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perspektiv på ett gammalt sociologiskt
problem
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I mer än 100 år har Durkheims makrosociologiska teori om självmord dominerat det sociologiska studiet av självmord. Denna utgår från Durkheims sociologiska metod att förklara kollektiva fenomen utifrån en förståelse av
samhällets natur. Här föreslås en utveckling av den makrosociologiska teoretiseringen av självmord utifrån Durkheims sociologiska metod, genom att
söka nya förklaringar till självmord som ett kollektivt fenomen i en annan
förståelse av samhällets natur. I detta sammanhang tycks Luhmanns teori om
sociala system särskilt relevant. Luhmanns teori är en modern generell sociologisk teori som utgör ett radikalt brott mot de sociologiska klassikerna. Den
är vidare särskilt adekvat för att förstå dagens informationssamhälle. Syftet
med denna artikel blir därmed att bidra till den makrosociologiska teoretiseringen av självmord genom att anta ett luhmannskt perspektiv på självmord
enligt Durkheims metod för sociologiska studier.
Nyckelord: Luhmann, självmord, kommunikation, Durkheim, makrosociologi

Introduktion
För mer än 100 år sedan publicerades Émile Durkheims berömda verk Suicide:
Étude de sociologie (Självmordet: En studie i sociologi, 1897). Detta verk utgör
både en makrosociologisk teori om självmord och en empirisk studie av själv-
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mordsstatistik avsedd som belägg för teorin. I Självmordet hävdar Durkheim
att självmord kan studeras som ett sociologiskt fenomen med sociologiska orsaker, vilka återfinns i samhällets grader av integration och reglering. I relation
till dessa orsaker skilde Durkheim mellan fyra olika typer av självmord: egoistiska, anomiska, altruistiska och fatalistiska (Durkheim 2006). Sedan dess har
hans verk haft en enorm påverkan på det sociologiska studiet av självmord
både vad gäller empiriska studier såväl som teoretisering av självmord.
Många sociologiska teorier i Durkheims fotspår har sprungit ur en kritik
av skilda aspekter i Durkheims teori. Halbwachs (1930/1978) var kritisk gentemot Durkheims tydliga särskiljande av sociologiska orsaker och psykologiska
anledningar till självmord. I sin egen teori sökte han därmed att överbrygga
denna tudelning. Kritik har vidare riktats mot Durkheims typologisering av
självmord beträffande hur väl hans olika självmordstyper i själva verket kan
särskiljas från varandra (Johnson 1965, Pope 1976). Gibbs och Martin (1964)
kritiserade Durkheims vaga definition av förklaringsvariabeln social integration. Deras egen teori av självmord bygger på ett förtydligande av detta begrepp, i såväl teoretisk som empirisk bemärkelse. Åter andra har försökt att
bredda Durkheims teori genom att kombinera hans sociologiska förklaringsvariabler med psykologiska dito för att förklara valet av självmord som ett uttryck för aggression (Henry & Short 1954, Gold 1958).
Andra sociologiska teorier om självmord har fokuserat på kulturella aspekter av självmord, såsom värderingar, mening och attityder till självmord (Dublin & Bunzel 1933, Farber 1968, Maris 1981, Kral 1994, Mäkinen 1997a),
samtidigt som de kritiserat Durkheims bristfälliga uppmärksammande av sådana aspekter i samband med självmord. Huruvida Durkheims teori hävdar
att dessa aspekter är av vikt för självmordsdödligheten i ett samhälle eller inte
har dock disputerats mellan teoretiker med olika tolkningar av den (se Pope
1973, Parsons 1975, Pope 1975). Gällande betydelsen av kulturella aspekter
så gick Douglas (1973) steget längre och hävdade att själva den självmordsstatistik som Durkheim använder som empiri måste förstås i termer av en
kulturell produkt som speglar kulturella meningar i relation till självmord
och inget annat. Därmed ogiltigförklaras hela det empiriska studium som
Durkheim förespråkade liksom den empiriska grund som hans teori vilar på.
Douglas hävdade istället att sociologen bör studera kulturella meningar i relation till självmord och söka förklaringar till självmord i egenskap av en
handling som har social betydelse. Andra har avhållit sig från en sådan generell
skepsis mot självmordsstatistik men ifrågasatt Durkheims sätt att empiriskt
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belägga sin teori i synnerhet. Utifrån sin noggranna analys av Självmordet
hävdade Pope (1976) att varken de analytiska metoder eller de data som
Durkheim använde för att testa sin teori kunde anses tillfredställande enligt
dagens standard. Därmed saknades fortfarande ett definitivt test av Durkheims teori (201f ).
Durkheims teori har dock bestått som den viktigaste sociologiska teorin
om självmord (Lester 1972, Mäkinen 1997a). Det är därmed svårt att tala om
någon egentlig utveckling inom den makrosociologiska teoretiseringen av
självmord över de senaste hundra åren. Den omfattande kritiken mot Durkheims Självmordet liksom försöken till nya teoretiska formuleringar vittnar å
andra sidan om ett behov av nya makrosociologiska teorier om självmord.
Durkheims Självmordet är dock inte enbart en studie om självmord utan
utgör även ett betydelsefullt bidrag till den generella sociologin. Med detta
verk ville Durkheim först och främst demonstrera sin idé om sociologins adekvata studieområde och tillvägagångssättet för att studera detta. I Les régles
de la méthode sociologique (Sociologins metodregler, 1895) hävdar han att sociologen bör studera kollektiva fenomen (fenomen på aggregerad nivå såsom
självmordsdödligheten i ett samhälle) i egenskap av ting, d v s saker som existerar för sig själva. Detta innebär att förstå kollektiva fenomen som oberoende av enskilda individer som endast skapar representationer av dem
(Durkheim 1978: 37). Därutöver bör den sociologiska metoden gå ut på att
söka förklaringar till sådana kollektiva fenomen i samhällets natur (Durkheim
1978: 86).
