidens påverkan på deltagarnas utveckling: ”För alla 

människor formas ju av sin omgivning, sina vänner och bekanta, sitt vuxna liv och mognar 

genom alla dessa erfarenheter. Men hur utvecklas en person som sitter i en cell med endast sig 

själv som sällskap?” Eller: ”Klockan fortsätter ticka var dag och i detta inkognito fortsätter 

jag att förändras och jag vet inte till vad.”

Det är som om tiden stannat. Nuets smärta får genom detta en karaktär av tidlöst och 

därmed oändligt lidande, som en som skrev: ”Smärtan håller mig fast, fyller mig helt. Den blir 

jag. Jag blir den. Tiden saktar, minuten-eon, agen-evighet. Känslan förlamar. Ligger orörlig, 

blicken fryst i en punkt. Bara jag och smärtan. Men känslan existerar i ett oändligt nu.”

Att vara avskild från den man en gång varit. Flera av deltagarna har en plågsam 

oförmåga att se det de en gång hade men nu inte längre har, att de kommit på ett så pass stort 

avstånd från detta att det känns som om de förlorat allt som betytt något för dem. Känslan av 

avskildhet från det historiska jaget är påtaglig, det är som att deras egna liv har givits upp, 

förlorats. I detta tillstånd fungerar inte det gamla livets förklaringar och uppfattningar – man 

känner sig avskild sin egen förståelse av sig själv och av världen. Att övervinna denna 

avskildhet och återgå till det jag som fanns tidigare känns oöverstigligt. ”Det känns som att 

jag bara gett upp hela mitt liv... ” Eller: ”Jag vill helt enkelt vara olycklig för inget kan göra 

mig lycklig, jag har ju förlorat i princip allt som betyder nåt för mig.”
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Bosätta sig i sig själv

Världens tilltal som inte orkas svaras på. Att flera av deltagarna erfar hur livet utgörs 

av tvingande nödvändigheter som inte orkas svaras på. Att känna sig oförmögen att leva upp 

till de krav som utgör den s.k. normaliteten. Världen upplevs som för jobbig och man vill och 

orkar inte delta. Orkar och vill inte kompromissa: ”Varför orka bry sig? jag är helt slut i 

psyket... hur gärna jag än vill så går allt bara i svart, jag vet att jag är riktigt illa ute, orkar bara 

inte slåss mera…” Orkar inte heller bry sig för att rädda sig själv genom att leva upp till 

nödvändighetens krav. Upplever att det som skulle behöva göras för att svara på kraven är för 

mycket, för svårt och utsiktslöst att igångsätta, som en skriver: ”Och skulle man lyckas med 

allt de där [jobb, umgängeskrets] så har man fortfarande all annan skit, de egentliga orsakerna 

till att man mår dåligt som måste övervinnas. Det är för mycket.”

Det framtvingade retirerandet. Flera av deltagarna känner att kraven från världen 

tvingar fram ett handgripligt retirerande från samma värld, att ta ett eller flera steg bakåt. 

Detta kan bl.a. innebära inläggning på psykiatrisk avdelning, kan röra sig om att uppleva ett 

behov att dra sig undan även krav som ställs för att komma i kontakt med hjälpare. 

Retirerandet kan innebära att bryta kontakten med sig själv och tillvaron genom droger eller 

medicin. Av rädsla att bli skadad, övergiven och sviken sker ett brytande av kontakten med 

andra människor, som en skriver: ”Sitter här i mitt extremt lilla rum. Har knappt några vänner 

ingen vill vara min vän då jag alltid har taggarna utåt, detta för att skydda mig själv.”

Retirerandet upplevs också som ett uppgivande av det egna livet. Det finns en känsla av 

förlust av kontroll när man lämnar ut sig, en kontroll som vinns vid avstängande och 

retirerande från livet och andra. Det finns även en upplevelse av att det yttre livet är oegentligt 

och för jaget att förbli egentlig krävs ett retirerande från denna oegentligt konstruerade 

mänsklighet, som en skriver: ”Människan har avvikit så mycket från det ursprungliga, satt 

upp hinder inför henne självt, regler, drömmar, mål som inte är sanna.”

Den hemlöses bosättande i sig själv. Flera av deltagarna upplever att ensamheten utgör 

ett skydd. Att känna en längtan att glömmas bort, att få försvinna gäller även det levande livet 

där andra glömmer bort en och där man försvinner för andra. Känna att ensamheten skyddar 

deltagarna från möjligheten att bli skadad, sårad och sviken av andra. Önskan om ensamhet 

rör också en dröm om frid och lugn, som en skrev: ”Vore jag miljonär så skulle jag köpa mig 

ett hus i mörkaste norrlands inland bara bo där alldeles själv bara för att få vara ifred.”

En känsla av att det i ensamheten ges utrymme att få vara så som man är, och där ingen 

annan klagar på en. Ensamhet och avskildhet är något som upplevs att det aktivt skapas 

genom att avvisa andras försök att komma in och dela deltagarnas liv. Det är också en 
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ensamhet där deltagarna får lida utan att någon märker det. Det finns en känsla hos många av 

deltagarna av att hela tiden vara hänvisade till sin egen värld. Det känns som om isoleringen 

är sluten och omöjlig att ta sig ur. Isoleringen kan ta sig yttre uttryck: ”Tiden efter gymnasiet 

reducerades [umgängeskretsen] till två personer. De försökte hålla kontakten med mig men 

jag hade börjat sjunka ner i de mörker som nu omger mig och isolerade mig från allt och alla 

så de slutade snart att höra av sig.” Eller så här: ”Min vardag ser likadan ut nu som då. Dvs. 

ENSAMHET i min lägenhet. Har inte umgåtts med någon, de enda jag träffar förutom folk 

som mataffärernas expediter etc. har varit min psykolog och några få släktingar då och då 

vilket jag försöker undvika så mycket jag kan.”

Flera av deltagarna upprätthåller sin egen värld gentemot andra som avvisas från den. 

En värld som är den minsta möjliga – utgörs av ägaren själv, som en skriver: ”Fast innerst 

inne så önskar jag att någon varelse runt mig bara kunde komma med frågan "hur mår du 

egentligen”? Men ingen gör det. Och OM jag skulle få frågan så säger jag bara, "allt e okej" 

för jag vill ju inte att någon ska bry sig utan bara låta mig vara, för jag vill vara "ledsen" för 

jag e bara misslyckad rakt igenom, ska inte ha vänner, ska bara vara ensam jämnt för det e ju 

just det som jag alltid har varit, ENSAM ...”

Deltagarna har en önskan att få vara just för sig själva, i den plågsamma värld som blivit 

dem tilldelade och som deltagarna inrättar och bebor åt sig själv. Deltagarna sluter sig om sig 

själva som ett värnande av detta egna.

Döljandets skådespel. I relaterandet med denna tvingande nödvändiga värld finns det 

inget skäl att be om omhändertagande eller förståelse och således visar man sig inte som man 

känner sig, dvs. svag och rädd, utan som om man inte var i behov av omhändertagande eller 

förståelse, dvs. man känner ett behov att försöka uppvisa en stark, orädd och ibland aggressiv 

fasad utåt, som en som skrev: ”…jag e glad för att ingen annan ska märka hur jag lider, och 

hitintills verkar det fungera bra för ingen frågar, ingen undrar...” Och: ”… går i min egna lilla 

värd är vänlig mot alla, kramar typ alla, säger hur mycket jag tycker om dom, även fall det är 

mina fiender.” Detta döljande håller ett ibland olidligt lidande instängt, som en som skrev:

”…man är glad utåt och mår så OTROLIGT dåligt invändigt.” Döljandet känns som ett 

försvar som behövs för att kunna leva ute i verkligheten. Men känns också som en 

farosituation genom att förhindra öppenhet inför andra vilket vidmakthåller ensamheten.

”HAR GÅTT NER MIG TOTALT OCH TALA INTE OM DEN DÄR JÄVLA MASKEN 

SOM KOMMER FRAM, SEDAN NÄR JAG ÄR ENSAM DÅ BRAKAR HELVETET 

LÖS.”
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Den reducerade identiteten

Den reducerade identiteten att vara sin egen boning. Flera av deltagarna har en 

känsla av att vara instängda i sig själva också innebär att hela ens liv är uppgivet. Denna 

ensamma instängdhet gröper ur identiteten: ”Ensam både i kropp och själ. Känner mig som ett 

tomt skal utan själ och hopp. Döden känns som enda utvägen för jag vill inte leva så här det 

går inte.” Eller som: ”De har nu gått så lång tid och jag är såklart inte samma person längre 

fastän jag borde eftersom jag levt i ett vakuum utan chans att utvecklas som människa…. Jag 

är någon annan nu men vem vet jag inte.”

Att känna att deltagarna bli osynliggjorda genom brist på bekräftelse. En känsla av att 

vara overklig och obehaget i att tappa kontakten med verkligheten. Upplever sig som stängd 

för andra, onåbar. Som om ingen såg deltagarna. Deltagarna kan känna sig så inneslutna att de 

inte längre kan jämföra sig med något utanför sin situation och därigenom börjar tvivla på sin 

existens, om de överhuvudtaget finns till. ”… känner att jag behöver få bekräfta för mig själv 

att jag finns till, att jag inte är osynlig.” Känsla av att ha förlorat och gett upp sitt eget liv, som 

om man inte riktigt fanns till, som en som skrev: ”Har inget å slåss för, har inget å lägga 

energi på, har ingen å bry mig om, har ingenting... Det finns INGET... Känner mig som 

levande död...” Den levande döden känns anspänd och ger ingen ro, som en som skrev: ”Att 

sova är inte att tänka på, det är så konstigt trotts lite mer än 3 tim fysisk ansträngning är jag 

inte trött. Har knappt sovit sedan i onsdags.”

Känna sig som om känslor var avstängda, att efter något smärtsamt eller allvarligt ändå 

känna som om ingenting har hänt. Men också att känna igen detta som en farosituation, som 

en som skrev: ”Vet inte vad som kommer att hända härnäst dock. Det "farliga" med hur jag 

mår just nu är lugnet jag känner…. När jag gjorde det jag gjorde för 12 timmar sedan eller så, 

så kände jag ingenting, blev kaos efteråt när jag misslyckades men nu är det som att ingenting 

har hänt.” Känsla av att utelämnandet endast åt sig själv i lidandet reducerar identiteten 

närmast till obefintlighet – och samtidigt utgör en farosituation, som en skrev: ”Jag kände mig 

så overklig och är man inte verklig så kan man ju inte dö. Jag var desperat och det enda sättet 

för mig då att bevisa för mig själv och alla andra att jag visst fanns (därinne bakom psykotiska 

symtom) var att ta mitt liv.”

Identitetens reducering till det konkreta handskandet av smärta. Det känns hos 

flera av deltagarna som om den egna identiteten inte är något annat än handskandet med 

smärtan och ångesten som bl.a. inkluderar självskadebeteende mot kroppen eller utagerande 

mot andra. Som en skrev: ”Länge satt min identitet enbart i sätten jag hanterade min ångest på 

och nu, när jag inte skär, inte svälter mig, inte överdoserar eller äter en massa psykofarmaka 
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(fast fortf går i behandling) har jag svårt att relatera till vem jag är.” En annan skriver:

”Ångesten växer. Jag fattar inte varför men jag vill inte att det ska läka, jag vill att det ska 

synas, kännas. Jag vet inte vem jag är om jag inte skär mig.” Själva detta handskande med 

ångesten känns som något påtagligt och konkret och fungerar därmed som något tröstande 

och tryggt i en annars fientlig omständighet. Att känna hur ens lidande och förhållandet till 

det kan utgöra ens identitet, vilket gör att deltagarna kan känna saknad av vistelsen på en 

psykiatrisk vårdavdelning, att känna en rädsla över tillvaron när man inte längre är sedd som 

akut sjuk och inte riktigt får bekräftelse på vem man är. Retroaktivt kan bristen på identitet 

uppfattas, som en skrev: ”I fem år var jag i stort sett enbart min sjukdom och nu när jag är 

frisk, är det så svårt att veta vem man är.”

En situation kan uppfattas där behovet av konkret handskande av smärtan översköljer 

deltagarna, som en skrev: ”Jag får megaångest när jag kommer [från psykologen]. Jag vill 

bara göra illa mig för att kunna känna smärtan så fysiskt så möjligt.” En annan skriver om hur 

smärtan har förmåga att utgöra ens hela identitet: ”Smärtan håller mig fast, fyller mig helt. 

Den blir jag. Jag blir den.”

Själva handskandet kan röra upplevt tvingande behov av självskadande, överdoserande, 

hög fysisk aktivitet, självsvält, missbruk av alkohol och tabletter. Härigenom upplevs också 

att detta handskande är något som deltagarna har kontroll över i livet, som någon skrev:

”Destruktiv - Kniven mot mina armar är det enda som kan rädda mig. Det enda jag vet. Det 

enda jag har kontroll över.” Men också en upplevelse att genom handlandet känna sig som 

någon som kämpar, som en annan som beskrev självskadebeteende, hetsätande, självsvält 

bl.a. som sätt att överleva och att: ”… det känns skönt efteråt, en del av mig blir stolt över vad 

jag gjort och jag känner mig ’bra’ och betydelsefull.”

Förlusten av livsvärden

Att flertalet av deltagarna känner sig sorgsna, rädda och förtvivlade över förlusten av 

livsvärden.

Förlusten av mening. Att många av deltagarna känner en förlust över meningen med 

livet. Därigenom saknar deltagarna bevekelsegrunden för att kämpa vidare. I avsaknad av 

mening framstår självet också som meningslöst, som ett "misstag" och det blir svårt att stå ut. 

