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Anneli Silvén Hagström1 
 
 

Att bli ”sårad av livet” eller 
”inträngd i ett hörn” – 
Diskussioner om självmord i 
nutida Japan 
 
 

                                            
1 Anneli Silvén Hagström är doktorand i socialt arbete vid avdelningen för 
socialt arbete, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings uni-
versitet. För kommentarer på tidigare versioner av denna artikel tackar jag Els-
Marie Anbäcken, Ulla Forinder, Linus Hagström, Margareta Hydén, Gabriel 
Jonssson, Yvonne Sjöblom samt deltagarna vid avdelningen för socialt arbetes 
högre seminarium den 31 januari 2013. Jag vill rikta ett särskilt tack till Stif-
telsen för studier av japanskt samhällsliv för generöst stöd i samband med 
materialinsamlingen i Japan under 2012. Slutligen: ett varmt tack till Els-Marie 
Anbäcken, Ulla Forinder, Miwa Fuji och Katsunobu Kihara för viktiga bidrag 
till materialinsamlingen, samt till de intervjupersoner som presenteras i arti-
kelns metodavsnitt och som utgör några enskilda röster i frågan om självmord i 
Japan. 
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Inledning 
Japan är ett land som i likhet med Sverige arbetar för att minska 
sina höga självmordstal.2 Trots rankningen som nummer tre bland 
världens största ekonomier (efter USA och Kina) uppvisar Japan 
extrema och bland OECD- [Organization for Economic Coopera-
tion and Development] länderna (Ryssland borträknat) ledande 
siffror ifråga om självmord. Läget är sedan länge oförändrat och 
sedan 1998 tar över 30,000 japaner sitt liv varje år, d.v.s. 25/100, 
000 (Japan Ministry of Health, Labor, and Welfare 2011), jämfört 
med 19/100,000 i Sverige (Socialstyrelsen 2009). Yutaka Moto-
hashi, professor i folkhälsa vid Akita University, beläget i norra 
                                            
2 Termen självmord används om alla dödsfall, som direkt eller indirekt är 
resultatet av en handling, utförd av den avlidne, och vilken hon/han vet 
kommer att medföra detta resultat (Durkheim [1897] 2004).  
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Japan, där självmordstalen i perioder varit så höga som 71/100, 
000, uttryckte nyligen sin bestörtning över Japans situation i den 
medicinska tidskriften The Lancet (2012). Han framhöll där att de 
höga självmordstalen är ”en allvarsam och brådskande utmaning 
för det japanska samhället” (s. 1282). I japansk media – tv, tidnin-
gar och radio – rapporteras återkommande om självmord i olika 
grupper, och alltfler kritiska röster höjs ifråga om vem som bär 
ansvaret för dessa otaliga och till synes okontrollerade självmord. 
Kraven på skolor, övrig kommunal service och sjukvård ökar, lik-
som på politikerna att introducera mer effektiva självmordspre-
ventiva åtgärder. Gruppen närstående sörjande (efterlevande vux-
na barn och föräldrar) utgör en viktig aktör i det självmordspre-
ventiva arbetet – dels som politisk påtryckare och referensgrupp i 
självmordsfrågor på nationell nivå, dels genom en mängd ideella 
initiativ för att erbjuda stöd till självmordsnära individer och 
efterlevande familjemedlemmar. Forskningen om självmord och 
självmordsprevention har expanderat i Japan under de senaste tio 
åren och har bl.a. resulterat i nationella riktlinjer för suicidpreven-
tion (Basic Law on Suicide Countermeasures 2006). Sannolikt 
hänger denna ökning ihop med en förändrad syn på självmord. I 
ett land som tidigare har förhållit sig relativt tolerant i fråga om 
självmord uppfattas denna handling idag alltmer som ett socialt 
problem. Japan kan idag sägas befinna sig i ett läge mellan hopp 
och förtvivlan. Trots att det växande antalet initiativ för att före-
bygga självmord tyder på en beslutsamhet att vända trenden, är 
självmordstalen oförändrat höga. 
 Denna diskrepans mellan å ena sidan de uttalade ambitionerna 
och omfattande praktiska insatserna, å andra sidan resultaten – de 
stabilt höga självmordstalen – gör det angeläget att ställa frågan 
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om hur den diskursiva processen ser ut varigenom en viss typ av 
självmordspreventiva insatser sanktioneras på nationell nivå, 
eventuellt på bekostnad av andra konkurrerande perspektiv. 
Artikeln tar avstamp i denna övergripande fråga och fokuserar på 
hur självmord som handling diskuteras dels i det ”offentliga rum-
met”; genom rapportering i den engelskspråkiga dagstidningen The 
Japan Times samt genom vetenskapliga artiklar producerade vid 
japanska universitet och forskningsinstitut, dels i mer enskilda 
sammanhang genom intervjuer med forskare, professionella och 
efterlevande sörjande. De grundläggande antaganden3 om själv-
mord som handling vilka diskussionerna lutar sig emot kan för-
modas få konsekvenser på olika sätt – dels för den självmordsnära 
individens beslut att ta sitt liv, genom att självmordet ses som 
”lösning” på en viss sorts problem, vilket bidrar till förekomsten 
av självmord, dels för vilka insatser som diskuteras som ”lösnin-
gar” på Japans självmordsproblem. Artikelns övergripande syfte är 
att undersöka vilka lärdomar som går att dra av ”fallet Japan” när 
det handlar om hur kulturellt och socialt rotade föreställningar 
om självmord som handling kan tänkas få konsekvenser – för 
självmordsproblemets uppkomst och för vad som förstås som 
dess lösning, men ytterst också för hur det nutida Japan framställs. 
De frågor som artikeln mer specifikt ställer är:  
 

                                            
3 Grundläggande antaganden åsyftar här två olika aspekter – dels kulturellt och 
socialt präglade antaganden om självmord som ”lösning” på en viss sorts pro-
blem, vilka kan få konsekvenser för den självmordsnära individens handlande, 
dels antaganden, t.ex. med hänvisning till forskningsresultat, vilka ligger till 
grund för vad som beskrivs vara självmordsproblemets ”lösning” och därmed 
kan få konsekvenser för det självmordspreventiva arbetet. 
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- Hur diskuteras självmord i några olika sammanhang i Japan, 
genom rapportering i engelskspråkig dagspress och forsknings-
artiklar samt i intervjuer med forskare, professionella och efter-
levande sörjande?  
- Vilka grundläggande antaganden om självmord som social4 
och/eller individuell5 handling kommer till uttryck?  
- Vilka åtgärder diskuteras mer konkret som ”lösningar” för att 
minska antalet självmord? 
- Vilka diskussioner blir mest tongivande och vad kan det tänkas 
få för konsekvenser, t.ex. för vilka insatser som premieras från 
regeringshåll? 
 
Utgångspunkter 
Japan – ett land som förknippas med självmord 
Självmord som handling har historiskt sett tillskrivits en annan 
kulturell och social betydelse och status i Japan än i Sverige. Me-
dan självmord i Sverige fram till tidigt 1900-tal ansågs vara en för-
bjuden och syndig handling med kristendomens mått mätt, regle-
rad genom rättsliga och sociala påföljder – så som nekande av rät-
ten till en kyrklig begravning och utfrysning av sörjande familje-
medlemmar (Odén, Persson och Werner 1998), så har självmord i 
Japan historiskt ansetts vara en god död eller god handling. Själv-
mordet har inte sällan glorifieras och den döde hjälteförklarats – 
så som t.ex. den enskilde pilotens självuppoffrande i kampen för 

                                            
4 Förståelsen av självmord som social handling avser att kulturella och sociala 
omständigheter anges som utlösande faktorer till självmordshandlingen. 

5 Förståelsen av självmord som individuell handling avser att individens ”fria” 
vilja eller personliga karaktärsdrag, så som psykisk sjukdom, anges som utlö-
sande faktorer till självmordshandlingen. 
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nationen mot främmande makt i form av kamikaze (självmords-
attack genom flygning) och samurajens seppuku eller hara-kiri 
(självmord genom svärdsritual) (Fusé 1985). I Japan har självmord 
historiskt sett även sanktionerats som ett slags social konsekvens – 
som ”en väg ut” eller ett sätt att ”rädda sitt ansikte” undan skam-
men i särskilt prekära situationer. 
 I det nutida Japan har synen på självmord som en socialt 
accepterad handling radikalt kommit att förändras. Självmord ses 
idag tvärtom av många japaner som en dålig handling och som ett 
individuellt eller samhälleligt misslyckande. Nyheten om ett själv-
mord möts vanligtvis med chock och bestörtning och närstående 
sörjande beskriver till och med hur självmord som dödsorsak ut-
gör grund för stigmatisering6 (Kawano 2011). Sammantaget vittnar 
detta om att självmord nu snarast bryter mot samhällsnormen om 
”den goda döden”. Samtidigt hävdas i forskning att en tyst kultur 
av acceptans lever kvar genom en lägre tröskel för självmord i det 
enskilda fallet jämfört med andra kulturer, men också genom att 
vissa självmordsfenomen än idag beskrivs som socialt sanktione-
rade. Det senare gäller framförallt självmord till följd av ekonomi-
ska och politiska misslyckanden (inseki-jisatsu), där självmordet 
kulturellt förstås som ett sätt att ta ansvar för de olägenheter som 
har uppkommit. Hit räknas också de s.k. ”utvidgade självmord” 
varigenom ensamstående mödrar avslutar både sitt eget och sitt 

                                            
6 Stigmatisering utgör den sociala process varigenom ett attribut som är djupt 
misskrediterande förläggs till individen, vilket får som konsekvens att individen 
reduceras till att vara endast det som attributet symboliserar (Goffman [1963] 
2011). Det kan t.ex. vara ett ”karaktärsattribut” (ibid.) som i detta fall formas av 
omgivningens negativt laddade föreställningar om självmord som individuell 
handling. 
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barns liv (boshi-shinjū). Handlingen säkerställer att barnet inte 
lämnas kvar till andra vårdgivare, vilka ur samhällets ögon aldrig 
kan ersätta en mors omsorg (Iga 1996; Takahashi 1997). På natio-
nell nivå adresseras dock det ökade antalet självmord sedan 1998 
som ett mått på japanernas omfattande ohälsa och som ett akut 
socialt problem, som behöver motverkas genom förebyggande 
insatser utvecklade i samarbete mellan olika samhällsprofessioner 
– inte minst forskare och praktiker på området.  
 Artikeln tar sin utgångspunkt i synen på Japan som en nation 
som både historiskt och i nutid är starkt förknippad med själv-
mord. Även om Japan är ett land som kulturellt i många avseen-
den skiljer sig från Sverige, bl.a. i synen på självmord, så är arti-
kelns intention i första hand inte att studera Japan som ”det 
annorlunda” eller ”den andre” i relation till det välbekanta Sverige. 
Snarare riktas artikelns fokus mot de beröringspunkter som hand-
lar om hur vi människor ständigt är upptagna av att kommunicera 
våra perspektiv och erfarenheter till varandra i olika sociala sam-
manhang. Artikelns intresse blir då inte att jämföra Japan och 
Sverige, t.ex. ifråga om hur självmord uppkommer eller förebyggs, 
utan snarare ett intresse för hur olika aktörers ”prat” om självmord 
i praktiken (re)konstruerar ”självmordet” som handling och 
”socialt problem”, liksom dess ”lösning”, men också den nationella 
självbilden – det ”nutida Japan” – i skenet av de alarmerande 
självmordstalen. 
  