Det sociologiska studiet kan och bör naturligtvis inte reduceras till studier
av kollektiva fenomen. Däremot kan Durkheims sociologiska metod betraktas
som en metod för studiet av kollektiva fenomen i synnerhet d v s en metod
för makrosociologiska studier. Ett sätt att utveckla den makrosociologiska teoretiseringen av självmord är därmed att utgå från Durkheims metod för sociologiska studier snarare än från hans teori om självmord. Mer specifikt kan
nya förklaringar till självmord som ett kollektivt fenomen sökas i en annan
förståelse av samhällets natur än den som Durkheim utgick ifrån, med reservation för att denna förståelse av samhället bör befinna sig på samma generella
nivå som Durkheims egen.
De mest moderna försöken till generell sociologisk teori, och de som avviker mest radikalt från Durkheims förståelse av samhället återfinns inom den
sociologiska systemteorin där Niklas Luhmanns teori om sociala system utgör
det mest prominenta bidraget (Nollman 2005, Rogowski 2007). Det kan häv-
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das att hundra år inte är någon ålder för generella teorier och att Durkheim
fortfarande är högst relevant, i egenskap av sociologisk klassiker i synnerhet
(Sæbø 1998). Luhmanns teori är å andra sidan på många sätt en produkt av
den decennielånga sociologiska utveckling som pågått sedan Durkheims tid
(Misheva 2011). I och med detta tycks den särskilt relevant för att kunna bidra
med nya sociologiska insikter i förhållande till ett sådant klassiskt sociologiskt
ämne som självmord. Därtill har det hävdats att Luhmanns teori är särskilt
adekvat för att förstå dagens informationssamhälle (Stichweh 2000, Misheva
2011). Luhmanns perspektiv kunde därmed bidra med en bättre förståelse för
självmord i det samtida samhället i synnerhet, särskilt i jämförelse med Durkheims teoretiska perspektiv som trots allt utvecklades i relation till det industrialiserade samhälle där han var verksam för ett decennium sedan.
Luhmann var kritisk mot vad han ansåg vara tendenser inom sociologin
att mala de egna klassikerna istället för att producera nya teorier samt att vägra
erkänna och använda teoretiska insikter från andra discipliner (Luhmann
1983). Luhmann avsåg att erbjuda sociologin ett modernt och generellt teoretiskt ramverk som skulle inkludera alla sociologins tänkbara studieobjekt
(Luhmann 2000: 51). Genom att kombinera Parsons idéer med en rad andra
inklusive den generella systemteorin (se vidare Lee 2000; Jönhill 1993) utgör
Luhmanns teori ett radikalt brott med de sociologiska klassikerna. Enligt författarens kännedom behandlade Luhmann själv aldrig ämnet självmord, trots
att han applicerade sin teori på skiljda fenomen såsom kärlek (Luhmann
2003), risk (Luhmann 1993), förtroende (Luhmann 2005), lagen (Luhmann
2004), massmedier (Luhmann 2000b) och konst (Luhmann 1994).
Därmed är syftet med denna artikel att bidra till den makrosociologiska
teoretiseringen av självmord genom att anta ett luhmannskt perspektiv på självmord enligt Durkheims metod för sociologiska studier. Detta innebär ett försök
till förståelse och förklaring av självmord som ett makrosociologiskt fenomen
utifrån Luhmanns förståelse av samhället. Durkheims teori om självmord kommer att användas som referens mot vilken ett luhmannskt makrosociologiskt
perspektiv på självmord kommer att utvecklas och jämföras.

Durkheims teoretiska perspektiv
Sociala strukturer och kollektivt beteende
Enligt Durkheim förekommer sätt att handla, tänka och känna som inte är
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organiska eller psykiska fenomen utan existerar utanför individuella medvetanden och tränger sig på dem utifrån i form av restriktioner; de har sitt ursprung i samhällets strukturer (Durkheim 1978: 21 ff ). Sådana sätt att handla,
tänka och känna är kollektiva fenomen och de antar en kollektiv form som
kan särskiljas från de partikulära individuella former som de kan anta (a.a. 26
ff ). Det är dessa kollektiva fenomen, och de sociala strukturer som producerar
dem, som sociologin bör söka förklara (a.a. 81).
Samhällens strukturer varierar då ett samhälle inte kan likställas med dess
beståndsdelar, det vill säga med de individer som utgör det. Snarare uppstår
någonting nytt utifrån det specifika sätt på vilket dessa beståndsdelar kommer
samman – en social verklighet sui generis (a.a. 86). Variationer i sociala strukturer producerar i sin tur skillnader i kollektiva fenomen enligt kausala lagar,
där en och samma orsak alltid producerar en och samma effekt (a.a. 103 ff ).
Självmord som ett kollektivt fenomen
Enligt ovanstående kunde Durkheim demonstrera att självmord är ett kollektivt fenomen som varierar över samhällen och vars orsaker måste sökas i sociala
strukturer (Durkheim 2006: 97). De anledningar som individer anger till
självmordshandlingen är endast produkter av de verkliga sociala orsakerna
som ligger bakom (a.a. 104). Därmed skiljer Durkheim mellan fyra olika kollektiva former av självmord, enligt de sociala orsaker som producerar dem.