Utan meningssamanhang framlever man i generell ovetskap om sig själv och om livet. Genom 

meningslösheten känner deltagarna hur allt av betydelse förlorats. Härigenom påverkas också 

motivationen i livet, som en skrev: ”Det e ju just det MOTIVATIONEN den finns inte, efter 

snart 4 år i denna dimma så e det liksom låst...”
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Förlusten av möjligheter. Att många av deltagarna känner en förlust över möjligheten 

att leva. Att uppleva hur försök efter försök att leva misslyckas. Att känna att allt man gör är 

fel, att man är värdelös. Att den enda möjligheten upplevs vara att dö. Att känna en lång tid 

bakåt med ständiga nederlag och känna att alla möjligheter är uttömda skänker en känsla av 

hopplöshet. ”…varför alla andra runt omkring mig tycks lyckas med både kärlek och sitt 

sociala liv, men för mig rasar ALLT vad jag än gör.” Att känna av en smärtsam utsiktslöshet 

för sitt eget vidkommande. Att känna det omöjliga i att förändra sin situation, som en skrev: 

”Fast någonstans inom mig vet jag att jag vill leva om mitt liv bara såg annorlunda ut men 

vägen dit är så svår. Det är så mycket som måste förändras och jag ser inte hur de ska vara 

möjligt. Jag har förlorat för många år i total isolering och saknar så mycket kunskap om allt i 

samhället, kan inget. Allt måste byggas upp från grunden, de är en övermäktig uppgift.”

Förlusten av värde. Att känna att många av deltagarna inte är värda att leva. Att känna 

att man behandlas som vore man utan värde, som något värdelöst. Att känna att man inte är 

trodd på, ifrågasatt rörande sitt värde som människa. Att deltagarna upplever att de inte är 

omtyckta, och därmed saknar värde för andra. En känsla av en sådan värdelöshet att man inte 

är värd att få något, eller behålla något – som sitt liv. Känslan av att vara värdelös gör att 

deltagarna ber om ursäkt för sin existens, som en skriver: ”Slösa inte er tid på mig när de 

finns så många andra som mår dåligt. Jag har ingen rätt att klaga.” Känsla av att ta plats som 

man egentligen inte är värd, känslan av att hela tiden vara i vägen.

Känsla av tomhet. Det finns hos flera deltagare en ständigt närvarande känsla av 

tomhet. En tomhet som känns som avsaknad av något och någon att leva och kämpa för. Detta 

rör en känsla av att ha ingenting. Att livet är tomt, och att självet är tomt som hos en levande 

död. ”När jag lever som en människa känner jag mig tom och otillfredsställd. Även när jag 

har allt jag skulle kunna önska mig känner jag mig tom! Det spelar ingen roll vad jag gör. 

Hela tiden tom.” Att uppleva sig som tom, som ett tomt skal är smärtsamt och leder till 

slutgiltiga tankar på utvägar ur denna olidliga tomhet.

Invaderingen av rädsla

Varje utvägs invadering av rädsla. Uppleva att varje begynnande medvetande om 

möjligheter i livet också är uppblandat med rädslor och ångest som försvårar genomförandet 

av dessa möjligheter. Att må dåligt och inse att man borde ringa efter hjälp men också rädslan 

att därmed bli avvisad, som en skrev: ”Nej... det enda andra som jag vet är ju 112 och dit 

ringer jag inte. Kanske försöker igen om ett tag... jag vet inte om jag vågar igen... Jag känner 

mig så dum om de inte skulle svara nu heller.”
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Det omedvetnas invadering av rädsla. Den yttersta tillflyktsort från det medvetna 

lidandet i form av sömn t.ex. upplevs av några av deltagarna också vara invaderat av rädsla 

och skräck i form av mardrömmar etc. Ångesten har en smygande karaktär och överraskar 

deltagarna och tar över allt i deras liv. Under sömnen kan rädslan omärkligt invadera för att 

sedan få konsekvenser efter uppvaknandet, som en skrev: ”Idag har varit en dålig dag, 

vaknade väldigt ledsen i morse, vet inte vad som händer med mig, men en sak är säkert jag är 

rädd, så himla rädd för något som jag inte vet vad det är.” Det är en rädsla eller skräck som 

upplevs som obegriplig, inte kan förstås eller förklaras av det medvetna.

Den ytterligare rädslan att ofrånkomligt gå under. Handskandet via anpassning eller 

retirerande med tillvarons tvingande nödvändighet ger också en medföljande rädsla att 

ofrånkomligen gå under och falla till en annan nivå bortom anpassningen och retirerandet.  

Här rör det sig om att få panik, att översköljas av sådan intensitet i smärta och lidande att 

förnuftet riskeras att förloras. Rädslan rör ofta något deltagarna inte vet vad det är. Men det är 

upplevelse av att allt kan ställas på ända, helt spåra ut och att det inför detta upplevs som om 

många av deltagarna inte har någon skyddsmarginal. ”Min gräns för vad jag pallar psykiskt e 

nära å brista, brister den så e jag väldigt rädd för vad som händer, jag har ingen kontroll där, 

då e jag borta, min ork rinner ut i sanden…” Eller: ”Känner mig så extremt ensam att de är 

sjukt. Har alltid klarat av det "bra" i alla år, ensam är stark heter de ju men jag antar att en 

gräns har blivit nådd.”

Att vara aggressiv och avvisande

Rådvillheten om aggressionens riktning. Flera av deltagarna känner ilska och 

aggression men vet inte vart den ska ta vägen, om den ska riktas mot andra eller mot självet. 

Ibland kan aggression och hat kännas som riktat mot allt: ”… jag blir så lätt arg på allt.”

Aggressionen och hatet kan drabba självet för att må som man gör. Men kan också 

drabba andra för vad de gjort deltagaren. Att känna rädsla för den egna aggressiviteten i 

avseende på att inte veta vad den kommer att göra. Att känna hat och aggression saknar ibland 

förklaring till sin upprinnelse, som en skrev: ”Det var så nära inatt, att det gick åt helvete. 

Ångesten sköljde över mig i vågor, hade kramp i hela kroppen och svettades som en gris. Jag 

är en gris. Förstår inte varför det gör så ont. Jävla känslor!! Jag vill slå sönder allt som finns 

runt mig. Jag vill kasta mig genom fönstret. Jag vill skrika, gråta, kasta mig på golvet och 

sparka, men jag kan inte, kan bara vara tyst och känna hur stormen river sönder mitt inre.”

Att bryta banden med dem som står en nära. Att känna aggression utåt med funktion 

att upphäva de kvarvarande band med de som fortfarande står en nära men som just genom 
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sin relation till deltagaren bidrar till den tvingande nödvändighet att leva vidare som man inte 

kan svara på. Det aggressiva agerandet skänker en del av deltagarna en känsla av frihet att 

kunna göra vad man vill med sitt liv. Denna frihet inkluderar också det möjliga självmordet, 

att genom att agera aggressivt mot dessa närstående fås hat tillbaka vilket gör det lättare att 

orientera sig mot självmord, som en skrev: Jag har funderat på att vara riktigt elak mot alla 

som bryr sig så att jag alienerar dom. Då skulle de få det lättare att komma över min död.” 

Samtidigt kan deltagarna känna att denna aggressivitet orsakar att den enda trösten och stödet 

i livet därmed försvinner och att således den riktade aggressiviteten i sig utgör en 

farosituation, som en skrev: ”Men kärleken är det enda som får mig att orka när livet är svårt 

så jag antar att man får acceptera att det finns en baksida på den också.”

Ambivalensen inför hjälpare. Samtidigt som det finns en längtan och saknad efter de 

där ute som inte är lika hjälplösa och som därigenom har förmåga att hjälpa deltagarna, finns 

det hos några en föreställning om att just dessa som inte är hjälplösa aldrig kan förstå den 

hjälplösa och därmed aldrig är kapabla att hjälpa. Hjälpare kan därigenom mötas med 

aggressiva känslor, som en skrev: ”…arg när människor som har någon/något försöker 

komma med råd. Känns konstigt att någon som inte sitter i samma båt kan veta mer än en 

själv.”

Hatet mot ett ont själv. Flera av deltagarna känner hat mot ett ont själv. Att uppleva sig 

själv som någon som orättfärdigt utnyttjar och använder andra. Att känna sig som ett odjur 

som vill andra illa. Att känna en aggressivitet inombords och misstänka att man vill eller 

tänker rikta den utåt, mot andra. Hatar skulden man känner för den man är. Hatet mot självet 

kan uppnå en ytterst stark intensitet, som en skrev: ”Jag går sönder av hat...  Jag hatar mig 

själv… jag hatar att jag får folk att hata mig, jag hatar att folk jag tycker om försvinner (även 

om det är jag som får dem att försvinna)…. Jag hatar att jag är så full av HAT!” Detta hat 

riktat mot självet kan upplevas som outhärdligt i sitt oupphörliga och urskillningslösa angrepp 

på sig själv, som en skrev: ”För jag orkar inte mer. Jag orkar inte bekämpa mig själv hela 

tiden, i allt jag gör och i allt jag tänker och känner.”

Hatet mot ett svagt själv. Flera av deltagarna känner ett hat riktat mot ett svagt själv. 

Att hata när man inte är stark och självständig, att hata att vara en martyr som offrar sig för 

andra. Att uppleva hur man föraktar den svaghet som sviker de närmaste. Att känna hat inför 

beroendet av andras hjälp och stöd. Hatar att ha gett upp, hatar att vilja dö. Hatar att vara rädd. 

Här finns också en utmattning i detta hatfulla bekämpande av självet. I detta hat upplevs 

också äckel för jaget, som en skriver: ”Ja klarar inte det här... ska slita av all min hud... river 

sönder hela mig... till allt är upplöst... inget finns kvar. Vill inte ha dig... du är äcklig, det är 
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allt du är... ett stort jäkla äckel. FÖRSVINN!! Få sväva fritt ... jag är fast i det jag mest hatar

... föraktar mitt äckliga svaga jag ... äckel, äckel hatar dig ... hatar dig ...Vill slänga mig 

genom en glasruta. Kasta mig ner för ett stup ... försvinna för gott ... så jävla äcklig JAG 

HATAR DIG (mig)”

Kämpandet om makt

Makten att befrias från kompromisser. Några av deltagarna känner att de är 

inlemmade i en maktkamp mellan egna och andras viljor och att känna att man har makt via 

suicidhotet att kunna styra de andra, som en som skrev: ”Faran med att ha såna känslokast är 

att man lätt blir väldigt bortskämd, eftersom omgivningen av rädsla för att man ska ta livet av 

sig eller skära sig eller något annat destruktivt ger en allt man vill ha.” Känslan att 

suicidhotets styrning av omgivningen befriar från kravet att behöver kompromissa med sin 

vilja. Något absolut tvingande eller nödvändigt krav från omgivningen behöver inte tas 

hänsyn till. 

Det paradoxala sveket i att inte tvingas till kapitulation. Parallellt med känslan av 

makt i användandet av suicidhotet kan några av deltagarna känna sig övergivna och svikna 

när omgivningen inte gör motstånd mot denna deras vilja. Detta är något som blir tydligare 

när man ser tillbaka på sådana erfarenheter i sitt liv, som en skrev: ”…inser jag att jag aldrig 

hade varit där jag är nu om inte folk hade varit ’hårda’ mot mig, sett till att jag tagit min 

medicin, kommit iväg till psykologen, hindrat mig från att skära mig etc. etc.”

Makten att kunna avsluta allt. Den påtagliga känslan av maktlöshet förenas hos flera 

deltagare med känsla av makt i maktlösheten – makten att kunna avsluta allt om det skulle bli 

för outhärdligt, som en skrev: ”Självmordstankar har jag trots detta gott om fortfarande och 

känner döden som en räddning från att bli så dålig igen och en räddning från mitt ’verkliga’

liv som känns så meningslöst och hopplöst.” Att känna att det finns en möjlighet att sluta 

kämpa. Känsla av att kunna kontrollera i alla fall detta, en insikt om denna begränsade makt 

som både är skrämmande och lugnande, som en skrev: ”Orkar snart inte mera, igår kom jag 

till insikt att jag e kapabel till å lägga ner allt, jag blev rädd men samtidigt rofylld ...”

Känsla av förmågan och kraften att faktiskt kunna trotsa och vägra göra vissa saker, som 

en skrev: ”Orkar inte simma upp, vill inte ge alla runt omkring mig rätt i att ENDA 

anledningen till att jag mår dåligt ska vara att jag "tänker" fel ... ALDRIG dom ska få den 

rätten efter allt dom gjort mot mig ... ALDRIG...!! Jag vägrar axla skulden för det min 

omgivning gjort mot mig ... JAG VÄGRAR ...!!!”
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Makten att kunna åsamka sig ett totalt fördömande från andra. Det finns hos några 

deltagare en känsla av makt att kunna offra det viktigaste i livet och därmed dömas till en 

indirekt dödsdom, att utföra en oreparabel skada i relationer med närstående t.ex. som en 

skrev: ”...för jag ville hon skulle hata mig så jag lättare kunde gå vidare...”

Den påtagliga relationen med döden

Relationen till en farosituation framför deltagaren. De flesta av deltagarna upplever 

en påtaglig relation med döden som något livsfarligt som står och väntar framför dem. Att 

kunna känna när man själv försätter sig i ökad risk att hamna i en sådan farosituation, som en 

skriver: ”Jag tror jag skall köpa sprit imorron. Och så är jag sugen på paracetamol... farligt... 

farligt...”