Självmord som handling – social avvikelse och fingervisare om 
individens relation till samhället 
Att självmord som handling har en social särställning framgår av 
både japansk och internationell forskning av efterlevandes sorg 
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(Cerel 2009; Kawano 2011). Sorgereaktionerna efter ett självmord 
har visat sig särskilt komplicerade med en allvarligt förhöjd risk 
för stigmatisering och social isolering (eller uteslutning) samt för 
psykisk ohälsa med självmord som utgång – särskilt bland efter-
levande barn (ibid.) – jämfört både med sorg efter mer naturliga 
dödsorsaker och andra plötsliga och våldsamma dödsfall (Wilcox 
m.fl. 2010). En ingång till att förstå hur dessa risker för socialt 
utanförskap och psykisk ohälsa uppkommer eller konstrueras är 
att studera självmordet som social handling. Självmordet kan här 
förstås som social handling på två sätt: För det första, som indivi-
dens respons7 på en av henne/honom upplevd ohållbar social 
situation, där inga andra utvägar tycks möjliga (t.ex. stöd och hjälp 
inom det sociala nätverket); för det andra, som kommunikativ 
signal i ett socialt samspel mellan individen och hennes/hans 
omgivning (om än inte alltid en medveten sådan från individens 
sida), vilken omgivningen i sin tur kan respondera olika på. Dessa 
båda responser – självmordshandlingen och de reaktioner som 
handlingen ger upphov till (bl.a. sorgen hos närstående) – kan 
sammantaget säga något väsentligt om det sammanhang inom 
vilket självmordet äger rum, t.ex. familj, socialt nätverk och sam-
hälle. Perspektivet motiverar varför artikeln även inkluderar efter-
levandes sorg. Genom att ta del av sörjandes och forskares 
beskrivningar av det sociala nätverkets responser i anslutning till 
ett självmord blir också konsekvenserna av självmordshandlingens 

                                            
7 Respons avser kulturellt och historiskt skapade handlingar som uttrycker 
övertygelser, attityder och idéer, vilka frodas runt bestående religiösa, politiska 
och sociala institutioner (Kantor 1929). Respons kan då avse självmordshand-
lingen som ”lösning” på ett visst slags problem, men också de reaktioner (hos 
andra) som denna handling ger upphov till. 
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kulturella och sociala innebörder synliga. 
 I sin uppmärksammade studie Självmordet hävdade den fran-
ske sociologen Emile Durkheim ([1897] 2004) självmordets sär-
ställning som ett ”extremfall” varigenom individen definitivt väljer 
att bryta med det samhälle som hon/han tidigare har varit en del 
av. Durkheims för sin tid revolutionerande studier baserades på 
jämförelser av självmordsstatistik mellan olika länder, och ligger 
till grund för en allmän och än idag vedertagen teori om rela-
tionen mellan individ och samhälle – eller mellan det individuella 
och det kollektiva. Enligt denna teori klassificeras olika samhällen 
utifrån en skala bestående av två diametralt motsatta ändpoler: 
altruism, där individen uppvisar extrem konformism, genom att 
de egna handlingarna och föreställningarna helt överensstämmer 
med den grupp man tillhör; och egoism, som motsvarar en form 
av extrem individualism, genom att de egna handlingarna och 
föreställningarna skiljer sig från den grupp man tillhör. Durkheim 
beskriver båda positionerna – d.v.s. både att tvingas vara lik andra 
och att vara helt annorlunda – som problematiska, och de leder 
ytterst till att antingen individen eller samhället förintas. Ett 
uttryck för det tidigare är vad Durkheim betecknar som altruis-
tiskt eller egoistiskt självmord. Det ideala är då för ett samhälle 
att befinna sig mellan dessa poler, men även i detta ”mellan-
område” förklarar Durkheim kan relationen mellan individ och 
samhälle bli problematisk. Relationen kan vara antingen normal, 
på så sätt att individen påverkas på ett förväntat (”normalt”) sätt 
av en s.k. ”fattigdomskris” – varigenom individen berövas de belö-
ningar som hon/han vant sig vid eller arbetat för, vilket kan för-
anleda självmord, eller anomisk; genom att individen till följd av 
en s.k. ”rikedomskris” inte får sina behov tillgodosedda utifrån att 
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den allmänna anspråksnivån har höjts, vilket kan leda till själv-
mord. Den anomiska situationen förklaras här som särskilt intres-
sant genom att den påvisar att mänskliga behov av lycka, sociala 
belöningar och status inte har någon naturlig mättnadspunkt. 
 Durkheims forskning utgör en teoretisk ingång till ämnet för 
artikeln. Teorierna har samtidigt vunnit stort gehör och tillämpas 
än idag inom både självmords- och samhällsforskning över hela 
världen (i Japan har hans teorier bl.a. översatts av Toyomasa Fusé 
1997). Därmed är det rimligt att anta att Durkheims teorier skulle 
kunna återfinnas i det studerade diskussionsmaterialet, i någon 
form. Det är dock viktigt att poängtera att artikeln inte har Durk-
heims teorier som utgångspunkt för att i deduktiv8 anda studera 
hur det japanska samhället kan klassificeras utifrån dessa. Snarare 
kan Durkheims teorier bli aktuella som ett analytiskt redskap för 
att studera om och i så fall hur de diskussioner som artikeln tar 
del av relaterar till Durkheims teorier om relationen mellan indi-
vid och samhälle, vilket snarare påvisar en abduktiv9 forsknings-
ansats för artikeln. 
 

                                            
8 Deduktiva studier genererar logiskt nödvändiga slutledningar genom att de 
bygger på eller verifierar de teoretiska förutsättningar som ställs upp för stu-
dien (Sohlberg och Sohlberg 1991). 

9 Abduktiva slutledningar går utöver vad som gäller för sluledningar i snäv 
logisk bemärkelse och handlar snarare om att formulera de villkor som kan 
tänkas gälla för att observationen skall vara begriplig (Sohlberg och Sohlberg 
1991). 
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Socialkonstruktionism – eller hur självmord konstrueras som ett 
socialt problem 
Artikeln utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv (Ber-
ger och Luckmann [1966] 1989) på så vis att både vad som anses 
vara ”kunskap” och vad som anses vara ”verkligt” förstås som 
socialt betingat (”kunskapens sociologi”) – olika från individ till 
individ, och samhälle till samhälle. Frågan behöver därför alltid 
ställas vilken kunskap som blir socialt etablerad som verklighet. 
De nordamerikanska sociologerna Malcolm Spector och John I 
Kitsuses (2001) teori får här en central roll genom att ”sociala 
problem” förklaras vara resultatet av att individer eller grupper 
uttalar sig om vad som uppfattas som oönskade, orättvisa och 
omoraliska förhållanden, vilka följaktligen behöver åtgärdas. Detta 
innebär att varje anspråk på vad som ”är” ett socialt problem i 
själva verket kan komma att konstruera ett socialt problem, 
genom den uppmärksamhet som ett sådant anspråk väcker. 
Artikeln är därför inte inriktad på att studera sociala missför-
hållanden, utan snarare på hur processen av interaktion mellan 
olika anspråksgivare ser ut, liksom vilka sociala förhållanden som 
framställs som oönskade. I likhet med den amerikanske socio-
logen Joel Bests (2003) teori utgår artikeln ifrån att den sociala 
kontexten får en alldeles särskild betydelse vid ett ”socialt pro-
blems” tillblivelse. Det är nämligen inte bara subjektiva tolkningar 
som har betydelse, utan sociala faktorer spelar en helt central roll 
i den process där vissa situationer uppfattas som sociala problem, 
medan andra inte gör det. Best beskriver allmänheten som den 
”publik” mot vilka anspråksgivarna framställer olika sociala pro-
blem, t.ex. i form av statistiska rapporter, där publikens gehör ger 
definitionen av det sociala problemet dess legitimitet. Statistiska 
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rapporter menar Best generellt har en tendens att mottas okritiskt 
– som ”sanningar” svart på vitt – av media och allmänhet, vilket 
bidrar till att de problem som framställs tas på allvar och följs av 
aktivitet. Därmed utgör statistik också ett maktmedel i ”kampen” 
om vilka sociala problem som vinner legitimitet och premieras 
framför andra. 
 Artikeln har även en narrativ utgångspunkt genom att ana-
lysen av diskussionerna särskilt inriktas mot att återge de berättel-
ser om självmord i Japan som återfinns i materialet, alternativt 
genom att rekonstruera de övergripande berättelser som enskilda 
uttalanden i den offentliga debatten utgör en del av, och som 
syftar till att mobilisera andra (få med sig ”publiken”) och skapa 
en känsla av samhörighet på gruppnivå (Kohler Riessman 2008). 
Diskussionerna utgör här den ”narrativa plattformen” för erfaren-
hetsutbyte och meningsskapande ifråga om hur självmord kan 
förstås som en social och/eller en individuell handling. De berät-
telser som framställs antas vidare fungera identitetsskapande både 
på individ och samhälls- (grupp-) nivå. I likhet med den ameri-
kanska sociologen Margaret Somers (1994) teori kan de officiella 
narrativ som skapas i media, genom s.k. ”experthistorier”, komma 
att fungera konstruerande av en s.k. nationell identitet, medan de 
ontologiska narrativ som framträder i diskussioner på individnivå 
kan förstås som enskilda aktörers försök till meningsskapande 
som led i en identitetsprocess, vilken innehåller aspekter av både 
individ och samhälle – bl.a. utifrån frågan: ”vem är jag utifrån det 
samhälle som jag lever i?”. Identitet förstås inte här som en essen-
tiell eller fixerad identitet, utan snarare som en multipelt sam-
mansatt och ständigt föränderlig identitet – ett ”mångfaldens själv” 
– vilken kommer till uttryck och skapas genom de olika positio-
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ner som vi intar; i de sociala situationer som vi möter, och genom 
de berättelser som vi skapar om oss själva och vår omvärld 
(Davies och Harré 1990). 
 Artikeln intresserar sig med utgångspunkt i dessa teorier för 
hur självmord skrivs fram som just ett socialt problem i Japan – 
dels hur självmordshandlingen som sådan beskrivs utgöra ett 
problem, och dels hur de problem eller bakomliggande faktorer 
vilka självmordshandlingen antas respondera som ”lösning” på 
beskrivs. Ett särskilt intresse ligger i att urskilja hur individer kate-
goriseras (t.ex. utifrån ålder och kön) samt om vissa kategorier 
blir mer synliga som målgrupp för självmordspreventiva insatser 
än andra, liksom vilka definitioner av självmord som socialt pro-
blem som blir mest tongivande. Genom att artikeln innehåller 
både officiella och mer enskilda, eller till och med personliga, 
berättelser tillåts även en analys av hur olika berättelsematerial, 
och eventuellt även olika bilder av det nutida Japan, förhåller sig 
till varandra. 
 
Metod 
Materialet till artikeln har samlats in i Japan under sex månader i 
januari–juli 2012. Urvalet har styrts av målsättningen att fånga 
några centrala, men samtidigt sinsemellan skilda, kontexter där 
självmord diskuteras. Materialet består dels av texter – rapporte-
ring i engelskspråkig dagspress och vetenskapliga artiklar – dels av 
intervjuer med utvalda nyckelpersoner. Textmaterialet har häm-
tats ifrån två etablerade arenor i det ”offentliga rummet” i Japan, 
vilka därmed kan tänkas få politiska konsekvenser; i det första 
fallet en liberal engelskspråkig dagstidning, The Japan Times, där 
materialet består av ledarartiklar, nyhetsartiklar och debattarti-
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klar; i det andra fallet ett vetenskapligt sammanhang där själv-
mord analyseras i tidskriftsartiklar. Materialet kan till viss del för-
väntas innehålla likvärdig information, genom dagstidningens 
nyhetsförmedling av forskningsresultat, men kan också skilja sig åt 
genom författarnas olika utgångspunkter som journalister (sam-
hällskritiker) respektive forskare. Intervjuerna syftar till att erbju-
da fördjupande eller kompletterande perspektiv till textmateria-
let, genom att det utgör mer enskilda kontexter där forskare, pro-
fessionella och sörjande efterlevande kommer till tals. Intervju-
materialet är till skillnad från textmaterialet huvudsakligen 
japanskspråkigt. 
 Insamlingen av textmaterialet inleddes med en systematisk 
sökning efter vetenskapliga artiklar i olika databaser via sökpro-
grammet Academic Search Premier. Sökord som har använts var 
”sucide” AND ”Japan” och ”suicide” AND ”prevention” AND 
”Japan”. Nya artiklar har även identifierats genom en s.k. snöbolls-
effekt via referensförteckning i lästa artiklar. Ett urval har därefter 
gjorts utifrån följande kriterier: artiklarna ska (1) ha en förkla-
rande ansats till självmord som handling; och/eller (2) vara inrik-
tade på att studera särskilda självmordsfenomen; och/eller (3) s.k. 
sårbara grupper; och/eller (4) riskfaktorer; och/eller (5) själv-
mordspreventiva strategier. Artiklarna ska även vara skrivna av 
forskare knutna till japanska universitet och forskningsinstitut, 
samt tidsmässigt behandla självmord i Japan i relativ nutid 
(huvudsakligen 2000-talet). I några fall är artiklar skriva i sam-
arbete med forskare anknutna till utländska forskningsmiljöer. 
 Det slutliga textmaterialet består av 43 vetenskapliga artiklar 
fördelade på olika områden utifrån tidskriftstillhörighet: psykiatri 
(15), folkhälsa (7), ekonomi (5), socialmedicin (8), socialvetenskap 
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(2), allmänmedicin (2), omvårdnad (1) och suicidologi (3). 17 arti-
klar i den engelskspråkiga dagstidningen The Japan Times från 
perioden januari till september 2012 (under artikelförfattarens vis-
telse i Japan) har inkluderats i materialet. Artiklarna i The Japan 
Times har inte följt andra urvalskriterier än att de diskuterar själv-
mord i någon form samt är publicerade under studietiden. Härut-
över har litteratur som refererats till i vetenskapliga artiklar och i 
intervjuer som kan öka förståelsen för kulturella aspekter av själv-
mord i Japan inkluderats. 
 Sammanlagt har fem narrativt strukturerade intervjuer 
genomförts. I valet av intervjupersoner har målsättningen varit att 
dessa skall representera några olika röster och på så vis bidra med 
skilda perspektiv på frågan om självmord i Japan. Intervjuperso-
nerna är Hiroshi Kuranishi psykolog och sorgeforskare vid Kyoto 
Bunkyo University, Kyoto; Takeshi Okura, efterlevande barn och 
doktorand i socialt arbete, Doshisha University, Kyoto; Terumi 
Okaku, efterlevande barn och volontär, Tokyo; Miwa Fuji, pro-
fessor i socialt arbete vid Kwansei Gakuin University, Kobe; samt 
Hitomi Imamura, doktorand i suicidpre-vention, Kwansei Gakuin 
University, Kobe. Av intervjuerna har tre tolkats från japanska till 
engelska medan två har genomförts på engelska. Den narrativa 
struktureringen av intervjuerna har inneburit att intervjuperso-
nerna har fått berätta relativt fritt om sina personliga och/eller 
arbetsrelaterade erfarenheter. Den centrala frågan i intervjuerna 
har varit hur man vill beskriva självmord som handling i Japan. 
Intervjuerna har tidsmässigt varierat mellan 45 och 90 minuter. 
 En begränsning i textmaterialet är att endast artiklar och litte-
ratur på engelska har inkluderats (utifrån att artikelförfattaren 
inte är japanskspråkig). Det innebär att den diskussion om själv-
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mord i Japan som artikeln tar del av särskilt riktar sig mot en 
läsgrupp i väst, på gott och ont. Man kan här förstå den diskussion 
som äger rum som ett slags framställande (performance) av 
japansk självbild i denna fråga i relation till någon annan (”the 
other”). Därmed görs också en anpassning av budskapen till en 
läsgrupp utanför samhället. Samtidigt kanske ett västerländskt 
forum kan fungera som en mer oladdad arena, vilken underlättar 
en introduktion av tabubelagda och svåra teman till en diskussion 
som även de inhemska läsarna kan ta del av – t.ex. politiker och 
beslutfattare som är angelägna om hur Japan framställs interna-
tionellt. I det senare fallet kan diskussionen i engelskspråkig press 
snarast syfta till att skapa en inhemsk debatt i frågor där detta 
saknas. Det är dock inte möjligt att inom ramen för denna artikel 
studera hur en sådan anpassning har sett ut, t.ex. genom jämfö-
relser mellan japanskspråkiga och engelskspråkiga tidskrifter. 
Intervjuerna har dock fyllt funktionen att komplettera en even-
tuellt västvinklad offentlig bild. Genom att intervjuerna i de flesta 
fall har varit japanspråkiga har intervjupersoner som annars inte 
kunnat göra sig hörda internationellt kunnat tala fritt på sitt 
modersmål. Det går dock inte att bortse ifrån att även dessa 
diskussioner har riktats mot artikelförfattaren som västerländsk 
forskare. 
 Analysen av text- och intervjumaterial har följt samma meto-
dologiska principer och utgår ifrån en kombination av tematisk 
innehållsanalys och narrativ analys (Kohler Riessman 2008). Syftet 
har varit att ta reda på vad man diskuterar och hur man disku-
terar självmord i Japan med ett särskilt fokus på att urskilja de 
grundläggande antaganden om självmord som diskussionerna 
utgår ifrån. I ett första steg har varje artikel och intervju behand-
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lats som enskilda ”case” (enheter), inom vilka centrala teman har 
identifierats. När samtliga case har tematiserats har i ett andra steg 
hela materialet analyserats och kategoriserats utifrån identifierade 
teman. På så vis har mönster och variationer i materialet blivit 
tydliga. Några teman har återkommit i flera sammanhang och 
dominerat diskussionen om självmord, medan andra teman varit 
mer perifera eller avvikande. I ett tredje steg har en narrativ ana-
lys av berättelsematerial som relaterar till de teman som domine-
rar eller avviker måttligt eller extremt från det sammantagna 
materialet genomförts. Den narrativa analysen syftar dels till att 
rekonstruera de övergripande berättelser om självmord, vilka de 
enskilda rapporterna i den offentliga diskussionen (The Japan 
Times och vetenskapliga artiklar) utgör en del av, och där min 
egen ”röst” till övervägande del blir den ”berättande”; dels till att 
redogöra för mer sammanhållna narrativ, framförallt i de enskilda 
intervjuerna, men även i mer argumenterande textavsnitt, där 
berättarrösterna utgörs av de intervjuade och artikelförfattarna 
själva. I ett fjärde och sista steg har relevanta teorier använts för 
att fördjupa analysen. 
 