Egoistiska och altruistiska självmord antas ha sitt ursprung i samhällets
integration. Otillräcklig samhällelig integration ger upphov till egoism, ett
tillstånd av utpräglad individualism där individer är mindre beroende av,
och därmed tappar närheten till, gruppen de tillhör. I detta tillstånd av egoism ökar således antalet ’egoistiska’ självmord (a.a. 167ff ). På detta sätt
kunde Durkheim förklara den högre självmordsdödligheten inom protestantismen jämfört med katolicismen och judaismen. Den protestantiska religionen hade i jämförelse färre gemensamma förställningar och praktiker
och var därmed till sin karaktär mindre integrerande (a.a. 113). I det motsatta fallet, då samhällets integration är mycket omfattande, uppstår ett tillstånd av altruism. I detta tillstånd är individerna fullständigt absorberade av
gruppen, och de värderar sina liv i förhållande till gruppens gemensamma
existens och tillskriver litet värde till sin individuella person och sitt individuella liv. I detta tillstånd av altruism ökar ’altruistiska’ självmord (a.a.
179 ff ). Denna typ av självmord var karaktäristisk för förmoderna samhällen
i form av offersjälvmord som bottnade i ett slags plikt gentemot gruppen
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(a.a. 177 f ). Durkheim demonstrerade dock förekomsten av denna typ av
självmord även i modern tid genom att peka på den höga självmordsdödligheten inom militären, en miljö som karaktäriseras av en omfattande integration (a.a. 186).
Anomiska och fatalistiska självmord å andra sidan har sitt upphov i samhällets grad av reglering. När de reglerande funktionerna i samhället är bristfälliga uppstår ett tillstånd av anomi där oreglerade individuella begär får
individer att sträva efter mål och behov som aldrig kan tillfredställas, vilket
resulterar i ett konstant tillstånd av missnöje. I detta anomiska tillstånd uppkommer ’anomiska’ självmord (a.a. 207 ff ). Denna typ av självmord förekommer under såväl ekonomiska uppgångar som nedgångar, vilka sätter samhällets
reglerande funktioner ur balans (a.a. 213). Då motsatt förhållande råder, och
samhällets reglering är omfattande, uppstår ett tillstånd av fatalism där individer uppfattar sin framtid som blockerad och sina mål och behov som omöjliga att uppnå. I detta tillstånd av fatalism ökar då andelen fatalistiska
självmord. I moderna samhällen har denna typ av självmord liten betydelse
men exemplifieras med en högre självmordsdödlighet bland unga gifta män
samt gifta barnlösa kvinnor. Mer betydelse har den i förmoderna samhällen i
form av självmord bland slavar (a.a. 239; se fotnot 25).
Självmord och det moderna samhällets patologi
Perioden för Durkheims studie av självmord sammanföll med den intensiva
moderniseringen av västvärlden. För Durkheim var denna av betydande vikt
för samhällets strukturer med avseende på förändringar i social solidaritet i
synnerhet. I förmoderna samhällen var solidariteten något naturligt, den baserades på likhet och det faktum att varje individ var upptagen i kollektivet;
en mekanisk solidaritet. I det moderna samhället, som karakteriseras av en
fördelning av arbete, behövde solidariteten anta en ny form. Denna organiska
solidaritet baseras på ett ömsesidigt beroende till följd av fördelningen av arbete. Den baseras därmed på skillnader mellan individer i professionell specialisering och personlighet (Durkheim 1893/1994: 84 ff ). Det moderniserande
samhället hade dock utvecklat en påtvingad arbetsfördelning, som förhindrade adaption till en organisk solidaritet. Detta hade i sin tur resulterat i att
samhället nu befann sig i ett patologiskt tillstånd (a.a. 310 ff ). Det moderna
samhällets patologi reflekterades i snabbt ökande nivåer av självmordsdödlighet, vilka var främst orsakade av de låga nivåer av integration och reglering
som ackompanjerade avsaknaden av solidaritet (Durkheim 2006: 335 ff ).
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Detta tillstånd förde visserligen med sig en individualism som gav individen
ökad frihet. Durkheim ansåg dock att individers sociala förankring (genom
integration och reglering) var en förutsättning för mänsklig lycka och välfärd
och förespråkade därmed en begränsad individualism. Självmord var ett av
många sociala problem som Durkheim kopplade samman med en utbredd
och intensiv individualism (Guneriussen 1998). Egoistiska och anomiska
självmord var således de främsta formerna av självmord i det moderna samhället.

Mot ett luhmannskt perspektiv på självmord
En generell teori om sociala system och deras omvärld
Luhmann definierar sin teori som en allmän teori om sociala system. Denna
teori har sin utgångspunkt i ett allmänt systemteoretiskt perspektiv och teorier
som gäller för system i allmänhet, d v s som kan tillämpas även på maskiner,
levande system (organismer, celler, hjärnor) och psykiska system (individuella
medvetanden). Från denna allmänna förståelse av system utvecklar Luhmanns
en förståelse av sociala system i synnerhet (Luhmann 2000a: 48 ff ). Luhmann
betonar att sociala system utgör sociologins egentliga ämnesområde och att
dessa har en självständig status som system. Psykiska system och levande system är dock betydelsefulla för sociala system då de utgör dessas nödvändiga
förutsättningar (a.a. 72).
Ett systems gränser utgörs av skillnaden mellan system och omvärld (a.a.
66 ff ), m a o ”ett system är skillnaden mellan system och omvärld” (Luhmann
2006a: 38, min översättning). Följaktligen utgör olika system alltid omvärld
för varandra. Detta innebär således att psykiska system är i sociala systems
omvärld och levande system är i psykiska systems omvärld. Därmed består
människan av två separata system, kropp och medvetande, och sociala system
består inte av människor (jmf Durkheim ovan). Systemen utgör förutsättningar för varandra men som system måste de förstås som självständiga (och
inte som delar av varandra) (Luhmann 2000a: 219 ff ).