Det är inte bara upplevelsen av rädsla för döden eller sättet att dö på som väntar, utan 

också rädslan att misslyckas. Upplevelsen av att om man har misslyckade självmordsförsök 

bakom sig så känns det svårt att våga genomföra det igen. Farosituationen utgörs också av att 

desperata försök att endast eliminera ångest även innebär eliminering av hela existensen, som 

en skrev: ”Min senaste (sista förhoppningsvis) överdos (80 efexor o typ 3 dl vodka..) var inte 

för att jag ville dö utan ett sätt att försöka döda ångesten. Inte förrän jag låg där 

[akutvårdsavdelningen] insåg jag att det kan gå jäkligt snett ...”

Föreställningar om sig själv som död. Ett oupphörligt letande hos många av 

deltagarna efter möjliga sätt att dö på, och ständiga föreställningar om sig själv som död, som 

en skrev: ”Ja jag mår DÅLIGT, fruktansvärt dåligt, mina tankar går nästan uteslutande till 

tankar om döden, jag försöker föreställa mig hur det skulle vara och hur mina så kallade 

vänner skulle reagera.” En annan skrev: ”Kan inte gå in i ett rum utan att se mig om efter 

möjliga sätt att ta livet av mig på. Det går inte en dag utan att jag tänker på att begå självmord, 

föreställer mig det hela mm.”

Känsla av att deltagarna borde vara döda. Föreställning om döden i form av att bara få 

försvinna från den här världen. Finns också en önskan om att aldrig ha blivit född. Vissa 

deltagare tror på att komma till något annan efter döden, som en skrev: ”Det enda ljus jag sett 

på länge, såg jag när jag tog överdos senast... Då fanns ljuset...”

Uppleva sin egen död som att få komma bort, få vila. Upplevelsen påminner mycket om 

att få sova, men också att vara lycklig, som en skrev: ”... orkar bara inte slåss mera allt jag vill 

är att bara få sova, sova och vara lycklig, jag vill vara lycklig...”

Rädsla för det okända inombords. Känslan hos flera att vara rädd för något inombords 

som är kapabelt att avsluta allting. Uppleva hur detta inombords kan ignoreras men ibland tar 
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det över. Det upplevs som en annan del av självet som man inte har kontroll över vid pressade 

situationer, som en skriver: ”Ärligt talat så är jag VÄLDIGT rädd för mig själv, för som jag 

känner mig just nu så finns det ingen gräns för hur långt jag kan gå i mina tankar...” Några av 

deltagarna kan känna att det finns en sida av dem som verkar vara gränslös och kapabel att 

avsluta allting och att denna sida av jaget känns så främmande och ond att det inte kan vara en 

människa, som en skrev: ”ÅNGESTATTACK SOM ALDRIG SLÄPPTE. PRÖVADE ATT 

GÅ UT 30 MIN MEN TANKARNA VAR SÅ STARKA PÅ ATT *DITT ELAKA 

MONSTER* NU VÄNDER DU HEM OCH SKÄR DIG!! DU ÄR INTE VÄRD ETT 

RUTTET ÖRE!” Kan också vara en känsla att vilja eliminera det mänskliga i sig, som en 

skrev:

”Jag är ingen människa. Ni kanske tror det men det är jag inte. Jag vet inte vad jag är 

men människa är jag då rakt inte. Jag är så kluven. En del av mig vill vara människa medan 

den andra delen av mig vill odla det som är ett odjur. Ibland ser jag på mig själv som en 

mördare. Jag vill döda besinningslöst för att visa världen att jag inte är en människa.”

Önskan att elimineras. Flera av deltagarna upplever en kluven känsla inför självmord, 

dels finns en faktisk önskan att dö och dels en upplevd oförmåga att genomföra självmordet 

på egen hand. Upplevelse av återkommande försök att förmå sig till denna handling 

tillsammans med att nära en önskan att livet på något sätt skulle kunna hjälpa en på traven –

gör att önskan om självmord mer upplevs som en passiv önskan efter eliminering. Önskan att 

elimineras utrycks via handlingar som försätter informanten i situationer där hon gör en initial 

gärning för att utföra en nödvändig men inte tillräcklig handling som kan leda till döden om

livet avslutar den påbörjade handlingen, som en som skrev: ”var tvungen få henne å lämna 

mig i fred så jag bestämde mig för ett drastiskt slut på allt med henne, och valde att ge hennes 

pojkvän utskrifter på allt som hon skrivit till mig, för jag ville hon skulle hata mig så jag 

lättare  kunde gå vidare, det fungerade ett tag men saknade efter henne är ENORM helt 

obeskrivlig …. Jag vet att det var taskigt gjort mot henne, och det försökte jag råda bot på 

några dagar senare med en överdos med tabletter och sprit...”

Att livet avslutar den påbörjade handlingen, detta sker genom att deltagaren upplever det 

som mer ett absolut krav från livet än en fråga om en önskan eller vilja hos deltagaren att dö, 

ett indirekt men drastiskt handlande för att erhålla en oemotsagd grund till fördömelse och 

straff.

Men det kan också ske genom att vara vårdslös med det som uppfattas som på något sätt 

viktigt i livet, dvs. som utgör en viktig meningen med livet och när det självförvållat 

försvunnit så försvinner också denna mening i samma utsträckning och avståndet till skäl att 
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elimineras blir kortare, som en som skrev: ”Tyvärr har jag inte på nästan ett år nu kunnat träna 

efter en fotskada. Känslan av att de enda man var bra på försvunnit ur ens liv är ett hårt 

slag…. De första jag måste göra dock för att klara de är att uppsöka läkare för min skada... 

galet jag inte gjort de ännu, jag vet ...”

Det finns en känsla av att bara ge upp och låta ödet bestämma om man ska dö eller inte. 

Önskan att dö beledsagas således inte med en aktiv handling att dö – det är mer en passiv 

handling utifrån en önskan och förlitande på att livet eller ödet tar livet av deltagaren, som en 

som skrev: ”Känns som att det bara e å lägga sig ner å låta ödet styra resten, för det e inte 

mycket energi kvar i denna kropp ...”

Att uppleva en ”högre mening”

Känna att lidandet är ett offer för en högre mening. Deltagarna upplever ibland en 

högre mening bakom det som utgör lidandet, en beredvillighet att tolka en smärtsam situation 

som betydande något som de själva inte kan förstå, dvs. att känna att det finns en dold mening 

bakom det mest plågsamma. ”Har prövat att ringa [psykiatrisk mottagning]... dom svarar inte. 

Jag vet inte om ifall jag klarar av att ringa fler gånger ( har lite av telefonfobi). Men jag 

försökte iaf.... Men det var ju inte meningen att de skulle svara antar jag...  Det måste ju 

betyda något...” Så även i det indirekta frågandet efter en högre mening, som en skrev: ”VAD 

HAR JAG GJORT FÖR ATT FÖRTJÄNA DETTA?????”

Känna att det misslyckade självmordsförsöket är en skänk av en högre mening.

Deltagarna upplever ibland en högre mening bakom ett misslyckat självmordsförsök, en 

beredvillighet att tolka ett misslyckande som betydande något som de själva inte kan förstå, 

dvs. att känna att det finns en dold mening bakom ett misslyckat självmordsförsök, som någon 

skrev: ”Jag känner mig som en ny människa [efter suicidförsök], fågel fenix som stiger ur 

askan i elden typ... Ser på livet helt annorlunda nu. Jag menar det måste ha funnits en 

anledning till att jag klarade mig. Livet är så jävla fragilt...”

Det förtvivlade hoppet

Hoppet att finna ett inre bortglömt livsbejakande jag. Det finns ett förtvivlat hopp 

hos många om att hitta tillbaka till ett inre livsbejakande jag någonstans inombords, men som 

nu är bortglömt, som en skrev: ”Vad jag dock vet är att någonstans undangömt inom oss alla 

finns en livsgnista som driver oss även om vi själva kan förmås att glömma vi har den…. Den 

lilla motorn inne i mig jobbar på i det tysta vare sig jag vill det eller inte.” Ett hopp om att 

därmed hitta ett meningssamanhang och avsikt med sitt liv, som en skrev: ”Jag själv har insett 
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att anledningen till att jag inte vågar eller klarar av att dö är för att jag har ett uppdrag och 

någon vänlig människa finns där ute och väntar på mig, nu ska jag bara hitta det uppdraget 

och den personen å bli lycklig, det satsar jag HELA mitt liv på, det SKA bara gå...”

Förtvivlan i detta hopp känns i det upplevt orealistiska i en sådan förhoppning, som en 

skrev: ”Jag vill vara känslomässigt död hela tiden. Fast hellre så pass trygg och hel inuti att 

jag kunde vara öppen och varm hela tiden. Men det är ju en önskedröm.” Förtvivlan i hoppet 

att rädda ett inre jag som är livsbejakande visar sig i insikten att känslor och tankar inte kan 

elimineras utan att också eliminera jaget, som en skriver: ”Jag har kommit på nu att jag vill 

faktiskt inte dö. Jag vill bara att allt jobbigt ska dö. Alla dumma känslor ska dö. Knäppa 

tankar... osv. Men det är ju Jag, så det går inte ihop riktigt...”

Hoppet att finna en kärlek som samtidigt ses som något omöjlig. Det finns en 

önskan att bli älskad hos många samtidigt som detta upplevs som något omöjligt, som en 

skrev: ”Jag har inget hopp kvar längre för det enda som kan göra mig glad och lycklig är 

känslan av att jag får ge kärlek och att någon älskar mig, vilket senare visat sig vara falskt 

men ändå.” Det kan även gälla en uppfattning om döden som ett tillstånd där någon behöver 

självmördaren, döden kan uppfattas i jämförelse med ett likgiltigt liv som något engagerande 

och omslutande, som en skrev: ”Hela mitt liv vill jag ha kvar, men en annan del av mig vill att 

jag ska vidare, vidare dit någon behöver mig...”

Hoppet att finna en annan värld som samtidigt ses som en utopi. Det finns hos flera 

en önska om en annan värld än den aktuella. En önskan att kunna leva i samma värld som alla 

andra. Denna önskan finns hos deltagarna samtidigt som denna upplevs som en önskedröm. 

Det enda som verkar komma i närheten av denna önskedröm är döden, som en skrev: ”Döden 

skulle vara en befrielse på allt plågande, tänk att få komma till en utopi där allt är bra och 

fungerar väl.” Det kan upplevas som att det verkligen finns anledning att kämpa vidare men 

samtidigt finns ännu starkare skäl till motsatsen, som en skrev: ”En anledning till att titta 

framåt, en anledning till att leva, en anledning till att kämpa, fast man alltid åker nedåt igen, 

förr eller senare. Jag kan ta 2 steg framåt och sedan åka tre steg nedåt...”

Motsatsen till självmord upplevs som en utopi. Upplever närmast en orubblig vetskap 

om sitt öde, som en skrev: ”Jag struntar snart i allt, jag VET att jag inte kommer dö en 

naturlig död, jag kommer ta död på mig själv, vet inte när, men det kommer ta ett tag till men 

för eller senare så...”
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Tolkning av helheten

Att befinna sig i en suicidal livsvärld uttrycktes av enskilda svenskar i olika åldrar och 

sysselsättningar på ett forum på Internet och beskrevs som bestående av följande teman 

(underteman): upplevelsen av en allomfattande nivåsänkning (att sjuka, att bli utkastad); att 

pendla mellan ytterligheter (det upplevda hotet av en ny nedgång, det ständiga pendlandet 

mellan motsatta känslolägen, känslor med allt starkare intensitet, den ovissa väntan på 

domslutet, ambivalensen mellan att fortsätta eller att avsluta); att känna sig hemlös

(utanförskapet, uppleva hur livet överger, att vara avskild från språket, att vara avskild från 

tiden, att vara avskild från den man en gång varit); bosätta sig i sig själv (världens tilltal som 

inte orkas svaras på, det framtvingade retirerandet, den hemlöses bosättande i sig själv, 

döljandets skådespel); den reducerade identiteten (den reducerade identiteten att vara sin egen 

boning, identitetens reducering till det konkreta handskandet av smärta); förlusten av 

livsvärden (förlusten av mening, förlusten av möjligheter, förlusten av värde, känsla av 

tomhet); invaderingen av rädsla (varje utvägs invadering av rädsla, det omedvetnas 

invadering av rädsla, den ytterligare rädslan att ofrånkomligt gå under); att vara aggressiv och 

avvisande (rådvillheten om aggressionens riktning, att bryta banden med dem som står en 

nära, ambivalensen inför hjälpare, hatet mot ett ont själv, hatet mot ett svagt själv); 

kämpandet om makt (makten att befrias från kompromisser, det paradoxala sveket i att inte 

tvingas till kapitulation, makten att kunna avsluta allt, makten att kunna åsamka sig ett totalt 

fördömande från andra); den påtagliga relationen med döden (relationen till en farosituation 

framför deltagaren, föreställningar om sig själv som död, rädsla för det okända inombords, 

önskan att elimineras); att uppleva en ”högre mening” (känna att lidandet är ett offer för en 

högre mening, känna att det misslyckade självmordsförsöket är en skänk av en högre 

mening), det förtvivlade hoppet (hoppet att finna ett inre bortglömt livsbejakande jag, hoppet 

att finna en kärlek som samtidigt ses som något omöjlig, hoppet att finna en annan värld som 

samtidigt ses som en utopi). Dessa teman verkar höra ihop och att befinna sig i en suicidal 

livsvärld kan anses utgöra huvudtemat.