Resultat 
Diskussionen i engelskspråkig dagspress 
Analysen av den diskussion som har förts om självmord i The 
Japan Times visar att centrala teman där är: (1) de alarmerande 
höga självmordstalen med rapportering av statistik; (2) särskilda 
självmordsfenomen (”självmordsskogarna” och självmord efter 
mobbning); (3) aspekter av (icke-) hanteringen av psykiska sjuk-
domar i samhället; (4) självmordspreventiva strategier; samt (5) 
rättsliga påföljder i anslutning till självmord. Det sistnämnda 
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temat har under den tid som studien genomförts fått ovanligt stor 
uppmärksamhet. Ett s.k. prejudicerande fall med en 13-årig pojke 
som pressats till självmord genom mobbning har rapporterats om 
återkommande, med särskilt fokus på frågan om socialt och 
juridiskt ansvar. 
 I materialet beskrivs generellt självmord som en social snarare 
än en individuell handling. Det görs med utgångspunkt i två 
grundläggande antaganden: för det första, att sociala omständlig-
heter frambringar eller rent av framtvingar självmordshandlingen 
(framför t.ex. antaganden om att individuella karaktärsdrag påver-
kar självmordsbenägenheten, eller att självmordet är ett resultat 
av den enskildes val att ta sitt liv); för det andra, att självmords-
handlingen kan förhindras genom sociala insatser – så som stöd 
från socialt nätverk och samhälle. Huvudsakligen dominerar ett 
”sårbara grupper”-perspektiv i diskussionen kopplat till ett livs-
loppsperspektiv, där vissa livsfaser antas vara mer utsatta för 
påfrestning än andra. De grupper som omnämns är ”de unga” (15–
30 år), ”de äldre” (över 65 år) samt ”kvinnor” och ”män” (i ung 
vuxen-, medel- och övre medelålder eller ”ålderlösa”) (The Japan 
Times 12 jan 2012; 8 feb 2012; 12 feb 2012; 14 maj 2012; 12 juni 
2012; 4 aug 2012; 12 sept 2012) – vilket sammantaget spänner över 
nästan hela Japans befolkning. I ett par artiklar (12 feb 2012; 2 maj 
2012) beskrivs depression just som en ”folksjukdom” som blyg-
samt räknat ”drabbar en av fem japaner”, och självmordstankar 
som något så vanligt förekommande som hos var fjärde japan.  
 Rubriker som ”The suicides top 30 000 for 14th straight year” 
(12 jan 2012) och ”Suicides among Japanese students hit record 
level in 2011” (12 sept 2012) signalerar att situationen med de höga 
självmordstalen måste ses som ett akut socialt problem som 
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kräver ett ökat erkännande – t.ex. genom ett mer handlingskraf-
tigt agerande på politiskt nivå. ”Society as a whole needs to take a 
serious view of the fact that nearly 80 people kill themselves 
every day in Japan” (4 aug 2012). Artiklarna i diskussionen har 
likartad utformning, genom en inledande informativ del som kan 
tänkas syfta till upplysning och kanske opinionsbildning bland en 
bredare allmänhet, och en i flera fall avslutande del med en syrlig 
udd riktad mot personer i maktposition som inte har gjort till-
räckligt: ”To close the eyes for people who are in need of 
immediate treatment and care is to risk their lives” (12 feb 2012). 
Beslutsfattare uppmanas att se individerna bakom statistiken och 
intressera sig för deras behov: ”We need to meet [people’s] 
multiple needs to help the ones who feel cornered to choose a 
path to live” (12 jan 2012). 
 Utifrån den köns- och ålderskategorisering som dominerar i 
materialet framställs självmord som respons på olika slags sociala 
problem – framförallt arbetslöshet, mobbning, skilsmässa och 
social isolering. Det övergripande problem som självmordshand-
lingar i samtliga kategorier antas respondera på, om än outtalat, är 
social exklusion i någon form. Individen som tar sitt liv beskrivs 
till följd av olika yttre händelser ha förflyttats från en position av 
att ha varit inkluderad, d.v.s. en fullvärdig medlem och deltagare i 
ett socialt nätverk, t.ex. familjen/arbetsplatsen/studieplatsen, till 
att ha exkluderats, till följd av t.ex. skilsmässa/ arbetslöshet/ 
mobbning. Alternativt beskrivs individen befinna sig i en mer 
stabil utanförposition genom bristande tillgång till stöd inom det 
sociala nätverk som hon eller han tillhör, t.ex. på grund av kul-
turellt präglade förväntningar och traditionella könsroller.  
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I fallet med ”de unga” förklaras självmordshandlingen vanligtvis 
som en respons på mobbning eller arbetslöshet. I diskussionen 
lyfts en oroande utveckling fram att såväl mobbning, som själv-
mord bland ungdomar i grundskola och gymnasium, har ökat i 
Japan. (8 feb 2012; 12 sept 2012). Både när det handlar om mobb-
ning och arbetslöshet så beskrivs ungdomen ha hamnat i en utan-
förposition i relation till sina jämnåriga eller till samhället i stort. 
Fallet med den mobbade 13-årige pojke som hoppade mot sin 
död från en skolbyggnad, efter att vid upprepade tillfällen ha tvin-
gats av sina mobbare att träna sig i att genomföra sitt självmord, 
dominerar diskussionen om självmord i The Japan Times: ”The 
suicide has snowballed into a national scandal!” (12 juli 2012; jfr. 7 
juli 2012). Nyhetsrapporteringen visar hur självmordsoffret och 
hans familj har vunnit social och juridisk upprättelse: ”At this 
point, the city is prepared to admit a causal link between the 
bullying and the suicide” (18 juli 2012; jfr. 20 juli 2012). ”We [the 
city] apologize for the trouble we [have] caused to the victim’s 
family and to the victim himself, who had to choose death as he 
stood on the brink of despair, because [the] probe by the school 
and the municipal board of education (into the bullying) were 
insufficient” (26 juli 2012). Händelsen har fått politiska konse-
kvenser på så sätt att mobbning med ny kraft diskuteras som ett 
viktigt självmordsförebyggande område i Japan, och i dess köl-
vatten rapporteras det om fler fall (17 aug 2012). Detta visar att 
den mediala diskussionen om självmord kan vara inflytelserik och 
lämna avtryck i det självmordspreventiva arbetet.  
 Även problemet med unga arbetslösa som en särskilt sårbar 
grupp för självmord omnämns som växande och kritiskt: ”Japa-
nese society is facing a crisis […] An increasing number of people 
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aged 15 to 39 killed themselves because they could not find work” 
(4 aug 2012). De osäkra anställningsförhållandena lyfts fram som 
en bidragande orsak, i motsats till tidigare ofta livstidslånga 
anställningar, med betoning på de sociala relationernas betydelse: 
”The outcome probably reflects the difficulty of finding jobs amid 
the economic slump, the increase in non regular employees and 
weak personal relations” (2 maj 2012; jfr. 9 juni 2012). Att 
regeringens självmordspreventiva insatser har svårt att omfatta de 
självmord som antas bero på arbetslöshet, framgår av ett uttalan-
de från en regeringsrepresentant: ”It is difficult to take sufficient 
measures to prevent suicides caused by job-hunting failures, 
because these are brought about by economic factors, such as a 
deterioration in the job market and an increase in non regular 
employment” (14 maj 2012).  
 ”Männen” beskrivs i The Japan Times som särskilt sårbara vid 
en skilsmässa eller vid en makas bortgång. Framförallt diskuteras 
ensamstående pappors situation. Tomoyuki Katayama, grundaren 
av den landsövergripande organisationen ”Single fathers of Japan”, 
kommer till tals i en artikel. Han redogör för hur han efter ett 
telefonsamtal beslutade sig för att organisera ensamstående 
pappor politiskt för att uppmärksamma deras situation i Japan: 
”He [the father] said he was unable to juggle child-rearing and his 
demanding job, so he quit. But he couldn’t find another job 
because prospective employers didn’t think a single dad with a 
toddler was a safe bet” (12 juni 2012). När Katayama mötte 
pappan hade han gjort slut på allt sitt sparande och höll på att bli 
vräkt från sin bostad: ”His dilemma: Should he kill only himself? 
Or would it make more sense to take his child along with him?” 
(ibid.). Diskussionen framhåller den stigmatisering och de prakti-
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ska problem som man menar förknippas med att vara ensam-
stående pappa i Japan idag. Katayama avslutar: ”What we really 
need is a safety net that stops single fathers from falling into a 
bottomless pit” (ibid.). 
 När det handlar om ”kvinnorna” så beskrivs yngre kvinnor (i 
20 till 30-årsåldern) som särskilt sårbara för s.k. ”copycat själv-
mord” (12 jan 2012). Bl.a. såg man en kraftig ökning i själv-
mordsstatistiken bland unga kvinnor efter en kvinnlig tv-profils 
självmord våren 2011. I en debattartikel problematiseras att kvin-
nors problem inte synliggörs på samma sätt som manliga arbets-
relaterade problem:  
 

”There has been an overemphasis in this country on male problems based 
on the stresses and strains of employment. Japanese women are traditio-
nally to grin and bear their suffering and not overburden others with their 
personal problems. Don’t nag. Don’t whinge. Just pull yourself together, 
sigh a big sigh and get on with your tasks!” (12 feb 2012).  

 

Artikelförfattaren gör gällande att japaner i allmänhet och 
kvinnor i synnerhet strävar efter att hålla personliga problem och 
lidanden för sig själva, vilket gör det särskilt svårt att upptäcka 
och behandla allvarliga depressionstillstånd: ”Depression is the big 
gorilla on the basketball court, the one that’s stealing the ball but 
isn’t seen because everyone is wilfully looking the other way” 
(ibid.). Fenomenet beskrivs som ett kulturellt rotat beteende av 
att ”sticka huvudet i sanden”:  
 

”The abiding societal postulate is: Keep it to yourself (KITY). In fact, this 
principle is applicable to the appearance of many social ills. If you don’t 
ask and you don’t tell, then it’s as if through such deceptions the problem 
will somehow slip below the tatami [mat] and disappear from sight” 
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(ibid.).  