Systemens operationella slutenhet
I Luhmanns teori är system autopoietiska, det vill säga slutna genom en cirkulär
självproduktion av sina egna element. Olika typer av system använder olika
typer av självproducerande operationer, vars generella funktion är att uppehålla
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systemets gräns gentemot omvärlden genom att upprepa skillnaden mellan
system och omvärld i systemet självt. Skillnaden mellan system och omvärld
uppstår utifrån en enda operation som alltid producerar en ytterligare operation av samma typ. För levande system sker detta genom att liv alltid följs av
mer liv (eller död, i vilket fall systemet upphör att existera). Sociala och psykiska system å andra sidan uppnår skillnaden mellan system och omvärld
genom att producera mening om sig själva och sin omvärld (Luhmann
2000a:72 ff, Luhmann 2006a 46 ff ). Psykiska system producerar mening
genom de tankar som medvetandet producerar, där en tanke alltid följs av en
annan. Det psykiska systemets operationella slutenhet kan tydliggöras genom
det faktum att ingen kan placera sina egna tankar i en annans medvetande.
Sociala system å sin sida använder kommunikation för sin självproduktion,
där en kommunikation alltid följs av en annan. För sociala system uppnås
operationell slutenhet genom att kommunikationen själv gör en distinktion
mellan kommunikation och icke-kommunikation (Luhmann 2006a: 47 ff ).
Olika typer av sociala system
Sociala system uppstår då (minst två) psykiska system kommer samman och
deltar i kommunikation med varandra, kommunikation kan pågå endast inom
sociala system. Sociala system kan kategoriseras under tre olika typer med
skilda sätt att skilja mellan kommunikation och icke-kommunikation. Interaktioner är en kategori av sociala system som inkluderar allt från ett möte på
gatan till en massdemonstration. Dessa definierar sin egen kommunikation i
relation till psykiska system som uppfattas som närvarande deltagare i kommunikationen. Interaktioner uppstår i och med att de deltagande psykiska systemen kommer samman och upphör då de skiljs åt. Samhället är det
alltomfattande sociala systemet som definitionsenligt inkluderar all kommunikation och exkluderar allt annat. Om kommunikation uppstår måste detta
ske inom samhället, och samhället expanderar och berikas med varje ny kommunikation. Moderna samhället i synnerhet måste förstås som ett världssamhälle (Luhmann 1982: 70 ff, Luhmann 2000b: 474 ff ). Samhället består
därmed av kommunikationer. I och med detta bryter Luhmann med den sociologiska traditionen av handlingsteori, från Weber till Parsons, vilken fokuserar på handling som samhällets elementära beståndsdel. Luhmanns teori kan
istället definieras som en kommunikationsteori (Stichweh 2000).
En tredje typ av sociala system är organisationer, som varken kan reduceras
till interaktioner eller samhället. Organisationer organiserar kommunikation på
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basis av systemspecifika opersonliga medlemskapsvillkor i form av förpliktelser
och regler. I gengäld erbjuds medlemmarna någon form av fördel som gör medlemskapet, och de krav som detta innebär, attraktivt (Luhmann 1982: 75f).
Komplexitetsreduktion och funktion
Meningsproducerande system producerar mening (och därmed sig själva
genom att återupprepa skillnaden mellan system och omvärld) för att reducera
den komplexitet som existerar i både systemet självt och i dess omvärld. Systemet reducerar komplexitet genom att organisera komplexitet i form av mening. Genom att organisera komplexitet erhåller systemet bättre möjligheter
för vidare komplexitetsreduktion och bygger därmed upp sin egen komplexitet
(Luhmann 2000a: 63ff ). I Luhmanns teori är systemets funktion orienterad
mot just denna komplexitetsreduktion och uppbyggnaden av den egna komplexiteten; systemets funktion kan beskrivas genom det sätt på vilket detta
sker (och då som endast ett sätt bland flera möjliga) (a.a. 94 ff ).
Uppbyggnaden av den egna komplexiteten genom komplexitetsreduktion
är en process som samtidigt skiljer systemet från dess omvärld (a.a. 54). Varje
komplexitetsreduktion villkorar vidare reduktion av komplexitet, och därmed
kan vitt skilda sociala system utvecklas utifrån samma självproducerande operation (och psykiska system med olika personligheter utvecklas genom samma
självproducerande operation) (a.a. 62). Självproduktionen resulterar således
på sikt i en systemdifferentiering som kan förstås som en differentiering av systemens funktioner (a.a. 233). I enlighet med detta har sociokulturell evolution resulterat i en funktionell differentiering av sociala system i det samtida
samhället. Detta innebär dels en differentiering av funktionerna för de olika
typerna av sociala system, det vill säga interaktioner, samhället och organisationer, samt dels en differentiering, och multiplicering, av system som uppfyller olika funktioner i samhället (exempelvis politiska-, ekonomiska-,
utbildningsmässiga- och religiösa funktioner) (Luhmann 1982: 78ff ).
Systemens kognitiva öppenhet och strukturella kopplingar
Meningsproducerande system är kognitivt öppna mot sin omvärld genom sin
förmåga att observera sin omvärld. De kan observera sin omvärld (inklusive
andra system i denna) genom att producera skillnaden mellan system och omvärld i relation till sin omvärld på samma sätt som i relation till sig själva. M
a o så observerar meningsproducerande system sin omvärld genom att producera mening om den. Systemet uppnår således sin operationella slutenhet

SID 1-2013 ombrukket2_SID 05.03.13 15:04 Side 67

SJÄLVMORD SOM ETT AVLÄGSNANDE FRÅN KOMMUNIKATION: …

67

och sin kognitiva öppenhet genom en och samma (självproducerande) operation; den operationella slutenheten och den kognitiva öppenheten förutsätter
därmed varandra (Luhmann 2006b: 246 f ).
