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Förord
Denna forskningsöversikt har tagits fram av Statens medieråd med anled-
ning av regeringsuppdraget ”att inkomma med underlag inför en kom-
mande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention”. 
Regeringsuppdraget leds av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Det 
är många myndigheter som ingår i regeringsuppdraget och samtliga har 
under hösten 2021 levererat individuella analyser utifrån sina respektive 
expertområden inför det fortsatta arbetet med att ta fram ett gemensamt 
underlag för en kommande nationell strategi på området psykisk hälsa och 
suicidprevention. Slutrapportering till Socialdeparte-
mentet sker den 1 september 2023. Föreliggande forsk-
ningsöversikt har tagits fram som ett av flera underlag 
till Statens medieråds individuella analys.

Psykisk ohälsa och suicid orsakar stort mänskligt 
lidande bland människor i alla åldrar och samhälls-
grupper. Statens medieråd är en expertmyndighet på 
området barns och ungas medieanvändning i varda-
gen, med särskilt fokus på eventuella skadliga aspek-
ter. Det ingår inga särskilda uppdrag om psykisk 
hälsa eller suicidprevention i myndighetens instruk-
tion men det finns likväl kopplingar mellan myndighetens uppdrag och 
barns psykiska hälsa. När myndigheten bildades (2011) diskuterades skad-
lig mediepåverkan särskilt i förhållande till film, då det ansågs att filmme-
diet hade en särskild genomslagskraft som skulle kunna inverka negativt på 
barns och ungas psykiska välbefinnande. Men på senare år har medieland-
skapet kraftigt förändrats i och med framväxten och spridningen av inter-
net och digital teknik vilka successivt har blivit väsentliga delar av barns 
liv. Svenska barns medieanvändning har på kort tid ökat kraftigt, blivit mer 
diversifierad och avancerad. Därmed har också de potentiella riskerna med 
medieanvändningen förändrats. Idag är det inte biofilm som i första hand 
förknippas med skadlig mediepåverkan utan internetbaserad mobbning, 
sexuella trakasserier och övergrepp, hot och hat samt den totala omfatt-
ningen av medieanvändningen och dess eventuella konsekvenser för andra 
aktiviteter i barnens liv, sociala färdigheter, psykiska och fysiska hälsa med 
mera. För Statens medieråds del innebär detta dels att begreppet ”skadlig 
mediepåverkan” måste omprövas och utvecklas kontinuerligt i takt med att 
medielandskapet och barnens medievanor förändras. Dels att barns psy-
kiska välbefinnande måste beskrivas och analyseras i förhållande till betyd-
ligt fler olika slags medieinnehåll och användarbeteenden än traditionellt 
filmtittande. Detta är ett arbete som har påbörjats och som myndigheten 
kommer att fortsätta med, givet medielandskapets och medieanvändning-
ens föränderliga karaktär.

Psykisk ohälsa 
och suicid orsakar stort 
mänskligt lidande bland 
människor i alla åldrar 
och samhällsgrupper.
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Denna forskningsöversikt fokuserar på självmord, internetbaserad kom-
munikation om självmord och hur självmordsnära individer kan identifie-
ras på nätet. Forskningsöversikten har tagits fram i samarbete med Natio-
nellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) vid Karolinska 
institutet. Författare är Michael Westerlund vid Institutionen för mediestu-
dier, avdelningen för journalistik, medier och kommunikation, Stockholms 
universitet och Hanna Nilsson vid NASP. Michael Westerlund arbetar också 
på NASP som expert inom suicidprevention och medierad kommunikation.
Kontakt: michael.westerlund@ims.su.se

Parallellt med denna publiceras även en forskningsöversikt om psykisk 
ohälsa och digitala medier bland barn och unga allmänt och bland barn och 
unga med NPF, författad av Sissela (Bergman) Nutley och Lisa Thorell vid 
Institutionen för klinisk neurovetenskap, avdelningen för psykologi, Karo-
linska institutet.

Anette Novak
Direktör, Statens medieråd
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Introduktion
Självmord är fortfarande i hög grad ett tabubelagt och stigmatiserat ämne 
i det flesta samhällen och kulturer (Anderson & Jenkins 2009; Westerlund 
2012). Självmord är också ett komplext beteende relaterat till ett brett spek-
trum av riskfaktorer, och sedan mitten av 1990-talet har farhågor tagits 
upp om möjliga kopplingar mellan självmord och internetkommunikation, 
och då särskilt bland ungdomar och unga vuxna (Mehlum, 2000, Krysin-
ska, Westerlund & Niederkrotenthaler et al. 2017; Westerlund & Krysinska 
2021). Internet har pekats ut som den huvudsakliga arenan för alla typer av 
kommunikation om suicid (Mishara & Côté 2013), och det har diskuterats 
om detta främst innebär nya möjligheter för suicidprevention eller snarare 
utgör ett potentiellt hot för de som är inblandade i denna typ av kommuni-
kation (Barak 2007; Biddle et al. 2008; McCarthy 2010; Hagihara et al. 2012; 
Till and Niederkrotenthaler 2014; Mok et al. 2016a; Vidal et al. 2020). 

Potentiellt skadliga aspekter av internet inkluderar enkel och snabb 
åtkomst till online-information om självmordsmetoder, exempelvis på s.k. 
pro-suicida webbplatser (Westerlund 2012; Gunnell et al. 2015; Minkkinen 
et al. 2017), samt ökad tillgänglighet till medel som kan användas vid själv-
mordshandlingar (Gosselink et al. 2012). Studier visar också att självmords-
tankar och självmordsplaner som delas på internetforum, chattar och soci-
ala medier kan förstärkas och uppmuntras av andra användare (Westerlund 
2013; Mok et al. 2016b; Bell et al. 2018). Det har även rapporterats om fall 
av självmordspakter via online-forum och sociala medier (Ozawa-De Silva 
2010; Lee och Kwon 2018), liksom självmordshandlingar som strömmats i 
realtid (Westerlund et al. 2015; Li et al. 2018; Phillips & Mann 2019). Delta-
gande i mer informella online-grupper där diskussioner om självmord är 
ett centralt tema kan bidra till att hopplöshetskänslor och självmordstan-
kar bibehålls och förstärks, och att självskadande beteenden normaliseras, 
samt förhindra att individer söker professionell hjälp (Niezen 2013; Biddle 
2018). Studier har också visat att så kallat internetberoende (”internet 
addiction”/”problematic internet use”) kan vara kopplat till psykopatologi, 
självmordstankar och självmordsbeteende (Carli et al. 2012; Kaess et al. 2014; 
Cheng et al. 2018; Kuang et al. 2020; Huang et al. 2020). 
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I motsats till detta kan interaktiva eller informationsbaserade online-
tjänster och e-resurser stödja och hjälpa individer som befinner sig i risk-
zonen för självmordshandlingar, liksom ge stöd till personal inom sjuk- och 
hälsovården samt de som förlorat någon i självmord. Det finns exempelvis 
digitala verktyg för screening av självmordsrisk (King et al. 2015; Bernert et 
al. 2020), psykosociala interventioner och psykoterapi online (van Spijker et 
al.  2014; van Spijker et al. 2018), e-learning webbplatser (Ghoncheh et al. 
2014), webbplatser med digital utbildning i självmordsförebyggande åtgär-
der och online-stöd för efterlevande till personer som tagit sina liv (Kry-
sinska & Andriessen, 2010, 2015, 2017). Forskning inom området indikerar 
också att online-baserade suicidpreventiva insatser kan utgöra kostnads-
effektiva alternativ till offline-hjälp (van Spijker et al. 2012), och att dessa 
upplevs som trygga och lättåtkomliga komplement för hjälp och behand-
ling som accepteras av många användare (Lai et al. 2014;  Robinson, Hetrick 
& Cox et al. 2014). Vidare kan online-forum och sociala medieplattformar 
bidra till att nå socialt isolerade och utsatta individer, där de ges möjlighet 
till en anonym och icke-dömande miljö för att dela personliga erfarenheter, 
stöd och information, särskilt vad gäller unga människor (Westerlund 2013; 
Robinson, Hetrick & Cox et al. 2015). I vissa fall kan bekännelser om starka 
självmordstankar och självmordsplaner på sociala medieplattformar göra 
det möjligt för andra användare att ingripa i realtid (Fu et al. 2013).  Sociala 
medier, såsom Twitter och Facebook, kan också användas som verktyg för 
suicidriskbedömning på en aggregerad nivå (Jashinsky et al. 2014; Vioules et 
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al 2018) vilket kan understödja detektering och beslutsfattande i akuta situ-
ationer (Sueki 2015; Pourmand et al. 2019). Nyare studier inom området har 
även visat på möjligheter att inte bara detektera utan att även predicera sui-
cidtankar och suicidbeteende med hjälp av data från sociala medier (Ophir 
et al. 2020; Roy et al. 2020).  

Syftet med denna forskningsöversikt är att beskriva och exemplifiera 
hittillsvarande forskning om suicidkommunikation på digitala plattfor-
mar och att diskutera de rädslor och förhoppningar, fördelar och nackde-
lar samt risker och möjligheter som forskningen inom fältet pekat ut under 
de tre senaste decennierna. Översikten presenterar ett antal exemplifierande 
forskningsartiklar för att fånga och reflektera över den omfattande utveck-
ling som har ägt rum vad gäller digital kommunikation om självmord på 
internet. Tyngdpunkten i översikten ligger också på unga människors soci-
ala kommunikation om suicidrelaterade frågor online.    

De mer specifika frågor som forskningsöversikten avhandlar är: 

 •  Vilka risker respektive möjligheter är förknippade med självmords-
  relaterad internetanvändning? 
 
 • Hur kan man identifiera varningssignaler på internet?
 
 •  Finns det pågående eller genomförda insatser inom området och hur  
  kan de i så fall utvecklas?
 
 •  Finns det områden eller personer (målgrupper som är särskilt 
  sårbara) som bör prioriteras i en kommande nationell strategi på   
  området psykisk hälsa och suicidprevention, och hur bör i så fall 
  dessa personer bemötas?
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Material och metod
Denna forskningsöversikt utgår huvudsakligen från två tidigare publicerade 
sammanställningar där författaren1 haft en ledande roll, samt de insamlade 
artiklar som dessa sammanställningar utgått ifrån (Krysinska, Westerlund, 
Niederkrotenthaler et al. 2017; Westerlund & Krysinska 2021). Vidare sam-
lades ytterligare artiklar in i samband med arbetet med föreliggande forsk-
ningsöversikt. 

I samband med arbetet med den förstnämnda sammanställningen (Kry-
sinska, Westerlund, Niederkrotenthaler et al. 2017)  genomfördes sökningar 
i tre större databaser (PubMED, PsycINFO och Sociological Abstracts) i janu-
ari 2014, och uppdaterades därefter i januari 2015, för att identifiera artiklar 
som publicerats fram till slutet av januari 2015. De söktermer som användes 
var suicid* AND (Internet or online or web or net or “new media” or digital* 
or cyber* or Twitter or virtual or computer or Facebook or “world wide web” 
or chat or “social forum” or blog or YouTube or Instagram). Efter gransk-
ning och bortsortering identifierades slutligen 237 publicerade artiklar om 
självmord och internet som genomgått peer-review och publicerats från 
1997 till slutet av januari 2015. Inför den andra sammanställningen (Wester-
lund & Krysinska 2021) genomfördes en liknande sökprocedur för att iden-
tifiera ytterligare relevanta artiklar inom området suicid och internet som 
var publicerade från januari 2015 till slutet av maj 2018. Ytterligare omkring 
100 relevanta artiklar identifierades. I februari 2021 genomfördes sökningar i 
databaserna PubMed, Web of Science och Sociological Abstracts med samma 
söktermer som ovan angetts för att samla in relevanta artiklar för perioden 
januari 2018-februari 2021. Efter granskning och bortsortering identifierades 
ytterligare 179 vetenskapliga artiklar som genomgått peer-review.2 

Avgränsningar

En primär avgränsning som gjorts är att självmord måste inta en central roll 
i forskningsartikeln. Texter där självmord enbart förekommer perifert har 
alltså inte bedömts som relevant för översikten. Enbart artiklar på engel-
ska som genomgått peer-review och publicerats i vetenskapliga tidskrifter 
har tagits med. Ingen avgränsning har gjorts vad gäller vetenskaplig metod, 
både kvalitativa och kvantitativa har inkluderats.  Artiklar som främst hand-
lar om ”gaming”, ”gambling”, ”cyber-bullying” och ”therapy” online, men 
där självmordsbeteende ibland förekommer som ett av flera möjliga utfall, 
har sorterats bort. Då tyngdpunkten i översikten ligger på (unga) människ-
ors sociala utbyte och kommunikation om självmord har inte heller artiklar 
som analyserar redaktionella (nyhets-)mediers rapportering om självmord 
online tagits med.

1  Michael Westerlund

2  Granskning och sortering av artiklar har genomförts av Michael Westerlund och Hanna Nilsson.
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Resultatredovisning

Studier med utgångspunkt i sökmotorers sökträffar 

I artiklar från andra delen av 1990-talet uttrycktes en stor oro över antalet 
träffar som sökmotorer under den tiden genererade på söktermen självmord 
(suicide) (t.ex. Baume et al. 1997; Thompson 1999). Och ofta kopplades det 
som då upplevdes som den stora mängden sökträffar ihop med att detta var 
ett nytt och potent hot, särskilt vad gällde unga, sårbara internetanvändare. 
Det som främst uppmärksammades var de webbplatser som beskrevs som 
”pro-suicide” (självmordsförespråkande), vilka man menade förmedlade 
och spred potenta självmordsmetoder och budskap om att självmord kan 
ses som ett acceptabelt, till och med önskvärt sätt att lösa livsproblem. Ett 
relativt stort antal studier har senare under 2000-talet och 2010-talet använt 
sig av de dominerande sökmotorerna (främst Google men även Yahoo!, 
MSN, Ask, Lycos, Dogpile, Bing) för att mer i detalj undersöka de sökträffar 
som genereras på sökordet ”suicide” (och andra synonyma sökord), med det 
huvudsakliga syftet att se om användare främst möts av ett preventivt eller 
ett självmordsförespråkande innehåll när de söker efter självmordsrelaterat 
innehåll på internet (t.ex. Biddle et al. 2008; Recupero et al. 2008; Wester-
lund et al. 2012; Till & Niederkrotenthaler 2014; Biddle et al. 2016; Mok et al. 
2016a). Den absoluta majoriteten av dessa studier pekar på att webbplatser 
och kommunikationsplattformar som innehåller självmordsförebyggande 
och skyddande information och material är betydligt fler än de som förmed-
lar självmordsförespråkande och skadligt innehåll, men att de senare ofta 
hamnar högt upp på söklistor vilket gör dem mycket synliga och lättillgäng-
liga för suicidala och sårbara individer (Westerlund & Krysinska 2021).

En studie baserad på österrikiska och amerikanska 
självmordsrelaterade sökträffar från Google och Yahoo 
/ Bing visade att preventiva webbplatser var dubbelt 
så vanliga som webbplatser med skadligt innehåll, 
och att preventiva webbplatser var vanligare i de ame-
rikanska sökträffarna än i de österrikiska (Till & Nie-
derkrotenthaler 2014). Resultaten visade också att 
webbplatser med skadligt innehåll rankades högt i 
söklistorna, vilket enligt författarna kräver insatser för 
att förbättra rankningen av preventiva webbplatser.