 
Antagandet att problemen försvinner om de inte talas om 
beskrivs härstamma ur en rädsla för att orsaka disharmoni:  
 

”Whether you analyse this national trait as coming from an ancient 
Buddhist notion according to which victims and their families are ’respon-
sible’ for a blight, or simply as a factor of garden-variety prejudice against 
anything smacking of ’abnormality’, this society has long stigmatized 
anyone who might put a blot on the veneer of decorous harmony […] The 
working precept here is stigmatization, if you stigmatize someone in their 
millieu, they generally go away and hide (or die)” (ibid.).  

 
Den lösning på självmordsproblemet, och framtida uppgift för 
Japan, som skrivs fram i artikeln är att normalisera depressions-
sjukdom. ”KITY” eller normen om att hålla sina problem för sig 
själv, utgör ett grundläggande antagande om hur depressionstill-
stånd uppkommer, förvärras och leder till självmord, men också 
om varför depressionstillstånd inte upptäcks i tid. ”Hotet” mot 
japaners psykiska hälsa framställs här ytterst som individers 
oförmåga att tala med sin omgivning (familj, vänner, sjukvård) om 
sina problem – en oförmåga som förstås som resultatet av kultu-
rella förväntningar. Ett exempel som kan tänkas illustrera den 
föreslagna lösningen presenteras i en annan artikel, i form av en 
nationell enkätundersökning, som visar hur ungdomar med själv-
mordstankar blivit ”fria” från sina tankar, genom att använda stra-
tegier som just bryter mot KITY – som att berätta om sina tankar 
för familj, vänner, arbetskamrater eller andra närstående personer 
(4 maj 2012). 
 ”De äldre” diskuteras i mer begränsad utsträckning, men 
identifieras som en särskilt sårbar grupp för depression och själv-
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mord i de statistiska rapporter som The Japan Times redogör för 
(12 feb 2012; 4 aug 2012). Äldre beskrivs ha särskilt svårt att söka 
stöd och hjälp både från sitt sociala nätverk och från professio-
nella instanser, samtidigt som de i högre utsträckning än andra 
åldersgrupper beskrivs drabbas av fysiska åkommor och depres-
sion (ibid.). Även okunskapen inom primärvården framhålls som 
en riskfaktor för självmord – särskilt bland äldre – utifrån allmän-
läkares svårigheter att identifiera somatiska problem som symp-
tom på depression: ”The recognition of depression at the primary-
care level is inadequate. General practitioners are not sufficiently 
trained to recognize depression. They too often attribute symp-
toms to other illnesses” (12 feb 2012). 
 De s.k. ”självmordsskogarna” återfinns i diskussionen och är för 
övrigt ett fenomen som bevakas med återkommande rapportering 
i japansk media, inte minst genom tv-dokumentärer. Här beskrivs 
hur den täta urskogen Aokigahara Jukai (Sea of trees) på stelnad 
lava nordväst om berget Fuji har blivit känd för sin ”magnetiska 
kraft” på människor som vill ta sitt liv (9 maj 2012). Lokala invå-
nare som kommer till tals i artikeln säger att de försöker förhindra 
självmord – genom att prata med personer som ter sig själv-
mordsnära – med stora svårigheter att ”nå fram i tid” då den 4000 
hektar stora skogen är lättillgänglig för fotgängare och svåröver-
skådlig. En skylt skall vara uppsatt av den lokala polisen vid en av 
ingångarna till skogen med orden:  
 

”Life is a precious gift from your parents. Please do not worry on your own. 
Talk to us[!]” (ibid.). Några invånare uttrycker sin frustration: ”The conse-
cutive worst record for Yamanashi Prefecture is a result of weak support. 
The government is hardly aware that supporting those people socially 
cornered will lead to saving lives” (ibid.).  



 
 

97 

Vad man efterfrågar är stödinsatser på plats: “They should set up 
a consultation post like an asylum where people can take tempo-
rary refuge” (ibid.). 
 När det handlar om självmordsprevention, så framhålls i The 
Japan Times att detta arbete måste breddas från psykiatri till att 
också omfatta mångfacetterade och strukturella problem så som 
t.ex. arbetslöshet och skuldsättning (12 jan 2012). Flera av artik-
larna (framförallt debattartiklarna) ifrågasätter den japanska sam-
hällsordningen och vädrar ytterst en kritik som handlar om att det 
japanska samhället inte är anpassat efter människors behov. Själv-
mordsfrågan beskrivs som mångfacetterad och lösningen – att för-
ändra Japan till ett samhälle som värnar den enskilde individen, 
inte bara genom att arbeta emot kulturella föreställningar så som 
KITY, utan också genom att skapa ett socialt skyddsnät för livets 
inbyggda sårbarheter – kräver samarbete mellan många olika 
aktörer:  
 

”The central and local governments and the private sector must come up 
with new, more effective ideas and make strenuous efforts to realize the 
ideal that forms the foundation of the basic law to cope with the suicide 
issue: The creation of a society in which people can live a healthy and 
purposeful life” (4 aug 2012).  

 
Det amerikanska konsultföretaget McKinsey talar om att Japan 
”bjuder in” till ”ekonomiskt självmord” genom vidmakthållandet 
av en traditionell och patriarkal samhällsordning. För att stå sig i 
den internationella konkurrensen måste Japan, menar man ”öppna 
dörren för kvinnor, invandrare och olikhet” (2 maj 2012). Intres-
sant nog är de faktorer som skrivs fram som lösning på den över-
hängande risken för ett nationellt ekonomiskt självmord iögon-
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fallande lika de faktorer som också diskuteras som lösning på 
självmordsproblemet på individnivå i Japan.  
 
Diskussionen i vetenskapliga artiklar 
Analysen av den diskussion om självmord i Japan som har förts i 
vetenskapliga artiklar, under framförallt 2000-talet, visar att några 
diskurser dominerar framför andra. Diskussionen liknar den i The 
Japan Times på så vis att den utgår ifrån ett ”sårbara grupper”-
perspektiv, där vissa individer eller grupper antas vara mer utsatta 
och i högre grad riskerar att begå självmord än ändra. Även här 
återfinns en viss ålderskategorisering, men de grupper som har 
identifierats som sårbara skiljer sig åt. Medan The Japan Times 
rapporterar om självmord i alla grupper, men särskilt problemati-
serar självmord bland unga, kvinnor och ensamstående pappor, så 
domineras diskussionen i de vetenskapliga artiklarna huvudsak-
ligen av självmord i grupperna ”medelålders män” och ”äldre”. 
Självmord bland kvinnor och unga bemöts med få undantag av 
tystnad, och framställs därigenom som mer obegripliga eller svår-
tolkade. 
 I likhet med diskussionen i The Japan Times beskrivs själv-
mord till övervägande del som en social snarare än en individuell 
handling och diskussionen utgår ifrån samma två grundläggande 
antaganden – för det första, att sociala förhållanden frambringar 
eller rent av framtvingar självmordshandlingen; och för det andra, 
att självmordshandlingen kan förhindras genom sociala insatser 
från socialt nätverk och samhälle. Två konkurrerande diskurser 
dominerar: (1) En socio-ekonomisk diskurs som utgår ifrån anta-
gandet att självmord (bland män) orsakas av arbetslöshet och/ 
eller skilsmässa; och (2) en psykiatrisk diskurs som utgår ifrån 
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antagandet att självmord orsakas av psykisk ohälsa (framförallt 
bland äldre). Den psykiatriska diskursen kan man hävda avspeglar 
framförallt en syn på självmord som individuell handling, genom 
att sambandet mellan diagnostik av enskilda individer och själv-
mord påtalas. Även här eftersöks dock huvudsakligen sociala sna-
rare än biologiskt medicinska förklaringar till den psykiska ohäl-
san, och de insatser som föreslås är till övervägande del socialt 
inriktade aktiviteter. 
 Den dominerande diskussionen består av korta statistiska rap-
porter om kvantitativa studier, vilka kan påvisa samband mellan 
olika ”riskfaktorer” och/eller sårbara grupper och självmord. Rap-
porterna fyller en allmänt informerande funktion men kommu-
nicerar också med annan, ibland konkurrerande, forskning på 
området samt politiska instanser. Därmed blir rapporteringen 
också ett inlägg i ”debatten” om vilka självmordspreventiva åtgär-
der som bör prioriteras från regeringshåll. Studier som analyserar 
bakomliggande faktorer, så som t.ex. kulturella aspekter, återfinns 
i detta sammanhang i en mer marginell diskussion inriktad mot 
särskilda självmordsfenomen – t.ex. ”nätsjälvmord” och boshi-
shinjū (mamma-barn självmord). 
 
Självmord som manlig respons på arbetslöshet 
Majoriteten av artiklarna utgår ifrån antagandet att socioekono-
miska faktorer orsakar självmord – genom arbetslöshet, över-
arbete och skilsmässa till följd av ekonomiska svårigheter (t.ex. 
arbetslöshet) eller med ekonomiska konsekvenser (t.ex. ekono-
miskt underhåll för barn) (Chang m.fl. 2009; Chen m.fl. 2012; 
Inoue m.fl. 2006; 2008b; 2011; Kaga m.fl. 2009; Kuroki 2010; Otsu 
m.fl. 2004; Shiho m.fl. 2005; Yamamura 2010; Yamauchi m.fl. 
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2012). Bland dessa dominerar artiklar med utgångspunkt i antagan-
det om ett kausalt samband mellan arbetslöshet och självmord, 
ofta med hänvisning till det hastigt ökade antalet självmord, hela 
35 %, i Japan 1997-1998 – en nivå som har kvarstått relativt stabil 
(t.ex. Kaga m.fl. 2009), samt den toppade arbetslöshetskurvan 
från samma år. Sambandet motiveras med att ”de arbetslösa” 
representerade huvuddelen av denna ökning, och genom att grup-
pen arbetslösa uteslutande beskrivs som ”män” i medel- och övre 
medelålder skrivs självmord också fram som ett huvudsakligen 
manligt problem. Den växande arbetslösheten i Japan förklaras 
som ett resultat av att den ”ekonomiska bubblan” sprack under 
1990-talet, vilket ledde till att ett antal storbanker tvingades i 
konkurs (Kuroki 2010). Småföretagare – ofta familjeföretag – 
beskrivs ha fått allt svårare att återbetala och förnya sina lån, 
vilket ledde till en omfattande konkursvåg inom japanskt närings-
liv. Den för Japan tidigare så kännetecknande principen om livs-
lång anställning i stora och medelstora företag beskrivs därefter ha 
blivit mer av ett undantag (ibid.).  
 I diskussionen framhålls att självmord är den vanligaste döds-
orsaken bland japanska män i arbetsför ålder, jämfört bland be-
folkningen i övrigt där den är nummer sex, och självmordsrisken 
förväntas öka med stigande ålder (Kuroki 2010). En grupp som 
forskarna uppger är särskilt sårbar för självmord är arbetslösa män 
(Inoue m.fl. 2006) – framförallt i åldrarna 50–64 år – då utsik-
terna till nytt arbete efter bortrationalisering från arbetsmarkna-
den eller personlig konkurs anses vara små (t.ex. Inoue 2011). 
Självmorden bland arbetslösa män beskrivs som ett akut problem 
som behöver uppmärksammas: ”In 2007, more than half of the 
people who committed suicide were unemployed” (Kuroki 2010 
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s. 685). ”We must pay special attention to suicide among middle-
aged men due to problems classified […] as ’life and economic 
problems’” (Inoue 2011 s.176). Forskarna framhåller särskilt att all-
mänheten och professionella behöver medvetandegöras om den 
överhängande risken för självmord bland arbetslösa män, med 
uppmaningen att vara särskilt lyhörda för signaler om deras ohälsa 
(ibid.). 
 Ökningen av kvinnliga självmord sedan 1998, framförallt i 
åldrarna 25–29 år och 30–39 år (Inoue 2010a), uppges däremot 
inte visa på liknande samband (Kuroki 2010). Denna olikhet för-
klaras med att kvinnor inte påverkas av arbetslöshet på samma 
sätt som män: ”Men and women are likely to react to unemploy-
ment differently because women’s attachment to labour force is 
inherently different from that of males” (ibid. s. 691). Detta 
påstående motsägs dock i en senare rapport som påvisar en för-
höjd självmordsrisk även bland arbetslösa kvinnor (Yamauchi 
m.fl. 2012). 
  Diskussionen visar att den höga arbetslösheten i Japan samti-
digt har fått konsekvenser för den arbetande, framförallt manliga, 
delen av befolkningen. Arbetsbördan har ökat, liksom förekom-
sten av plötslig död till följd av överarbete (karōshi), arbets-
relaterad depression och självmord (Kaga m.fl. 2009). Den ameri-
kanske  medicinforskaren Steven Targum och den japanska antro-
pologen i medicin Junko Kitanaka (2012) skriver: ”The term karo 
jisatsu or overwork suicide, refers to people who are driven to take 
their own lives after excessive overwork. Although the actual 
number of Japanese who commit overwork suicide is small, its 
importance lies in its political and symbolic impact” (ibid. s. 36, 
kursivering i original). I Japan har ett även s.k. ”Blue Monday” 
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fenomen uppmärksammats genom att arbetande män hävdas löpa 
en och en halv gång så stor risk att ta sitt liv på en måndag jäm-
fört med helgdagar (Ohtsu m.fl. 2009). Artikelförfattarna menar 
att detta visar hur självmord även bland arbetande män är relate-
rade till arbetslivets strukturer. 
 Ur ett internationellt perspektiv kan sambandet mellan 
arbetslöshet och självmord i Japan te sig förvånande, och jämfö-
relser med övriga OECD-länder visar att i Japan har ekonomiska 
faktorer generellt sett större betydelse, genom att självmordstalen 
är känsligare för ekonomiska förändringar än i andra länder (Chen 
m.fl. 2009). Forskare som söker kulturella förklaringar till denna 
”känslighet” och svar på frågan hur självmord kan förstås som en 
social handling inom denna grupp i övrigt ”friska män” betonar att 
en samhällelig acceptans för den här sortens självmord lever kvar i 
Japan:  
 

”The consideration of suicide by a top executive may not simply be the 
result of being tired and unable to endure the social pressure but also 
because he feels some sort of guilt for letting his employees and family 
down. The taking of one’s life is viewed by many as a demonstration of 
social responsibility” (Naito 2007, s. 587).  