Kognitiv öppenhet tillåter operationellt slutna system att forma relationer
med system i deras omvärld genom strukturell koppling. Sociala system är beroende av strukturell koppling med psykiska system, det vill säga medvetanden, för sin kommunikation. Psykiska system å andra sidan tillskansar sig
förmågan att tänka med språk genom strukturell koppling med sociala system
(a.a. 258 f ), de är även annars beroende av relationer med sociala system för
sin socialisering (Luhmann 1992: 1433). Tekniskt sett kan det psykiska systemet fortgå med sina självproducerande operationer utan sociala system, då
det en gång uppkommit (Luhmann 2002: 171), det skulle dock inte kunna
öka sin egen komplexitet, och i detta fall skulle man kanske inte vilja tala om
medvetande överhuvudtaget (Luhmann 2006b: 259). Oavsett så fascineras
det psykiska systemet av kommunikation vilket garanterar strukturella kopplingar mellan systemen (Luhmann 2002: 172; Luhmann 2006b: 259).
Strukturell koppling mellan psykiska och sociala system är den form av
relation som uppstår då psykiska system deltar i kommunikationen i sociala
system. Genom strukturell koppling erbjuder båda systemen ömsesidigt varandra en särskild form av komplexitet som uppstår genom avvikelser från förväntningar som systemen har gentemot varandra. Sådana avvikelser från
förväntningar stör systemen på ett sätt som tillåter dem att lära och transformera sina egna strukturer. Strukturella kopplingar är därmed nödvändiga för
systemens uppbyggnad av den egna komplexiteten (Luhmann 1992: 1432 f ).
Relationer mellan psykiska system utgår från samma princip då psykiska system endast kan delta i kommunikation inom sociala system. Intimitet tillåter
på liknande sätt de deltagande psykiska systemen att öka sin egen komplexitet
i relation till det andra systemet (Luhmann 2000a: 268 ff ). Det är detta som
Luhmann avser med påståendet att ”[m]an elsker […] ikke, fordi man ønsker
sig gaver, men fordi man ønsker sig deres betydning” (a.a. 269).
Strukturell koppling för psykiska system är beroende av deras möjligheter
att uppfattas som deltagare i kommunikationen i sociala system; de behöver
leva upp till de specifika villkoren för kommunikation som sociala system skapar för dig själva för att kunna skilja mellan kommunikation och icke-kommunikation. Psykiska system måste därmed uppfattas som närvarande
deltagare i kommunikationen eller accepteras som medlemmar. Dessutom
kräver deltagandet i kommunikation tillgång till adekvata kommunikations-
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medier. Språket utgör den grundläggande formen för kommunikationsmedier
medan sociala system i funktionellt differentierade samhällen har utvecklat
krav på särskilda symboliskt generaliserade kommunikationsmedier så som
pengar/kapital (i ekonomiska system), makt (i politiska system) eller kärlek (i
intima relationer) (Luhmann 1990: 89 ff ).
Kausalitet
Ett system kan aldrig vara kausalt bestämt av sin omvärld (eller andra system
i dess omvärld), endast systemet själv kan skapa kausalitet i förhållande till
sina strukturer (Luhmann 2000: 408). Strukturella kopplingar är begränsade
till att systemen observerar varandra och reagerar på sina egna observationer
av varandra; ingenting överförs från det ena systemet till det andra, de är simultana relationer och innebär ingen kausalitet (Luhmann 1992: 1432 f ).
Istället för kausalitet talar Luhmann om produktiva orsaker i systemens omvärld. Dessa kan förstås som ett överskott av möjligheter för att en viss effekt
skall uppstå i ett system (Luhmann 2000a, s. 56). Effekten är dock endast en
möjlighet och nödvändigtvis en följd av systemets egna operationer.
Då produktiva orsaker endast skapar möjligheter för en viss effekt skiljer
de sig från Durkheims strikta definition av kausalitet där samma orsak alltid
åtföljs av samma effekt (Durkheim 1993: 150 ff ). De förstnämnda indikerar
att liknande fenomen kan ha olika orsaker och att liknande orsaker kan resultera i skilda fenomen, orsaker till sociala fenomen bör därmed förstås som
kontextbundna.
Självmordshandlingen som ett avlägsnande från kommunikation
Vad kan då sägas om självmordshandlingen med utgångspunkt i Luhmanns
generella teori om sociala system? Hur kan självmordshandlingen förstås i relation till meningsproducerande systems självproducerande operationer (kommunikationen i sociala system respektive psykiska systems tankar)?
Det har tidigare föreslagits att självmordshandlingen i enlighet med
Luhmanns teori kan definieras som två olika former av kommunikation.
Självmordshandlingen skulle då i det ena fallet vara en form för kommunikation där självet talar till sig själv genom sin omvärld. Här avbryter självet
förhållandet till sin omvärld för att förgöra sig själv. I det andra fallet skulle
självmordshandlingen vara en form av kommunikation där självet talar till
omvärlden genom sig själv. Här förgör självet sig själv för att avbryta kommunikationen med omvärlden (Qvortrup 1999). Ett psykiskt system kan
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dock inte kommunicera; ”enbart kommunikation kan kommunicera”
(Luhmann 1983: 156, min översättning). Kommunikation uppstår enbart
då den förstås av en mottagare såsom en kommunikation (Luhmann 2000a:
184). Det psykiska systemet kan därmed inte tala till sig själv och självmordet må eller må inte uppfattas som kommunikation (oavsett om det är avsett
som kommunikation eller inte). I denna mening bör självmordet snarare
definieras som en möjlig kommunikation eller en möjlig reaktion på kommunikation.
I själva verket innebär självmord en eliminering av det levande systemet,
kroppen, som det psykiska systemet kontrollerar, och som även utgör det medium genom vilket det psykiska systemet kan delta i kommunikationen i sociala system eller, från motsatt sida, det medium vilket sociala system nyttjar
för sin kommunikation (se Luhmann 2002: 176). Självmord kan därmed förstås snarare som ett avlägsnande från kommunikation å det psykiska systemets
sida. Ett självmord innebär nödvändigtvis inte att kommunikationen upphör
i det sociala systemet (ofta återstår tillräckligt många psykiska system för att
kommunikationen skall kunna fortgå), det aktuella psykiska systemet kan
dock inte fortsätta sitt deltagande i kommunikationen.