Med en liknande forskningsdesign som de tidigare 
nämnda studierna fann Mok et al. (2016a) inga webbplatser som uppmunt-
rade eller förespråkade självmord som en lösning på problem i livet. Majori-
teten av webbplatserna var antingen ”neutrala”, ”avskräckande” eller ”före-
språkande hjälpsökande”. Resultaten visade dock också att information om 
självmordsmetoder var mycket synlig och lätt att hitta. Självmordsmetoder 
kunde inte bara hittas på informationssajter, såsom Wikipedia, utan dela-
des och diskuterades också av användare på ett flertal olika digitala plattfor-

Resultaten visade 
också att webbplatser 
med skadligt innehåll 
rankades högt i 
söklistorna.



13Suicidkommunikation på digitala plattformar: En forskningsöversikt

FO
TO

: S
H

U
TT

ER
ST

O
CK



14 Suicidkommunikation på digitala plattformar: En forskningsöversikt

mar. Författarna påpekar att även om vissa internetanvändare delade själv-
mordsmetoder på digitala forum så erbjöd de också hjälp och stöd till andra 
användare, vilket pekar på den dubbla karaktären av internetbaserad kom-
munikation om självmord.

Sakarya et al. (2012) undersökte vilken information en person kan hitta 
som söker online efter självmordsrelaterat material på turkiska på Google. I 
motsats till de flesta andra sökmotorstudier om självmord visade resultaten 
att en majoritet (42 procent) av träffarna var självmordsförespråkande, och 
endast 13 procent kunde sägas ha ett förebyggande eller skyddande inne-
håll. I en liknande studie undersöktes självmordsrelaterad information för 
rumänsktalande användare på Google.ro och Yahoo (Marhan et al. 2012). 
Sammantaget analyserades 82 webbplatser, varav ingen uppmuntrade eller 
förespråkade självmordsbeteende. 

Exempel på liknande studier på en mer aggregerad nivå, fast med en 
något annorlunda datainsamling, är Kemp och Collings (2011) som använde 
den webbaserade Virtual Observatory for the Study of Online Networks 
(VOSON) för att undersöka förekomst och tillgänglighet av självmords-
relaterat innehåll online. I linje med de flesta av de tidigare nämnda sök-
motorbaserade studierna visade resultaten att webbplatser som innehöll 
självmordsförebyggande material utgjorde en stor majoritet, medan själv-
mordsförespråkande webbplatser var sällsynta och marginella. Wong et al. 
(2013) undersökte vilka webbplatser individer de facto besökte efter att ha 
sökt efter självmordsrelaterat innehåll med hjälp av en sökmotor. Med en 
datasats för webbsökning kopplad till America Online (AOL) undersöktes 1 
314 av dessa webbplatser. Endast två självmordsförespråkande webbplatser 
identifierades bland de besökta webbplatserna och cirka 10 procent inne-
höll information om suicidmetoder. Vidare visade en innehållsanalys av 136 
engelska och 106 danska webbsidor, som alla innehöll beskrivningar av sui-
cidmetoder, att webbsidorna i högre grad kunde kategoriseras som preven-
tions- och hjälpsidor eller akademiska sidor, än som självmordsföresprå-
kande webbsidor eller informationssidor (Eriksen et al. 2020). Dock fanns 
beskrivningarna där och en vidare analys visade att 20,1 procent av de eng-
elska respektive 8,9% av de danska webbsidorna även innehöll information 
om (minst) en specifik suicidmetod som framhölls som snabb, enkel, smärt-
fri eller absolut dödlig. 

Ovan nämnda studier baserade på aggregerade sökmotorresultat visar 
sammanfattningsvis att de suicidrelaterade webbplatser och kommuni-
kationsplattformar som innehåller förebyggande och skyddande material, 
eller meddelanden som tydligt talar emot självmord, är betydligt fler än 
de som har självmordsförespråkande och skadligt innehåll. Men då själv-
mordsförespråkande innehåll och faktiska beskrivningar av självmordsme-
toder ofta rankas högt i söklistorna är det skadliga materialet mycket syn-
ligt och lättillgängligt, vilket kan utgöra ett allvarligt hot mot suicidala och 
sårbara individer. Följaktligen betonar många studier både vikten av att för-
bättra rangordningen och tillgängligheten av förebyggande webbplatser 
och att informera och utbilda kliniker och annan hälso- och sjukvårdsperso-
nal om den potentiella effekten av skadligt internetinnehåll och kommuni-
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kation vad gäller individer i riskzonen för självmordshandlingar (t.ex. Recu-
pero et al. 2008; Westerlund et al. 2012; Till & Niederkrotenthaler 2014; Mok 
et al. 2016a). 

Google Trends och predicering av suicid

I stället för att analysera direkta sökträffar på Google eller andra sökmoto-
rer använde McCarthy (2010) Google-applikationen Google Trends för att 
undersöka mönster och förändringar avseende självmordsrelaterad sökak-
tivitet. I studien jämfördes sökvolymer för söktermerna ”självmord”, ”ton-
årssjälvmord”, ”depression”, ”skilsmässa” och ”arbetslöshet” med statistik 
gällande självmord och avsiktlig självskada från Centers for Disease Control 
(CDC). Resultaten visade att sökvolymerna på Google korrelerade med sta-
tistiken för både självmord och avsiktlig självskada, men att det fanns skill-
nader beroende på åldersgrupp. För befolkningen som helhet återfanns färre 
självmord och självskadefall under perioder med högre sökvolymer på ovan-
nämnda nyckelord, medan självmord och självskada 
ökade för unga människor i gruppen 15 – 25 år under 
perioder med höga sökvolymer. Med andra ord använ-
der ungdomar i högre grad internet för självdestruk-
tiva syften än befolkningen som helhet. Studien ger 
alltså ett visst stöd för ett samband mellan online-sök-
aktivitet och självmord och McCarthy menar att inter-
netsökningar på självmordsrelaterade nyckelord kan 
predicera faktiska självmord och avsiktlig självskada.

I linje med McCarthy (2010) har det de senaste åren 
genomförts och publicerats en rad studier från olika 
länder och regioner som just bygger på data i form av 
sökvolymer genererade av Google Trends kopplade till globala, nationella 
eller regionala suicidtal. Alltså att undersöka sökvolymer för olika sökter-
mer och se om de korrelerar med suicidfrekvenser över tid. Många av studi-
erna har också som mål att kunna predicera suicid. Då de flesta studier som 
undersökt kopplingen mellan sökvolymer och självmordstal just utgått från 
nationella eller regionala data, vilket kan begränsa möjligheterna till gene-
raliseringar, undersökte Arendt (2018) denna koppling på global nivå i 50 
länder. Resultaten visade en positiv korrelation mellan mängden suicidrela-
terade sökningar och suicidtalen i dessa länder. 

En studie med syftet att predicera självmordstal i Kroatien med hjälp av 
Google Trends visade att två söktermer som betyder ”suicid” predicerade 
en minskning av självmordstalen, medan söktermen ”hur man tar livet av 
sig” predicerade en ökning av självmordstalen (Bojanic 2021). Två spanska 
studier indikerade också ett samband mellan suicidrelaterade söktermer på 
Google Trend och faktiska självmord: Jimenez et al. (2020) studie visade på 
en positiv korrelation för sju söktermer (t.ex. ”arbetslöshet”, ”relationsupp-
brott”, ”antidepressiva”) av åtta undersökta, och i en studie av Lopez-Agudo 
(2020) var söktermerna ”självmord”, ”begå självmord” och ”begå självmord 
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utan smärta” positivt korrelerade till dödsfall i suicid. Dock visade en lik-
nande polsk studie på en negativ korrelation mellan suicidrelaterade sökvo-
lymer och faktiska självmord (Waszak et al. 2018).

Chandler (2018) undersökte sambandet mellan mängden suicidrela-
terade sökningar på Google med suicidtal i samtliga amerikanska delsta-
ter mellan 2006 och 2014. Resultaten visade på en positiv korrelation mel-
lan mängden sökningar och självmordstalen, samt att detta samband blivit 
starkare över tid. Benägenheten att söka efter suicidrelaterad information 
visade sig också vara en prediktor för suicid bland unga människor och män. 
En något senare amerikansk studie med utgångspunkt i nationella suicid-
data och Google Trends visade att sökvolymerna för 31 av 89 söktermer kor-
relerade med självmordstal för både kvinnor och män (Lee 2020). Vidare 
påvisades fyra stabila samband, varav ”generaliserat ångestsyndrom”, ”ång-
estsyndrom” och ”uppsagd” var positivt korrelerade med suicidtalen, och 
”sömnproblem” som var negativt korrelerad. 

Då självmord med skjutvapen är den vanligaste metoden i USA under-
sökte Capron et al. (2021) skjutvapenrelaterade Google-sökningar och natio-
nella månatliga suicidtal i USA.  Analyserna med hjälp av ”tidsseriemodel-
lering” visade dock inte på något övergripande positivt samband mellan 
mängden sökningar och antalet självmord.  

Sammantaget visar alltså de flesta studier som använt Google Trends för 
att undersöka om suicidrelaterade sökmönster och volymer korrelerar med 
suiciddata - med möjligheter att även kunna predicera suicidbeteende - på 
positiva resultat. Dock framstår det som avgörande att noggrant analysera 
vilka ord och ordkombinationer som tydligast kan predicera upp- och ned-
gångar i suicidtalen, och att detta med största sannolikhet måste prövas uti-
från språkliga, kulturella och sociala utgångspunkter. Resultaten av dessa 
studier skulle exempelvis kunna bidra till mer effektiva suicidpreventiva 
insatser och program, då det bland annat skulle vara möjligt att specificera 
de tidsintervall där sökningar efter information om suicid är som mest frek-
vent (Chandler 2018).

Självmordsförespråkande och skadligt innehåll på internet

Som tidigare nämndes har forskare och professionen inom psykisk hälsa 
sedan mitten av 1990-talet reflekterat och reagerat över förekomsten och 
effekterna av självmordsrelaterat innehåll och kommunikation på olika 
internetplattformar (Baume et al. 1997; Thompson, 1999; Recupero et. al. 
2008; Biddle et al. 2008; Westerlund och Krysinska 2021). Oron var att dessa 
digitala platser förespråkade, till och med förhärligade, självmord som en 
lösning på livsproblem, samt innehöll detaljerade beskrivningar av potenta 
självmordsmetoder och även självmordsbrev och bilder av människor som 
dött i självmord.

Den förmodligen tidigaste och mest kända internetkällan för självmords-
relaterat material och kommunikation var alt.suicide.holiday, ofta förkortat 
till ASH, som började som en Usenet-nyhetsgrupp online redan i slutet av 
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1980-talet (Westerlund 2010). Även om den ursprungliga idén var att skapa 
ett forum för att diskutera varför antalet självmord ökade under semester-
perioder, ändrades diskussionerna snabbt till att handla om ”rätten att ta 
sitt eget liv” och hur detta ”bäst” kunde uppnås. Under de följande åren var 
ASH en av de viktigaste källorna till praktisk information om självmord på 
internet. Information och detaljerade beskrivningar av självmordsmetoder 
samlades in och ’arkiverades’ digitalt med hjälp av alla de som kommuni-
cerade på plattformen. Denna information spreds sedan vidare – samt över-
sattes till ett flertal olika språk – och tillgängliggjordes på mängder av digi-
tala plattformar globalt. 

Ett antal tidiga fallstudier uppmärksammade individer som genomförde 
självmordshandlingar efter att ha tagit del av självmordsmetoder och kom-
municerat på ASH och andra liknande digitala plattformar (t.ex. Baume et 
al. 1997; Becker & Schmidt, 2004; D’Hulster & Van Heeringen 2006). Dessa 
studier pekade på att då inga andra åsikter och inlägg än de självmordsföre-
språkande tolererades på dessa webbplatser, kunde en till en början ambi-
valent hållning till att ta sitt liv lätt tippa över i en vilja att fullfölja sina 
självmordsplaner. Särskilt sårbara tonåringar och unga vuxna riskerade att 
förlora sina tvivel om, och rädslor för, självmordshandlingar när de utsattes 
för denna ensidiga uppmuntran. Tidigare diskussionsdeltagare som dött i 
självmord glorifierades också, vilket riskerade att göra dem till ”åtråvärda” 
modeller att imitera för andra suicidala diskussionsdeltagare. Winkel et 
al. (2003) pekade också tidigt på att social inlärningsteori med fördel kan 
användas för att förklara varför och hur individer påverkas av att kommuni-
cera om självmord på olika webbplatser.

I en studie av en svenskspråkig självmordsförespråkande webbplats 
undersökte Westerlund (2012) webbsidans innehåll, kommunikations-
stil, och vad producenterna bakom en sådan webbplats möjligen kan få ut 
av att konstruera och förmedla en självmordsförespråkande diskurs, samt 
vad dessa aktiviteter kan representera på en psykologisk, social och kulturell 
nivå. Webbplatsen innehöll hundratals mer eller mindre potenta självmord-
smetoder med många detaljerade beskrivningar av vad som händer med 
människokroppen när den utsätts för skada och dödligt våld. Det mesta av 
detta innehåll skildrades på ett mycket aggressivt och makabert sätt, med 
sargade kroppar och blodiga organ. Andra framträdande teman på webb-
sidan handlade om ”social kritik”, ”ironi”, ”vetenskaplighet” och ”masku-
linitet”. Analysen visade att innehållet producerades i motsats till sociokul-
turellt dominerande attityder och föreställningar om självmord, som i vissa 
delar kunde utvidgas till en kritik av hela samhället och dess institutioner. 
Det som uttrycktes var att sociala och samhälleliga institutioner utgör ett 
hot mot vad som kan anses vara individens absoluta rättigheter, och att alla 
former av lagstiftning, reglering eller andra institutionella interventioner i 
människors liv enbart är av ondo. Genom att reagera mot den dominerande 
kulturens och samhällets värderingar och åsikter om självmord, och produ-
cera alternativa sådana, positionerar webbplatsen sig som något urskiljbart 
”annorlunda”. Denna skillnad hjälper till att konstruera en särskild, igen-
kännlig identitet. 
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Unga suicidala människors användning av internet

I ett antal studier har intervjuer och enkäter använts för att undersöka hur 
olika typer av skadligt online-innehåll kan påverka unga suicidala indivi-
der. Minkkinen et al. (2016) undersökte skyddande faktorer hos ungdomar 
när de utsätts för självmordsförespråkande och skadligt innehåll. Studien 
genomfördes i USA, Storbritannien, Tyskland och Finland.  I studien deltog 
3567 ungdomar (15–30 år). Sammanfattningsvis visade resultaten att expo-
nering för självmordsförespråkande och skadligt innehåll på internet hade 
en tydligt negativ inverkan på deltagarnas psykiska hälsa – i form av upp-
levd lycka - oavsett land eller kön, men att nära relationer till sin primär-
grupp (t.ex. familj, vänner) kan skydda mot sådana negativa effekter.

Harris et al. (2009) undersökte två olika grupper av individer med själv-
mordsrisk; de som använde internet av självmordsrelaterade skäl och de som 
inte gjorde det. Det som utmärkte gruppen som använde internet av själv-
mordsrelaterade skäl från den andra gruppen var att de uppvisade signifi-
kant högre suicidrisk, upplevde mindre socialt stöd från familj och vänner 
och var mindre benägna att söka hjälp för sina problem offline. Denna grupp 
upplevde också internetforum med suicidrelaterat innehåll och kommuni-
kation som värdefulla och hjälpsamma, eftersom de kände sig mindre isole-
rade när de kommunicerade och delade sina problem online med människor 
som liknade dem själva. Mer än hälften av dem rapporterade också att de 
kände sig mindre suicidala efter att ha tillbringat tid online av självmords-
relaterade skäl.