 
Självmord bland män i syfte att ”ta ansvar” har en egen benämning 
inseki-jisatsu och den positiva uppmärksamhet som riktas mot 
denna handling i samhället framhålls som en utlösande faktor för 
nya självmord bland män (Fusé 1985; Naito 2007). Flera forskare 
vittnar om att manliga ”misslyckanden” i arbetslivet (t.ex. arbets-
löshet) inte sällan leder till en identitetskris med självmord som 
utgång: ”The higher risk for Japanese and Korean men could be a 
result of the prevailing emphasis on masculinity in these two 
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societies. Job loss may cause a masculine identity crisis and thus 
increase suicidality” (Yip m.fl. 2012; Takahashi 1997).  
 De självmordspreventiva lösningar som skrivs fram i diskus-
sionen om självmord i Japan inom denna diskurs är för det första 
utbyggnaden av en företagshälsovård, i samarbete med primärvård 
och psykiatri, som kan uppmärksamma tidiga tecken på depres-
sion bland de anställda (Inoue m.fl. 2006) – bl.a. genom screening 
(Nakao och Takeuchi 2006). För det andra förordar man politiska 
åtgärder som säkerställer ett skydd mot psykisk ohälsa i ekono-
miskt ansträngda tider: ”Our findings highlight the importance of 
social and economic policy measures in designing a compre-
hensive strategy for suicide prevention during economic turmoil” 
(Chang 2009, s. 1330). Detta skulle kunna motsvaras av ett arbets-
löshets- och socialförsäkringssystem liknande de vi ser i Sverige. 
 
Självmord som manlig respons på skilsmässa och förlust av sociala 
nätverk 
Den diskurs som framhåller skilsmässa som en starkt bidragande 
orsak till självmord bland män utgår ifrån att skilsmässorna har 
ökat i rask takt sedan den ekonomiska tillbakagången, samt att 
förändringar i arbetslöshetskurvan och skilsmässokurvan har följts 
åt (Andrés m.fl. 2011). I likhet med diskussionen i The Japan 
Times beskrivs självmord framförallt som en manlig respons på 
skilsmässa – i synnerhet som en reaktion på den stigmatisering 
som förklaras härstamma från traditionella värderingar och som 
uppstår i relation till den utvidgade familjen: ”Our results possibly 
reflect the tribulations of contemporary divorced people, who 
face conflicting messages of unspoken social disapproval from 
within their social circle and of the importance of independence 
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from individualistic values within society” (Yip m.fl. 2012, s. 364). 
Den stigmatisering som forskarna beskriver i anslutning till en 
skilsmässa i Japan kan i sin tur leda till svårigheter att söka 
professionellt stöd: ”Furthermore, because of traditional values 
that they held, they found welfare services to be stigmatizing 
[too]” (ibid.).  
 I diskussionen hävdas att män vanligtvis ensamma får bära de 
”ekonomiska konsekvenserna” av en skilsmässa, vilket enligt vissa 
forskare bidrar till att göra män mer sårbara för självmord än 
kvinnor: ”Since divorce has a more negative impact on males than 
females through this compensations cost, divorce is more likely to 
cause males to commit suicide than females” (Yamamura 2010, 
s.1010). Japanska män beskrivs i diskussionen arbeta i stort sett all 
vaken tid, vilket antas leda till en mer begränsad tillgång till 
socialt stöd jämfört med japanska kvinnor, som snarare beskrivs 
som deltidsarbetande eller som hemmavarande med barn. Detta 
stämmer väl överens med sociologisk forskning på området: ”In 
Japan it continues to be normative for mothers with young 
children to devote themselves to childcare” (Ochiai 2008, s. 5). 
Hemmafrutillvaron antas i detta sammanhang vara särskilt gynn-
sam för kvinnligt kontaktskapande. Utifrån att kvinnan beskrivs 
vara den gifte mannens enda ”förtrogna”, hävdas att mannens 
förlust av socialt stöd i samband med en skilsmässa bli särskilt 
märkbar: ”Men from such cultures may find it difficult to share 
personal problems and be more likely to see killing themselves as 
a way out” (Yip m.fl. 2012, s. 364). Att kvinnan vanligtvis får 
ensam vårdnad om barnen i Japan (t.ex. McCauley 2011) innebär 
att mannens umgänge med de gemensamma barnen många gånger 
minskar efter en skilsmässa – något som dock inte problematise-
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ras i de vetenskapliga artiklarna. Diskussionen avslutas med kon-
staterandet att socialt kapital framförallt fungerar som en skyd-
dande faktor mot självmord bland frånskilda kvinnor (Yamamura 
2010; jmf. Poudel-Tandukar 2011). Även om senare forskning häv-
dar att även kvinnors självmordsrisk ökar i anslutning till en skills-
mässa (Yamauchi m.fl. 2012), så problematiserar man inte vare sig 
kvinnans omsorgsbörda som ensamstående förälder eller de eko-
nomiska begränsningar som det kan tänkas innebära att leva på 
ekonomiskt underhåll och deltidsarbete. Inte heller återfinns det 
kulturella påbud (KITY) som i japansk dagligpress skrivs fram 
som en kvinnlig munkavle ifråga om delandet av sociala problem 
med andra. Diskussionen om skilsmässa som utlösande faktor till 
självmord bland kvinnor återfinns först i frågan om boshi-shinjū, 
d.v.s. en mors mord av sitt eget barn i anslutning till eget själv-
mord. 
 Medan skilsmässa i detta sammanhang huvudsakligen förstås 
som en utlösande händelse för självmord bland män, lyfts äkten-
skapet och inordnandet i traditionella och patriarkala strukturer 
fram i en mer perifer diskussion som tänkbar anledning till kvinn-
liga självmord:  
 

”Alternatively, married women from modern Japanese and Korean families 
may be at high risk for suicide. Traditionally women in these societies play 
a subordinate role to that of their husbands and are expected to be 
household-orientated. But modernization has created opportunities for 
these women to pursue higher education and careers […] If her marriage is 
strained in any way, e.g. husband loses employment or become abusive, she 
might feel trapped, unable to get support from the weakened familial 
network and modest social welfare system. As a result, she might see 
suicide as the only escape from hopelessness in her marriage” (Yip m.fl. 
2012, s. 364, min kursivering).  
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Dessa forskare menar dock att en samhällsförändring är på gång, 
genom att den yngre generationen japaner i allt högre grad tende-
rar att välja bort äktenskap som familjeinstitution: ”Japan show 
rising divorce rates alongside a reduction in marriage rates. So a 
decreasing number of people from the latter population are 
opting for marriage, and an increasing number of married indivi-
duals are opting out of marriage” (ibid. s. 362). Samtidigt hänvisas 
till attitydundersökningar som visar att yngre generationer också 
är de som är mest negativt inställda till skilsmässa (ibid.). Kanske 
avspeglar denna ambivalens just det dilemma som unga män och 
kvinnor beskrivs ställas inför när de ska fatta beslut om, och fullt 
ut ta konsekvenserna av, skilsmässa i Japan? 
 En fråga som reses inom denna diskurs är huruvida de höga 
självmordstalen i Japan bör förstås som respons på sociala eller 
ekonomiska faktorer: ”To what extent, then, is suicide accounted 
for by social factors such as social capital, divorce and marriage, or 
economic factors such as income and unemployment?” (Yama-
mura 2010, s.1009). Frågan besvaras internt med att skilsmässa, ur 
ett längre perspektiv, är den enskilt främst bidragande orsaken till 
självmord bland japanska män – framför ekonomiska faktorer och 
arbetslöshet (Andrés m.fl. 2011). I samma studie har man funnit 
ett samband mellan de relativt låga födslotalen i Japan (1.4 barn 
per familj) och självmord – särskilt bland kvinnor (ibid.). Dessa 
forskare argumenterar således för att sociala faktorer behöver 
uppgraderas som mer betydelsefulla än ekonomiska faktorer i 
förståelsen av japanska självmord (ibid.).  
 En rekommendation, utifrån diskussionen, är att det själv-
mordspreventiva arbetet i Japan bör inriktas på att stärka föräld-
rarnas relation, genom att familjelivet ges ökat utrymme, samt att 
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ekonomiska incitament skapas för att öka födslotalen (ibid.). I 
andra fall argumenteras för att samhället behöver erbjuda socialt 
stöd när det saknas inom familjen – särskilt i samband med en 
skilsmässa då tidigare sociala nätverk riskerar att gå förlorade (Yip 
m.fl. 2012). 
 
Självmord som respons på psykisk ohälsa 
Den psykiatriska diskursen om självmord är, i likhet med 
diskursen om arbetslöshet och självmord, tongivande i de veten-
skapliga artiklarna om självmord i Japan (Fushimi 2005; Hirokawa 
m.fl. 2012; Kageyama 2012; Mutsuhiro och Takeaki 2002; Naito 
2007; Shiho 2005). Ett särskilt intresse ligger här i att utveckla och 
testa självmordspreventiva insatser, t.ex. områdesbaserade pro-
gram. Dessa bygger vanligtvis på screening för tidig upptäckt av 
depressionssymptom och nätverksskapande insatser (Inagaki m.fl. 
2012; Hirayasu m.fl. 2009; Motohashi 2007; Ono 2008a; Oyama 
2006; 2010). Inom den psykiatriska diskursen har metoden ”psy-
kologisk obduktion” (”psychological autopsy”) vunnit stort 
genomslag i forskning om självmord, vilket innebär att flera stu-
dier utgår ifrån kvarlämnade självmordsbrev samt anhörigas upp-
gifter för att samla kunskap om offrets psykiska hälsa. Med dessa 
studier som bakgrund hävdar den psykiatriska forskningen att en 
övervägande del av självmorden i Japan har begåtts av personer 
som lider av psykisk störning – vanligtvis nedstämdhetssyndrom, 
enligt den psykiatriska manualen DSMIV (t.ex. Hirokawa m.fl. 
2012). Även om ”unga” inte diskuteras i någon större omfattning 
inom den psykiatriska diskursen, t.ex. som en särskilt sårbar 
grupp, så nämner ändå Ono m.fl. (2008b) att risken för självmord 
är som högst när självmordstankarna uppträtt i tidig ålder och 
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inom det första året från det att de har debuterat samt vid tiden 
för första anställningen vid närvaro av psykisk sjukdom. I detta 
sammanhang nämns dock inte arbetslöshet som en riskfaktor för 
självmord. Andra riskfaktorer som hävdas påvisa ett samband 
med självmordsförsök är bland unga män: erfarenhet av skol-
mobbning, vara homo- eller bisexuell, en historia av drogmiss-
bruk, sexuellt överförbara sjukdomar samt låg självkänsla; och 
bland unga kvinnor: ung ålder (15–19 år), erfarenhet av skolmobb-
ning samt en historia av drogmissbruk (Hidaka m.fl. 2008). 
 ”De äldre” i Japan beskrivs inom den psykiatriska diskursen 
som särskilt sårbara för självmord och självmordstalen i denna 
grupp uppges överstiga andra åldersgrupper: ”While the Japanese 
now have the longest average life expectancy in the world, the 
suicide rate for individuals aged 75 and over has remained higher 
than for any other segment of the population” (Oyama m.fl. 2006 
s. 58). Depression påvisas vara den vanligaste orsaken till själv-
mord bland äldre (ibid; Takahashi 2001), och äldre på lands-
bygden framhålls som särskilt sårbara, bl.a. till följd av bristande 
tillgång till adekvata vårdinsatser (Oyama m.fl. 2006). Attityd-
undersökningar visar även att äldre på landsbygden har en mer 
negativ inställning till psykisk ohälsa och starkare tabun kring att 
söka hjälp än äldre i stadsmiljö – särskilt starka är dessa tabun 
bland äldre män (Kageyama 2012). Utifrån dessa iakttagelser 
föreslås screening inom primärvården som en viktig intervention 
för tidig upptäckt och behandling av depression – framförallt 
genom nätverksbaserade insatser för att bryta social isolering 
(Oyama m.fl. 2010).  
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I diskussionen om psykisk ohälsa som bidragande orsak till 
självmord återkommer beskrivningar av några orter – särskilt 
Akita och Iwate – belägna i norra Japan. I dessa orter återfinns 
några av de högsta självmordstalen i Japan, särskilt bland äldre. 
Några forskare (bl.a. Kuroki 2010), menar att en del av förkla-
ringen till sådana regionala skillnader är det strängare klimatet 
med kyla, snö och mörker, vilket kan förklara en ökad förekomst 
av s.k. säsongsbunden depression, medan andra (Fushimi m.fl. 
2005) härleder det höga antalet självmord i åldersgruppen 50-69 
år till ekonomiska problem. Även i den psykiatriska diskursen 
ställs frågan vilket/vilka problem som självmordshandlingen kan 
antas respondera på, med svaret att det finns två olika slags 
problem:  
 

”Suicide can be categorized into two groups: one thought to be relatively 
amenable to medical intervention; and another thought to be relatively 
resistant to medical intervention. Included in the former are suicides 
caused by some psychiatric disorders (particularly depression), while the 
latter includes suicide influenced by social situations such as economic 
problems (eg. recession)” (Fushimi m.fl. 2005 s. 301).  