Heidegger och Derrida

Den centrala position döden upprätthåller i Heideggers filosofi (Heidegger, 1993) som 

konstituerande och strukturerande tillvaron (Bengtsson, 1999) gör honom närmast självklar 

vid en tolkning av den suicidala livsvärldens inneboende närhet till döden. Givetvis också 

beroende på att uppsatsens fråga rör hur den suicidala livsvärlden – livsvärld som är 

ekvivalent med Heideggers centrala begrepp vara-i-världen (Bengtsson, 1999) – ser ut. Denna 
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i-världen-varo som fått sitt mest omisskännliga uttryck i det närmast legendariska och 

oändligt inflytelserika verket Sein und Zeit (Varat och tiden). En bok som sägs vara läst av ett 

fåtal, men om vilken flertalet har åsikter. Den lika centrala position döden intar i Jacques 

Derridas filosofi gör honom lika kvalificerad i detta avseende. Derrida anses också vara den 

viktigaste och mest inflytelserika efterföljaren och uttolkaren av Heideggers filosofi och som 

vidareutvecklat den i den tradition som kallas poststrukturalism eller postmodernism.

Tilldödenvaron (Heidegger)

Enligt Heidegger (19931) är det omsorgen som utgör tillvarons vara, med omsorg menas 

de relationen som tillvaron (människans varande i världen)  har till sina egna framförvarande 

möjligheter, detta förhållande till inneboende och framförvarande möjligheter gör att tillvaron

är en i-förväg-framför-sig-varo, tillvaron förhåller sig alltid till detta sitt kunna-vara. I detta 

samanhang exemplifierar Heidegger med ett tillstånd som skulle kunna utgöra en tillvaros 

suicidala livsvärld när han skriver att även när tillvaron ”gjort upp räkningen med livet” är 

tillvarons vara ändock fortsatt bestämt av omsorgen av egna möjligheter. Döden utgör 

nämligen för tillvaron – som förövrigt alltid är stadd i ett döende – en vara-möjlighet för 

tillvarons vara. Tillvaron är i allt en tilldödenvaro. Döden utgör tillvarons till-slutet-

kommande och skänker därigenom tillvaron dess fulla helhet. Så länge tillvaron existerar 

föreligger en ständig oavslutadhet. Livet innebär en ständig ”icke-helhet” som först når sitt 

slut vid dödens inträffande. Döden utgör ett tillsammanshörande med livet men som 

uppskjutet utgör det en ännu icke-tillsammansvaro med tillvaron. Varje liv konstitueras av sin 

död, är alltid redan sitt ännu-icke (Heidegger, 1993).

Döendet är ”det sätt att vara inom vilket tillvaron är till sin död” (Heidegger, 1993, s. 

28, del 2). Det ännu-inte som döden utgör är ”något till vilket tillvaron förhåller sig” 

(Heidegger, 1993, s. 30, del 2). Döden utgör inget annat än tillvarons egna kunna-vara i 

bemärkelsen ”att inte-längre-kunna-vara-till” (Heidegger, 1993, s. 31, del 2). När det som 

väntar (förestår) tillvaron inte är något annat än tillvaron själv då har också skett en 

upplösning av alla relationer till annan tillvaro.

                                                

1 Sidohänvisningar i fortsättningen: ”del 1” resp. ”del 2” efter sidoangivelse hänvisar till ”Varat och tiden” 

(1993), del 1 resp. del 2.
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En tillvaro som existerar är redan från början kastad in i möjligheten att dö. Att stå inför 

den egna oförbikomna kunna-vara är att stå inför i-världen-varon själv. Denna kastadhet in i 

döden avslöjas i befintligheten eller stämningen som ångest (Heidegger, 1993).

Den reducerade identiteten tolkad som uttryck för tillvarons flykt från döden. 

Heidegger menar att tillvaron i de flesta fall flyr inför sin egen tilldödenvaro. Man flyr döden 

genom att se den som något som kommer att inträffa – men inte ingå som en del av det egna 

levande livet, och därigenom sker ett bortskymmande av den ”innerligast egna 

tilldödenvaron”. Denna alldagliga tillvaros flykt från sig själv sker i den alldaglighet där vi 

arbetar och framlever våra vardagsliv. Detta alldagliga själv utgörs av mannet som befinner 

sig i en offentlighet tillsammans med andra, och som förstår mestadels och i första hand sig 

själv – inte utifrån döden utan – utifrån det som den brukar ombesörja. Omsorgen kan här 

uttryckas som att ”man är” det som man gör eller bedriver. (Heidegger, 1993).

Om man ser hur omsorgen på detta sätt uttrycks i den alldagliga tillvaron, skulle man 

kunna se den suicidala tillvaron som ett ombesörjande av – sin egen suicidalitet. Och att då  

denna tillvaro i första hand förstår sig själv utifrån det som den brukar ombesörja, förstå sig 

tillvaron därför själv i första hand som suicidal. ”Man är” således det egna vardagliga 

handskandet med en suicidal praxis i en suicidal kontext. Detta verkar kunna belysa ett av de 

påtagliga temata i deltagarnas suicidala livsvärld: nämligen känslan av identitetens reducering 

till det konkreta handskandet av smärta, ett handskande som ofta är självdestruktivt. Att 

identiteten i den suicidala livsvärlden är ett paradoxalt resultat av mannets värjande för den 

egna döden.

Härigenom skulle man kunna säga att deltagarnas upplevelse i den suicidala livsvärlden 

av en reducerad identitet skulle kunna ses som ett uttryck för tillvarons speciella omsorg i den 

alldagliga världen. 

Det paradoxala i att ha en suicidal identitet som ett resultat av undvikande av döden, är 

dock endast tillsynes paradoxalt: 

Upptagenheten av död tolkad som ett slags beräknande vilja att förfoga över 

döden. Den upptagenhet som deltagarna uppvisar inför döden i den suicidala livsvärlden 

verkar skilja dem från de flesta andra i den alldagliga världen där mannet huvudsakligen flyr 

döden. Att döden hos mannet ständigt döljs och undviks beror på att döden som ofrånkomlig 

möjlighet inom tillvaron är svårast att uthärda (Heidegger, 1993). Döden utgör ett hot som 

speglas via ångesten och mannets försök att fly döden. Till skillnad från mannet så lever 

deltagarna i den suicidala världen så att säga obestämdheten rörande dödens inträffande på ett 

annat sätt än den genomsnittliga mannet som flyr undan en sådan obestämdhet genom att 
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skjuta in ”den närmaste vardagens överblickbara nödvändigheter och möjligheter som en 

skärm framför obestämdheten” (Heidegger, 1993, s. 40, del 2). Men den suicidala 

livsvärldens upptagenhet med döden är fortfarande gestaltad i den alldagliga världen.

Heidegger påtalar nämligen ett speciellt förhållningssätt där en alldaglig tillvaro kan 

uppehålla sig vid döden – vilket skulle betyda att ’tänka på döden’, dvs. därigenom tänker 

man på möjligheten, när och hur den eventuellt kommer att inträffa. En sådan upptagenhet 

eller grubblande över döden menar Heidegger visserligen inte borttar döden som den egna 

tillvarons skrämmande möjlighet helt och hållet men genom att ständigt vara upptagen av och 

grubbla på döden som något kommande ”försvagar grubblet därmed möjlighetskaraktären 

genom något slags beräknande vilja att förfoga över döden” (Heidegger, 1993, s. 43, del 2). 

Viljan att förfoga över döden skulle kunna utgöra en bevekelsegrund till ett av de 

tydliga temata i deltagarnas suicidala livsvärld, nämligen den suicidala livsvärldens påtagliga 

relation med döden. Viljan att förfoga över döden skulle också kunna belysa det kämpande 

om makt som gör sig synligt bland deltagarna i den suicidala livsvärlden. Således rör det sig 

om ett kämpande om att få makt över döden. Döden menar Heidegger utgör tillvarons mest 

fundamentala möjlighet, och möjligheter – pga. sin inneboende osäkerhet – brukar i den 

alldagliga världen därför förverkligas varigenom det möjligas möjlighet förintas ”genom att 

ställa det till förfogande (min kursivering)” – här i form av ett förfogande över döden i 

”vållandet av det egna avlidandet” (Heidegger, 1993, s. 43, del 2).

Härigenom skulle det till synes paradoxala i att ha en suicidal identitet som ett resultat 

av undvikandet av döden kunna förstås utifrån ett slags beräknande vilja att förfoga över (och 

därmed undvika) döden.

Upptagenheten av död tolkad som en slags suicidal tilldödenvaros identitet att 

redan vara död. Utifrån resonemanget om tillvarons nödvändiga i-förväg-framför-sig-varo 

och tillvarons handgripliga omsorger i det alldagliga livet (Heidegger, 1993) skulle således 

den suicidala livsvärldens upptagenhet av döden – som Heidegger ju menar försvagat men 

ändock delvis håller kvar döden som den egna tillvarons skrämmande möjlighet – således inte 

vara ett direkt avvisande av det fortsatta livets möjligheter utan ett delvis accepterande att det 

suicidala livet är bestämt i nuet av dess egna möjligheter, dess eget kunna-vara. Det skulle 

därmed kunna tänkas att den suicidala livsvärlden, förutom den beräknade viljan att förfoga 

över döden, inte är bestämd av det som lett fram till det innevarande nuet i lika hög 

utsträckning som det är bestämt av kommande möjligheter. Detta skulle också kunna belysa 

deltagarnas påtagliga relation med döden framför dem som något bestämmande. I och med att 

det rör en suicidal tillvaro så är den bestämd av suicidalitetens möjligheter. Med andra ord 
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bestäms och präglas tillvarons vara i den suicidala världen mer av sina suicidala möjligheter –

dvs. döden – än av smärta i förfluten tid eller nutid utifrån detta perspektiv. Om denna i-

förväg-framför-sig-varo gäller för tillvarons vara kan man tänka sig att man redan på ett sätt i 

denna suicidala livsvärlds identitet som konkret handskande av smärta redan på ett eller annat 

sätt upplever den framtida möjliga döden för egen hand. Och att detta bestämmer den 

alldagliga tillvaron i sådan grad att identiteten blir – som deltagare i den suicidala livsvärlden 

vittnar om – till en känsla av att vara ”levande död”. 

Härigenom skulle deltagarnas påtagliga relation med döden i den suicidala livsvärlden 

kunna förstås som att relationen är bestämd av döden i form av suicidalitetens egna 

möjligheter.

Att leva i upptagenhet av en framtida död utgör inte enbart en beräknande vilja att 

förfoga över denna död utan också en identitet att redan vara död i den alldagliga världen i 

form av att vara ”levande död”.

För övrigt skulle kunna sägas att framtidens starka förmåga att bestämma nuet också 

skulle kunna belysa de tankar om framtiden som tydliggörs i den suicidala livsvärlden i form 

av förhoppningar. Att det alltid finns förhoppningar om möjlighet till liv, men den starka 

bestämningen av den framtida döden verkar i samma mån förtvivla detta hopp. Möjligt att 

tänka att de båda aktiverade känslolägena förhoppning och förtvivlan som tar ut varandra kan 

generera en tanke att det finns en ”högre” mening som styr dem åt ena eller andra hållet.

Hemlösheten och bosättandet i sig själv tolkat som offer för andras avvisande av 

död. Den alldagliga tilldödenvaron är en ständig flykt inför döden. Genom att mannet i 

alldaglighetens ombesörjande vägrar att förslavas av det overksamma och trötta tänkandet på 

döden så skjuts döden framför honom som ett faktum, något som skjuts upp på obestämd tid. 

På det sättet döljer mannet ”det egendomliga med dödens visshet, nämligen att döden är 

möjlig i varje ögonblick” (Heidegger, 1993, s. 39, del 2). Mannet försvagar vissheten om att 

dö genom att gömma dödens insträckning in i tillvaron – på detta sätt skyms döden bort och 

kastadheten i döden lindras. Mannets omsorger rör ett ”ständigt lugnande när det gäller 

döden” (Heidegger, 1993, s. 35, del 2).

Heidegger menar att mannet inte tillåter ”att modet till ångest inför döden alls får 

uppkomma” (Heidegger, 1993, s. 35, del 2). Mannet ger sig rätt att reglera hur man bör 

förhålla sig till döden: ”att ’tänka på döden’ gäller inom offentligheten, vad tillvaron beträffar, 

som feg fruktan och osäkerhet, och som dyster flykt från världen” (Heidegger, 1993, s. 35, del 

2) Ett tema i den suicidala livsvärlden är världens tilltal som inte orkas svara på, vilket skulle 

kunna ses som ekvivalent med mannets offentliga och alldagliga värld som inte tillåter detta 
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mod till ångest. Att den suicidala tillvaron som dels ingår i den alldagliga världen men också 

skiljer sig från den genomsnittliga mannet just genom sin påtagliga relation med döden, kan 

här uppleva ett normativt tilltal i form av ett uppmanande till döljande av döden, vilket 

deltagarna i den suicidala livsvärlden inte förmår sig att göra. Möjligtvis kunde detta belysa 

det temat i den suicidala livsvärlden av ett framtvingat retirerande till ett bosättande i sig själv 

– som en bild av att isolera sig från mannet i mannets värld. En isolering som belyser även 

den suicidala livsvärldens språkliga avskildhet i att deras ”suicidala värld” och den ”normala 

världen” inte talar samma språk. Inför detta offentlighetens krav att fly döden kan man tänka 

att den suicidala livsvärlden försöker dölja sin belägenhet som utgör ett förhållningssätt till 

livet och framförallt döden som inte är sanktionerat i ”mannets” offentliga värld. Känslor av 

feghet, svaghet och värdelöshet tillskrivs den suicidnära och görs kanske i deras hemlöshet 

och isolering till deras egen uppfattning som kan medverka till en ökad motivation till ett 

avslut.

Genom den av mannet pådyvlade likgiltigheten inför döden alieneras tillvaron inför sig 

själv, inför den absoluta kärnan i sig själv – sitt högst egna och förbehållslösa kunna-vara. 

Vilket skulle kunna belysa den påtagliga känslan av hemlöshet i den suicidala livsvärlden, en 

alienation inför sig själv men också en alienation inför andra i den alldagliga världen.