Sueiki (2013) fann inga sådana positiva effekter när det gäller använd-
ningen av internet av självmordsrelaterade skäl. Tvärtom visade panelstu-
dien med 850 användare att sökande efter självmordsmetoder online hade 
en signifikant negativ effekt på användarnas självmordstankar, depres-
sion och ångest. Studien visade vidare att ingen form av självmordsrelate-
rad användning på nätet hade någon positiv inverkan på användarna över-
huvudtaget. Resultaten visade också att högre nivåer av självmordstankar, 
depression och ensamhet var förknippade med en mer frekvent användning 
av internet. I likhet med detta indikerade en enkätstudie med 3 946 unga 
vuxna (21 år) att självmords- eller självskaderelaterad internetanvändning 
var vanligast bland deltagare med självmordstankar och självmordsbete-
ende (Mars et al. 2015). Men eftersom både skadliga och preventiva webb-
platser besöktes och användes av deltagarna drar författarna slutsatsen att 
självmordsrelaterad internetanvändning kan ses som både en risk och en 
möjlighet.

I parallella studier använde Mok et al. (2016a) och Bell et al. (2017) en ano-
nym online-enkät för att undersöka skillnaderna mellan de som använder 
internet av självmordsrelaterade skäl och de som inte gör det. Deltagarna 
var unga australiensiska och brittiska suicidala personer (18–24 år). Båda 
studierna visade att självmordsrisk och social fobi var mer framträdande 
bland individer som använde internet av självmordsrelaterade skäl, men 
att det inte fanns några skillnader avseende depressiva symtom. Ett posi-
tivt resultat av självmordsrelaterad internetanvändning var att de suicidala 
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deltagarna fann hjälp, stöd och acceptans i att kommunicera med andra på 
självmordsforum och chattar. Författarna drar dock slutsatsen att samma 
självmordsrelaterade online-innehåll och kommunikation kan ha både 
negativa och positiva effekter, beroende på individ. Att exempelvis söka, ta 
del av och kommunicera om självmordsmetoder kan utgöra en potentiell 
risk för vissa individer, medan det för andra kan upplevas som en lättnad att 
konfrontera vad självmord faktiskt handlar om. Det innebär att det ibland 
kan vara en svår uppgift att bestämma vilket innehåll eller vilken typ av 
kommunikation som är tydligt skadlig eller kan ge stöd och hjälp, då det till 
stor del beror på individens egen upplevelse och tolkning (Mok et al. 2016a; 
Bell et al. 2017).

Även Biddle et al. (2018) undersökte självmordsrelaterad internetanvänd-
ning och jämförde en grupp unga självskadande (sjukhus-)patienter med 
hög självmordsrisk med en grupp ungdomar som var psykosocialt utsatta 
men med lägre självmordsrisk. Resultaten av denna djupintervjustudie 
visade att den självmordsrelaterade internetanvändningen för gruppen med 
lägre självmordsrisk var relativt oordnad och mycket av det självmordsrela-
terade innehållet, till exempel självmordsmetoder, tycktes hittas mer eller 
mindre av en slump. De unga individerna i denna grupp sökte också efter 
källor till hjälp och stöd online. I motsats till detta använde gruppen av unga 
patienter med allvarlig självmordsrisk internet mer målinriktat. De sökte 
efter potenta självmordsmetoder och faktainformation om ämnet och und-
vek oftast webbplatser som innehöll preventiv information och kommuni-

FO
TO

: S
H

U
TT

ER
ST

O
CK



20 Suicidkommunikation på digitala plattformar: En forskningsöversikt

kation. Dessa resultat indikerar att graden av suicida-
litet påverkar hur unga individer använder internet, 
vilket kan vara en angelägen och viktig kunskap för 
kliniker vid riskbedömning. Även Padmanathan et al. 
(2018) visade i en studie att självmords- och självska-
derelaterad användning av internet var kopplad till en 
högre grad av självmordsrisk.

En panelstudie baserad på ett urval av unga ame-
rikanska internetanvändare (n = 729) undersökte 
hur exponeringen av självskaderelaterade inlägg på 
Instagram var relaterade till självskadehandlingar och 
suicidalitet (Arendt et al. 2019). Data om exponering 
för självskaderelaterat innehåll samt information om 
suicidalitet och självskadebeteende samlades in vid 
två tillfällen. Resultaten visade att de som vid något 
tillfälle exponerats för självskaderelaterat innehåll på Instagram uppvisade 
en högre sannolikhet för eget självskadande beteende och suicidalitet. Dessa 
samband gällde även när självskaderelaterat innehåll hade påträffats oav-
siktligt.

I en kvalitativ studie intervjuade Carey et al. (2018) 29 barn och ungdomar 
som varit inskrivna på akutpsykiatrisk mottagning för depression eller själv-
mordsbeteende om anledningar och upplevelser av att skriva om depression 
och dödstankar på sociala medier. För de deltagare som samtyckte under-
söktes även deras sociala mediekonton. En tydlig motiverande faktor som 
angavs för att posta inlägg var upplevelsen av anonymitet och en anledning 
till att avstå från att posta inlägg var att inte vilja avslöja sina känslor för sitt 
sociala nätverk. Resultaten visade också att ungdomarna använder många 
olika sociala nätverk med icke-länkade konton och att de ofta visar upp en 
positiv fasad på sina officiella profiler medan de skriver om sin psykiska 
ohälsa och suicid på alternativa konton. 

Även Nesi et al. (2021) undersökte självskaderelaterade online-aktiviteter 
bland 589 unga som vårdats inom psykiatrin. Resultaten av de kvantitativa 
analyserna visade att 43,3 % av ungdomarna hade erfarenhet av självskade-
relaterade online-aktiviteter och att detta främst ägde rum via sociala nät-
verkssajter. Genom logistiska och linjära regressionsanalyser framkom att 
erfarenheter av att kommunicera med internet-vänner om självskada var 
kopplat till en historik av tidigare suicidförsök. Att ha erfarenhet av att prata 
om självskada online med ”IRL-vänner” och av att ta del av självskaderelate-
rat online-material var vidare kopplat till en högre allvarlighetsgrad av sui-
cidtankar. 

I en intervjustudie med 30 ungdomar som var inlagda på en psykia-
trisk vårdavdelning för akut suicidrisk (Weinstein et al. 2021) undersök-
tes vilka negativa respektive positiva upplevelser suicidala ungdomar har i 
förhållande till sociala medier och smartphones, och hur de ser på att vara 
avskurna från sådana kommunikationsmedel under sin vistelse på psykia-
triavdelningen. Dessutom blev de tillfrågade om hur de såg på återgången 
till sitt digitala liv efter utskrivning. Frågeställningarna utforskades genom 
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semi-strukturerade djupintervjuer som analyserades med hjälp av en tema-
tisk analys. Resultaten visade att sociala medier enligt de flesta ungdomar 
var förknippat med såväl för- som nackdelar. De fördelar med användandet 
av sociala medier som uppgavs var möjligheten till sociala förbindelser och 
stöd, tillgången till positivt känsloförhöjande innehåll och sidor som främjar 
psykisk hälsa. Nackdelarna som beskrevs bestod bland annat av svårigheter 
att kontrollera sitt användande, negativa sociala jämförelser med andra, ris-
ken att konfronteras med triggande inlägg samt nätmobbning. Beträffande 
den bristande tillgängligheten till sociala medier under vårdtiden upplevdes 
denna vanligtvis positiv, men att kunna återgå till sitt tidigare bruk betrak-
tades som viktigt för att kunna återanpassas till det sociala livet. Det fanns 
dock en oro bland ungdomarna kopplat till hur depressiva inlägg skulle 
kunna påverka deras återhämtning.  

Ovan nämnda exempel på studier om unga suicidala individers använd-
ning av internet indikerar sammantaget att det både finns risker och möj-
ligheter med denna typ av kommunikation. De positiva möjligheter som 
framhålls i studierna är bland annat den lättnad det kan innebära att få 
kommunicera om detta svåra ämne i ett online-sammanhang som av många 
användare uppfattas som tryggt, icke-dömande och skyddat, jämfört med 
motsvarande möjligheter IRL (Mok et al. 2016a; Bell et al. 2017). Denna lätt-
nad verkar kunna minska graden av suicidalitet hos vissa användare, i alla 
fall tillfälligt (Harris et al. 2009). Upplevelsen av anonymitet framstår också 
som viktig i detta sammanhang (Carey et al. 2018). Dock visar studierna att 
användare med allvarligare suicidrisk och erfarenhet av tidigare suicidför-
sök i högre grad använder internet i destruktiva syften och påverkas mer av 
negativ exponering av skadligt innehåll (Sueiki 2013; Biddle et al. 2018). 

Suicidproblematik kopplat till internetberoende (IA) och 
problematiskt internetanvändande (PIU)

En rad studier har undersökt hur en ”överdriven” användning av internet 
kan kopplas till suicidproblematik och suicidrisk, eller ibland tvärtom, hur 
suicidproblematik kan kopplas till en överdriven internetanvändning. De 
termer som oftast används för att beskriva detta fenomen är ”internet addic-
tion” (IA) och ”problematic internet use” (PIU). Resultaten av dessa studier 
pekar åt lite olika håll, dock indikerar en majoritet att det föreligger ett sam-
band mellan användning av digitala medier och suicidproblematik. Exem-
pelvis visar Kuang et al. (2020) i en tvärsnittsstudie om sambandet mellan 
självskattat internetberoende (IA), personlighetsmässiga sårbarhetsfakto-
rer och suicidtankar hos unga studenter i Kina (n = 136 266), att studenter 
med IA hade en signifikant högre förekomst av suicidtankar. En annan tvär-
snittsstudie som också undersökte kinesiska studenter (n=8 098) indike-
rade likartade resultat; suicidtankar och suicidförsök korrelerade med IA och 
prevalensen av suicidförsök bland studenterna med IA var 21,4% (Shen. et al. 
2020). Även Wang et al. (2019) visade att självskattat IA var signifikant kopp-
lat till en högre nivå av suicidtankar hos kinesiska ungdomar (n=26 688). 
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Pan och Yeh (2018) undersökte sambandet mellan att uppvisa IA vid en 
viss tidpunkt och att senare utveckla ett suicid- eller självskadebeteende. 
Undersökningspopulationen bestod av 1 735 studenter och logistiska regres-
sionsanalyser visade att internetberoende var kopplat till en förhöjd risk för 
att ett år senare ha utvecklat ett suicid- eller självskadebeteende. 

Studier som använder termen ”problematic internet use” (PIU) för att 
undersöka eventuella samband mellan internetanvändning och suicidpro-
blematik är ofta designade på samma sätt som IA-studier, och visar också i 
stort på liknande resultat. Exempelvis visade en studie som med logistiska 
regressionsanalyser undersökte sambandet mellan ett problematiskt inter-
netbruk (PIU) och suicidtankar och suicidförsök (data hämtat från en kine-
sisk hälsoenkät för ungdomar, n=20 895) att PIU var kopplat till en ökad risk 
för både suicidtankar och suicidförsök (Guo et al. 2018). En snarlik studie av 
Huang et al. (2020) visade också ett signifikant sam-
band mellan PIU och suicidtankar bland ungdomar 
(n=12 507), och likaså studier av Kim et al. (2020a), 
Poorolajal et al. (2019) och Gansner et al. (2019).  

Liknande studier som ovan beskrivits har också 
genomförts där en ’överdriven’ användning av mobil-
telefoner (smartphones) har relaterats till suicidpro-
blematik. Kim et al. (2020b) undersökte kopplingen 
mellan smartphone-användande och suicidtankar/
suicidförsök bland unga sydkoreanska studenter (n = 
54 603). Logistiska regressionsanalyser visade att ett 
mer omfattande smartphone-användande var signifi-
kant kopplat till högre risk för suicidalitet, vilket kvarstod vid kontroll för 
smartphone-relaterade konflikter med vänner och familj samt smartpho-
ne-relaterade störningar av skolarbetet. I en enkätbaserad tvärsnittsstudie 
med ett urval av 525 universitetsstudenter i Malaysia undersöktes samban-
det mellan både internet- och smartphone-beroende och suicidalitet (Ismail 
et al. 2020). Bivariata linjära regressionsanalyser påvisade en signifikant 
koppling mellan såväl internet- som smartphone-beroende och suicidalitet. 

Med hjälp av en enkätstudie riktad till ungdomar undersökte Twenge och 
Campbell (2019) kopplingen mellan användning av ”digitala medier” (som 
innefattade smartphones, datorer, sociala medier, datorspel och internet) 
och psykiatriska symtom såsom depression, suicidtankar och suicidförsök. 
221 096 ungdomar besvarade enkätfrågorna om sitt digitala användande 
och välbefinnande. Resultaten visade att ungdomar med hög användnings-
nivå av digitala medier hade mellan 48 – 171 procent större benägenhet att 
uppvisa psykiatriska symtom såsom depression, suicidtankar eller en histo-
ria av suicidförsök, jämfört med ungdomar med låg användningsnivå. Unga 
individer med hög användningsnivå hade också utfört dubbelt så många 
självmordsförsök jämfört med ungdomar med låg användningsnivå. 

 Ett antal studier har också studerat eventuella samband mellan suicid-
problematik och digitala medier med en betoning på sociala medier och nät-
verk. Exempelvis undersökte Lee et al. (2020) kopplingen mellan olika typer 
av smartphone-användning och suicidtankar hos 62,276 sydkoreanska 

Logistiska 
regressionsanalyser visade 
att ett mer omfattande 
smartphone-användande 
var signifikant kopplat till 
högre risk för suicidalitet.
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grundskole- och gymnasieelever. Resultaten visade ett signifikant samband 
mellan suicidtankar och socialt nätverksrelaterad smartphone-användning. 
En annan studie där deltagarna var universitetsstudenter (n=374) påvisade 
att användande av internet mätt i timmar per dag inte var kopplat till sui-
cidtankar. Dock var ett ”beroende” av sociala medier (besatthet, oförmåga 
till självkontroll samt överdrivet användande) relaterat till en ökad nivå 
av suicidtankar (Jasso-Medrano & Lopez-Rosales 2018). En större studie 
som behandlade tidstrender i höginkomstländer vad gäller självmord per 
100 000 unga personer under perioden 2000–2017 kunde inte styrka att det 
fanns en koppling mellan självmordstal och användning av sociala medier. 
Studien visade inte heller på någon koppling mellan den ökning av använd-
ningen av sociala medier som observerades under den studerade perioden 
och ökningar av självmordsbeteende (Padmanathan et al. 2020).

Kingsbury et al. (2021) undersökte kopplingar mellan olika användnings-
områden för sociala medier och variabler relaterade till psykisk ohälsa 
såsom suicidtankar och suicidförsök. De olika användningsområden för 
sociala medier som utgjorde oberoende variabler var bland annat ”pas-
sivt socialt bruk”, ”aktivt offentligt socialt bruk” samt ”aktivt privat socialt 
bruk”. En ytterligare oberoende variabel som inkluderades var tendensen att 
göra negativa jämförelser mellan sig själv med andra på social media. Enkät-
data från 40065 norska universitetsstudenter som deltagit i en hälsoenkät 
på nätet (varav 70% var kvinnor) låg till grund för logistiska regressionsa-
nalyser, vilka påvisade att aktivt socialt privat bruk (som att hålla kontak-
ten med vänner och planera sociala aktiviteter) var kopplat till en signifikant 
lägre risk för suicidala beteenden och tankar. Däremot var aktivt offentligt 
socialt bruk (som att posta statusuppdateringar, foton m.m.)  kopplat till en 
högre risk för suicidförsök. Benägenheten att jämföra sig själv med andra 
var också förknippat med en ökad risk för suicidala beteenden och tankar. 
Passivt socialt bruk var inte signifikant kopplat till suicidalitet i någon form. 