 
När det handlar psykisk ohälsa som problem så föreslår forskarna 
screeningprogram för att tidigt upptäcka depression hos lokal-
befolkningen, men de förespråkar också insatser riktade direkt 
mot gruppen medelålders män påverkade av ekonomiska pro-
blem (ibid.). 
 I ett par artiklar diskuteras fysisk ohälsa som bidragande orsak 
till självmord, särskilt kronisk smärta bland i övrigt friska män 
(Kikuchi m.fl. 2009). Inoue m.fl. (2008) skriver: ”In routine 
practice, we must fully ascertain not only the patient’s illness but 
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his and her mental state as well. Moreover, we must also convey 
this to not only the patient but also to the patient’s family so that 
they can ascertain the patient’s symptoms” (ibid. s. 35). I övrigt 
används fysisk hälsa framförallt som jämförelsematerial inom den 
psykiatriska diskursen för att påvisa att psykisk ohälsa är en 
viktigare orsak till självmord. 
 Kitanaka (2008) redogör för hur synen på självmord som 
handling har förändrats i Japan under senare år:  
 

”Actually, the Japanese concept of suicide has been changing. For over 100 
years the Japanese have tended to normalize suicide as if it were an act of 
individual freedom. There is a popular expression, kakugo no jisatsu, or 
suicide of resolve, that essentially romanticizes the act as a way of creating 
meaning through one’s own death” […] Today, a new concept has emerged 
that suggests that suicide results from tremendous social pressure and 
depression. In fact, romantic or idealistic ideas about suicide in Japan are 
being replaced by a broad-scale social medicalization of suicide” (Targum 
och Kitanaka 2012 s. 35–36).  

 
Även det psykiatriska perspektivet på självmord har enligt 
Kitanaka förändrats från ett biologiskt medicinskt perspektiv till 
en tydligare social förståelse av självmord som handling (ibid.). 
Detta kan eventuellt förklara varför de interventioner som 
rekommenderas från den psykiatriska diskursen i Japan framför-
allt är inriktade mot sociala och nätverksskapande insatser. 
 
Kulturella aspekter av självmord – ”nätsjälvmord” och mamma-
barnsjälvmord (Boshi- shinjū) 
I den vetenskapliga diskussionen om självmord lyser kvinnor och 
tonåringar/unga vuxna genomgående med sin frånvaro, och själv-
mord beskrivs huvudsakligen som ett manligt problem. Dessa i 
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sammanhanget ”tysta grupper” återfinns snarare i mer perifera 
diskussioner i kulturellt orienterade artiklar, vilka försöker för-
klara särskilda självmordsfenomen så som ”nätsjälvmord” och 
”mamma-barnsjälvmord” (boshi-shinjū).  
 ”Nätsjälvmord” refererar till gruppsjälvmord som ett resultat 
av kontakter mellan främlingar över internet (Naito 2007). Det 
beskrivs som en hittills marginell men hastigt växande form av 
självmord som framförallt tillämpas av yngre män och kvinnor i 
20–30 årsåldern. Självmordet går vanligtvis till så att man stämmer 
möte på en vald plats och förgiftar sig med den giftiga gasen 
vätesulfid, vilket anses vara en ”lätt” och ”bekväm” död (Ozawa-
De Silva 2010). Dessa forskare hävdar att den dominerande 
diskursen om självmord till följd av arbetslöshet inte förklarar det 
växande antalet nätsjälvmord bland unga. De framhåller t.ex. att 
ökningen i självmord bland unga kvinnor och män under 19 år 
mellan åren 1997 och 1998 (med 70% respektive 50%) inte lätt-
vindigt kan förklaras av arbetslöshet (Ozawa-De Silva 2010; jfr. 
Takahashi 2001). Ozawa-De Silva (2010) hävdar att de kulturella 
aspekter och existentiella dilemman som blir särskilt tydliga vid 
nätsjälvmord kan utgöra en del av förklaringen även till andra 
självmord i Japan:  
 

”Participation in Internet suicide forums and even the act of Internet group 
suicide result from both a need for social connectedness and the fear of 
social rejection and isolation that this need engenders. These needs and 
fears are especially strong in the case of Japan, where the dominant culture 
rhetoric ties selfhood closely to the social self and to the object of 
perception and experience by others […] Internet group suicide sheds light 
on questions of Japanese selfhood in modernity and expands our under-
standing of suicide in Japan in general” (s. 398).  
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Forskarna poängterar att nätsjälvmorden inte skall patologiseras 
som enskilda fall av psykisk sjukdom, utan snarare måste förstås 
som uttryck för en social ohälsa som präglar hela det japanska 
samhället. 
 Ozawa-De Silva (2010) lyfter ett varnande finger mot att 
Japans nuvarande självmordspreventiva strategier till stor del är 
utformade i enlighet med en psykiatrisk diskurs och starkt influe-
rade av länder i väst via organisationer så som WHO och FN:  
 

”These policies may not fully address the root causes that are driving 
individuals in Japan to existential suffering and the contemplation of 
suicide […] Japanese authorities may be restricted in their attempts to 
curb suicide rates if they simply follow a western medical and psychiatric 
model that does not recognize the importance of cultural factors, the 
pressures of social experience, and the ill effects of social isolation in the 
lives and minds of contemporary Japanese” (s. 414). 

 
Forskarna framhåller särskilt betydelsen av att undersöka vad 
japaner upplever ger livet mening:  
 

”The absence of ikigai [the worth of living] among suicide Web site 
visitors and their view of suicide as a way of healing show, furthermore, 
that analyses of social suffering must be expanded to include questions of 
meaning and loss of meaning and, also, draw attention to Japanese 
conceptions of self in which relationality in all things, including the choice 
to die, is of utmost importance” (Ozawa-De Silva 2008 s. 516).  

 
Detta kan ske genom att existentiella frågor ges utrymme för dis-
kussion redan i skolålder:  
 

”If Japanese youngsters are to appreciate the dignity of life it is important 
that they are given the opportunity to discuss openly issues surrounding 
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life and death. If government, the educational system and society in general 
do not acknowledge this as a priority they may well be contributing to the 
ignorance and therefore vulnerability of future generations of young 
people” (Naito 2007 s. 596).  

 
Ett försök från regeringens sida att stävja gruppsjälvmorden via 
internet har varit att stödja utformandet av s.k. ”frivilliga rikt-
linjer” för självmordskontroll på internet. Riktlinjerna uppmanar 
webside-ansvariga på Internet att förebygga självmord, genom att 
bl.a. bevaka innehållet på sidorna och kontakta polis när själv-
mordstankar eller planer kommuniceras mellan nätbesökarna 
(Hitosugi m.fl. 2007; jfr. Hagihara 2012). 
 Boshi-shinjū (mamma-barn självmord) är vanligast bland unga 
mammor i 20–30-årsåldern och i likhet med manliga självmord i 
syfte att ta ansvar (inseki-jisatsu), beskrivs det som en socialt 
accepterad form av självmord. Takahashi (1997) hänvisar till en 
spridd uppfattning att det är egoistiskt av en mamma att överge 
sina barn genom eget självmord:  
 

”The children that are most often the victims of boshi-shinjū are of pre-
school age. Needless to say, as children cannot consent to suicide, this is 
strictly murder-suicide. Emotionally, however, Japanese regard this as 
extended suicide in which the mother does not kill unrelated individuals 
but destroys ’part of herself’ (s. 143, min kursivering).  

 
Att mordet av barnet förstås som ett ”utvidgat” självmord för-
klaras av Takahashi härröra ur antaganden om att en mamma och 
ett barn har en särskild symbiotisk bindning till varandra som 
innebär att gränsen dem emellan suddas ut: ”Society is largely 
sympathetic to such a mother who has been unable to find any 
other way of solving her problems, and does not criticize her 
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behavior.” Tvärt om beskriver forskarna att den mamma som 
”bara” försöker ta sitt eget liv riskerar att bli föremål för stigma-
tisering: ”Conversely, the attitude towards a mother who has 
killed only herself and left her children alive may be destinctly 
unsympathetic” (Takahashi 1997 s.143) ”[…] she is blamed as oni 
no yōna hito (demon-like person)” (Iga 1996 s. 97, kursivering i 
orignial). 
 Historiskt sett beskrivs mamma-barn självmord ha varit ett 
vanligt och näst intill normaliserat inslag i japansk kultur och trots 
att lagstiftning idag förbjuder boshi-shinjū så menar Iga (1996) att 
incitament saknas för att ställa överlevande mammor till svars 
juridiskt för mordet på sina barn:  
 

”About two cases of oyako shinjū (boshi-shinjū) occurred every three days 
in Japan during the 1950s and 1960s. The traditional attitude of Japanese 
people toward it is one of acceptance. The mother involved in boshi- shinjū 
is punishable by 3 to 5 years of imprisonment, according to the new law, 
which was enacted by the pressure from the US Occuaption Force safter 
World War II. No mother, however, has been punished for it since” (ibid. 
s. 91, min kursivering).  

 
Hur kan man då förstå att kvinnor tar livet av sig som unga 
mammor i Japan? Den ”hemmafrutillvaro” som i en tidigare dis-
kussion antogs vara särskilt fördelaktig för socialt kontaktska-
pande, har tvärt om av sociologer visat sig kunna bidra till social 
isolering och psykisk ohälsa. Ochiai (1997) är en av flera forskare 
som har upptäckt ett nytt fenomen i Japan: ”föräldraskapsångest” 
(”parenting anxiety”), vilket i praktiken avser ångest hos kvinnor 
som genom sin ”hängivenhet” till moderskapet förlorar sociala 
band och upplever sig både vara socialt isolerade och ”miss-
lyckade” i uppgiften som mamma – ett tillstånd som kan orsaka 
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depression (Ochiai 2008). Härutöver beskriver forskare hur 
japanska kvinnor lever som ett slags ”ekonomiska gisslan” genom 
det oundvikliga ekonomiska beroendet av mannen:  
 

”Japanese prejudice against female working outside home is indicated by 
the typical attitude that females should quit their jobs at marriage or 
pregnancy. If they work, they are more likely (in about 70 % of the cases) 
to work in subcontract firms or to work part-time. They are excluded 
from such privileges as life-time employment, promotion or pension” (Iga 
1996 s. 92; jfr. Brinton 1993).  

 
Ett ekonomiskt system som bygger på mannen som ensam eller 
huvudsaklig familjeförsörjare kan antas bidra till en särskilt 
bekymmersam situation för frånskilda eller ensamstående kvin-
nor. Boshi-shinjū beskrivs i vissa fall som ett resultat just av en 
omöjlig livssituation för en kvinna att ensam klara sin försörjning 
och den praktiska omvårdnaden av sina barn (Iga 1996). Detta är 
dock inget som problematiseras inom diskursen om självmord till 
följd av skilsmässa. I detta fall diskuteras inte självmordspreven-
tiva insatser specifikt, men utifrån de antaganden som diskus-
sionen om boshi- shinjū utgår ifrån är det inte långsökt att tänka 
sig att vad som efterfrågas är genomgripande samhällsförändringar 
som handlar om att skapa ett mer jämställt samhälle, där kvinnor 
och män erbjuds liknande förutsättningar inom såväl yrkesliv som 
familjeliv. Även om läget verkar dystert ifråga om de kvinnliga 
självmorden i Japan, så påtalar några forskare (Inoue 2010b; 
Ochiai 2008) nu nödvändigheten av att särskilt studera dessa 
självmord och att utveckla insatser som särskilt ser till kvinnors 
livssituation och behov.  
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Diskussionen i intervjuer med forskare, professionella och 
efterlevande sörjande 
Den diskussion om självmord som bygger på intervjuer med 
forskare, professionella och efterlevande sörjande, berör huvud-
sakligen tre olika teman: (1) samhällets syn på självmord och 
stigmatiseringen av sörjande familjemedlemmar; (2) vanliga 
sorgereaktioner och självmordsprevention genom anhörigstöd; 
samt (3) preventiva insatser i arbete med självmordsnära personer. 
I intervjuerna beskrivs självmordsdrabbade familjemedlemmar – 
särskilt efterlevande barn – men även grupperna ”unga” och 
”äldre” som sårbara för självmord. De intervjuade delar i likhet 
med tidigare diskussioner antagandet om att självmordet skall 
förstås som en social snarare än en individuell handling, genom att 
existentiella och sociala faktorer särskilt berörs. Ett undantag i 
materialet är de intervjuades beskrivningar av det sociala nät-
verkets negativa reaktioner i anslutning till ett självmord. Dessa 
responser, menar några av de intervjuade, utgår ifrån föreställ-
ningar om att självmordshandlingen reflekterar tillbaka på indivi-
den som en “svag” eller ”misslyckad” person och på familje-
medlemmarna som en ”dålig” miljö – föreställningar som genom 
komplicerade sorgereaktioner och upplevelse av ”annorlundaskap” 
beskrivs som internaliserade av de sörjande själva. 
 