Härigenom kan således ses hur offentlighetens ”genomsnittliga” inställning till död 

tvingar den suicidala tillvaron ut i hemlöshet och isolering.

Förlusten av värde tolkad som en fråga om rumslighet och ett suicidalt bestämt 

användande av don. När det gäller den alldagliga i-världen-varon är tillvarons relation till 

världen ett ombesörjande av don eller ting (Heidegger, 1993). Bestyret kan röra skrivdon, 

verktyg, fordon och så vidare. Ett don ”är” inte i sig utan tillhör alltid ett don-komplex, donet 

är ”något till för att…” – dvs. donet hänvisar till något annat, så hänvisar t.ex. skrivdonet till 

andra don som pennställ som i sin tur hänvisar till bord som i sin tur hänvisar till möbler som 

i sin tur hänvisar till boningsrum och så vidare. Om man i den alldagliga världen ”är” det man 

gör (som tidigare påvisats) kan man tänka sig att man i detta ”är” även inkluderar och genom 

detta ”är” ingår i sina begagnade dons hänvisade donkomplex. 

De markerade donen i en suicidal livsvärld – rakblad, knivar, tabletter, rep, tågperronger 

och så vidare hänvisar egentligen till ”normala” donsammanhang som t.ex. rakhyvel, 

badrumsskåp, badrum, hus; eller tågstation, infrastruktur och så vidare. Då dessa don istället 

används för självdestruktiva och suicidala syften aktualiserar användandet inte bara en 

identitet ekvivalent med det ”suicidala donkomplexet” – och därmed den påtagliga relationen 

med döden i den suicidala livsvärlden, utan också att ”missbruket” av dons egentliga 
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varakaraktär ”tömmer” eller dränerar dessa dons ”normala” eller egentliga don-komplex. 

Detta verkar kunna belysa ett av de påtagliga temata i deltagarnas suicidala livsvärld, 

nämligen den allmänna känslan av tomhet i tillvaron och livet som då kan ses som ett resultat 

av dessa tömda eller dränerade delar (don-komplex) i världen. De världar som dessa 

”missbrukade” don egentligen hänsyftar till verkar dräneras genom att dessa don inte längre 

hänsyftar till dem. 

En upptagenhet av suicidala tankar på död riktas också mot diverse ting i avsikt att 

eventuellt kunna användas som suicidala don – men att många don för detta ändamål visar sig 

vara oanvändbara. Och när ett dons oanvändbarhet upptäcks står det till förfogande såsom 

något som ”i viss mening icke är till hands”, dvs. ”det ligger och skräpar” (Heidegger, 1993). 

Det är näraliggande att tänka att för den suicidala tillvaron mister don och därmed hela don-

komplex härigenom mening och betydelse – och att världen reduceras ytterligare därmed. 

Heidegger menar att ett rent tittande som inte relaterar till donkomplex, ”förrumsligar” 

världen ”till ett sammanhang mellan ting ”som blott är utsträckta och för handen – världen har 

övergått till naturvärld (Heidegger, 1993). Detta skulle kunna belysa deltagarnas förlust av 

livsvärlden som utgörande brist på betydelsesammanhang. Angående förståelse talar 

Heidegger om det rena tittandet som något som utgör ett icke-längre-förstående (Heidegger, 

1993). Något som skulle kunna belysa avsaknad av mening, värde och möjlighet. Enligt 

Heidegger är skillnaden mellan en tillvaros varande som kan tillgodogöras i förståelse och en 

som förblir utlämnad åt oförståelsen, samma sak som skillnaden mellan en tillvaro som är 

meningsfull och en som är meningslös (Heidegger, 1993).

Härigenom skulle man alltså kunna se hur en suicidal livsvärlds suicidala handskande 

med den vardagliga värden leder till en hos tillvaron ökande meningslöshet.

Pendlandet mellan ytterligheter tolkat som tillvarons stämning och förfallande i en 

suicidal livsvärld. Heidegger talar om stämningen i det dagliga ombesörjandet vilket rör 

stämningslägen som t.ex. jämnmod, missmod, och att glida från en stämning till en annan, 

t.ex. att glida in i förstämning. Att stämningar kan slå om till sin motsats uttrycker att tillvaron 

alltid redan är stämd på ett eller annat vis. Det hotfulla – som t.ex. den egna tilldödenvaron –

skulle med ett rent åskådande eller en alldaglig kringsyn utan stämningar aldrig kunna 

upptäckas. Således utgör ”stämningen” det som upptäcker världen – en värld där något som 

angår en kan hittas. Då den alldagliga världen aldrig är densamma från en dag till en annan så 

orsakas därför ett ostadigt, ”stämningsmässigt fladdrande” eller rörligt sätt att se på världen 

(Heidegger, 1993). Tillvaron brukar dock oftast i denna rörlighet ”vika undan från det i 

stämningen upplåtna varat” (Heidegger, 1993, s. 177, del 1) dvs. ha förmåga att vika undan 
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för sin egen tilldödenvaro. Kanske skulle man kunna se ”pendlandet mellan ytterligheter” i 

den suicidala livsvärlden som en stämningsstruktur emanerad ur denna grundbefintlighet av 

stämningsmässig rörlighet. Att i dessa fall pendlingarna skulle bero på att den suicidala 

livsvärlden är än mer olik sig själv från en dag till en annan än den ”genomsnittliga” mannets 

värld. Något som inte direkt finner stöd i datamaterialet. Eller så beror det kanske snarare på 

att den suicidala tillvaron inte har den ”genomsnittliga” mannets förmåga att parera och 

därmed begränsa svängningar genom att vika undan från världen, döden och från sig själv (se 

Hemlösheten och bosättandet i sig själv tolkat som offer för andras avvisande av död, sidan

45).

Denna tolkning av pendlande förstärks vid resonemanget om förfallande. En grundart 

hos det alldagliga varat är nämligen tillvarons förfallande i betydelsen att vara förlorad i 

mannets offentlighet (Heidegger, 1993). Detta bidrar till alienationen där tillvarons 

”innerligast egna kunna-vara gömmer sig” (Heidegger, 1993, s. 228, del 1). Denna alienation 

tvingar in tillvaron i sig själv och leder till att tillvaron trasslar (snärjer) in sig i sig själv” 

(Heidegger, 1993, s. 228, del 1). Detta insnärjande i sig själv skulle förövrigt givetvis kunna 

utgöra en grund för upplevelserna av ett bosättande i sig själv och för upplevelsen av 

hemlöshet som fanns bland deltagarna i den suicidala livsvärlden. Alienationen kallar 

Heidegger för störtningen och med det avses att tillvaron störtar både ut ur och in i sig själv, 

”in i den oegentliga alldaglighetens bottenlöshet och intighet” (Heidegger, 1993, s. 228, del 

1). Här skulle man givetvis förövrigt kunna se temat om nivåsänkning i den suicidala 

livsvärlden och känslan av hemlöshet. Men rörelsearten hos störtningen, precis som vid 

stämningen, ”sliter ständigt (min kursivering) bort tillvaron från mötet med denna sin egen 

intighet och död och sliter den tillbaka in i mannets glömmande av sin egen död. ”Denna 

ständiga  lösslitning från egentligheten … karaktäriserar förfallandets rördhet i egenskap av 

virvel” (Heidegger, 1993, s. 229, del 1). Kastadheten är inte något avslutat faktum, för 

tillvaron förblir nämligen, så länge den är vad den är, kvar i denna virvel. Här verkar det 

finnas en påtaglig överensstämmelse mellan rörlighet, virvel och pendlande – i detta fall med 

temat ”pendlandet mellan ytterligheter” hos deltagarna i den suicidala livsvärlden. Men att till 

skillnad från den ”genomsnittliga” mannet – att det i den suicidala livsvärlden rör sig om en 

starkare, intensivare eller på annan sätt extraordinär form av virvel, rörlighet eller pendlande. 

Eller så beror det kanske snarare på – som vid den stämningsmässiga rörligheten – att den 

suicidala tillvaron inte har den ”genomsnittliga” mannets förmåga att slita sig bort från 

intigheten, döden och sig själv (se Hemlösheten och bosättandet i sig själv tolkat som offer för 
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andras avvisande av död, sidan 45). Och att den suicidala tillvaron därmed störtar djupare, rör 

sig snabbare, virvlar hastigare eller pendlar kraftfullare.

Härigenom kan antas att pendlandet mellan ytterligheter i en suicidal livsvärld beror på 

tillvarons stämning och förfallande i en suicidal livsvärld.

Invaderingen av rädsla och fruktan tolkad som utgående primärt från den 

suicidala livsvärldens försök att fly ångesten i sin hemlöshet. Tillvaron bringar sig enligt 

Heidegger fram inför sig själv via ångest. Detta utgör en grundbefintlighet, och utgår från 

förfallandet som representerar ett uppgående i mannet via en ”flykt inför sig själv såsom 

egentligt kunna-vara-sig-själv” (Heidegger, 1993, s. 236, del 1). Ångestens ”inför vad?” är 

också fullständigt obestämd – att det som hotar ingenstans är. Ångesten är ovetande om vad 

den är ängslig inför. När ångesten letar efter hotet så finns det ”ingenstans” och utgör 

”ingenting”. Det är en fullständig betydelselöshet som uttrycks via detta ”ingenstans” och 

”ingenting” – världen är därigenom något helt ovidkommande. Ångest inför intet är ångest 

inför världen som sådan, dvs. ångest inför i-världen-varon själv. Därigenom upplåter ångesten 

världen såsom värld på ett direkt sätt. ”Ångesten individualiserar tillvaron och hänvisar den 

till dess innerligaste egna i-världen-varo”. ”Ingenting och ingenstans” utgör en obestämdhet, 

något ”kusligt”. Denna kuslighet betyder en känsla av ”icke-hemma-varo”. Vad ångesten gör 

här är att hämta tillbaka tillvaron från ”dess förfallande uppgående i ’världen’” (Heidegger, 

1993, s. 241, del 1). ”Icke-hemma-varo” verkar i stort överensstämma med den upplevda 

hemlösheten men också bosättandet i sig själv bland deltagarna i den suicidala livsvärlden. 

Den förfallande flykten är en flykt in i offentlighetens hemmastaddhet och en flykt inför sin 

hemlöshet där kusligheten finns i att vara kastad åt sig själv i-världen-varo (Heidegger, 1993). 

Dock är ”egentlig” ångest sällsynt pga. offentligheten och det alldagligas ständiga gömmande 

och döljande av intighet och död,  och därför tar den sig oftast uttryck i ”världen” som fruktan 

(Heidegger, 1993). Men då den suicidala tillvaron visserligen ingår i den alldagliga världen så 

skiljer den sig också från den genomsnittliga mannet genom sin påtagliga relation med döden. 

Och möjligtvis på grund av denna suicidala livsvärlds oförmåga att dölja döden så öppnas den 

suicidala livsvärlden upp för denna hemlöshetens ångest.

Fruktan som då är ångesten uttryckt i den alldagliga världen ”är ett fruktande inför något 

hotfullt som är skadligt för den alldagliga tillvarons factiska kunna vara” (Heidegger, 1993, s. 

134, del 2). Men inväntan av något som närmar sig och som är hotfullt är inte någon fruktan i 

sig. Orsaken härtill är en förväntan som finns i fruktan som ”låter det hotfulla komma tillbaka 

mot det factiska ombesörjande kunna-vara” (Heidegger, 1993, s. 135, del 2). Och det 

Heidegger menar med detta är att tillvaron har glömt och lämnat sitt egentliga vara som är 
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kastat in i döden – lämnat det på grund av ångesten i till-döden-varon, fruktan är således att 

tvingas komma tillbaka till sig själv i denna kastadhet, det som lämnades och glömdes bort. 

Här skulle denna förväntan att tvingas ”komma tillbaka mot” kunna utgöra fruktan och 

rädslan inför att slitas tillbaka, och därmed slitas eller pendla mellan ytterlighetstillstånd i den 

suicidala livsvärlden. Tillståndet rör också ett ständigt och evigt återkommande eller 

pendlande beroende på att tillvaron inte lyckas med undslippandet från sin egen kastadhet –

att fruktan som bestämd av nedslagenheten just genom nedslagenhet tvingar tillvaron åter 

tillbaka mot sin kastadhet. Härigenom har visats att den suicidala livsvärldens invadering av 

rädsla och fruktan utgår primärt från den suicidala tillvarons försök att fly ångesten i sin 

hemlöshet.

Aggressiviteten tolkad som ett grundläggande våld i avvisandet av den egna döden. 

Heideggers ”Varat och tiden” (1993) är renons på tal om aggression – men kanske kan man 

här ändå tolka in ett våld eller ett våldförande som mannet genom ”förbudet” att vara i 

kontakt med kärnan i självet utövar mot sig själv och mot andra. Våld i bemärkelsen 

destruktivt handlande kan ses i den suicidala livsvärldens tvingande hemlöshet och bosättande 

i sig själv. Detta våld emanerande ur den alldagliga världen tas dock över av den enskilda 

suicidala tillvaron i upprätthållandet av isolering och allt djupare smärta. Men isoleringen kan 

också ses som en våldshandling av självbevarelsedrift mot de andra i den alldagliga världen. 

Den offentliga världens tillskrivning av svaghet, feghet och värdelöshet på den suicidala 

livsvärlden kan också antas öka graden av våld mot detta själv – och där det slutgiltiga 

avslutet utgör en yttersta våldshandling.

Skillnaden (Derrida)

Den suicidala livsvärldens grund tolkad som ”skillnad”. Den suicidala livsvärldens 

grund som via Heidegger ses som analogt med vara-i-världen som tilldödenvaro, kan också i 

grunden ses som analogt med Derridas begrepp ”skillnad”. 