En studie baserad på intervjuer av 467 universitetsstudenter kunde inte 
påvisa några signifikanta samband mellan tid spenderad på sociala medier, 
eller hur viktiga sociala medier upplevdes vara för användarna, och psykisk 
hälsa (Berryman et al. 2018). Emellertid visade sig ”vaguebooking” (att posta 
uppmärksamhetssökande meddelanden som kan tolkas som oroväckande) 
utgöra en svag prediktor för bland annat självmordstankar.  En sydkore-
ansk enkätstudie (n=1500) indikerade också att bruket av sociala medier var 
kopplat till suicidtankar men att socialt kapital och självkänsla medierade 
sambandet mellan användandet av sociala medier och suicidtankar (Choi 
& Noh 2020). En kinesisk enkätstudie (n=569) om suicidrelaterad använd-
ning av sociala medier (Sina Weibo) pekade på att individer med erfarenhet 
av suicidförsök uppvisade högre nivåer av suicidtankar och suicidrelaterat 
bruk av sociala medier (Liu et al. 2020a). Resultaten visade också att sam-
bandet mellan suicidtankar och suicidförsök medierades av suicidrelaterad 
användning av sociala medier.

En litteratursammanställning av nio studier om användning av internet/
sociala medier och suicidförsök bland unga människor visade att sju av stu-
dierna indikerade en positiv korrelation mellan ett omfattande bruk av inter-
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net/sociala medier och suicidförsök (Sedgwick et al. 2019). De uppmätta 
sambanden försvagades dock när man kontrollerade för sömnproblem och 
utsatthet för nätmobbning. Ett fåtal studier visade att en begränsad använd-
ning av internet/sociala medier kunde kopplas till färre suicidförsök jämfört 
med ingen användning. 

En ytterligare litteratursammanställning som inkluderade 42 studier om 
en eventuell koppling mellan sociala medier och suicidalitet samt depres-
sion bland unga människor pekade bland annat på att mer än två timmars 
daglig användning av sociala medier hade en koppling till suicidtankar och 
suicidförsök och att läsandet på online-forum i allmänhet var förknippat 
med ökade suicidtankar över tid (Vidal et al. 2020). Dock visade samman-
ställningen också att de som tagit del av suicidberättelser på sociala medier 
inte hade en högre grad av suicidtankar efter ett år. Även en litteraturöver-
sikt av Swain et al. (2019) indikerar att suicidalt beteende kan kopplas till ett 
överdrivet användande av sociala medier.

Sammanfattningsvis tyder de flesta av ovan avhandlade studier på att det 
finns ett samband vad gäller internetberoende (IA) och problematisk inter-
netanvändning (PIU) kopplat till suicidproblematik. Dock finns det fråge-
tecken vad gäller riktningen i dessa samband, alltså om en ”överdriven” 
eller ”problematisk” användning av digitala medier (”automatiskt”) leder 
till ökad suicidrisk, eller om det är så att suicidala individer i högre grad än 
andra använder digitala medier i sin suicidrelaterade kommunikation, vilket 
är av avgörande betydelse för hur exempelvis preventiva insatser bör utfor-
mas och implementeras. Vidare fattas det tydliga definitioner om vad ”över-
driven” eller ”problematisk” användning egentligen står för i dessa studier. 
Ibland anges att det handlar om ett överskridande av ett visst antal timmar 
per dag (t.ex. Vidal et al. 2020).  Det saknas också mer detaljerade bestäm-
ningar av vilka typer av digitala medier och applikationer ”missbruket” 
åsyftar. De flesta studier använder sig av de mycket övergripande benäm-
ningarna ”internet” (t.ex. Kuang et al. 2020)   eller ”smartphones” (t.ex. Kim 
et al. 2020b), ibland något avsmalnat till ”sociala medier” (t.ex. Swain et al 
2019), vilket gör det svårt att avgöra vilken specifik typ av verksamhet och 
användning som egentligen mäts. 

Suicidkommunikation på sociala medier, diskussionsforum 
och chattar 

På 1990-talet var internet ganska statiskt till sitt innehåll och det saknades 
mer utvecklade tillämpningar för tvåvägskommunikation och sociala nät-
verk. I början av 2000-talet började övergången från den tidigare formen 
webb 1.0 till vad som har kallats webb 2.0, alltså från ”traditionella” webb-
platser till sociala medier och sociala nätverk (Lindgren 2017, Westerlund & 
Krysinska 2021). Sociala medier kan definieras som internetbaserade app-
likationer med användargenererat innehåll där de profiler som skapats av 
enskilda användare är anslutna till en webbaserad social medietjänst (Obar 
& Wildman 2015). Särskilt för ungdomar har sociala medier blivit viktiga 
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forum för att uttrycka oro, ångest, självmordstankar och självmordsplaner 
(Belfort et al. 2012; Wong et al. 2017; Carlyle et al. 2018).

En rad forskningsstudier har undersökt den faktiska kommunikationen 
om självmord mellan individer på webbforum och i chattar. I en fallstudie 
undersöktes kommunikativa mönster och teman på ett svenskt självmords-
chattforum (Westerlund 2013). Deltagarna på forumet bestod till stor del 
av tonåringar och unga vuxna som engagerade sig anonymt i en samtals-
gemenskap, vilket förmodligen ökade villigheten att utlämna sig vad gäller 
suicidtankar och planer, samtidigt som risken för självcensur minskade. Den 
kvalitativa analysen visade att samtalen på forumet baserades på ett behov 
för deltagarna att känna igen sig i andra och att få förståelse och erkän-
nande för sina tankar, känslor och upplevelser (jfr Baumeister & Leary, 1995; 
Shneidman, 1998; Joiner, 2005; Ozawa-de Sil-va, 2008, 2010; Ikunaga et al. 
2013). Detta var något som många deltagare menade inte kunde uppnås i de 
flesta andra sammanhang. Möjligheten att få träffa andra människor som 
har liknande erfarenheter, och som varken dömer eller sätter sig över, upp-
levdes av många som viktigt och positivt: Man delade så att säga samma 
olyckliga omständigheter (Westerlund 2013). Men samtalen kunde också ta 
en destruktiv riktning, till exempel i diskussioner om och i utbyte av potenta 
självmordsmetoder. Vissa deltagare uppmanade också andra att gå vidare 
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med sina självmordsplaner. På ett liknande sätt pekar Niezen (2013) på att 
nätgemenskaper där självmord diskuteras kan ha både en negativ och posi-
tiv inverkan på deltagarna. Vidare beskriver Wiggins et al. (2016) att sam-
tal på digitala självmordsforum kan ge deltagarna ett omedelbart stöd i en 
akut krissituation, även om det inte stoppar deltagarnas självmordstankar 
och beteenden på längre sikt. 

Westerlunds studie (2013) pekade också på att deltagarna på digitala 
självmordsforum huvudsakligen förklarar orsakerna bakom självmordstan-
kar, planer och handlingar i termer av inre smärta, ångest, sorg, självhat, 
depression, maktlöshet, meningslöshet och i synnerhet ensamhet. Ensam-
het presenteras ofta som den faktor som gör livet outhärdligt. Dessa resul-
tat överensstämmer med tidigare teoretiskt och empiriskt arbete om själv-
mord (t.ex. Beck et al. 1990; Baumeister 1990; Shneidman 1993; Linehan 
1993; Rudd et al. 2009), och är också i linje med resultaten i en studie av ett 
japanskt självmordsforum (Ikunaga et al. 2013). 

I likhet med Westerlund (2013) undersökte Ali och Gibson (2019) vilka 
anledningar ungdomar på ett suicidpreventionsforum (kopplat till mikro-
bloggen Tumblr) uppgav till att de hade självmordstankar. I de 210 analy-
serade inläggen identifierades sex huvudteman: 1) känslor av ensamhet och 
utanförskap – detta kunde ta sig uttryck både som en faktisk brist på ett 
socialt kontaktnät, men också som en känsla av ensamhet i sin egen familj 
eller bekantskapskrets, 2) identitetsstigma - något som kunde vara relate-
rat till sexualitet, könsidentitet eller övervikt, 3) att känna sig otillräcklig i 
förhållande till förväntningar – ofta i förhållande till skola, men det kunde 
också vara relaterat till samhälleliga förväntningar, 4) hjälplöshet – något 
som kunde handla både om en upplevd bristande förmåga att lösa sina pro-
blem, såväl som oförmåga att förändra sin situation, 5) känslan av värde-
löshet – detta kunde också vara relaterat till identitet eller en upplevd brist 
på talang, samt 6) upplevelser av psykisk ohälsa – detta kunde både vara en 
källa till lidande i sig, men det kunde också ge upphov till lidande via andras 
reaktioner på individens psykiska ohälsa.  

Med hjälp av narrativa analyser undersökte Yeo (2020) anonyma berättel-
ser om psykiskt lidande från en Facebook-grupp som riktar sig till skolelever 
i Hong Kong. Materialet bestod av alla berättelser från Facebook-gruppen 
under sex månaders tid som handlade om suicidtankar, suicidförsök eller 
självskada (n = 136). Berättelserna delades in i tre huvudkategorier: (1) 
”Avslöjande av lidande”, (2) ”Klargörande av lidande”, och (3) ”Överleva-
res vittnesmål”. I kategori 1 handlade berättelserna om erfarenheten av att 
kämpa med sina svårigheter i tystnad och ensamhet och lättnaden av att 
få berätta om detta anonymt på forumet. Detta framställdes som värt att 
lyssna på i egenskap av att en tidigare dold hemlighet nu avslöjades. Det 
framställdes också som värt att berätta om med hänvisning till det orättvisa 
i att behöva lida i tystnad. Berättelserna i kategori 2 handlade om att klar-
göra hur det psykiska lidandet tog sig uttryck. Detta framställdes som värt 
att berätta om, främst för att försöka frigöra sig från skulden för sitt lidande. 
I kategori 3 handlade berättelserna om att överleva och lära sig hantera sitt 
psykiska lidande. Att ha överlevt framställdes som kredibilitetsskapande 
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och som något som gav en legitimitet till att dela med sig av sina upplevel-
ser och insikter.  

En innehållsanalytisk studie av 250 tyska Instagram-inlägg under hashta-
gen självmord (#selbstmord) som postats under en veckas tid visade (bland 
annat) att sorg var det vanligaste emotionella uttrycket och att motsägelser 
mellan inre upplevelser och uttryckta beteenden var ett ofta förekommande 
tema (Arendt 2019). Däremot förekom sällan uttryck för dödsönskan eller 
vilja att söka hjälp. En ytterligare studie där digitala självmordsbrev ana-
lyserades visade att de vanligast förekommande temana var att ta avsked, 
uttryck för ensamhet och att ha en negativ självbild, samt omnämnande av 
självmordsmetod (Synnott et al. 2018).  

I en kinesisk studie analyserades kommentarer till ett avskedsinlägg som 
postats av en universitetsstudent på medieplattformen Sina Weibo (Wang 
et al. 2018). Över fyra tusen av kommentarerna bedömdes ge uttryck för sui-
cidalitet och de vanligaste temana var uttryck för suicidtankar, frågor om 
suicidmetoder, rädsla för döden, beskrivningar av suicidförsök och sökande 
efter någon att ta sitt liv med.

Niederkrotenthaler et al. (2016) analyserade inlägg på tre olika typer av 
digitala anslagstavlor (message boards) där självmord diskuterades:  sui-
cidpreventiva, neutrala och självmordsförespråkande.  Resultaten visade att 
det fanns tydliga skillnader mellan de tre typerna av anslagstavlor. Exempel-
vis fanns det fler inlägg av män än av kvinnor på självmordsförespråkande 
anslagstavlor och inlägg på preventiva anslagstavlor innehöll mer konstruk-
tiva inlägg om primära behov medan inlägg på självmordsförespråkande 
anslagstavlor kommunicerade mer om destruktiva primära behov. Vidare 
var inlägg som uttryckligen stödde konstruktivt hjälpsökande mycket van-
ligare på suicidpreventiva anslagstavlor än på neutrala och självmordsfö-
respråkande anslagstavlor. Författarna pekar också på att flera av de kom-
munikativa möjligheter som finns på icke-professionella anslagstavlor kan 
hjälpa deltagarna att förbättra sin psykiska hälsa. I ytterligare en studie av 
samma typer av suicidforum pekar författarna på att livsrelaterade problem, 
och i synnerhet relationsproblem, var den vanligaste problemtypen som dis-
kuterades på suicidpreventiva forum och neutrala forum (Niederkrotentha-
ler & Till 2019). I diskussionerna som fördes på självmordsförespråkande 
forum var däremot dödsrelaterade problem vanligt förekommande, medan 
livsrelaterade problem sällan diskuterades. Dessutom hade ”trådstartarna” 
och de som gjorde inlägg i trådarna mer snarlika problembeskrivningar jäm-
fört med vad som var fallet på de självmordspreventiva, vilket således med-
förde att deltagare på de självmordsförespråkande forumen i högre grad 
bekräftade varandra vad gäller fokus på dödsproblematik än på lösnings-
bara problem. 

 Begreppet ”pro-suicide websites” (självmordsförespråkande webbsidor) 
har också diskuterats och ifrågasatts då samma innehåll och kommunika-
tion har visat sig kunna tolkas på multipla sätt och ha olika inverkan på olika 
individer, vilket pekar på den heterogena och subjektiva karaktären i sådan 
kommunikation (Mok et al. 2016b; Till & Niederkrotenthaler 2014; Bell et al. 
2017). Exempelvis har flera av de tidigare diskuterade studierna delvis olika 
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definitioner på vad som kan betraktas som en ”pro-suicidehållning”. Till 
och Niederkrotenthaler (2014) har föreslagit att termerna ”harmful” (skad-
ligt) och ”helpful” (hjälpsamt/stödjande) kan vara bättre lämpade för att 
beskriva självmordsrelaterat innehåll och kommunikation online.

Vad gäller självmordsrelaterad kommunikation på Facebook genomförde 
Zdanow & Wright (2012) en kvalitativ studie av representationer av själv-
skada och självmord på två Facebook-grupper bestående av s.k. emo-ung-
domar (emo-subkulturen förenar musik, mode och livsstil och kännetecknas 
av känslomässiga uttryck av förtvivlan, romantik, nostalgi, hopp och själv-
hat). Även om teman relaterade till självskada (mestadels skärande) domi-
nerade diskussionerna, visade analysen på en glorifiering, normalisering 
och acceptans av självmordsbeteende. Författarna konkluderar att det finns 
en potential för att sociala nätverkssajter kan användas för att främja och 
uppmuntra sådana suicid- och självskadebeteenden.  Även en senare studie 
visade att det tycks finnas en acceptans för att dela bilder på självskador – 
ibland även presenterat med en konstnärlig framtoning – på internetbase-
rade emo-forum och att diskussionerna ofta framställde självskadebeteende 
som en fråga om individuella val, samt att förskönande beskrivningar om 
döden var vanligt förekommande i diskussionerna (Trnka et al. 2018). 