Samhällets syn på självmord och stigmatiseringen av sörjande 
familjemedlemmar 
Hiroshi Kuranishi, forskare och konsult vid Ashinaga sorgecenter 
för barn i Kobe, har studerat sorgereaktioner bland självmords-
drabbade barn i Japan. Han beskriver att barnet ofta börjar se sig 
själv som annorlunda efter en förälders självmord. Takashi Okura, 
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doktorand i socialt arbete vid Doshisha University i Kyoto, håller 
med. Han är själv ”efterlevande barn” och förlorade sin pappa i 
självmord som 14-åring: ”When I came back to school after the 
abscense everyone knew about my father’s suicide, but no one 
mentioned anything about it […] I believe out of pitty for me – 
because what would I say”. Okura pratade inte om pappans 
självmord förrän han som vuxen började studera socialt arbete. 
Okura menar att hans erfarenhet visar hur svårt det kan vara för 
omgivningen att bemöta självmord som handling – det finns en 
social osäkerhet som förstärks av negativa attityder till självmord:  
 

”Historically suicide has been understood as a ”good act” or a ”good death” 
and in some cases the victims have even been heroes, as in the case with 
Hara-kiri or kamikaze pilots during World war II […] Nowdays people 
perceieve suicide as a ’bad act’ committed by a ’bad’ or ’weak’ person, 
which affects relatives and make it more difficult to receive social 
support”. 

 
Okura härleder denna nya syn på självmord till buddismen som 
han menar har fått en alltmer central roll i det japanska samhället. 
Han menar att buddismen genom att betona individens förplik-
telse att hantera livets svårigheter med belöningen att bli en 
”Buddha”, och genom att inte inkludera självmord i sin filosofi, 
indirekt bidrar till stigmatisering. Konsekvensen, menar Okura, 
blir att psykiskt sjuka individer som tar sitt liv ses som ”outsiders” 
eller som ”den svaga länken” i samhället: ”Therefore it can’t be 
talked about at funerals or in conversations with bereaved rela-
tives […] one of the fathers in my focus groups told his relatives, 
after his son’s suicide, that the son had died unexpectedly from 
disease”. Buddismens outtalade hållning menar Okura framförallt 
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kommer till uttryck genom det sociala nätverkets negativa 
reaktioner: ”A female participant in one of my focus groups was 
accused by her husbands relatives for having caused her husbands 
suicide: ’This is an evil house and you are an evil person – I can 
see it on your face that you are evil’, she said”. I detta fall, menar 
Okura, tolkades självmordet som orsakat av kvinnans dåliga 
gärningar i ett tidigare liv, utifrån förklaringar som ”det onda ögat”. 
Okura hoppas på en framtida attitydförändring ifråga om själv-
mord i Japan: ”Recently, Buddhist monks have showed some 
interest in suicide related questions and have invited bereaved 
relatives to seminars to learn from their experiences”. 
 Miwa Fuji, professor i socialt arbete vid Kwansei Gakuin 
University i Kobe, håller kurser för universitetsstudenter i ”död 
och döende” med fokus på spiritualitet och är medlem i styrelsen 
för Osakas centrum för suicidprevention. Hon menar att uppfatt-
ningen att självmord är en ”vacker” eller ”ståndaktig (”graceful”)” 
död trots allt lever kvar än idag. Hon anser att många japaner fasar 
för att bli en börda för andra människor – till och med familjen – 
och därför uppfattas det som bättre att bara ”försvinna”: ”The 
ideal life is for many Japanese equated with the cherry tree’s 
ravishing but short flowering [’Isagi yoi’], which ends with the 
petals flow from the wind and dies beautifully – without seeing 
them wither”. Hon menar att detta ideal kan förklara det höga 
antalet självmord i den äldre delen av befolkningen. 
 Fuji betonar även det sociala sammanhangets betydelse för 
japaners uppfattning av sig själva och sina livsval: ”The ’choice’ to 
end your life is a result of a conviction that ’I have do this in my 
situation’” Trots att självmordet av den som tar sitt liv kan upp-
fattas som en social förväntan, framhåller hon att beskedet om en 
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närståendes död i självmord i de flesta fall ändå kommer som en 
chock för anhöriga i det enskilda fallet. 
 
Vanliga sorgereaktioner och självmordsprevention genom anhörig-
stöd 
Terumi Okaku förlorade sin mamma i självmord som tonåring 
och hade sedan stora problem att ta sig igenom sina universitets-
studier till följd av koncentrationssvårigheter. Hon beskriver att 
hon aldrig förstod att skolproblemen var relaterade till sorgen 
efter mamman, vilket påverkade hennes självbild negativt: ”I 
thought something was wrong with myself – that I was stupid – 
since I tried to graduate from college three times, but failed”. När 
Terumi Okaku slutligen fick professionellt stöd beskriver hon att 
hon tilläts uttrycka sig om mammans självmord och därigenom 
fick utrymme att sörja. Därefter har hon klarat både studier och 
arbete. Idag arbetar Okaku för en frivilligorganisation ”Reborn” 
(pånyttfödelse) som erbjuder sorgestöd till barn och ungdomar 
efter självmord i familjen: ”For many young people it’s important 
to share the experience with others, and to get information about 
depression and suicide”. Okaku håller även kurser, ”Class for life”, 
i skolorna: ”Young people need to be able to discuss questions 
like ’what is the meaning of life?’ and learn how to seek social 
support when they feel sad”. I sina kurser arbetar Okaku också 
mot negativa föreställningar om personer som tar sitt liv:  
 

”It’s not a question of ’good’ or ’bad’ people, and through discussions where 
students have the chance to express their own thoughts and feelings 
towards life, they usually come to realize just that […] They describe 
individuals who commit suicide as people who find themselves ’in a 
corner’ or who are ’hurt by life’”.  
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Okaku säger att om vi kan normalisera att vi alla upplever en 
ambivalens inför livet, så behöver inte människor som mår dåligt 
stigmatiseras, vilket hon menar i slutändan kan förhindra själv-
mord. 
 När det handlar om självmordsdrabbade barns reaktioner så 
beskriver ovan nämnde Hiroshi Kuranishi att det är vanligt med 
nedstämdhet, oro, skuld, ilska, hjälplöshet, depression, ensamhet, 
sömnlöshet, trauma och dissociation. Han menar att dessa reak-
tioner kan förstås som symptom på sorgen, men också som psy-
kologiska omständigheter som påvisar svårigheten att hantera sär-
skilda aspekter av förlusten. Varför den närstående har dött, säger 
Kuranishi, är viktigare än hur, och det är en fråga som kanske 
aldrig kan besvaras. Kuranishi beskriver det som mycket vanligt 
att skuldkänslor skapar en känsla av att ha ”fastnat” i sorgen, utan 
möjlighet att ”fly” för den efterlevande:  
 

”The guilt may consist of self blame like: ’I should have been able to do 
something’, and it can create a need to ’hide’ or isolate oneself” […] Guilt 
feelings can be the result of family conflicts but also come out of feelings 
of relief – for example after many years of repeated suicide attempts”.  

 
Att inte prata gör det enligt Kuranichi mycket svårare för barnen 
att hantera sina skuldkänslor, vilket kan leda till egen psykisk 
ohälsa. Kuranishi framhåller vidare att det är vanligt att familje-
dynamiken förändras efter ett självmord i familjen. I vissa fall 
leder svårigheter att hantera förlusten till familjesammanbrott: ”A 
feeling that nothing will ever be like ’before’ is common and the 
sucide constitutes a ’break’ in life – a disruption between the past 
and the present”. Takashi Okura betonar betydelsen av deltagande 
i s.k. självhjälpsgrupper när familjen inte räcker till:  
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”It’s important to be able to talk to someone about the loss experience but 
often it’s too difficult within the family […] In Japan we now have over 
100 self support groups for suicide bereaved and they certainly fill their 
function for bereaved relatives who have no other to turn to”.  

 
Ett annat resultat från Okuras fokusgruppsstudier visar att samt-
liga anhöriggrupper – barn, föräldrar och livspartners – har saknat 
information från polis och sociala myndigheter. Från polisen 
önskar man konkret information om hur självmordet har gått till 
för att få ihop sammanhanget i nära anslutning till dödsfallet. 
Detta menar han blir särskilt viktigt vid självmord till följd av 
mobbning. När en tonåring tar sitt liv i skolmiljö har det visat sig 
svårt för anhöriga sörjande att få omständigheterna runt dödsfallet 
klara för sig. Okura berättar om en pappa i en av grupperna som 
ihärdigt sökte information både från polisen och skolan om vad 
som hade hänt i samband med hans tonårige sons självmord: ”The 
police told him that the son died from suicide but they didn’t 
leave any details surrounding the death and said they were 
restricted to investigate further if there had been bullying or 
pressures”. Enligt Okura har skolor i Japan i allmänhet en 
restriktiv hållning i fråga om information till föräldrar efter 
självmord i skolmiljö av rädsla för juridiska påföljder. Självhjälps-
grupper bestående av föräldrar som har förlorat barn i skolmiljö i 
Japan har nu på politisk nivå påverkat så att en ”tredje part” skall 
kunna bidra med en mer neutral utredning. Okura anser att de 
sociala myndigheterna måste bidra med information om psykolo-
giskt stöd, t.ex. var man kan hitta närmaste sorgegrupp, men 
också erbjuda hjälp i mer praktiska och ekonomiska frågor: ”The 
loss of a relative often leads to a severely impaired economy not 
least when the deceased is a man who is the sole provider […] 
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Therefore, bereaved relatives need practical guidance in admini-
strative processes dealing with banking and insurance”. Okuras 
forskning visar att personer på landsbygden har svårast att få 
sådan information samtidigt som de i många fall saknar tillgång till 
sorgegrupper på hemorten. Den ovan nämnda Miwa Fuji bekräf-
tar att information till anhöriga är viktigt men betonar samtidigt 
betydelsen av att någon möter de anhörigas sorg: ”Foremost, we 
must be prepared to meet family member’s often strong emo-
tional reactions after a suicide”. 
  
Preventiva insatser i arbete med självmordsnära personer 
Miwa Fuji redogör för en samarbetsmodell (mellan olika pro-
fessioner, så som polis, läkare, socialarbetare och socialpsykiatri) 
som har utarbetats i Osaka och som innebär att självmordsnära 
patienter skall följas upp på hemorten efter utskrivning från en 
vårdavdelning. Fuji säger dock att det är ett problem att många 
självmordsnära patienter motsätter sig att information överförs till 
följd av skam, vilket försvårar samarbetet och resulterar i att 
patienten ofta skrivs ut utan uppföljning med överhängande risk 
för nya självmordsförsök. Vid ett fullbordat självmord skall där-
emot närstående familjemedlemmar ges stöd. 
 Hitomi Imamura har en mastersexamen i socialt arbete vid 
Kwansei Gakuin University i Kobe med inriktning mot suicid-
prevention. Hon har jämfört hur universitetsstudenter har besva-
rat frågorna: ”Har du någonsin tänkt att du vill ta ditt liv?” och 
”Har du någonsin övervägt att ta ditt liv?”. Resultaten visar att fler 
är benägna att svara ”ja” om man väljer den senare frågeställ-
ningen. Imamura rekommenderar därför att självmordspreventiv 
verksamhet, t.ex. telefonrådgivning, bör undvika frågor som inne-
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håller ordet ”vill”: ”Depressed persons don’t usually want to die 
[…] suicide is better understood as a desperate act to ’get away’ 
from what the individual experience as painful”. Imamura intres-
serar sig för begreppet ”spiritual pain” och beskriver det både som 
individens livsmödor och mer existentiella problem, som klinisk 
psykologi har svårt att omfatta. Det viktiga, enligt Imamura, är att 
lyssna på vad som uttrycks, snarare än att vara inriktad på att lösa 
problem: ”We need to offer an existential space to help the 
individual to regain meaning and hope in life” […] A meaningful 
suicide preventive measure would be to educate students – a 
group vulnerable to suicide, in life and death issues”. 
 