Precis som Heidegger ser på tillvaron som en i-förväg-framför-sig-varo så kan Derrida 

(1978) se på livet som en oavbruten försening eller ett ständigt uppskjutande. Precis som 

Heidegger menade att det inte finns liv utan död i bemärkelsen att livet konstitueras av döden,

så menar Derrida att det inte finns närvaro utan frånvaro i bemärkelsen att närvaron 

konstitueras av frånvaron, dvs. att meningen med begreppen konstitueras av skillnaden mellan 

dem. Och precis som Heidegger som visar hur tillvaron i det alldagliga livet försöker dölja

dödens konstitutiva faktum för livet så visar Derrida (1978) hur den västerländska filosofin 

försökt dölja frånvarans konstitutiva faktum för närvaron. Derridas begrepp différance
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(skillnad, men stavat på franska med a istället för e för att visa en aktiv komponent: ett 

skillnadsskapande) påvisar denna relation mellan liv och död, mellan närvaro och frånvaro 

och så vidare och uppskjutandet – ett ting eller ord konstitueras av skillnaden till andra ting 

eller ord, men att den fullständiga betydelsen av ett ting eller ord ständigt är uppskjuten. Man 

skulle kunna tolka det som att skillnaderna grundläggs i rummet och uppskjutandet i tiden 

(Kemp, 1990). Derrida menar att allt i någon mening är ett spel av skillnader. Husserls rena 

nu bottnar i att förhållandet till min död döljs, det finns nämligen inget liv som inte är märkt 

av döden (Derrida, 1991). 

Derrida utvecklade Heideggers tilldödenvaro på så sätt att själva tidsligheten är 

différance – ett förhållande till den förflutna döden, det som dött, och den framtida döden 

(Kemp, 1990). 

Den suicidala livsvärldens enskilda teman tolkade som döljande av skillnaden. 

Utifrån att tillvaron är i-förväg-framför-sig kan man se brott mot detta på många aspekter i 

deltagarnas suicidala livsvärld, brott som utifrån Derrida tydliggör döljandet av skillnad. Vi 

ser det t.ex. i den reducerade identiteten av konkret handskande av smärta där skillnadens 

frånvaro i ”man är” det man bedriver är total. Trots att deltagarna ser döden framför sig (den 

påtagliga relationen med döden) så utgör det inte en konstituerande skillnad till livet som 

istället själv besitter en likhet med den tänkta döden i bemärkelsen suicidal praxis i en suicidal 

kontext. Skillnaden som uppskjutande verkar också ha upphört i bemärkelsen att det som är i-

förväg-framför-sig som döden redan finns i nuet i form av deltagarnas känsla av att vara 

”levande död”.

Döljandet av skillnad finns också i mannets pådyvlade likgiltighet inför ”faktumet” att 

man ska dö vilket alienerar tillvaron och som kan uttryckas i upplevelsen av hemlöshet hos 

deltagarna. Men också i det att som ”modig” ha relation med sin ångest och därmed en 

levande skillnad i tillvaron där livet konstitueras av döden – men att detta förhållningssätt 

motarbetas av mannets alldagliga värld och sanktionerar den ”modige” att stänga av 

relationen med döden, dvs. dölja skillnaden och tillsammans med mannet förena sig i 

”likheten” med alla andra. Genom detta döljande av en meningsskapande skillnad orsakas en 

alienation inte bra hos de enskilda deltagarna, utan också en alienation inför andra i den 

alldagliga världen. Man ser här tydligt att Heideggers döljande av död hos Derrida har blivit 

döljandet av skillnad. Avsaknad av skillnader förvandlar ting och företeelser till närmast 

meningslösa då de saknar hänvisning till någonting utanför sig (Krause-Jensen, 1985).

Då skillnadsbegreppet så väl överensstämmer med Heideggers syn på tillvaron behövs 

här inte gås in i varje relation och läge som har funnits utifrån den heideggerianska tolkningen 
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av deltagarna i den suicidala livsvärlden. Här kan det räcka med att påvisa att begreppet 

skillnad kan göra Heideggers delvis otympliga framställning mer koncis i själva kärnan av 

problematiken. Men också en aning om att just Derridas begrepp ”skillnad” kan få 

implikationer för vidare undersökningar av suicidal problematik, något som kommer att 

vidareutvecklas något i diskussionsdelen.

Summering

Baserat utifrån ovanstående litteratur formuleras en preliminär tolkning att en suicidal 

livsvärld innebär upplevelsen av en allomfattande nivåsänkning, att pendla mellan 

ytterligheter, att känna sig hemlös, att bosätta sig i sig själv, en reducerad identitet, förlusten 

av livsvärden, invadering av rädsla, att vara aggressiv och avvisande, ett kämpande om makt, 

den påtagliga relationen med döden, att uppleva en ”högre mening” och det förtvivlade 

hoppet. Dessa erfarenheter anses vara analoga med vara-i-världen som tilldödenvaro 

(Heidegger) utifrån en speciell upptagenhet med döden hos en icke-genomsnittlig tillvaro i 

den alldagliga världen. Detta vara-i-världen som tilldödenvaro visar sig också vara analogt 

med begreppet ”skillnad” (Derrida, 1978, 1991). Utifrån tilldödenvaron och ”skillnaden” 

formuleras följande övergripande tolkningar av den suicidala livsvärlden: reducerad identitet 

tolkas som uttryck för tillvarons flykt från döden, upptagenhet av död tolkas som ett slags 

beräknande vilja att förfoga över döden, upptagenhet av död tolkas som en slags suicidal 

tilldödenvaros identitet att redan vara död, hemlöshet och bosättande i sig själv tolkas som 

offer för andras avvisande av död, förlust av värde tolkas som en fråga om rumslighet och ett 

suicidalt bestämt användande av don, pendlande mellan ytterligheter tolkas som tillvarons 

stämning och förfallande i en suicidal livsvärld, invadering av rädsla och fruktan tolkas som 

utgående primärt från den suicidala livsvärldens försök att fly ångesten i sin hemlöshet, 

aggressivitet tolkas som ett grundläggande våld i avvisandet av den egna döden; och slutligen: 

den suicidala livsvärldens grund tolkas som ”skillnad” och den suicidala livsvärldens enskilda 

teman tolkas som döljande av skillnaden. 

I den efterföljande diskussionen kommer resultaten av denna analys och tolkning att 

diskuteras och leda fram till uppsatsens slutsatser. 

DISKUSSION

Metoddiskussion

I kvalitativa studier ernås ofta den eftersträvade djupare förståelsen på bekostnad av 

undersökningens vidd (Sveningsson et al., 2003). Så även i denna uppsats. Antalet deltagare 
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är begränsat vilket gör att generella slutsatser inte kan dras. Däremot kan möjliga tendenser 

för större grupper göra sig synliga i resultatet.

De deltagare vars texter ingick i undersökningen utgör en grupp som utifrån kön speglar 

statistiken över självmordsförsök (National Centre for Suicide Research and Prevention of 

Mental Ill-Health, 2005). Åldersspannet är ungt vilket också överensstämmer med den 

vanligast frekventerade användargruppen av suicidforum på nätet (Winkel, Groen & 

Petermann, 2005). Förefintligheten av psykiatriska diagnoser bland deltagarna 

överensstämmer i stort med statistiken över relationen mellan psykiska sjukdomar och 

självmordsförsök (se t.ex. Haw et al., 2001). Dock pga. naturen av datainsamlingen saknas en 

yttre verifiering av dessa data. Man är hänvisad till att välja att tro på vad deltagarna uppger. 

Naturen på Internet är att man kan välja att låta sitt ”nickname” representera vad som helst. 

Dock kan man anta att forumets karaktär inte stimulerar alternativa alias som skiljer sig alltför 

mycket från verkligheten. Givet kan vara att deltagarna i så fall endast försöker försvåra 

identifiering av identitet i form av att uppge annan bostadsort, ålder, namn på psykiatrisk 

avdelning, utbildning och arbetsplats etc.

Således har inget medvetet urval genomförts rörande självmordsintention, antal tidigare 

försök, psykiatrisk diagnos, självmordsmetod, ålder och kön. Att variera utifrån dessa 

variabler hade inte låtit sig göras i denna kvalitativa undersökning, dels pga. omfånget 

gällande denna uppsats och dels utifrån den kvalitativa metodens kvalitativa anslag 

(Langemar, 2005).

Om man ser till Internetforumet i sig så låter det sig givetvis inte sägas huruvida 

medlemmar på detta forum är mer eller mindre suicidala jämfört med hela gruppen individer 

med erfarenhet av tidigare suicidförsök. 

Det kan givetvis också tänkas att de som väljer att skriva i forumet skiljer sig från de 

som är medlemmar i forumet men som väljer att inte skriver i samma forum, dvs. att 

texturvalet på sin höjd speglar de aktiva forumdeltagarnas beskrivningar av suicidalitet och 

inte en stor grupp, kanske den största gruppen i ett forum, de passiva deltagarna (Sveningsson 

et al., 2003) vars perspektiv kan skilja sig från de förras.

Att uttala sig om huruvida deltagarnas utsagor om suicid skulle kunna vara 

representativa för de aktiva deltagarna med tidigare suiciderfarenhet på detta forum låter sig 

inte göras pga. det begränsade urvalet.

Då denna uppsats enbart analyserat material från deltagare med påtalade tidigare

självmordsförsök så kan man möjligtvis också anta att variationen i erfarenhet föregående ett 
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självmordsförsök är större än vad denna uppsats ger vid handen, då erfarenheten hos de med 

fullgången självmord utgör en annan population som inte inkluderats. 

Det kan också vara viktigt att påpeka att då forumet uttalat benämner sig som forum för 

deprimerade, så säkerställer detta inte att undersökningen gäller deprimerades suicidalitet då 

inte alla eller kanske inte ens merparten av forumets deltagare överlag, eller de aktuella 

deltagarna själva, fått diagnosen depression. Flertal andra diagnoser som borderline, 

ångestsyndrom och ätstörningar etc. är frekventa på forumet och bland undersökningens 

deltagare.

Validitetsbegreppet inom kvalitativ metod skiljer sig från kvantitativ metod. I kvalitativ 

kontext rör validitetsbegreppet huvudsakligen kvalitet, trovärdighet och meningsfullhet 

(Langemar, 2005).

En tänkt invändning mot dessa texter på Internetforumet skulle kunna vara att sådan 

datormedierad kommunikation i jämförelse med muntliga berättelser ansikte mot ansikte 

utgör en ofullständig och bristfällig kommunikation, att man då skulle kunna ifrågasätta 

kvaliteten och därigenom validiteten på de härigenom delgivna upplevelserna av suicidalitet. 

Ibland uppfattas en sådan skillnad föreligga mellan t.ex. intervju ansikte mot ansikte jämfört 

med e-postintervju men där en undersökning (Folkman Curasi, 2001) frånkänner ett sådant 

antagande, och eventuellt kan det också belysa utsagor på Internet jämfört med utsagor 

ansikte mot ansikte. 

Texterna som här valdes ut och analyserades kunde givetvis inte som vid en vanlig 

intervjusituation successivt erhålla ökad klarifiering eller nyansering (Kvale, 1997) genom 

möjlighet till följdfrågor. I uppsatsen ges endast utrymme att behandla texterna intertextuellt i 

sig i relationen till andra texter av samma deltagare utan möjlighet till kompletteringar. Detta 

utgör en nödvändig konsekvens på grund av uppsatsens valda avgränsning och ambition som 

står i motsats till den vanliga intervjun. En annan invändning skulle kunna vara den faktiska 

svårighet vid analys av dessa texter på Internet och som utgörs av deltagarnas kroppslöshet, 

att inte få vägledning i tolkningen via ansiktsuttryck eller tonfall som ger ledtrådar till hur 

budskapet ska tolkas. Härvid anses vid datormedierad kommunikation framförallt ironi vara

svårt att få fram (Sveningsson et al., 2003). Men både gällande svårigheter för möjlighet att få 

klarifiering och nyansering samt svårigheter av tolkning av bl.a. ironi pga. kroppslöshet vid 

denna uppsats användning av texter på Internet, kan hjälpligt avhjälpas genom att vid analys 

beakta kontexten där vart inlägg och svar på forumet ingår i en ”tråd” där andras svar och 

inlägg kan leda till klarifiering, nyansering eller uppmuntran till svar på nya frågeställningar. 
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Bortsätt från att anonymt deltagande i ett Internetforum kan antas undvika effekten av 

försöksledare eller undvika att svaren skulle påverkas av social önskvärdhet som den 

intervjuade kan uppfatta eller anta hos intervjuaren eller samhället i stort, så kan dock inte 

uteslutas att forumet i sig ändå inkluderar en eller annan form av social önskvärdhet, även om 

i kanske annan form. I varje gemenskap upprättas nämligen sociala normer och roller som 

styr kommunikation och beteende, bl.a. utifrån normer om vad som räknas som önskvärt

beteende (Sveningsson et al., 2003). 

Det kan inte bortses från att det kan finnas värdeskalor som prioriterar vissa 

personlighetsegenskaper och kunskaper högre än andra och ger dessa medlemmar högre 

status (Sveningsson et al., 2003). Man kan anta att deltagarna på det aktuella forumet önskade 

få respons på sina inlägg i forumet – och att de härvid möjligtvis modifierade sina inlägg för 

att få denna erforderliga respons. T.ex. pga. social önskvärdhet betonas eventuellt sådant som 

bestraffning och manipulation vid självmord mindre t.ex. (Skogman, 2006). Önskan om 

respons kan också eventuellt antas leda till betoning av vissa faktorer – eller att försöka 

framföra ett narrativt skeende som de flesta ska kunna förstå och reagera empatiskt på. Dvs. 

här finns en risk att deltagarna presenterar sina upplevelser och erfarenheter i ett språk som 

antas förstås av de flesta på bekostnad av sin egen kanske mindre tydliga och logiska 

upplevelse. Dvs. att materialet ska framstå som begripligt i den kommunikativa kontexten, 

även då det för den skrivande inte är det i alla aspekter.