Då självmordet relateras till det psykiska systemets självproducerande operationer nås en liknande slutsats; självmord är inte en operation som producerar medvetande utan snarare en operation som innebär ett slut på
medvetandet och dess tankar. Självmord kan inte producera mer tankar utan
eliminerar mediet (det levande systemet, kroppen) som är förutsättningen för
medvetandets tankeproduktion.
Det uppstår dock en viss paradox då självmordshandlingen betraktas i relation till det psykiska systemets självproducerande operationer. Liksom tidigare påpekats (Ternes 2000: 141 ff ) kan ett psykiskt system inte avskaffa sig
själv; det kan inte dö och det kan inte begå självmord. Ett psykiskt system kan
inte sluta producera mening, det upphör endast när det levande systemet dör.
Det psykiska systemet kan dock begå ”självmord” i generell mening, d v s det
kan eliminera kroppen som den kontrollerar och därmed (indirekt) avbryta
sina självproducerande operationer. Detta innebär, intressant nog, att det psykiska systemet även avbryter sin förmåga att uppfatta komplexitet. I detta avseende innebär självmordshandlingen en radikal komplexitetsreduktion och
kan således ses som en funktionell handling utan att fördenskull vara en självproducerande operation. Självmordshandlingen är därmed på samma gång
funktionell och icke-funktionell.
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Självmordshandlingen kan vidare förstås som riktad antingen mot komplexitet i systemet självt eller mot komplexitet i systemets omvärld. I enlighet
med detta kunde en distinktion göras mellan psykologiska (eller alternativt
neurologiska/biologiska) perspektiv på självmord och sociologiska dito. Det
förra skulle gälla i fallet då självmordshandlingen förstås som ett sätt för det
psykiska systemet att hantera sin interna komplexitet. Det senare skulle gälla
då självmordshandlingen förstås som ett sätt för det psykiska systemet att hantera komplexiteten i dess omvärld, med betoning på komplexiteten som upplevs i relationerna med andra system i dess omvärld.
Härmed blir utgångspunkten för en makrosociologisk förståelse av självmord i enlighet med Luhmanns teori en förståelse av självmordshandlingen i
relation till det psykiska systemet. I Durkheims teoretiska perspektiv saknas
en motsvarande förståelse av självmordshandlingen i relation till individen.
Följaktligen har det hävdats att Durkheims holistiska utgångspunkt aldrig kan
anses tillfredställande; självmordshandlingen (liksom handlingar överlag) kan
inte identifieras oberoende av de motiv och den betydelse som individer tillskriver dem, m a o en förståelse för självmord måste inkludera en förståelse
för varför individer begår självmord (Lukes 1992: 220f ).
Ett luhmannskt makrosociologiskt perspektiv på självmord
Om de sociologiska orsakerna till självmord förstås som ovan blir den följande
frågan hur komplexiteten i systemets omvärld kan tänkas resultera i ett avlägsnande från kommunikation å systemets sida. Från diskussionen ovan kan
kommunikationen förstås som ett tvåeggat svärd. Å ena sidan är psykiska system fascinerade av och vill delta i kommunikationen i sociala system. Å andra
sidan är deltagandet i kommunikation alltid kravfyllt för det psykiska systemet,
som måste delta enligt de specifika villkor för kommunikation som gäller inom
sociala system. Psykiska system kan tänkas börja erfara sådana krav som påfrestande eller till och med omöjliga att nå upp till. Detta kunde resultera i en
önskan att avlägsna sig från kommunikationen. Det kunde då sägas att produktiva orsaker till en högre självmordsdödlighet skapas under förhållanden
där deltagandet i kommunikation resulterar i att psykiska system i högre grad
upplever kommunikation som påfrestande och kravfyllt.
Deltagande i kommunikation samt kommunikationens krav kan vidare
diskuteras i förhållande till Durkheims orsaker till självmord. Här kunde graden av deltagande i kommunikation i ett samhälle jämföras med graden av
integration, där högt deltagande i kommunikation skulle liknas med en hög

SID 1-2013 ombrukket2_SID 05.03.13 15:04 Side 71

SJÄLVMORD SOM ETT AVLÄGSNANDE FRÅN KOMMUNIKATION: …

71

nivå av integration. Kraven som deltagandet i kommunikation innebär kunde
å andra sidan relateras till Durkheims andra sociologiska förklaring, graden
av reglering av mål och behov i samhället. Mål och behov kan förstås som sociala om de inte är riktade uteslutande mot det egna medvetandet. Sociala mål
kan endast formuleras i relation till och fullföljas genom deltagande i sociala
system. M a o är villkoren för kommunikation inom sociala system avgörande
för vilka mål och behov som kan eftersträvas, och blir därmed reglerande i relation till dessa. Uteslutning från sociala system förändrar inte det faktum att
sociala mål måste formuleras i relation till sociala system, dock innebär det en
omöjlighet att fullfölja sociala mål och behov. Mål och behov måste därmed
uppfattas som reglerade oavsett om psykiska system är inkluderade i sociala
system eller inte. Nödvändigheten (eller omöjligheten) att leva upp till olika
villkor för kommunikation kan därmed upplevas som ett slags fatalism. Deltagande i olika sociala system implicerar å andra sidan att olika mål och behov
eftersträvas i relation till dessa, och i detta avseende kan en hög grad av deltagande antas skapa ett slags anomi.