  Corbitt-Hall et al. (2016, 2018) använde simulerade bekännelser om sui-
cid på Facebook för att analysera och identifiera hur högskolestudenter rea-
gerar och agerar på självmordsrelaterat innehåll på sociala medier, och för 
att hitta predikatorer vad gäller viljan att erbjuda hjälp och stöd vid risk 
för suicid- och självskadebeteende. Övergripande var högskolestudenterna 
lyhörda för sådana meddelanden och deras svar bestämdes av nivån på 
upplevd självmordsrisk. De uppmärksammade och svarade oftare på med-
delanden som återspeglade medel- och allvarlig nivå av självmordsrisk än 
innehåll som representerade låg eller ingen risk (Corbitt-Hall et al., 2016). 
Studenternas benägenhet att ge stöd var också positivt relaterat till gra-
den av allvar i bekännelsen, deras tidigare erfarenhet av anhöriga/nära vän-
ners självmordsförsök, samt deras användning av Facebook som ett sätt att 
utvidga sin sociala krets (Corbitt-Hall et al., 2018).

I tre olika fallstudier diskuteras kommunikation på Facebook i relation till 
suicidproblematik. Ahuja et al. (2014) rapporterade om en man som efter ett 
impulsivt självmordsförsök – och sjukhusinläggning – fick hjälp att gå ige-
nom sitt Facebook-innehåll för att identifiera händelser och omständigheter 
som föregick försöket. Detta gav mannen en ökad förståelse för sitt hand-
lande och uppmuntrade honom att påbörja behandling. Wong et al. (2017) 
analyserade en ung kvinnas dagbok och självmordsbrev efter att hon dött 
i självmord. Även surfhistoriken i hennes dator och kommunikationen på 
en självmordsförespråkande Facebook-grupp där hon deltagit undersöktes. 
Kvinnan hade gjort 56 inlägg i Facebook-gruppen, varav hälften uttryckte 
förtvivlan och hopplöshetskänslor, och även tankar om självmord och själv-
skada. I en tredje studie (Ruder et al. 2011) diskuteras ett fall där en ung man 
– som inte tidigare uppvisat självmordsbeteende eller psykiska problem 
– publicerade sin avsikt att dö på sin Facebook-profil. Trots att en Face-
book-vän försök att förhindra självmordet tog mannen sitt liv. Fenomenet 
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att självmordsbrev som publicerats på Facebook sedan ligger kvar har rap-
porterats både i nyhetsmedier (Ruder et al. 2011) och den professionella lit-
teraturen (Barrett et al. 2016). Digitala självmordsbrev läggs oftare upp av 
yngre personer, av personer med missbruksproblem och av personer där 
självmordsintentionen inte är så stark (Barrett et al. 2016).  

Med en kvantitativ innehållsanalys utforskade Tao och Jacobs (2019) kom-
mentarer kopplade till depressiva och suicidala inlägg 
på en Facebook-sida under ett års tid.  Facebook-si-
dan var utformad så att användare kunde posta ano-
nyma inlägg som andra kunde kommentera. Kom-
mentarerna delades in i kategorierna ”relevanta” (ett 
konstruktivt eller förstående svar), ”negativa” (ned-
värderande svar) och ”övriga” (t.ex. irrelevanta eller 
borttagna kommentarer). Resultaten visade att bara 
2,92% av svaren var negativa medan 78% var positiva. 
Analyserna visade vidare att den vanligaste responsen 
från de som kommenterade var formulerade som en 
uppmaning att kontakta denne. Den näst vanligaste 
responsen var att uttrycka bekräftelse och den tredje vanligaste responsen 
var att erbjuda råd. O’Dea et al. (2018) undersökte hur användare reagerar 
på suicid-relaterade (n = 127) och icke suicid-relaterade (n = 123) inlägg på 
Twitter och om det fanns några skillnader dem emellan. De suicid-relate-
rade inläggen genererade en signifikant större mängd svar, som även posta-
des snabbare, men däremot genererade de färre retweets och likes än de icke 
suicid-relaterade inläggen. En femtedel av de suicidrelaterade inläggen fick 
dessutom inga svar alls och detta kunde inte förklaras genom storleken på 
individens Twitternätverk. Det visade sig också att även om majoriteten av 
svaren på de suicid-relaterade inläggen var stödjande så var 23% av svaren 
avfärdande och kunde till och med uppmuntra till suicid.  

I ytterligare en kvantitativ innehållstudie analyserades 500 bilder med 
ordet ”suicide” i titeln. Bilderna samlades in på den sociala medieplattfor-
men Pinterest (Guidry et al. 2020). Resultaten visade att inlägg och kom-
mentarer i högre grad var hjälpsamma och stöttande än skadliga. Det var 
exempelvis ovanligt med beskrivningar av självmordsmetoder och sui-
cid-normaliserande språkbruk i inläggen. Dock förekom ibland detaljer 
beträffande självmordsförsök i inläggen. Inlägg som uttryckte suicidala 
intentioner och inlägg av ”desperat” karaktär väckte ett stort engagemang 
och kunde få kommentarer i form av tips och erbjudanden om hjälp, men 
också kommentarer om igenkänning samt i hög grad negativa respon-
ser med inslag av mobbning. Ett dilemma är att det större engagemang 
som inlägg av ”desperat” karaktär möts av kan leda till en ökad spridning 
av dessa inlägg. Artikelförfattarna lyfter fram behovet av ökad närvaro av 
hjälporganisationer på Pinterest, föredragsvis i form av ett proaktivt enga-
gemang i de diskussioner om suicid som florerar på plattformen. 

Det har också publicerats ett antal forskningssammanställningar om 
sociala medier och suicidalitet och i en sammanställning av Dodemaide 
et al. (2019) undersöktes vilka terapeutiska användningsområden sociala 
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medier har för unga med suicidtankar, samt vilka ”utfall” som kan kopplas 
till dessa användningsområden. Fem typer av terapeutiska områden iden-
tifierades i de granskade artiklarna genom en meta-syntes: (1) Kontaktska-
pande (gemenskap med andra unga och professionella); (2) Utforskande 
(att söka efter information); (3) Berättande (att dela med sig av sin historia); 
(4) Samarbete /interaktion; (5) Introspektion. Resultaten visade att majori-
teten av studierna visade på positiva utfall avseende suicidtankar. Även en 
systematisk litteraturöversikt baserad på artiklar om teknologiska lösningar 
för suicidprevention utvärderade sociala nätverks (exempelvis Facebook) 
potential vad gäller suicidprevention (Franco-Martín et al. 2018). I sam-
manställningen diskuteras även potentiella risker med dessa digitala nät-
verk. Författarna pekar på bristen vad gäller forskning om sociala nätverk 
inom suicidpreventionsfältet, men menar att de hittillsvarande studierna 
ändå indikerar att den positiva preventiva potentialen överväger de poten-
tiella riskerna.

En litteraturöversikt av 31 artiklar om suicid och sociala medier indikerade 
bland annat att antalet webbsidor innehållande information om självmord-
smetoder har ökat över tid, medan antalet webbsidor för stöd och hjälp till 
suicidnära individer har minskat. Vidare visade översikten att bland unga 
användare av sociala medier är det vanligare att kommunicera om psykiskt 
lidande över internet än ansikte-mot-ansikte (Pourmand et al. 2019).

Det har även förekommit fall där självmordshandlingar har utförts och 
visats i realtid på sociala medier (Westerlund et al. 
2015; Li et al. 2018; Phillips & Mann 2019; Soron 2019; 
Stratton 2020). I en fallstudie undersöktes kommu-
nikationen före, under och efter att en ung man tagit 
sitt liv och live-strömmat det på internetforumet Flas-
hback (Westerlund et al. 2015). Nästan hälften av de 
postade meddelandena innan självmordet antingen 
uppmuntrade den unge mannen att genomföra själv-
mordshandlingen eller tvivlade på äktheten i hans 
inlägg. Dock förekom också stödjande inlägg där den 
unge mannen uppmanades att ompröva sitt beslut 
och söka hjälp. Analysen av inläggen som postades efter självmordet visar 
att en majoritet tyckte att självmordet var tragiskt och att det kunde ha varit 
möjligt att förhindra om fler av deltagarna i samtalstråden hade varit stöd-
jande. Men i många av inläggen uttrycktes också att händelsen varit spän-
nande, samt åsikter om att man inte ska lägga sig i andra människors själv-
mordshandlingar. 

Fratini et al. (2020) analyserade tre fall av live-strömmade självmord 
eller självmordsförsök på internet och identifierade fyra nyckelroller som 
intogs av deltagarna: ”suicid-experten”, ”trollet”, ”livräddaren” och ”den 
tysta betraktaren”. Författarna pekar på att dessa roller kan förklara delta-
garnas olika ställningstaganden avseende att uppmuntra eller försöka mot-
verka självmordshandlingar. I ett av fallen hyllades och beundrades en per-
son som tagit sitt liv, i ett annat fall hånades en individ som överlevde sin 
självmordshandling. 
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I en studie av Phillips och Mann (2019) analyserades ”publikens” reak-
tioner i 26 olika fall av live-strömmade suicidförsök som det rapporterats 
om i medier. En innehållsanalys av mediereportagen identifierade huru-
vida hetsande och förolämpande tillmälen respektive hjälpsamma kom-
mentarer riktade mot den suicidala personen hade förekommit. Resulta-
ten visade att hetsande och hånfulla kommentarer var förekommande i 42 
procent av fallen, medan hjälpsamma reaktioner förekom i 88 procent av 
fallen. De hetsande kommentarerna var vanligare då ”publiken” var större 
samt vid en mer utdragen process. Även en studie av Li et al. (2019) visade 
att en betydande del (19,55 %) av kommentarerna vid live-strömmade sui-
cidhandlingar innehöll negativa uttryck, såsom cyniska och avfärdande atti-
tyder och uppmuntran till suicidhandlingen.

Sammanfattningsvis kan sociala medier utgöra viktiga plattformar för 
självmordsförebyggande kommunikation eftersom de kan nå ett stort antal 
personer som annars kan vara svåra att nå (Robinson et al. 2014; Nieder-
krotenthaler et al. 2016). God tillgänglighet och en upplevelse av anonymi-
tet uppmuntrar användare att dela personlig information, inklusive själv-
mordsrelaterade tankar och känslor (Westerlund 2013; Yeo (2020). Andra 
användare kan svara på dessa meddelanden och informera om suicidpre-
ventiva resurser, eller ge direkt hjälp och stöd och ingripa i händelse av ome-
delbar självmordsrisk eller ett pågående självmordsförsök (Wiggins et al. 
2016). Att få möjligheten att kommunicera om självmordsproblematik med 
andra användare med liknande erfarenheter framstår som mycket viktigt 
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och kan förhindra självmordshandlingar, åtminstone temporärt (Ozawa-de 
Silva, 2008, 2010; Ikunaga et al. 2013; Westerlund 2013).

Dock kan sociala medier också ha en negativ inverkan vad gäller suicid-
preventiva insatser (Luxton et al. 2012; Robinson et al. 2014; Marchant et 
al. 2018; Guidry et al. 2020). Olika digitala forum där information och dis-
kussion om suicid förekommer har bidragit till att unga individer i ökad 
utsträckning exponeras för självmordsbeteende, vilket har kopplats till en 
ökning av självmordstankar hos deltagare (Dunlop et al. 2011). Vissa använ-
dare av sociala medier tenderar att normalisera, förhärliga, uppmuntra eller 
bagatellisera självmordsbeteende (Zdanow & Wright 2012; Westerlund et al. 
2015; Trnka et al. 2018), vilket kan bidra till social marginalisering av indivi-
der i riskzonen, imitation av självmordsbeteende och skapande av destruk-
tiva forum och gemenskaper för självmordskommunikation (Bell 2007; Phil-
lips & Mann 2019). De flesta studier pekar ändå – trots de ibland påtagliga 
negativa konsekvenserna – på att den preventiva potentialen vad gäller sui-
cidrelaterad kommunikation på sociala forum och nätverk ändå är större än 
riskerna (Franco-Martín et al. 2018).

Imitationseffekter av suicidrelaterad kommunikation på 
sociala medier 

Ett antal studier har också undersökt så kallade imitationseffekter (eller 
”smittoeffekter”) vad gäller suicidrelaterad kommunikation på sociala 
medier. I juni 2018 tog två kända amerikaner sina liv och i en studie under-
söktes Twitter-aktiviteten under tidsperioden före och efter dessa händelser 
i jämförelse med de två månader under vilka Twitter-aktiviteten om dessa 
personer varit som högst (Sinyor et al. 2020a). Twitteraktiviteten jämfördes 
med nationella suiciddata från USA och resultaten visade att fler än vad som 
var förväntat tog livet av sig under de två månader som Twitter-aktiviteten 
var som högst (en 4,8% ökning i förhållande till det förväntade antalet), och 
att den suicidmetod som uppvisade en signifikant ökning var hängning (vil-
ket var den metod som de båda kända personerna i fråga hade använt sig 
av). I en annan studie om relationen mellan suicidrelaterade händelser som 
uppmärksammades mycket på Twitter och faktiska dödstal i suicid, sågs 
dock ingen sådan ökning av antalet dödsfall i suicid jämfört med kontrollpe-
riod (Sinyor et al. 2021).

Niederkrotenthaler et al. (2019) undersökte aktiviteten på Twitter efter 
artisten Aviciis död i självmord. Studien undersökte reaktionerna vid tre 
nyhetshändelser: (1) tweets efter nyheten om Aviciis död; (2) tweets efter 
nyheten om att han dog i självmord; (3) tweets efter nyheten om vilken sui-
cidmetod han hade använt. Resultaten visade att inläggen var starkt relate-
rade till nyheterna. Vid den första nyheten ökade inlägg innehållande både 
positiva (hyllningar) och negativa (främst sorg) känslouttryck.  Vid den 
andra nyheten ökade enbart uttrycken för negativa känslor, där sorg och 
ångest ingick. Vid den tredje nyheten, som fokuserade på detaljer om sui-
cidmetoden, minskade mängden positiva känslor, och istället ökade inlägg 
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som uttryckte ångest och ilska. Författarna pekar också på att en ansenlig 
del av Twitter-användarna hade blivit tydligt exponerad för den använda 
självmordsmetoden.

I en japansk studie användes maskininlärning för att undersöka känslo-
relaterat innehåll i 1 miljon Twitter-inlägg om kända personers självmord 
(Fahey et al. 2018). Celebriteternas olika ålder, kön och typ av arbete gene-
rerade signifikanta skillnader på så sätt att när unga personer, kvinnor, 
och personer som jobbade i underhållningsbranschen tog livet av sig hade 
inläggen en större benägenhet att uttrycka ett starkt känslorelaterat inne-
håll. Resultaten visade också att inlägg som gav uttryck för överraskning var 
kopplade till uppgångar i de nationella självmordstalen, medan motsatsen 
var fallet för inlägg som gav uttryck för beklaganden. 