Slutsatser och reflektioner 
De diskussioner om självmord som har analyserats i artikeln 
kompletterar varandra genom att olika teman dominerar i de 
olika materialen, men samma teman kan också ”haka i” varandra 
och diskuteras med olika utgångspunkter. Sammantaget utgör 
materialet en variation i hur självmord kan diskuteras i det nutida 
Japan. Gemensamt för diskussionerna är att samtliga utgår ifrån 
antagandet att vissa grupper av individer är mer sårbara än andra, 
och i högre utsträckning riskerar att begå självmord. De individer 
som har identifierats som sårbara skiljer sig emellertid mellan de 
olika diskussionerna. The Japan Times rapporterar om självmord i 
alla åldersgrupper, men fokuserar särskilt på ”unga mobbade”, 
”unga arbetslösa”, ”kvinnor” och ”ensamstående pappor”, medan 
diskussionen i de vetenskapliga artiklarna särskilt fokusersar på 
självmord bland ”män i medel- och övre medelålder” samt ”psy-
kiskt sjuka”, ofta ”äldre”, personer. I intervjumaterialet beskrivs 
”självmordsdrabbade” familjemedlemmar – framförallt barn – som 
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särskilt sårbara, men också ”unga” och ”äldre”. I likhet med reso-
nemanget i The Japan Times består alltså ”de sårbara” av katego-
rier som representerar hela Japans befolkning – varför man kan-
ske med rätta kan fråga sig om depression är en ”folksjukdom” i 
Japan? 
 Den sårbarhet som beskrivs, utgår i sin tur från ett uttalat 
antagande att självmord ska förstås som respons på olika slags 
sociala problem. Ett undantag i materialet är dock de intervjuades 
beskrivningar av det sociala nätverkets negativa reaktioner i 
anslutning till ett självmord. Dessa reaktioner uppges utgå ifrån 
två antaganden: 1) om självmord som en individuell handling, 
vilken reflekterar tillbaka på självmordsoffrets personliga till-
kortakommanden – som en ”svag” eller ”dålig” individ (varigenom 
självmordsoffret stigmatiseras); och 2) om självmord som en social 
handling, som respons på en ”dålig” familjesituation (varigenom 
sörjande familjemedlemmar stigmatiseras). Denna skillnad i anta-
ganden om självmord som handling i det ”offentliga” respektive 
det ”enskilda” materialet kan tänkas återspegla en skillnad i hur 
responserna är situerade; d.v.s. antagandet om självmordet som 
social handling (där individen inte skuldläggs) kan förstås som den 
kollektiva sociala responsen – ett slags normativt ideal, vilka 
individer ideologiskt lever efter, medan antagandet om självmordet 
som individuell handling (där självmordsoffret och individer i 
hennes/hans nära omgivning skuldläggs) utgör de responser som 
t.ex. sörjande familjemedlemmar lever med i sin vardag (jfr. Gillis 
1996). Denna skillnad är högst tänkvärd genom att den visar hur 
det ”sociala idealet” på samhällsnivå och den ”sociala praktiken” på 
individnivå kan kollidera, och därmed få mer osynliga konse-
kvenser – för enskilda individer och för samhället i stort. 
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I artikelmaterialet generellt tillskrivs dock sociala faktorer en cen-
tral betydelse för självmordshandlingen. Den ”självmordsnära indi-
viden” beskrivs återkommande som ”inträngd i ett hörn” eller 
”tvingad” till självmord, och antagandet om att individen drivs till 
självmord av sociala omständigheter dominerar i diskussionerna. 
Detta kommer till uttryck både genom beskrivningar från en kul-
turell ”inifrånposition” som syftar till att påvisa att inga andra lös-
ningar underförstått faktiskt är möjliga för individen (t.ex. när det 
sociala nätverket vänder ryggen till eller individen stigmatiseras), 
men också beskrivningar från en kulturell ”utifrånposition” av att 
”den enskilde tänker” att han/hon borde ta sitt liv i en specifik 
situation. I båda fallen – d.v.s. vilka ”vägar” som anses möjliga, 
liksom om och när självmord förväntas som lösning på en viss 
sorts problem – framstår det som tydligt hur kulturella antagan-
den om självmord ytterst kan få avgörande betydelse för själv-
mordshandlingen i sig. I båda fallen framställs invidividen i nulä-
get som ”lämnad åt sitt öde”– vilket underförstått måste förändras 
– och samtliga diskussioner har som utgångspunkt att självmord 
som handling går att förhindra, genom stödjande och självmords-
hindrande insatser från det sociala nätverkets och samhällets sida. 
 Av de sociala problem som självmordet som handling antas 
respondera på dominerar två problembeskrivningar: 1) att själv-
mord ska förstås som respons på social exklusion och/eller 2) att 
självmord ska förstås som respons på sociala problem som upp-
står, eller förvärras, som resultat av traditionella könsroller. Ifråga 
om social exklusion beskrivs individen till följd av yttre händelser, 
t.ex. skilsmässa/arbetslöshet/mobbning, ha förflyttats från en 
position av att ha varit inkluderad till en utanförposition i relation 
till sitt nätverk, t.ex. familjen/arbetsplatsen/studieplatsen.  
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Alternativt beskrivs individen mer stabilt befinna sig i en exklu-
derad position, t.ex. till följd av traditionella värdesystem, som 
försvårar tillgången till emotionellt och socialt stöd inom familj 
och nätverk (för både män och kvinnor), eller till yrkesliv och 
arbetsmarknad (framförallt för kvinnor). Antagandet om social 
exklusion till följd av yttre händelser framstår som tydligast i de 
diskussioner som dominerar i de vetenskapliga artiklarna (ifråga 
om arbetslöshet och psykisk ohälsa), medan mer stabila utanför-
positioner till följd av traditionella könsroller utgör en huvudför-
klaring till självmord i perifera och kulturellt inriktade diskus-
sioner; både i vetenskapliga artiklar, t.ex. rörande boshi-shinjū, 
nätsjälvmord och inseki-jisatsu, och i The Japan Times. Här antas 
japanska kvinnors självmord till övervägande del bero på deras 
underordnade position och ekonomiska beroende i relation till 
mannen, vilket, menar man, starkt begränsar deras möjligheter till 
arbete och självutveckling efter giftermål och moderskap. Själv-
mord bland arbetsföra män beskrivs på motsvarande sätt härröra 
ur problem orsakade av traditionellt manliga ideal av att vara 
ensam familjeförsörjare och oreflekterat inta en dedikerad håll-
ning gentemot sin arbetsgivare – ofta till priset av bristande 
sociala band till familj och socialt nätverk.  
 Även grupperna ”unga” och ”äldre” förklaras som sårbara till 
följd av traditionella könsroller, vilka hävdas fungera normerande 
för hur man bör leva sitt liv på ”rätt” sätt – som kvinna respektive 
man. De unga framställs som konfronterade med existentiella 
dilemman ifråga om livsval, med svårigheter att hitta en personlig 
livsmening när de enskilda behoven avviker från de könsbundna 
idealen, medan de äldre snarare framställs som drabbade av kon-
sekvenserna av att könsrollerna luckras upp, när mannen slutar 
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arbeta och familjens behov av kvinnan som den primärt 
omhändertagande minskar, samtidigt som beroendet till de egna 
barnen ökar. Även det sociala påbud av att hålla problemen för 
sig själv (KITY=keep it to yourself) som bl.a. tar sig uttryck som 
motstånd mot att söka professionell hjälp, utgör en återkom-
mande förklaring till de höga självmordstalen bland äldre.  
 Japans traditionella värdesystem med en patriarkal könsmakts-
ordning lyser genomgående fram som en fond i materialet, mot 
vilken andra sociala problem framställs. Det gör det relevant att 
ställa frågan om de traditionella könsrollerna i själva verket kan 
vara en av de starkast bidragande orsakerna till landets höga själv-
mordstal? I marginella och samhällskritiska forum hävdas att 
Japan aldrig kan komma till rätta med de höga självmordstalen, så 
länge som man ”blundar för” kulturella faktorers betydelse. Här 
tar man avstånd ifrån det ”traditionellt tvingande” och förespråkar 
radikala samhällsförändringar, för att det ska bli möjligt att uppnå 
det motto som står skrivet i den nya självmordspreventiva lag-
stiftningen – ett samhälle där människor kan leva ett hälsosamt 
och meningsfullt liv (Basic Law on Suicide Countermeasures 
2006). Antagandet om det traditionella värdesystemets – ytterst 
könsrollernas – betydelse för självmordshandlingen skrivs dock 
inte fram på något tydligt sätt i den dominerande vetenskapliga 
diskussionen, vilken kan antas fungera som primär källa för infor-
mation till regeringen i denna fråga. Därmed är det rimligt att anta 
att problemet inte uppfattas som ett prioriterat område – vare sig 
för forskning eller politiska insatser – och att jämställdhet inte 
heller bedöms som en väg att gå för att reducera Japans höga 
självmordstal. 
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Utifrån Joel Bests (2011) teorier skulle denna situation kunna 
förklaras utifrån att det finns ett antal ”anspråksgivare”, vilka 
hävdar ojämlikhet mellan könen som ett socialt problem – i detta 
fall också som bidragande orsak till självmord – men som inte 
”lyckas” göra sig hörda i det ideologiska och politiska klimat som 
idag råder i Japan. 
 De självmordspreventiva rekommendationer som dominerar i 
de vetenskapliga artiklarna (både inom den socio-ekonomiska och 
psykiatriska diskursen) svarar snarare primärt mot problem-
beskrivningen av självmord som respons på social exklusion till 
följd av yttre händelser – där strukturella maktförhållanden inte 
alls problematiseras. Konsekvensen blir att de självmordspreven-
tiva lösningar som framställs som nödvändiga till övervägande del 
syftar till att ”fånga upp” och (åter)inkludera individer i sociala 
nätverk. ”Uppfångandet” förklaras kunna ske genom att arbetslösa 
får stöd till (åter)inträde på arbetsmarknaden och att psykiskt sju-
ka personer uppmärksammas och erbjuds behandling via depres-
sionsscreening i primärvården. De nätverkssksapande insatser som 
beskrivs syftar samtidigt till att stödja befintliga nätverk (i första 
hand familjen), alternativt till att upprätta nya sociala nätverk 
som bygger på volontärinsatser (ett vanligt inslag i s.k. områdes-
baserade självmordspreventiva program). Även professionellt stöd 
förklaras motverka social isolering och depression till följd av 
exkludering. Utöver dessa insatser diskuteras behovet av sociala 
reformer som kan bidra till ett ökat skydd och motverka utslag-
ning av individer som befinner sig i särskilt sårbara situationer, 
t.ex. arbetslösa och ekonomiskt skuldsatta. Här skisseras dock inte 
några konkreta förslag, men man kan likna dessa tankegångar vid 
dem som ligger till grund för vårt svenska arbetslöshets- och 
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socialförsäkringssystem. 
 Slutligen: Hur förhåller sig diskussionerna i artikeln till 
Durkheims teori om relationen mellan individ och samhälle? De 
kvantitativa studier som dominerar diskussionen i de vetenskap-
liga artiklarna visar stor överensstämmelse med Durkheims teori, 
genom att de har undersökt hans välkända variabler för självmord 
– särskilt ekonomisk nedgång (arbetslöshet), skilsmässa, socialt 
kapital och födslotal – vilka Durkheim menade kunde påvisa 
individens grad av integration i samhället. Även analysen av själv-
mord stämmer väl överens med Durkheims teori genom att social 
exklusion ringas in som ett huvudproblem (Durkheims teori 
utgår ifrån antagandet att antalet självmord varierar omvänt mot 
graden av integration i olika sociala grupper) (Durkheim [1897] 
2004). I de dominerande diskussionerna i Japan saknas däremot de 
”Durkheimska” slutledningarna om vad självmordsstatistiken säger 
om det samhälle där den har uppmätts.  
 De självmord som förklaras vara socialt sanktionerade skulle 
exempelvis kunna förstås i termer av altruistiska självmord, d.v.s. 
att självmordshandlingen är ett resultat av en social plikt snarare 
än en individuell rättighet (ibid.). Durkheim tar upp de ritualise-
rade självmordsformerna seppuku och hara-kiri som exempel på 
altruistiska självmord, och de i modern tid sanktionerade själv-
morden inseki-jisatsu skulle kunna jämföras med dessa genom att 
samtliga framställs som grundade i en ”hederskultur”. Han hävdar 
att individen inte kan ha ett särskilt stort värde i de samhällen där 
självmord, som är ett resultat av den här typen av ”socialt tryck”, 
förekommer. I dessa sammhällen blir ”grupptillhörigheten” det 
centrala – så som den manifesteras genom praktiserandet av 
gemensamma tankar, idéer, vanor, värderingar och sysselsättningar 
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– och individens självrespekt bygger uteslutande på gruppens 
erkännande. Durkehim förklarar hur ”det individuella” i dessa fall 
inte existerar som behov (ibid.).   
 Då ett traditionellt samhälle moderniseras – så som i fallet 
Japan – och de traditionella värdenas ställning försvagas (t.ex. 
rörande religion, familj och politik) men ännu inte har ersatts av 
nya socialt etablerade ideal, förklarar Durkheim att s.k. anomiska 
självmord ofta uppstår. I dessa fall kan den enskilde uppleva för-
lust av livsmening då behov kopplade till individualistiska ideal 
ännu inte kan tillgodoses genom att de kolliderar med den sociala 
praktik där traditionella normer alltjämt utövar starkt inflytande. 
 I diskussionerna om självmord i Japan återkommer beskriv-
ningar som handlar just om hur det ”individuella” och det ”kollek-
tiva” kolliderar. En fråga som därför kan tyckas angelägen att ställa 
är hur ”det individuella” ifråga om existentiella värden, menings-
skapanden och personliga uttryckssätt kan rymmas i mer kollek-
tiva och traditionellt normerande värdestrukturer i Japan. Medan 
Durkheim föreslog en för sin tid revolutionerande tanke – nämli-
gen att de anomiska självmorden skulle minska ”genom utplå-
nandet av den sociala antagonismen mellan könen och genom 
kvinnans ökade deltagande i samhällslivet” (ibid. s. 299) – så åter-
står det att se huruvida de samhällskritiska röster som överens-
stämmer med Durkheims teori i detta fall tillåts bli hörda i det 
nutida Japan. 
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