Dock kan antas att ovanstående är än mer markant vid andra undersökningsmetoder med 

mindre eller ingen anonymitet.

Deltagarna delgav sina upplevelser av och syn på suicid ur olika perspektiv, både 

aktuella tankar och planer på suicid och tidigare erfarenheter. Dessa texter författades således 

på deltagarnas eget initiativ och utifrån egna premisser. Ett urval av de texter som på ett eller 

annat sätt uttryckte tankar och upplevelser om suicid skrivna av någon med tidigare 

suicidförsök bakom sig, analyserades och tolkades.

Det textmaterial som på detta sätt analyserades och tolkades kan mycket väl ha flertalet 

olika betydelser och meningar och kan tolkas på olika sätt. Den analys och tolkning som här

gjorts framstår som plausibel utifrån datamaterialet och vald litteratur som användes till 

tolkningen. Dock måste man ha i åtanke gällande en kvalitativ undersökning av detta slag att 

det resultat som presenteras endast utgör en av flera möjliga tolkningar (Ricour, 1976). I detta 

fall har en fenomenologisk-hermeneutisk metod använts för tolkning vilket aldrig ska ses som 

genererande faktiskt kunskap utan snarare ska ses som ett bidrag till diskussionen rörande det 

aktuella ämnet (Kvale, 1997).
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Styrkan i undersökningen är dels att texterna formulerats på deltagarnas egna premisser 

och skrevs ”på deras egen kammare” som framstår som representativt för hur 

självmordstankar och självmordsplaner generellt upplevs, dvs. i ensamhet och inför sig själv. 

Texterna blir som avtryck av hur deltagarna tänker för sig själva. Styrkan utgörs också av att 

texterna uttrycker både reflektion och rekapitulering av tidigare suicidala situationer och 

erfarenheter men också vid skrivandet aktuella suicidal problematik. Texterna förmedlar både 

känslor, tankar och handlingar och relationen dem emellan.   

Uppsatsförfattarens förförståelse av den s.k. psykiatriska förklaringsmodellen som 

ligger nära frågan om suicid var påtaglig efter flera år som student på psykologutbildningen. 

Denna förförståelse, om medvetandegjord, förhindrar inte kritisk reflektion. Vi tolkar alltid 

utifrån vår förförståelse (Heidegger, 1993) dvs. i detta fall delvis utifrån uppsatsförfattarens 

s.k. psykiatriska förklaringsmodell. Men genom kritisk reflektion försökte uppsatsförfattaren 

revidera, fördjupa, brädda och vidga denna förförståelse och sin medvetenhet (Lindseth & 

Norberg, 2004). 

Resultatdiskussion

I resultatet påvisades tolv teman som gjort sig tydliga i den suicidala livsvärlden. Dessa 

teman utgör en preliminär tolkning av den suicidala livsvärlden. Samtliga av dessa 

livsvärldsteman utgör en helhet av erfarenheter som anses analog med Heideggers uppfattning 

om vara-i-världen som tilldödenvaro kopplat till en specifik suicidal erfarenhet som utifrån 

Heidegger kan ses som en speciell upptagenhet med döden hos en icke-genomsnittlig tillvaro 

i den alldagliga världen. Detta vara-i-världen som tilldödenvaro visar sig också analogt med 

begreppet ”skillnad” (différance) hos Derrida (1978, 1991). 

Det har tolkats (pendlandet mellan ytterligheter tolkat som tillvarons stämning och 

förfallande i en suicidal livsvärld) att individen i en suicidal livsvärld inte har den 

genomsnittliga förmågan att kunna vända sig bort från sin egen tilldödenvaro vilket gör att 

den genom hela livet, för alla, pågående pendlingen mellan skilda känslolägen för den 

suicidala blir kraftfullare och smärtsammare än för den genomsnittliga. Detta suicidala 

pendlande som blir allt kraftigare och allt smärtsammare verkar som grundbelägenhet ha ett 

visst släktskap med Freud (1957) som rörande självmord påtalade ambivalensen inför ett 

förlorat objekt som kan leda till sadomasochistisk problematik och i förlängningen att 

sadismen mot det inre förlorade objektet leder till självmord. Denna ambivalens precis som 

den cirkulära och växelverkande sadism – masochism verkar överensstämma med det 

påtagliga pendlandet mellan ytterligheter och känslolägen som funnits som grundbelägenhet i 
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den suicidala livsvärlden. Det verkar som om en grundpolaritet mellan ytterligheter är 

verksam i båda fallen. Ambivalens kan ses som denna grundbefintlighet av pendlande mellan 

ytterligheter eller motsatspar. Utan att här gå in på andra likheter och skillnader i övrigt så är 

det intressant att likvärdigt pendlande som funnits i den suicidala livsvärlden även återfinnes i 

Freuds uppfattning om självmordet. Undersökningar med suicidnära om processer som 

föregått självmordsförsök har bl.a. påvisat processer som påminner och i mycket 

överensstämmer med denna tolkning av rörelse mellan ytterligheter och allt kraftigare 

konsekvenser, undersökningar som har visat på förekomst av flera faktorer som interagerar i 

onda cirklar eller okontrollerade känsloskiftningar (se t.ex. Skogman, 2006; Söderberg, 2004). 

Även kan överensstämmelse hittas i psykologiska egenskaper som karaktäriserar den 

självmordsnära personen som utför ett självmordsförsök vilket bl.a. har visat sig utgöras av 

impulsivitet (se t.ex. Topol & Reznikoff, 1982) som naturligtvis kan ses som en väldig hastig 

skiftning från ett till ett annat och ofta från ytterlighet till ytterlighet (från liv till död) vilket 

också överstämmer med den ackumulerade hastigheten i svängningarna och pendlingarna i 

tolkningen. Något som ligger i paritet med pendlandet eller skiftningen är också det

genomgående förändrade sinnestillstånd som finns omedelbart före självmordsförsöket och 

utgörs av förvirring och panik alternativt förtvivlan (Michel & Valach, 2001), känslolägen 

som givetvis måste ses som just ytterlighet av sinnesstämning. Vanligt föregående ett 

självmord har också varit ett stadium av utmattning (se t.ex. Skogman, 2006) vilket även kan 

tokas som ett rimligt resultat av ett sådant pendlande och slitande mellan motsatta känslolägen 

och ytterligheter.  

Det har tolkats (invaderingen av rädsla och fruktan tolkad som utgående primärt från 

den suicidala livsvärldens försök att fly ångesten i sin hemlöshet) som att ångesten i 

hemlösheten i sig utgör ett tillstånd som uppstår då den suicidala saknar möjlighet att vända 

sig bort från sin egen tilldödenvaro. Samtidigt innebär alternativet att försöka fly från denna 

hemlöshet ett fullständigt invaderande av rädsla och fruktan att åter tvingas tillbaka i 

hemlöshet. Situationen i hemlösheten verkar således sluten och saknar utvägar. Något som 

påminner mycket om denna slutna och förtvivlade situation är en kognitiv förklaring av 

Williams (1997) som menar att självmord är försök att fly upplevt fångenskap, han talar 

härvid om ”fångad flykt”, något som skulle kunna vara en fullödig beskrivning av det 

fängelse som man inte står ut att vara i men inte heller står ut att fly ifrån. Psykologiska 

egenskaper som karaktäriserar självmordsförsöket och som skulle kunna belysa denna 

belägenhet utgörs av hopplöshet och extern locus of control (se t.ex. Topol & Reznikoff, 

1982). Att befinna sig i en sådan omöjlig situation – och därigenom hopplös situation – kan 
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ses som att den suicidnära upphävts som locus of control vilket snarare de tvingande 

omständigheterna är i besittning av. Tolkningen får stöd även från undersökning av det 

förändrade sinnestillståndet omedelbart före självmordsförsöket och som kan utgöras av 

”tunnelseende” i bemärkelsen att inte kunna se några andra alternativ tillsammans med 

avstängda känslor. ”Tunnelseendet” karaktäriseras av ett lugnt, betänksamt och beslutsamt 

beteende (Skogman, 2006). Här ligger det nära till hands att utgå från den slutna och omöjliga 

situationen där den suicidala närmast är nedsänkt i ångest men orkar inte fly och därmed 

drabbas av rädsla och fruktan i sig, att denna belägenhet skulle kunna resultera i ett uppgivet, 

hopplöst väljande av det enda som återstår, och då det inte längre rör en valsituation kan man 

tänka att beslutet inte beledsagas av någon inre konflikt och därför inte heller förtvivlan eller 

upprördhet.

Det har tolkats (hemlösheten och bosättandet i sig själv tolkat som offer för andras 

avvisande av död) att genom att den suicidala skiljer sig från andra genom sin speciella 

relation till döden tvingas den suicidala till hemlöshet och isolering då det inte går att leva upp 

till det allmänna kravet att på alla sätt undvika döden. Denna isolering och ensamhet ökar 

känslor av värdelöshet och svaghet som ökar risken för självmord. Att just ensamhet utgör en 

av de största utlösande faktorerna bakom självmord har visats av bl.a. Söderberg (2004). 

Denna situation av värjande från omgivningen överensstämmer givetvis med den avsaknad av 

önskan om hjälp, eller att ens se det som möjligt att söka hjälp som funnits oavsett 

sinnestillstånd som föregick själmordsförsöket (Skogman, 2006). Man kan också utifrån 

tolkningen anta att detta förhållningssätt varit aktuellt länge i ett allmänt döljande av sin 

situation inför den omgivning som inte sanktionerar upptagenhet med död och vars tilltal inte 

kan svaras på och leder till bosättandet i sig själv. Att be om hjälp skulle utifrån denna 

tolkning kunna innebära att be de som bär skulden till ens mående om hjälp. Givetvis kan 

man se överensstämmelser här med en annan psykologisk egenskap vid självmordsförsök och 

som utgörs av låg självkänsla (Topol & Reznikoff, 1982) som skulle kunna uppfattas som 

resultat av isolering eller tillskrivningen från omgivningen av bl.a. värdelöshet på de som inte 

följer ”förbudet” att värja undan för sin egen död. Möjligtvis skulle även minnesproblem som 

upptäckt psykologisk egenskap i samband med suicid (Topol & Reznikoff, 1982) kunna ses i 

detta sammanhang i betydelsen att isoleringen orsakar en dubbel alienering, både inför självet 

och inför den yttre världen och därigenom är möjligt att tänka ett förfrämligande för inte bara 

rummet utan också för tiden.

Det har tolkats (förlusten av värde tolkad som en fråga om rumslighet och ett suicidalt 

bestämt användande av don) hur själva det handgripliga handskandet med en suicidal praxis 
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ting och föremål (rakblad, tabletter etc.) gör att ett suicidalt meningssammanhang lever på 

bekostnad av andra meningssammanhang som dräneras och töms på grund av att de ting som 

borde hänsyfta till dem nu ”missbrukas” som suicidala ting. Den suicidala praxisen reducerar 

och tömmer därmed världen och ökar känslan av tomhet och meningslöshet. Denna tomhet 

och meningslöshet skulle kunna korrelera med hopplöshet, minnesproblem och extern locus 

of control (se t.ex. Topol & Reznikoff, 1982), minnesproblem pga. allmänt dränerade 

meningssamanhang vilket pga. bristande sammanhang försvårar hågkomster; extern locus of 

control pga. att ett rent tittande utan donkomplex är ett icke-längre-förstående som förvandlar 

världen till en naturvärld (Heidegger, 1993), vilket gör frågan om intern kontroll och förmåga 

överflödig.

Det har tolkats (den reducerade identiteten tolkad som uttryck för tillvarons flykt från 

döden) att den reducerade identiteten i form av upplevelsen att inte vara någon annan är den 

som handskas med sin egen smärta och sin egen möjliga död tolkas som en tillsynes 

paradoxal flykt från döden. Detta orsakas av att genom att fly döden så är man utelämnad åt 

att förstås sig själv – inte utifrån döden som man flyr – utan utifrån det man gör i nuet, dvs. 

”man är” det man gör. Härigenom blir den suicidale reducerad till huvudsakligen det han gör, 

nämligen det han ombesörjer – dvs. hans egen suicidalitet. Det suicidala görandet i sig själv 

reducerar identiteten. Detta verkar åter kunna belysa Freud (1957) som menade angående 

självmord att en förutsättning bakom förmågan att begå självmord är endast uppfylld om den 

suicidale kan behandla sig själv som ett yttre objekt. Ett yttre objekt verkar kunna 

överensstämma med det att vara det man gör, dvs. identiteten är reducerad till ett yttre 

handlande. 

Det har tolkats (upptagenheten av död tolkad som ett slags beräknande vilja att förfoga 

över döden) att den suicidala upptagenheten av död kan tolkas som en beräknande vilja att 

förfoga över döden och som skiljer den suicidala från den icke-suicidala. Även detta som 

försök att fly döden genom att kontrollera och få makt över den. Fortsatt undvikande av död 

kräver tillsynes paradoxalt att döden kommer närmare och blir den suicidales egendom. 

Denna tolkning ligger mycket nära Maltsberger (2004) som talar om sinnestillståndet som 

föregår ett självmordsförsök som rörande förlust av kontroll och upplösning eller 

sönderdelning. Meltsberger (2004) föreslår tillika möjligheten att självmord i vissa fall är ett 

försök att aktivt vända passiv hjälplöshet och därigenom uppleva en form av känsla av 

kontroll. 