Swedo et al. (2020) undersökte relationen mellan sociala medier och 
självmordsbeteende under en period när det pågick kommunikation bland 
ungdomar i ett s.k. suicidkluster i den amerikanska delstaten Ohio. Suicid-
kluster definierades i studien som en ökning av suicid som inte kan förklaras 
av slumpen och som härrör från en begränsad tid och plats. Enkätdata sam-
lades in från elever i offentliga skolor om potentiellt ”suicidsmittande” fak-
torer, såsom att posta eller ta del av inlägg på sociala medier som handlade 
om suicidklustret eller om en individ som avlidit i suicid som en del av klus-
tret. Bland de deltagagande ungdomarna hade 4,9 % genomfört självmords-
försök under tidsperioden då klustret pågick, och bland studenterna som 
postade kluster-relaterade inlägg på sociala medier hade 22,9% självmords-
tankar och 15% hade försökt ta sitt liv under perioden klustret pågick. Bland 
studenterna utan en tidigare historia av självmordstankar kunde man se en 
koppling mellan att ha exponerats för klusterrelaterade inlägg och en högre 
risk för självmordstankar och självmordsbeteenden. Att själv posta kluster-
relaterade inlägg på sociala medier var kopplat till både självmordstankar 
och självmordsbeteende, medan exponering för klusterrelaterade inlägg 
enbart var kopplat till suicidtankar. Sammanfattningsvis menar Hawton et 
al. (2020) i en forskningsöversikt att suicidkluster är vanligare bland unga 
och att sociala medier är en viktig mekanism bakom spridning av ”suicids-
mitta”, men att sociala medier också kan vara ett sätt att nå ut med informa-
tion till unga i riskzonen för suicid.  

Suicidrelaterat krisstöd och hjälplinjer online

Utbredningen och omfattningen av digitala självmordsförebyggande ini-
tiativ och resurser har ökat starkt under de senaste två decennierna. Detta 
inkluderar bland annat självmordsförebyggande och krisinterventions-
tjänster (t.ex. Mokkenstorm et al. 2016; Woodward & Wyllie 2016), stöd- och 
självhjälpsgrupper (t.ex. Gilat & Shahar 2007), screening för självmordsrisk 
(t.ex. Haas et al. 2018), e-learning (t.ex. Ghoncheh et al. 2014) och mobilapp-
likationer (Witt et al. 2017). De flesta digitala resurser och tjänster kan nås 
snabbt och begränsas inte av fysiska eller geografiska hinder, och många är 
tillgängliga dygnet runt (Lai et al. 2014). Organisationer som arbetar med 
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olika typer av självmordspreventiv verksamhet har 
också använt det digitala sociala medieutrymmet 
för att dela support- och utbildningsresurser, för att 
skapa suicidpreventiva nätverk och för att ge hjälp till 
individer i riskzonen för självmordshandlingar (Lux-
ton et al. 2012).

De digitala platserna och verktygen för förebyg-
gande av självmord ger ofta användarna möjlighet till 
anonymitet och konfidentialitet (Carli et al. 2012), vil-
ket kan motverka hinder för hjälpsökande (t.ex. skam 
och stigma). Möjligheten till anonymitet kan också 
verka ”avhämmande” (”online desinhibition-effect”: 
Suler 2004) och underlätta kommunikation och förtrolighet. Att skriva 
inlägg kan ha en terapeutisk effekt och textbaserad kommunikation kan ge 
flexibilitet och en känsla av kontroll över hur mycket man vill berätta om sin 
suicidproblematik (Lai et al. 2014).

Självmordsförebyggande resurser online har dock sina utmaningar (Lai et 
al. 2014). Den ökade tillgången och lättillgängligheten till tjänster och möj-
ligheterna till anonymitet tenderar att skapa en informell miljö som också 
kan främja många ”drop-outs” och att användare ”överutnyttjar” resur-
serna, vilket kan leda till en låg effektivitet av insatserna (Westerlund & Kry-
sinska 2021). Det finns även svårigheter att skapa och upprätthålla en tera-
peutisk allians med en ”hjälpare” online, samt etiska frågor relaterade till 
kvalitén på tjänster, resurser och interventioner online. Den ”avhämmande” 
verkan som anonymiteten skapar hos användare online kan också leda 
till kränkningar och hat- och hotfyllda inlägg och kommentarer (“flaming 
effect”), vilket kan uppmuntra självmordsbeteende hos utsatta och sårbara 
individer (Westerlund et al. 2015). Textbaserad kommunikation reser också 
frågor om säkerhet och trygghet, exempelvis ett fördröjt svar på en akut kris, 
begränsade möjligheter att hänvisa användare vidare och tekniska problem 
som kan försvåra eller helt avbryta kommunikationen. Det finns också bety-
dande integritetsfrågor relaterade till insamling, delning och åtkomst till 
personlig online-information (Pourmand et al. 2019). 

Internationella exempel på hjälplinjer som erbjuder suicidpreventivt stöd 
online är Lifeline Australia Online Crisis Support chat service (Woodward 
och Wyllie 2016), Zelfmoord1813 (Suicide1813) i Belgien (Pauwels et al. 2017), 
den danska hjälplinjen för barn (Sindahl et al. 2018), Samaritans i Hongkong 
och Storbritannien (Lester 2008), Israeli Association for Emotional First Aid 
(ERAN) (Gilat och Shahar 2007), Support and Listening on the Net i Israel 
(SAHAR) (Barak, 2007), 113Online Suicide Prevention Platform i Nederlän-
derna (Mokkenstorm et al. 2013), CONTACT USA Crisis Chat (Drexler 2013) 
och US National Suicide Prevention Lifeline (Murphy 2013). Nationellt i Sve-
rige finns organisationen MINDs chatt Självmordslinjen (www.mind.se). 
Woodward och Wyllie (2016) menar att internetanvändares preferenser för 
online och mobila hjälplinjer växer i så hög grad att bristen på online-al-
ternativ för kontakt tycks skapa hinder för vissa människor att söka hjälp. 
Trots att en relativt stor mängd studier visar att telefonhjälplinjer är effek-
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tiva för att minska antalet självmordshandlingar och lindra lidande och ång-
est (Lester 2012b) har endast ett fåtal studier hittills utvärderat webbaserade 
suicidhjälplinjer. 

En studie av Mokkenstorm et al. (2016) av den volontärbaserade 
chatt-tjänsten 113Online i Nederländerna visade att de flesta hjälpsökande 
befann sig i en självmordskris (86%), inräknat de som hade självmords-
planer (21%) och de som vid kommunikationstillfället hade inlett ett själv-
mordsförsök (4%). Förbättring av de hjälpsökandes emotionella tillstånd 
(nedstämdhet, ångest, hoppfullhet och förtvivlan) rapporterades i nästan 
hälften av chattsamtalen (36% -49%). Dock upplevde endast 3,4 procent av 
de hjälpsökande en ”positiv förändring” vad gällde sin ambivalenta inställ-
ning till självmord och ”ingen förändring alls” observerades hos majorite-
ten av användarna. De hjälpsökandes emotionella förbättring var relaterat 
till volontärernas positiva inställning och attityd, alltså ett stödjande till-
vägagångssätt, ett aktivt lyssnande och ett samarbete kring problemlös-
ning. Trots dessa, till sina delar, lovande resultat drar författarna slutsatsen 
att det antagligen inte går att förvänta sig tydliga effekter vad gäller mins-
kad suicidrisk efter dessa mycket korta chatt-samtal mellan volontärer och 
hjälpsökande som ofta kämpar med långdragna och multipla psykosociala 
problem.

I en studie av Sindahl et al. (2018) undersöktes om textmeddelanden från 
en hjälplinje i Danmark effektivt kunde hjälpa suicidala barn och ungdomar 
under 23 år. En förstudie visade att 26 procent av de hjälpsökande hade själv-
mordsplaner eller på annat sätt akut självmordsrisk. Resultaten visade att 
36 procent av de suicidala barnen och ungdomarna kände sig bättre direkt 
efter sessionen. Vid en uppföljning efter två veckor rapporterade 24 procent 
av de unga hjälpsökande att de mådde bättre och 37 procent rapporterade 
att de mådde sämre. Att utforska känslor, uttrycka empati och uppmuntras 
att prata med någon, inklusive professionella aktörer, hade en positiv inver-
kan, medan negativ inverkan var förknippad med gränssättning, alltså att 
den som de unga vände sig till styrde och kontrollerade samtalet. I likhet 
med Mokkenstorm et al. (2016) menar författarna att en relativt kort inter-
aktion med en hjälplinje inte ensamt kan ha en bestående inverkan på ris-
ken för självmordshandlingar, då den hjälpsökandes problematik i många 
fall utvecklats under lång tid (Sindahl et al. 2018). 

I en kvalitativ diskursanalys av 24 chattloggar insamlade på en kanaden-
sisk krisstödsplattform bedömdes chattarna utifrån om de representerade 
en ”harmonisk” eller ”icke-harmonisk” klient-rådgivare-relation (Timm 
2018). 16 chattloggar klassades som ”harmoniska” och 8 som ”icke-harmo-
niska”. Chattloggarna delades också in i tre olika faser: inledningsfasen, sui-
cidbedömningsfasen och avslutningsfasen. Vidare analyser visade att de 
”harmoniska” chatloggarna tenderade att inledas med en informell, ömsesi-
dig dialog, för att i suicidbedömningsfasen kännetecknas av samarbete och 
visad autenticitet från rådgivarens sida och avslutas med ömsesidiga humo-
ristiska uttryck och tillit. De ”icke-harmoniska” chattloggarna tenderade å 
andra sidan att i inledningsfasen kännetecknas av frustration över ej till-
godosedda behov samt en bristande förmåga hos rådgivaren att styra upp 
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samtalet och att förmedla autenticitet. I suicidbedömningsfasen upplevde 
klienterna att det som tidigare kommunicerats bara upprepades, samt käns-
lan av att inte känna sig bekräftad och förstådd. I avslutningsfasen tende-
rade klienten att plötsligt lämna samtalet. 

I en ytterligare studie av Mokkenstorm et al. (2020) analyserades inlägg 
från ett modererat online-forum som drivs av en suicidpreventiv organi-
sation. Deltagarna på forumet uppmanades också att fylla i en enkät som 
användes som underlag för deskriptiva analyser av kvantitativ och kvalita-
tiv karaktär (106 av 130 aktiva medlemmar deltog). Vad gäller användarnas 
upplevelser uppgav en tredjedel att de kände en känslomässig lättnad av att 
besöka forumet, medan en tiondel upplevde ett försämrat mående. En för-
del som rapporterades var möjligheten till anonymitet och kamratstöd, trots 
att många också upplevde ett bristande stöd från de andra användarna. Utö-
ver detta hade en minoritet (3%) använt forumet i syfte att komma i kontakt 
med en ”självmordspartner” och 13 procent uppgav att de använde forumet 
i syfte att lära sig mer om självmordsmetoder. Utifrån detta menar förfat-
tarna att om ett online-forum som syftar till att erbjuda stöd åt suicidala 
personer inte är strikt modererat kan det göra mer skada än nytta.

I en brittisk kvalitativ intervjustudiestudie där 53 unga och vuxna per-
soner med suicidtankar medverkade, undersöktes användarupplevelsen 
av stöd- och sjukvårdsorganisationers webbsidor inriktade på att erbjuda 
stöd och rådgivning för suicidproblematik (Biddle et al. 2020). Resultaten 
visade bland annat att användarna uppskattade de informativa aspekterna 
av webbsidorna men att dessa samtidigt upplevdes som opersonliga, oen-
gagerande och ofta endast erbjöd standardsvar snarare än att tillgodose 
användarnas individuella behov. Exempelvis uttryckte flera användare att 
online-hjälp var mycket värdefull men att de ofta blev hänvisade vidare 
till offline-tjänster, vilket inte upplevdes som ett acceptabelt alternativ på 
grund av rädslan att bli stigmatiserad, samt en känsla av att vara obekväm 
med att prata om sina svårigheter ansikte-mot-ansikte. Istället önskade del-
tagarna sig en mer interaktiv online-kontakt i form av chatt eller forumdis-
kussioner där de kunde få stöd och tips om handlingsstrategier anpassade 
efter individens specifika problem. En konklusion författarna gör av studien 
är att stöd- och sjukvårdsorganisationer bör vara mer lyhörda för användar-
nas olika behov vad gäller online-baserade tjänster för att förebygga själv-
mord.

Toscos et al. (2019) undersökte amerikanska skolelevers användning av 
”telemental health”-resurser (TMH) bestående av anonyma chattjänster, 
självhjälp, nätterapi och sms-tjänster för krissituationer. Logistiska regres-
sionsanalyser av enkätdata från 2 789 elever visade bland annat att unga 
som upplevt depressiva symptom och suicidtankar var mindre benägna 
att prata med föräldrar och mer benägna att inte prata med någon alls om 
sina problem. Däremot var suicidalitet förknippat med en högre använd-
ning av samtliga TMH-resurser. Vad gäller användande av suicidpreventiva 
mobilapplikationer visar två systematiska forskningssammanställningar 
att ingen av de ingående studierna (i huvudsak RCT-studier) kunde påvisa 
någon signifikant minskning av suicidtankar hos användarna (Weisel et al. 
2019; Melia et al. 2020).   
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Sammantaget visar studier att webbaserade krisinterventionstjänster 
kan spela en viktig roll för förebyggande av självmord. De kan utgöra vik-
tiga komponenter i vårdkedjan och ge det välbehövliga kortsiktiga stödet 
till människor i en självmordskris, särskilt till unga sårbara individer som 
inte söker hjälp på annat sätt (Westerlund & Krysinska 2021). Av stor vikt är 
att ge relevant utbildning till volontärer och personal och skapa en bättre 
förståelse för de hjälpsökandes olika behov och preferenser vad gäller själv-
mordsförebyggande resurser (t.ex. de hjälpsökande som söker hjälp vid 
upprepade tillfällen och de som söker hjälp en gång; om det är barn, ung-
domar eller vuxna som söker hjälp) (Westerlund & Krysinska 2021). Själv-
mordsprocessen är ett komplicerat fenomen som vanligtvis 
utvecklas över tid och involverar många faktorer, såsom 
livshändelser, psykiska problem och interpersonell dyna-
mik (Sveticic & De Leo 2012). Följaktligen bör man inte 
förvänta sig att det stöd och den rådgivning som ges via 
chatt eller sms, även av mycket skicklig och erfaren perso-
nal, kommer att stoppa eller vända en självmordsprocess 
(Mokkenstorm et al. 2016; Sindahl et al. 2018). I detta sam-
manhang bör syftet med online-baserade krisinterventio-
ner vara att minska den överhängande risken för självmord 
och att uppmuntra sökande och användning av mer lång-
varig rådgivning eller psykoterapi (Sindahl et al. 2018). Av stor betydelse för 
den fortsatta användningen och utvecklingen av digitala suicidpreventiva 
resurser är genomförandet av ytterligare studier av resursernas effektivitet 
och säkerhet och anpassning till specifika individers behov, samt att slutan-
vändare deltar i utvecklingen av dessa insatser (Jacob et al. 2014; Reifels et 
al. 2018).  

Reglering, riktlinjer och monitorering av självmordskommu-
nikation

Genom den internetbaserade informationens och kommunikationens kom-
plexa natur och dess möjliga inverkan på psykisk hälsa och självmordsbete-
ende har frågan väckts om hur man bäst ska minimera potentiella negativa 
effekter och maximera de förebyggande insatserna (Mishara och Weisstub, 
2007; Pirkis et al. 2017). I många internationella handböcker med riktlinjer 
för en god och balanserad rapportering om självmord saknas information 
om hur självmordsämnet bör hanteras och kommuniceras på ”nya” digitala 
medier. Målgruppen för sådana riktlinjer bör dock vara bredare än enbart 
journalister och redaktörer och inkludera webbplatsleverantörer och webb-
platsansvariga. Att utbilda webbplatsanvändarna själva i hur man kommu-
nicerar säkert och balanserat om självmord på internet har också föreslagits 
(Maloney et al. 2014; Pirkis et al. 2016) och de australiska ”chatsafe guideli-
nes” (Robinson et al. 2018) är ett exempel på detta. Strategier för optimering 
av sökmotorer, som att använda lämpliga metataggar, granska webbplat-
sens innehåll och förenkla dess utformning, kan hjälpa självmordsförebyg-
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gande organisationer och aktörer att öka sin synlighet och tillgänglighet 
online för individer som är i riskzonen för självmordshandlingar (Recupero 
et al. 2008; Pirkis et al. 2016).