Som produktiva orsaker kan förhållanden där psykiska system upplever
deltagandet i kommunikation som särskilt kravfyllt och påfrestande inte förstås
som deterministiska för en högre nivå av självmordsdödlighet. Dessa kan endast förstås som bidragande till en ökad sannolikhet för en högre nivå av självmordsdödlighet. En förståelse av självmordets sociologiska orsaker som
produktiva orsaker tycks dock bättre spegla resultaten från empiriska studier
av självmordsdödlighet, vilka tenderar att visa att de sociologiska orsakerna
för självmord varierar över tid, samhällen och sociala grupper (Mäkinen
1997b; Se även Stack 1982; 2000a; 2000b).
Om en hög självmordsdödlighet kan ses som symptomatisk för ett samhällstillstånd där deltagandet i kommunikation upplevs som kravfyllt och påfrestande så innebär detta likväl inte att ett sådant samhällstillstånd skulle vara
abnormalt eller patologiskt. För Durkheim var den höga självmordsdödligheten i det moderniserande samhället symptomatisk för ett patologiskt tillstånd
som stod i kontrast mot ett idealiserat ”normalt” samhällstillstånd karaktäriserat av tillräckliga nivåer av social integration och reglering (Lukes 1992: 28
ff ). Från Luhmanns perspektiv kan det hävdas att sådana normativa antaganden om ideala eller normala samhällstillstånd utgör ett brott mot en oöverstiglig gräns mellan vetenskap och moral; vad som är idealiskt eller normalt
är en moralisk fråga som sociologin som vetenskap kan studera men inte ta
ställning till (se Ørstavik 1996). Luhmanns framhöll vidare det omöjliga i att
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inta en yttre, objektiv position från vilken det skulle gå att avgöra om ett systems operationer är avvikande eller inte; vad som är ”normalt” för ett system
kan endast avgöras av systemet självt (Rasmussen 1996).
Självmord i det moderna samhället
Hur kan ovan diskuterade produktiva orsaker till självmord förstås i relation
till den specifika karaktären hos det moderna samhället i enlighet med
Luhmanns uppfattning om detsamma? Den funktionella differentieringen i
det moderna samhället skapar ett ökat beroende mellan psykiska system och
sociala system då de samhälleliga funktionerna är spridda mellan olika sociala
system. Detta indikerar om en hög grad av deltagande i kommunikation bland
psykiska system å ena sidan. Å andra sidan resulterar den funktionella differentieringen i ett beroende sinsemellan sociala system som har till följd att sociala system tenderar att gemensamt utesluta psykiska system; uteslutning från
ett socialt system kan användas som ursäkt för uteslutning från ett annat
(Luhmann 1997: 70). Därmed skapas en stark press på psykiska system att
leva upp till villkoren för kommunikation i många olika sociala system.
Följaktligen verkar det kontraintuitivt att karakterisera det moderna samhället som egoistiskt i Durkheims mening. Även om uteslutning definitivt är
en del av verkligheten i det moderna samhället så är det ändå snarare en kamp
för integration som karakteriserar det. Här tycks Durkheims begrepp altruism
mer adekvat. Denna ”altruism” resulterar dock inte ur samhällelig solidaritet
(eller någon annan form av samhällelig konsensus), utan måste snarare förstås
i relation till att all möjlig kommunikation är inkluderad inom samhällets
gränser; den kan inte pågå någon annanstans än inom samhällets gränser (se
Luhmann 1982: 73 f ).
Vidare kan en hög grad av deltagande i kommunikation relateras till såväl
anomi som fatalism; den förra som ett resultat av att deltagande i många olika
sociala system kan antas leda till en strävan efter många olika mål och behov
inom dessa, den senare som ett resultat av att mål och begär endast kan fullföljas enligt de specifika villkor för kommunikation som gäller inom olika sociala system.
Självmord i det moderna samhället, i meningen av ett avlägsnande från
kommunikationen, kunde därmed relateras till nödvändigheten för psykiska
system att delta i många olika sociala system och alla de krav som detta innebär
för de förstnämnda.
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Konklusion
I enlighet med Durkheims sociologiska metod har det varit möjligt att utveckla
ett makrosociologiskt perspektiv på självmord utifrån Luhmanns förståelse av
samhället. Till skillnad mot Durkheims holistiska perspektiv på självmord så
utgår denna från en förståelse av självmordet i relation till det psykiska systemet för att sedermera komma till en förståelse av självmord som ett kollektivt
fenomen. Självmordet blir ett sätt för det psykiska systemet att reducera komplexitet. Utifrån ett sociologiskt perspektiv på självmord syftas på den komplexitet som uppstår i systemets omvärld. Denna komplexitet utgörs av krav
i form av specifika villkor för kommunikation som det psykiska systemet måste
leva upp till för att kunna delta i kommunikationen i sociala system. Självmordet blir ett sätt för det psykiska systemet att avlägsna sig från kommunikation och sådana krav. Vidare kan självmordet som kollektivt fenomen i en
viss kontext förstås i relation till nivån av krav som deltagandet i kommunikation innebär inom denna kontext.
Även om kausala orsaker till självmord måste uteslutas i relation till
Luhmanns teoretiska perspektiv så är det möjligt att med Luhmann tala om
produktiva orsaker till självmord som utan att vara deterministiska kan vara
till hjälp för att förstå variationer i självmordsdödlighet över tid eller mellan
samhällen och grupper. En ökad komplexitet i form av ökade krav i förhållande till kommunikationen i sociala system i det psykiska systemets omvärld
utgör således produktiva orsaker till självmord. Att dessa produktiva orsaker
kan leda till en ökad självmordsdödlighet i en viss kontext men inte i annan
blir en ytterligare uppgift att förklara utifrån ett makrosociologiskt perspektiv,
exempelvis i termer av kulturella skillnader i upplevelsen av ökade krav i förhållande till kommunikation liksom i kulturella skillnader i reaktionen mot
dessa. Vidare kan det hävdas att en förståelse av självmordets orsaker som produktiva snarare än kausala stämmer bättre överens med den empiriska verkligheten där de sociologiska orsakerna för självmord tycks variera över tid,
samhällen och grupper.