Det har tolkats (upptagenheten av död tolkad som en slags suicidal tilldödenvaros 

identitet att redan vara död) som att närheten och upptagenheten av döden gör att framtiden –
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då man ska dö – utövar ett starkare inflytande än då- och nutiden och den smärta som upplevs 

eller upplevts. Den suicidala är så präglad av denna framtida död som sin egen suicidala 

möjlighet att identiteten utgörs av att vara ”levande död”. Som en sådan ”tömning” av essens 

att vara död ligger nära att vara eller uppleva sig som ett dött föremål och därmed ser man åter 

en parallell till Freud (1917/1957) som menade att kunna behandla sig som ett objekt var 

förutsättningen bakom förmågan att begå självmord.

Själva grunden i den hittillsvarande tolkningen utgörs av en flykt inför tillvarons egen i-

döden-varo och den ångest den ger. Denna flykt konstituerar det alldagliga livet. Det är denna 

grundläggande flykt som resulterar i ovanstående pendlande mellan ytterligheter, invadering 

av rädsla och fruktan, hemlösheten och bosättandet i sig själv, förlusten av värde, den 

reducerade identiteten, viljan att förfoga över döden och upptagenheten av död. Just flykten 

ligger bakom samtliga av de tolv teman som hittades i den strukturella analysen. Man kan här 

se överensstämmelse med ett liknande tema hos Shneidman (1998) som ser självmord utifrån 

en grundläggande önskan att förhindra smärta genom att nå omedvetenhet, eller som ett 

liknande tema som har funnits som utgörande huvudsakligt motiv till självmord och utgörs av 

flykt från känslomässig smärta (se t.ex. Skogman, 2006). Detta skulle kunna överensstämma 

med den hittillsvarande tolkningen av flykt som utgör en fundamental struktur till hela det 

alldagliga livet och inte bara för den suicidnära, men att detta tema vid självmordsförsök 

utgör – inte något artskilt för självmordsnära – utan utgör en variation av ett allmänmänskligt 

tema. 

En av de karaktäristika som utmärker självmordsförsök har visat sig vara dikotomt 

tänkande (Topol & Reznikoff, 1982), dvs. att se saker och ting i svart eller vitt, som antingen 

eller. Detta utgör också en karaktäristik av själva grunden bakom den hittillsvarande 

tolkningen, och rör precis som flykttemat förhållandet till döden. Då tillvaron är ett redan-

framför-sig-varo genom sin egen tilldödenvaro (Heidegger, 1993) så ser man att tillvaron 

konstitueras av både då- nu- och framtid. Genom flykten från döden bryts detta kontinuum 

och döden blir något som inte ”angår” tillvaron, döden som konstituerande av tillvaron döljs, 

och precis som döden, döljs frånvaro inför närvaron hos Derrida (1978, 1991). En uppdelning 

– eller dikotomi – har ägt rum mellan ”liv” och ”död” och mellan ”närvaro” och ”frånvaro”. 

De hör inte längre ihop i bemärkelsen att medkonstitueras av sin motsats. Därmed döljs den 

meningsskapande ”skillnaden” som med Derrida skulle kunna kallas det som skapar oss – la 

différans (eller den meningsskapande skillnaden) – genom dels skillnad till andra ting i 

rummet och dels uppskjutandet av mening (den ständiga redan-framför-sig-varon). Enligt 

Derrida skulle man kunna säga att skillnaden döljs, och vara analogt med Heideggers dolda 



Den suicidala livsvärlden 61

61

till-döden-varon. Härigenom kan man eventuellt se dikotomt tänkande som just en yttring av 

denna grundläggande uppdelning där företeelser inte konstitueras av sin motsats. Kanske att 

just i en suicidal livsvärld denna uppdelning blir än mer markant än hos folk i gemen då livet 

och döden aldrig kan stå i ett starkare förhållande till varandra än just i den suicidala världen 

och i det infallande ögonblicket. 

Detta resonemang får också stöd och överensstämmer på ett intressant sätt med 

Söderberg (2004) som har visat att det vid uppföljningsintervju sju år efter självmordsförsök 

framkom att det som varit avgörande för stabiliseringen efteråt var relationen till andra 

människor. Och det mest betydelsefulla i relationen var att de fått hjälp med att se sin 

livssituation ur andra perspektiv. Här kanske man kan se just denna brist på andra perspektiv 

hos deltagarna i denna undersökning just i form av ett begränsat förhållningssätt till ett fåtal 

perspektiv just genom detta dikotoma förhållningssätt som yttring av ett ursprungligt döljande 

av sin egen död och därmed en uppdelning av liv och värld i åtskilda entiteter som är 

oberoende av varandra. Perspektivtagandet är därmed begränsat och styrt av brist på nyanser 

genom sitt påbjudna ”antingen eller”. Detta överensstämma med "skillnad" utifrån Derrida

(1978, 1991). Söderberg (2004) hänvisar också till Bateson (1999) som menar att mänsklig 

perception är uppbyggd av skillnad mellan det vi är fokuserar på och det vi ser som mindre 

relevant och att förändringskapaciteten ligger i förmågan att kunna se något annorlunda, något 

skilt från det tidigare som gör skillnad så att säga, att hitta en ”skillnad som gör skillnad” dvs. 

att se något från ett annorlunda och nytt perspektiv (Bateson, 1999). Och att det verkar vara 

detta som huvudsakligen skett som förbättring efter självmordsförsöken (Söderberg, 2004). 

Detta tal om att hitta en ”skillnad som gör skillnad” påminner givetvis om denna uppsats 

skillnad – différance – utifrån Heidegger och Derrida. Enligt Bateson utgör arbetet med 

patienten mycket att just ernå andra eller från tidigare skilda perspektiv (Bateson, 1999).

Framtida forskning

Huruvida uppsatsen har lyckats uppvisa en annan kvalitet i beskrivningarna om den 

suicidala livsvärlden genom analys av texter på Internet författat anonymt och utan 

forskningsavsikt och med den antagna intimitet som ett Internetforum kan skänka jämfört 

med andra kommunikationsformer som t.ex. intervju, kvarstår att se då det skulle krävas en 

framtida uppföljande undersökning där man jämför antingen två grupper, eller en grupp både 

utifrån beskrivningar på Internet och vanliga intervjuer t.ex. för att kunna upptäcka eventuella 

skillnader dem emellan.
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Parallellt skulle man också kunna tänka sig att med utgångspunkt från lingvistiken 

studera hur ett nytt medium som Internet eventuellt påverkar människors språkstil

(Sveningsson et al., 2003). Man skulle kunna anta att texter strukturerar sig på olika sätt 

beroende på om det sker i ett anonymt eller icke-anonymt samanhang.

Man skulle också kunna förorda forskning rörande likheter och skillnader mellan olika 

forum på Internet, tex. att studera skillnaderna och likheterna härvidlag mellan 

suicidbeskrivningar på Internetforum och bloggar.

Framtida forskning skulle eventuellt kunna använda data från bloggar med suicidalt 

innehåll. Precis som inlägg och svar på Internetforum delar bloggar den kommunikativa 

funktionen och anonymiteten. Användandet av texter om suicid på bloggar t.ex. skulle också 

kunna utgöra en datatriangulering om den användes parallellt med insamlande av data via 

Internetforum. 

Det skulle vidare gynna en fortsatt undersökning att använda olika analysmetoder och 

olika datainsamlingsmetoder (triangulering) för att i så stor utsträckning variera materialet 

och det metodiska arbetet, något som bidrar till att minimera tänkta felkällor som t.ex.

hemmablindhet och därmed öka validiteten. Detsamma skulle gälla att utöka antalet bedömare 

och därmed kunna bidra till god validitet genom bedömartriangulering (Langemar, 2005).

Vidare skulle det också behövas en vidgning av det teoretiska perspektivet vid 

tolkningen med utgångspunkt från skilda teoretiska perspektiv (Langemar, 2005) och där 

denna vidgning kan berika det undersökta fenomenet (Kvale, 1996).

Denna uppsats deltagare och deras starka relation till den ”psykiatriska 

förklaringsmodellen” har med all sannolikhet gjort att ”den psykiatriska förklaringsmodellen” 

som finns i samhället också på olika sätt ges uttryck för i texterna. Härvid antas det att det 

finns en stark reproduktion av psykiatriska förklaringsmodeller som sprids och används i 

interaktionen på Internetforumet. P.g.a. detta skulle man kunna tänka sig att i en framtida 

forskning även inkludera kritisk diskursanalys för att försöka separera dessa delar, så att man 

kan skilja på information som återförmedlas via deltagaren, och vad som utgör deltagarens 

”egen röst” (med den reservationen att en ”egen röst” också alltid inkluderar kulturella 

kontexter som blivit en del av den ”egna rösten”).

En fortsatt forskning skulle också behöva hålla räkning för faktorn ”social 

önskvärdhet”. Styrning av texterna behöver nämligen inte bara representeras av dominerade 

diskurser i samhället (t.ex. den ”psykiatriska förklaringsmodellen”) utan kan även utgöras av 

en specifik gruppkultur, dvs. att suicidnära i sig utgör en subkultur som utvecklat en egen 

kultur som rör attityder och förhållningssätt som styr kommunikationen på Internetforumet. 
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Risken är att mönster av en sådan subkultur förblir oupptäckt och i stället räknats till de 

enskilda deltagarnas egen syn på suicid, även om givetvis kulturen också utgör en del av 

deltagarna själva.

Rent generellt skulle därför behövas studeras den allmänna kommunikativa aspekten av 

ett Internetforum. Frågor som dessa som berör normer och värderingar som är styrande i 

något avseende för närmast betraktas som ingående i forskningsfältet internetkulturforskning 

(Sveningsson et al., 2003).

Att denna uppsats kan ses som en förberedande explorativ studie som kan ge uppslag 

om tematik som man vid strukturerade, halv- och semistrukturerade intervjuer eller enkäter 

med suicidnära i framtida forskning kan fokusera på. Här öppnas alltså också upp för ett mer 

kvantitativt anslag i framtiden. Att denna forskning kan generera nya hypoteser och nya 

infallsvinklar på fenomenet suicidalitet och som sedan kan vara vägledande för 

teoriutveckling.

En kvalitativ eller kvantitativ metod eller en kombination av de båda baserat på ett 

omfattande material gynnas av Internetforskningens relativa kostnadseffektivitet gällande 

både materialomfång och analys (Sveningsson et al., 2003), vilket kan skapa goda 

förutsättningar för att tillföra t.ex. övergripande surveyundersökningar till materialet.

Då undersökningens tolkning av den suicidala livsvärden i grundförutsättningen har 

visat sig vara analog med Derrida (1978, 1991), och att Derridas begrepp différance (skillnad) 

kan göra Heideggers delvis otympliga framställning mer koncis i själva kärnan av 

problematiken, så kan Derridas begrepp ”skillnad” (Derrida, 1978, 1991) få vidare 

implikationer för vidare undersökningar av suicidal problematik. Kanske till och med en 

framtida forskning där denna ”skillnad” försöks operationaliseras i en kvantitativ ansats. På 

grund av den relativa lättheten att operationalisera begreppet ”skillnad” i rent språkligt 

begrepp som ordpar eller överhuvudtaget kontraster i alla dess former och schatteringar

framstår detta som en plausibel vidareutveckling. Men också i perspektiv av forskning på 

behandlingssituationer är det möjligt att en fokusering på meningsskapande skillnader 

intrapsykiskt, socialt och i språket kan vara viktigt. Dock som det verkar med ett bibehållet 

perspektiv på den suicidalas livsvärld som ju begreppet ”skillnad” speglar.

Slutsatser

Baserat utifrån ovanstående litteratur formuleras en preliminär tolkning av en suicidal 

livsvärld bestående av tolv teman. Dessa teman och erfarenheter anses vara analoga med vara-

i-världen som tilldödenvaro (Heidegger, 1993) utifrån en speciell upptagenhet med döden hos 
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en icke-genomsnittlig tillvaro i den alldagliga världen. Detta vara-i-världen som tilldödenvaro 

visar sig också vara analogt med begreppet ”skillnad” (Derrida, 1978, 1991). Utifrån detta kan 

följande slutsatser om den suicidala livsvärlden dras:

En suicidal livsvärld innebär att den suicidala allmänna omsorgen i sig själv orsakar en 

reducerad identitetsuppfattning.

En suicidal livsvärld innebär att det praktiska suicidala görandet i sig reducerar och 

tömmer världen och ökar därigenom känslan av tomhet och meningslöshet.

En suicidal livsvärld innebär att ha en identitetsuppfattning mer präglad av framtiden än 

av nuet eller dåtiden. 

En suicidal livsvärld innebär att fly döden genom en beräknande vilja att förfoga över 

döden.

En suicidal livsvärld innebär avsaknad av en genomsnittlig förmåga att vända sig bort 

från sin egen dödlighet vilket gör pendlandet mellan skilda känslolägen kraftigare och mer 

smärtsamt.

En suicidal livsvärld innebär att inte kunna leva upp till omvärldens krav på undvikande 

av död och därigenom tvingas in i isolering, hemlöshet och ökad suicidrisk.

En suicidal livsvärld innebär att känna ångest inför sin egen död och samtidigt känna 

rädsla och fruktan vid flykt från denna ångest vilket skapar en tillsluten hemlöshetskänsla 

utan utvägar.

Slutligen kan sägas att denna undersökning kan ses som ett exempel på ett perspektiv 

vid sidan om de etablerade psykosociala, psykologiska och psykiatriska perspektiven på 

suicid, som utifrån studiens ontologiskt psykologiska horisont förhoppningsvis kan inspirera 

till att tänka på nya möjliga sätt om självmordet och om den värld där det utförs.
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