Genom den ökning, spridning och enkla åtkomst av självmordsföre-
språkande och skadligt innehåll på internet – som uppmärksammats från 
1990-talet och framåt – har uppmaningar om lagstiftning och regleringar 
rests för att motverka detta (Mishara & Weisstub 2016). Australien var det 
första landet som kriminaliserade självmordsförespråkande webbplatser 
och 2006 blev det brottsligt att använda en ”transporttjänst” (”carriage 
service”), inklusive internet, för att sprida material som är avsett att upp-
muntra eller ge råd om (”incite or counsel”) självmordshandlingar (Pirkis et 
al. 2009). Förbudet omfattar instruktioner eller information om självmord-
smetoder, såväl som produktion, innehav och distribution av sådant mate-
rial. Även den ryska Duman antog ett lagförslag 2012 som gör det möjligt 
att utan vidare prövning stänga webbplatser som innehåller ”skadlig infor-
mation”, exempelvis självmordsmetoder och barnpornografi (Radio Free 
Europe 2012). Juridiska lösningar och lagstiftning angående problemati-
ken med internetbaserat självmordsförspråkande material ger upphov till 
oro över censur och hot mot individers autonomi vad gäller att vilja dö, och 
talar därför delvis emot ökad kontroll och lagstiftning inom området (Mis-
hara och Weisstub 2007). Omvänt kan förbud och lagstiftning faktiskt bidra 
till att begränsa och motverka självmordsförespråkande webbplatser inom 
bestämda jurisdiktioner och därigenom stödja det självmordsförebyggande 
arbetet och tydligt främja uttryck för de kulturella och samhälleliga normer 
och värderingar som står i stark kontrast till de självmordsförespråkande 
(Pirkis et al. 2009). Det finns dock inte idag några tydliga resultat som visar 
att reglerings- eller lagstiftningsinsatser skulle vara effektiva verktyg för att 
motverka självmordrelaterat material på internet (Westerlund & Krysinska 
2021).

Phillips et al. (2019) diskuterar i en artikel socialpsykologiska, juridiska 
och teknologiska dilemman kopplat till hetsande beteende mot suicidala 
personer på nätet, samt nättrakasserier som resulterar i suicidhandlingar. 
Ett juridiskt dilemma som tas upp är att de rättsliga principer som finns för 
att fastslå att någon har orsakat en annan människa skada inte är anpassade 
efter online-beteenden då det oftast krävs en fysisk närhet mellan offer och 
förövare för att kunna fastslå ett orsakssamband mellan förövarens bete-
ende och konsekvenserna för offret. Dessutom kan det vara svårt att fastslå 
parternas identiteter vid sådana händelser online. Författarna ger också för-
slag på tekniska lösningar på juridiska problem, exempelvis övervaknings-
mekanismer som kan bidra till att underlätta snabba hjälpinsatser.

Enligt Callison-Burch et al. (2017) uppdaterade Facebook under 2017 sina 
verktyg och resurser för personer som befinner sig i riskzonen för själv-
mordshandlingar, och för deras närstående.  De suicidala användarna och 
deras närstående fick då tillgång till stöd via live-chatt och en mer effektiv 
inrapportering om självmordsrisk. Facebook började 2018 också att tillämpa 
maskininlärning för att identifiera inlägg där självmordsrisk kan föreligga. 
Denna baseras på en korrelation mellan inlägg och kommentarer och tidi-
gare bekräftade fall av självmordsrelaterad onlinekommunikation (Card 
2018).
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Efter en 14-årig flickas självmord i Storbritannien i februari 2019, vars 
Instagram-konto innehöll material om självmord och depression (Adams, 
2019), införde medieplattformen ändringar för att stödja och skydda de mest 
utsatta användarna. Efter samråd med experter inom självmordsprevention 
och psykisk hälsa för ungdomar meddelade Instagram att de inte längre 
kommer att tillåta grafiska framställningar av självskada (t.ex. skärande) 
eller främja icke-grafiskt självskaderelaterat innehåll via hashtags eller 
rekommendationer. En systematisk genomgång av artiklar som behandlar 
självskada och suicid på Instagram pekar dock på att användare försöker 
manipulera applikationens censur-system genom att hitta på nya termer 
för suicid- och självskaderelaterade hashtags och att det därigenom upprät-
tas internet-gemenskaper med utgångspunkt i dessa hashtags (Picardo et 
al. 2020).

En innehållsanalys av tyska YouTube-videor på temat självmord visade 
att videor som hittades med söktermen ”suicidprevention” i högre grad än 
andra videor uppfyllde etiska riktlinjer för medierapportering om suicid, 
samt att de uppfyllde fler gynnsamma än skadliga kriterier (Niederkrotent-
haler et al. 2020). Videor som hittades med söktermerna ”självmord” och 
”hur man hänger sig” uppfyllde däremot fler skadliga än gynnsamma krite-
rier. Det visade sig också att få videor hade åldersverifieringskrav. 

Suicidrelaterad maskininlärning, screening, detektering, 
monitorering och prediktion

I en artikel diskuterar Brownlie (2018) trygghet på nätet utifrån koncepten 
”supportive digital outreach” och ”emotional surveillance”. Bakgrunden till 
detta är de meningsutbyten som uppkom på sociala medier gällande lan-
seringen av en Twitter-applikation som syftade till att förebygga suicid. 
Applikationen, som hade utvecklats av en välgörenhetsorganisation, fung-
erade på så sätt att Twitter-användare fick aviseringar om ett konto de följde 
publicerade tweets med potentiellt depressivt eller suicidalt innehåll. App-
likationen drogs tillbaka efter en intensiv debatt där kritikerna menade att 
applikationen fungerade på ett övervakande sätt, vilket fick dem att känna 
sig mindre trygga på Twitter. En av författarens slutsatser är att tillit är en 
viktig aspekt av att känna sig trygg på nätet och att interventioner som den 
beskrivna både kan förstärka och bryta en sådan tillit.  

Oexle et al. (2019) tar upp den diskussion som finns bland forskare om att 
suicidnära individer skulle kunna upptäckas och erbjudas tidiga hjälpinsat-
ser genom screening av inlägg på sociala medier, och att sådan screening 
skulle kunna underlättas av maskininlärning. Författarna menar dock att 
det finns ett begränsat empiriskt stöd för ett samband mellan att posta sui-
cid-relaterade inlägg på sociala medier och en högre suicidrisk. Artikeln tar 
också upp potentiella risker med att screena sociala medier efter ”högriskin-
divider” då det kan leda till att suicidala personer börjar uppfatta det som 
riskabelt att dela med sig av sina suicidtankar på sociala medier av oro för 
att det skulle kunna leda till oönskad och påtvingad hjälp. De senaste åren 
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har det dock genomförts ett stort antal studier där stora mängder inlägg och 
kommentarer på sociala medier har screenats och analyserats för att påvisa 
och predicera suicidrisk, ofta med hjälp av maskininlärning och algoritmer. 
En systematisk översikt indikerade också att studier sammantaget visar 
goda resultat vad gäller användandet av maskininlärning för upptäckt av 
suicidrisk (Bernert et al. 2020).  

I tre olika studier var syftet att med hjälp av lingvistiska metoder och 
maskininlärning och algoritmer extrahera och analysera data från sociala 
medier innehållande suicidrelaterad kommunikation och sedan jämföra 
dessa data med suicidriskfaktorer identifierade i tidigare forskning och av 
experter inom området (Grant et al. 2018; Liu et al. 2020b; Rabani et al. 2020). 
Dessa studier visar på en god överensstämmelse mellan tidigare identifie-
rade suicidrisker och det algoritmerna identifierade, och kan därför lämpa 
sig väl för storskalig extrahering av suicidkommunikation på sociala medier. 
Även Coppersmith et al. (2018) genomförde en studie där ”natural language 
processing” och “deep learning” användes för att identifiera suicidrisk i tex-
ter insamlade på sociala medier. Resultaten visade att den testade algorit-
men hade tillräcklig precision för att även kunna användas i kliniska miljöer.   

Vioules et al. 2018 utvärderade en metod för att kvantifiera varnings-
tecken för suicidalitet och för att kunna identifiera inlägg på Twitter med 
suicidrelaterat innehåll. Liksom ovan nämnda studie (Coppersmith et al. 
2018) utgick metoden från ”natural language processing” (här kombinerat 
med ett martingale-ramverk) vilket jämfördes med tidigare använda maski-
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ninlärningsalgoritmer. Resultaten visade att den nya modellen identifierade 
varningstecken i text på ett effektivare sätt jämfört med tidigare maskinin-
lärningstekniker, och dessutom framgångsrikt kunde identifiera beteende-
förändringar hos individer i riskzonen för suicid (Vioules et al. 2018). 

En annan studie utvärderade en algoritm som syftade till att skilja suici-
dala foruminlägg från icke-suicidala hämtade från fyra olika samtalsforum 
på den digitala plattformen Reddit (Aladağ et al. 2018). Av 508 398 inlägg 
valdes 10 785 slumpmässigt ut och 785 inlägg kategoriserades manuellt. 
Därefter användes tre algoritmer (”logistic regression”, ”random forest” och 
”support vector machine”) för att kategorisera inläggen. Utvärderingen av 
algoritmerna visade att ”logistic regression” och ”support vector machine” 
uppnådde 80% korrekthet och 92% F1-värde, jämfört med baseline (ZeroR) 
som nådde 50% korrekthet och 66% F1-värde. Författarna menar att det är 
möjligt att detektera individer med självmordstankar på sociala forum med 
stor exakthet och att det är möjligt att koppla en algoritm till bloggar och 
forum som kan fatta beslut om att erbjuda användare online-rådgivning i 
realtid om ett självmordsinlägg skrivs. 

Ambalavan et al. (2019) analyserade också suicidrelaterade foruminlägg 
på Reddit med maskinlärningsalgoritmer för att identifiera inlägg om sui-
cidförsök och suicidmetoder. Utvärderingen visade på en hög precision med 
ett F1-värde på 0,92 för suicidmetoden ”drugs” och ett F1-värde på över 0,82 
för ”hanging” och ”other methods”. Även Tadesse et al. (2020) utvärdering 
av maskininlärning och ”deep learning” vad gäller suicidala foruminlägg på 
Reddit visade på god relevans. 

Ytterligare en studie som testade övervakad maskininlärning för tidig 
upptäckt av suicidtankar på sociala medier (bl.a. med hjälp av statistik över 
ordfrekvenser och andra lingvistiska variabler) jäm-
förde sex olika kategoriseringsalgoritmer, varav fyra 
var sedvanliga ”supervised classifiers” och två var 
neurala nätverksmodeller (Ji et al. 2018).  Modellerna 
uppvisade en hög precision vad gäller att identifiera 
suicidtankar från inlägg på sociala medier. Även Du et 
al. (2018) utvärdering av ”deep learning” och ”transfer 
learning” visade att dessa metoder var framgångsrika 
för att identifiera suicidrelaterade psykiska stressorer 
på Twitter.

Ramírez-Cifuentes et al. (2020) undersökte maskininlärningsmodeller för 
suicidriskbedömning som utgick från olika typer av användardata på sociala 
medieplattformar, såsom postade texter, bilder samt relationer med andra 
användare. Modellerna identifierade användare i riskzonen för suicidbete-
ende och dessa jämfördes sedan med två kontrollgrupper: en kontrollgrupp 
som använde sig av suicidrelaterade ord och en slumpmässigt utvald kon-
trollgrupp. Resultaten visade signifikanta skillnader mellan riskgruppen och 
båda kontrollgrupperna, exempelvis skrev användare i riskgruppen kortare 
inlägg och hade färre vänner än användare i kontrollgrupperna. Det visade 
sig också att en kombination av text, bild, relationsdata och beteendedata 

Modellerna uppvisade 
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var bättre på att identifiera riskgruppsanvändare än att använda de olika 
typerna av data separat. 

Vad gäller att predicera suicidrisk med utgångspunkt i användardata 
från sociala medier utvärderade Roy et al. (2020) en maskininlärnings-
algoritm med hjälp av Twitter-data. Inlägg från individer med explicit 
uttryckta suicidtankar samt kontrollinlägg användes för att träna en ”ran-
dom forest”-modell till att predicera suicidtankar.  De suicidala inlägg som 
detekterades med hjälp av modellen validerades sedan med regionala Twit-
ter-data och det visade sig finnas signifikanta kopplingar mellan algorit-
mens utfall och regionala suicidtal. Ett något annorlunda tillvägagångssätt 
användes i en studie som utvärderade två artificiella neurala nätverksmo-
deller för att predicera suicidrisk utifrån vardagligt språk på sociala medier 
(Ophir et al. 2020). Deltagare (1 002) rekryterades på Facebook för att fylla 
i en enkät som innehöll frågor om psykosocial status och suicidriskfakto-
rer. Även deltagarnas samtliga Facebook-inlägg för det senaste året använ-
des i analysen. Därefter jämfördes en ”Single Task”-modell, som predicerade 
suicidrisken direkt utifrån Facebook-inläggen, med en ”Multi Task”-mo-
dell som även inbegrep data från enkäten för att predicera suicidrisk. ”Multi 
Task”-modellen hade signifikant bättre prediktions-exakthet än ”Single 
Task”-modellen. Författarna menar att maskininlärning baserat på analyser 
av vardaglig aktivitet på sociala medier kan förbättra prediktionen av suicid-
risk och bidra till utvecklingen av praktiskt användbara detektionsverktyg.

 Även Brown et al. (2019) undersökte kopplingen mellan akuta suicidtan-
kar och språkanvändning samt aktivitet på Instagram. Intervjuer genomför-
des med 52 ungdomar som hade en historia av suicidtankar (varav 45,5% 
hade akuta suicidtankar) och som hade postat bilder på självskador. Kva-
litativa och kvantitativa textanalysprogram användes för att undersöka 
uttryck för suicidtankar som intervjupersonerna lagt upp samt gett uttryck 
för i intervjuerna. Språkmarkörer från intervjuerna och bildtexterna analy-
serades med regressionsanalyser med akuta suicidtankar som utfallsvaria-
bel. Resultaten visade att deltagare med akuta suicidtankar hade större san-
nolikhet att använda ord för negativa känslor och affektuttryck i allmänhet 
i intervjuerna, men aktivitet och språkanvändande på Instagram kunde inte 
predicera akut suicidalitet.

I en kinesisk studie som utvärderade programmet Proactive Suicide Pre-
vention Online (PSPO) hämtades data från den sociala medieplattformen 
Sina Weibo (Liu et al. 2019). Programmets syfte var att identifiera suici-
dala personer på sociala medier och erbjuda hjälp och stöd. Inlägg från 
användare analyserades av experter för att identifiera suicidrisk och dessa 
bedömningar användes sedan för att träna en maskininlärningsmodell för 
att analysera ytterligare användardata. Modellen visade hög precision för 
automatisk detektion av suicidala personer. De individer som identifierats 
som suicidala erbjöds online-stöd, och språkanalyser av inlägg postade av 
dessa användare (före och efter stödinsatsen) visade att ord relaterade till 
död minskade signifikant samtidigt som framtidsrelaterade ord ökade. För-
fattarna konkluderar att PSPO-modellen är lämplig för att upptäcka indivi-
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der som löper risk för självmordshandlingar. Om det också följs upp med ett 
proaktivt stöd kan det utgöra ett viktigt komplement till befintliga förebyg-
gande program, eftersom det har potential att öka tillgängligheten till pre-
ventiv information för suicidala personer med låg motivation att söka annan 
typ av hjälp. 