Samhällstillstånd som skapar produktiva orsaker till en hög självmordsdödlighet ska dock inte uppfattas som patologiska utifrån Luhmanns perspektiv. Till skillnad mot det durkheimska perspektivet så tillåter det luhmannska
perspektivet ingen definition av normala samhällstillstånd mot vilka patologiska dito kan kontrasteras. Därmed undviks en viss normativitet som förkommer i Durkheims teori.
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Kopplingen mellan deltagande i kommunikation och självmord som här
utvecklats utifrån Luhmanns perspektiv har knytpunkter med den koppling
mellan integration/reglering och självmord som återfinns i Durkheims teori.
Skillnaden mellan dessa blir emellertid tydlig vid en jämförelse av självmordets
orsaker i det moderna samhället utifrån respektive perspektiv. Utifrån
Luhmanns perspektiv kan självmordets orsaker i det moderna samhället inte
uppfattas som sprungna ur en brist på integration och reglering av mål och
begär. Snarare tycks det moderna samhället karaktäriseras av en kamp för integration i sociala system och en omöjlighet att formulera och fullfölja sociala
mål och begär utanför dessa. Då detta innebär en ständig press på det psykiska
systemet att leva upp till specifika krav på kommunikation inom sociala system
tycks självmordets (produktiva) orsaker i det moderna samhället, utifrån
Luhmanns perspektiv, ha sin källa i en hög grad av såväl integration som reglering.
Syftet med denna artikel var att bidra till den makrosociologiska förståelsen
av självmord och föra en diskussion med det dominerande durkheimska perspektivet inom denna. I förhållande till detta tycks ett luhmannskt perspektiv
möjliggöra för en alternativ förståelse av självmord, i det moderna samhället
i synnerhet. Denna artikel har fokuserat på en makrosociologisk förståelse av
självmord utifrån en övertygelse om att det makrosociologiska studiet av självmord utgör en viktig del av det sociologiska studiet av självmord i allmänhet.
Det makrosociologiska perspektivet ensamt är dock inte tillräckligt för en sociologisk förståelse av självmord utan behöver kompletteras med ett mikrosociologiskt dito. Det tycks logiskt att utifrån Luhmanns generella teori göra
antagandet att kommunikationens krav leder till en vilja hos psykiska system
att utesluta sig från kommunikation genom självmord. Själva den mekanism
som får det förra att resultera i det senare förblir dock en blind fläck utifrån
det makrosociologiska perspektivet. Samma sak kan hävdas för mekanismen
mellan de anomiska och egoistiska samhällstillstånden och individers självmord i Durkheims teori. En specificering av dessa mekanismer kräver teoretiska och empiriska studier på en mikrosociologisk nivå.
Det har nyligen föreslagits att Luhmanns teoretiska perspektiv kunde utgöra en grund för att utveckla ett mikro-makro-teoretiskt ramverk som skulle
möjliggöra för en bättre sociologisk förståelse av komplexa sociala fenomen
(Misheva 2011). Denna artikel har visat att en teori om självmord som har
sin utgångspunkt i Luhmanns makrosociologi snarare än i Durkheims sociologi öppnar för möjligheten att diskutera problem som inte kunnat lösas med
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hjälp av Durkheims teori. I denna bemärkelse tycks det att nyttan i ett
luhmannskt teoretiskt ramverk för studiet av självmord inte enbart uppenbaras
i de omedelbara resultat som det må åstadkomma utan snarare i den potential
för vidare utveckling av en sociologisk förståelse av individuella problem som
det må möjliggöra.
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Abstract
Durkheim’s macro-sociological study of suicide has dominated the sociological
study of suicide for more than 100 years. There has nevertheless been a
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substantial amount of criticism directed towards Durkheim’s theory as well as
numerous attempts to develop new theoretical formulations. When taken
together, these factors point to the need for new macro-sociological theorizing
concerning suicide. Durkheim’s theory is constructed in accordance with his
sociological method, whereby collective phenomena are explained in reference
to an understanding of the nature of society. The present discussion seeks to
advance macro-sociological theorizing concerning suicide in the spirit of
Durkheim’s method by pointing to a new explanation of suicide as a collective
phenomenon that is based upon Luhmann’s theory of social systems. The aim
of this article is thus to contribute to macro-sociological theorizing about suicide
by coupling a Luhmannian perspective concerning society with Durkheim’s
sociological method. From Luhmann’s perspective, suicide can be understood
as the withdrawal of the psychic system (consciousness) from communication
in the social systems (interactions, organizations, society) that are located in its
environment. This withdrawal is achieved by the psychic system eliminating the
medium through which it participates in communication, that is, the body that
it controls. Although the psychic system is fascinated by and seeks to participate
in communication, communication always occurs under specific conditions that
impose constraints upon the psychic system. If such constraints become
unbearable, they can give rise to a deliberate decision by the psychic system to
withdraw from communication. Consequently, suicide as a collective
phenomenon within a given context can be understood in terms of the specific
level of demands that the need for communication places upon the psychic
system. Thus in contrast to Durkheim’s holistic perspective on suicide, the
Luhmannian macro-sociological perspective sets off from a consideration of
suicide in relation to the psychic system. In addition, Luhmann denies the
existence of causal laws in the sense of Durkheim’s strict definition and instead
speaks of productive causes, or a surplus of possibilities, for certain effects. When
the conditions under which communication takes place impose particularly
demanding constraints upon the psychic systems, a surplus of possibilities for
an increase in suicide mortality can be generated. From Luhmann’s perspective,
suicide in contemporary society can be understood in relation to the multitude
of constraints that result from the need for the psychic system to participate in
communication in a multitude of social systems.
Keywords: Luhmann, suicide, communication, Durkheim, macro-sociology