I en annan studie undersöktes hur väl en semantisk analys var lämpad 
för att bedöma suicidriskfaktorer och tidsmönster med utgångspunkt från 
användardata på Twitter (Luo et al 2020). Analysen identifierade 13 sui-
cidriskfaktorer. Tidsserier för suicidalt beteende visade att olika riskfakto-
rer var aktuella på olika veckodagar. På vardagar var exempelvis riskfakto-
rer i hög grad kopplade till arbete och skola och den högsta risken för suicid 
visade sig inträffa på måndagar och tisdagar. Författarna pekar på att resul-
taten av studien praktiskt kan hjälpa aktörer inom sjuk- och hälsovård och 
preventiva organisationer att utveckla suicidförebyggande strategier för att 
monitorera och stödja högriskgrupper vid rätt tidpunkt.   

För att sammanfatta så har det de senaste 3–4 åren skett en närmast 
explosiv ökning av antalet studier som använder olika typer av maskinlär-
ning och algoritmer för att undersöka möjligheterna att detektera och pre-
dicera riskfylld suicidrelaterad kommunikation på digitala plattformar. 
De exempel på denna typ av forskning som beskrivits ovan pekar mot att 
detta idag är tekniskt och metodologiskt möjligt, även om det behövs fort-
satta och fördjupade studier för att justera och kalibrera de algoritmer och 
”varningssystem”som kan användas för att förebygga suicid. En aktuell sys-
tematisk forskningssammanställning och metaanalys av 87 studier som 
utvärderade användningen av maskininlärning och AI för att upptäcka sui-
cidrisk påvisade också en mer än 90-procentig precision för upptäckt av sui-
cidrisk (Bernert et al. 2020). Utvecklandet av denna typ av mass-detektering 
och predicering reser dock många frågor av etisk och juridisk art - exempel-
vis behandling av persondata, integritet, säkerhet och trygghet - och frågan 
är om suicidrelaterad övervakning av kommunikation på sociala medier kan 
vinna användares acceptans (Oexle et al. 2019). 
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Sammanfattning
Denna forskningsöversikts syfte har varit att beskriva och exemplifiera olika 
typer av suicidrelaterat innehåll och kommunikation på digitala plattfor-
mar, med tyngdpunkt på unga människors internetanvändning. I inled-
ningen ställdes också fyra mer specifika frågor som översikten har rört sig 
kring. Nedan följer en sammanfattning av det som tagits upp utifrån dessa 
frågeställningar.  

Vad gäller frågan om vilka risker respektive möjligheter som är förknip-
pade med självmordsrelaterad internetanvändning så utgör internet idag 
den centrala arenan för de flesta typer av suicidrelaterad kommunika-
tion (Mishara & Côté 2013). Precis som för fysiska miljöer och platser där 
människor vistas och kommunicerar finns det också på internet mer upp-
byggliga och stödjande miljöer och andra mer destruktiva, triggande och 
självmordsförespråkande platser (Westerlund 2012). Kommunikation om 
självmord på internet har producerat nya former - och förstärkt tidigare 
former - av osäkerhet, hopp, löften, risker och hot (Westerlund & Krysin-
ska 2021). I en systematisk granskning av 51 forskningsartiklar undersökte 
Marchant et al. (2018) relationen mellan ungdomars internetanvändning 
och självmordsbeteende/självskadebeteende. I 19 av artiklarna var resulta-
ten negativa, i 15 positiva, och i 17 av artiklarna rapporterades både positiva 
och negativa resultat. Dessa studier förtydligar sammantaget den suicidre-
laterade kommunikationens dubbla karaktär: Å ena sidan kan lättillgängligt 
självmordsförespråkande och skadligt online-innehåll både ha en normali-
serande och suicid-triggande inverkan på unga sårbara individer. Å andra 
sidan har möjligheterna till självmordsförebyggande åtgärder och krisinter-
vention ökat markant genom den digitala utvecklingen. 

Forskningsöversikten har också refererat till studier som pekar på att soci-
ala medier idag är centrala nav vad gäller möjligheter till självmordsförebyg-
gande åtgärder, då man genom dessa kan kommunicera med stora grupper 
människor som annars kan vara svåra att nå (Robinson et al. 2014; Nieder-
krotenthaler et al. 2016). Sociala medier är lättillgängliga och kan ge en upp-
levelse av anonymitet, vilket främjar användare att dela känslig och privat 
information såsom självmordsrelaterade tankar och känslor (Westerlund 
2013; Yeo 2020). Detta gör det möjligt för andra användare att kommentera 
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dessa inlägg och tipsa om suicidpreventiva resurser, eller ge direkt hjälp och 
stöd och ingripa i händelse av omedelbar självmordsrisk eller ett pågående 
självmordsförsök (Wiggins et al. 2016). Att på ett enkelt sätt kunna kom-
municera om suicidalitet med andra användare med liknande erfarenheter 
framstår som mycket viktigt och har visat sig kunna förhindra självmords-
beteende, åtminstone kortsiktigt (Ozawa-de Silva, 2008, 2010; Ikunaga et 
al. 2013; Westerlund 2013). Dock har användningen av sociala medier också 
medfört att unga individer i ökad utsträckning exponeras för självmordsbe-
teende, vilket har kopplats till en ökning av självmordstankar hos deltagare 
(Dunlop et al. 2011; Luxton et al. 2012; Robinson et al. 2014; Marchant et al. 
2018; Guidry et al. 2020). I kommunikationen tenderar också användare att 
normalisera, förhärliga, uppmuntra eller bagatellisera självmordsbeteende 
(Zdanow & Wright 2012; Westerlund et al. 2015; Trnka et al. 2018), vilket kan 
medverka till en ökad social marginalisering av individer i riskzonen, imita-
tion av självmordsbeteende och skapande av destruktiva forum och gemen-
skaper för självmordskommunikation (Bell 2007; Phillips & Mann 2019). 
Sammantaget visar ändå majoriteten av studier på att de suicidpreventiva 
möjligheterna på sociala medieplattformar ändå är större än riskerna (Fran-
co-Martín et al. 2018).

En rad studier har också undersökt sambandet mellan ”internetbero-
ende” (IA), ”problematiskt internetanvändande” (PIU) och suicidproblema-
tik, ofta med fokus på unga internetanvändare (t.ex Pan & Yeh 2018; Guo 
et al. 2018; Kim et al. 2020a). Många av dessa studier pekar på att det exis-
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terar ett sådant samband (t.ex. Swain et al 2019; Vidal et al. 2020; Kuang et 
al. 2020). Det finns emellertid frågetecken vad gäller själva definitionen av 
ett ”överdrivet” eller ”problematiskt” användande av internet, samt tydliga 
avgränsningar för vilka typer av digitala medier och applikationer ’missbru-
ket’ åsyftar. 

Forskningssammanställningen har också behandlat frågan om hur man 
kan identifiera suicidrelaterade varningssignaler på internet. Då tidig upp-
täckt och behandling anses vara det mest effektiva sättet att motverka sui-
cidtankar och suicidhandlingar är givetvis förhoppningarna starka för att 
nya tekniker som maskininlärning, algoritmer och AI ska kunna utgöra 
kraftfulla och centrala verktyg för suicidprevention. Bland annat har stu-
dier använt applikationen Google Trends för att undersöka mönster och för-
ändringar vad gäller självmordsrelaterad aktivitet på internet, samt att jäm-
föra dessa sökvolymer med suiciddata för att fastställa möjliga korrelationer 
(t.ex. McCarthy 2010; Arendt 2018; Chandler 2018; Lee 2020).  Många av 
dessa undersökningar påvisar positiva samband och därigenom också möj-
ligheter att kunna predicera suicidbeteende hos internetanvändare. Dessa 
studier skulle exempelvis kunna bidra till mer effektiva suicidpreventiva 
insatser och program, då det bland annat skulle vara möjligt att bestämma 
de perioder där sökningar efter information om suicid är som mest frekvent 
(Chandler 2018).  En utmaning är dock att med precision kunna fastställa 
vilka ord och ordkombinationer i sökvolymerna som tydligast kan predicera 
upp- och nedgångar i suicidtalen, vilket antagligen kräver fördjupade kun-
skaper om de språkliga, kulturella och sociala faktorer som påverkar männ-
iskors sökbeteenden.  

 De senaste åren har det också utvecklats nya möjligheter för att med hjälp 
av maskininlärning och algoritmer pröva möjligheterna att detektera och 
predicera riskfylld suicidrelaterad kommunikation på digitala plattformar 
(t.ex. Grant et al. 2018; Liu et al. 2020b; Rabani et al. 2020; Ramírez-Cifuen-
tes et al. 2020; Ophir et al. 2020). Sammantaget indikerar de flesta studier 
som presenterats i forskningsöversikten att detta är tekniskt och metodo-
logiskt möjligt. En systematisk forskningssammanställning och metaanalys 
av undersökningar som utvärderade tillämpningen av maskininlärning och 
algoritmer påvisade en mer än 90-procentig precision för upptäckt av sui-
cidrisk (Bernert et al. 2020). Om detekteringen av suicidalitet följs upp med 
proaktiva stöd- och hjälpinsatser har det också potential att öka tillgänglig-
heten till preventiv information för suicidala personer med låg motivation 
att söka annan typ av hjälp (Liu et al. 2019). Dock behövs fortsatta och för-
djupade studier för att vidareutveckla de algoritmer och ”varningssystem” 
som kan användas för att detektera och förebygga suicid. Detektering och 
predicering av suicidkommunikation förekommande på sociala medieplatt-
formar är också problematisk och väcker många frågor av etisk och juridisk 
art, exempelvis vad gäller behandling av persondata, integritet, säkerhet och 
trygghet. Frågan är om denna typ av övervakning och insamling av suicid-
relaterad kommunikation på sociala medier är försvarbar utifrån ett använ-
darperspektiv, exempelvis skulle suicidala personer kunna uppfatta det som 
riskfyllt att skriva om suicidtankar på sociala medier av rädsla för att bli 
”avslöjad” och bli påtvingad oönskad hjälp (Oexle et al.  2019). 
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Forskningssammanställningen har också försökt belysa de exempel som 
finns på preventiva insatser inom området och hur dessa skulle kunna 
utvecklas. Frågan om hur man bäst ska minimera potentiella negativa effek-
ter och maximera de förebyggande insatserna har diskuterats sedan 1990-
talet (Mishara & Weisstub, 2007; Pirkis et al. 2017), men fortfarande saknas 
ofta tydliga förslag och riktlinjer om hur man bör hantera förekommande 
suicidkommunikation på digitala medier. Att utbilda webbplatsleverantörer 
och webbplatsansvariga, men även webbplatsanvändarna själva, i hur man 
kommunicerar säkert och balanserat om självmord på internet har förts fram 
(Maloney et al. 2014; Pirkis et al. 2016) och de australiska ”chatsafe guideli-
nes” (Robinson et al. 2018) är ett exempel på detta. Även att förbättra rang-
ordningen av preventiva webbplatser vid användning av sökmotorer kan 
hjälpa självmordsförebyggande organisationer och aktörer att öka sin syn-
lighet och tillgänglighet online, vilket kan fånga upp individer som är i risk-
zonen för självmordshandlingar (Recupero et al. 2008; Pirkis et al. 2016). Det 
har också pekats på vikten av att informera och utbilda kliniker och annan 
hälso- och sjukvårdspersonal om den potentiella effekten av skadligt inter-
netinnehåll och kommunikation vad gäller individer i riskzonen för själv-
mordshandlingar (Westerlund et al. 2012; Till och Niederkrotenthaler 2014; 
Mok et al. 2016a). 

Översikten visar även att suicidpreventiva forum och verktyg online ofta 
ger användarna möjlighet till anonymitet och konfidentialitet, vilket kan 
motverka hinder för hjälpsökande, såsom skam och stigma, och underlätta 
kommunikation och förtrolighet (Suler 2004; Carli et al. 2012). Att skriva 
inlägg kan ha en terapeutisk effekt och textbaserad kommunikation kan ge 
flexibilitet och en känsla av kontroll över hur mycket man vill avslöja om sin 
problematik (Lai et al. 2014). Suicidpreventiva hjälplinjer och chattar kan ge 
ett temporärt stöd till människor som befinner sig i en akut självmordskris, 
särskilt vad gäller unga sårbara individer som inte söker hjälp på annat sätt 
(Westerlund & Krysinska 2021). Men då självmordsprocesser oftast är kom-
plexa och utvecklas över tid (Sveticic & De Leo 2012) bör man inte förvänta 
sig att det begränsade stöd och den rådgivning som ges via chatt eller sms – 
ofta av volontärer – helt kan stoppa eller vända en självmordsprocess (Mok-
kenstorm et al. 2016; Sindahl et al. 2018). Istället bör syftet vara att minska 
den överhängande risken för självmord och att uppmuntra och hjälpa perso-
ner att söka mer långvarig rådgivning eller psykoterapi (Sindahl et al. 2018). 
Vidare har studier pekat på vikten av en tydligare anpassning till de hjälpsö-
kandes olika behov och preferenser och en relevant utbildning av volontärer 
och personal, samt att slutanvändare deltar i utvecklingen av dessa insatser 
(Jacobs et al. 2014; Reifels et al. 2018; Westerlund & Krysinska 2021). 

Vad gäller den sista frågeställningen om områden eller personer (mål-
grupper som är särskilt sårbara) som bör prioriteras i en kommande natio-
nell strategi, så har föreliggande forskningsöversikt haft ett särskilt fokus på 
unga internetanvändares suicidrelaterade kommunikation, vilket har upp-
märksammats och lyfts fram i översikten. Vad gäller specifikt unga suici-
dala individers internetanvändning visar studier att användare med allvarli-
gare suicidrisk och erfarenhet av tidigare suicidförsök i högre grad använder 
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internet i destruktiva syften och påverkas mer av negativ exponering av 
skadligt innehåll (Sueiki 2013; Padmanathan et al. 2018). De söker också mer 
frekvent efter potenta självmordsmetoder och faktainformation om ämnet 
och undviker webbplatser som innehåller preventiv information och kom-
munikation. Graden av suicidalitet verkar alltså påverka hur unga individer 
använder internet, vilket kan vara en angelägen och viktig kunskap för kli-
niker vid riskbedömning, samt vid planering av suicidpreventiva insatser 
(Biddle et al. 2018).  En forskningsöversikt visade också att suicidkluster är 
vanligare bland unga och att kommunikation på sociala medier kan driva 
spridningen av ”suicidsmitta” (Hawton et al. 2020). Å andra sidan framhålls 
även positiva möjligheter i ett flertal studier, exempelvis den lindring det 
kan innebära av att få kommunicera om detta smärtsamma ämne i ett onli-
ne-sammanhang som av många användare upplevs som tryggt, icke-dö-
mande och skyddat (Mok et al. 2016a, 2016b; Bell et al. 2017). Denna lindring 
verkar temporärt kunna minska graden av suicidalitet hos unga användare 
(Harris et al. 2009). 
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