
Självmordet som samhällsfenomen

AV PITIRIM SOROKIN

i. Inledning
I tidningen kan vi under “Namn och nytt“ varje dag hitta rubriken “Självmord“ 
eller “Självmordsförsök“ . N är vi nu - dag efter annan -  följer denna rubrik ser 
vi att det bland självmördare uppträder folk ur de mest skilda klasser, stånd och 
yrken; här finner man prostituerade och arbetslösa, bankirer och studenter, 
vetenskapsmän och präster osv. osv..

På “den gamla goda tiden“ var självmord en jämförelsevis sällsynt företeelse; 
idag ser man däremot inte ett enda tidningsnummer utan just denna rubrik. På 
två-tre rader meddelas helt lakoniskt att den ene kastat sig i floden, den andre 
skjutit sig, den tredje tagit gift, den fjärde hängt sig osv.. Efter åren 1905-1906 
har självmorden hos oss blivit en “vardagsföreteelse“; till att börja med blev vi 
förvånade över denna hastiga ökning, den störde våra tankar och våra sinnen, 
men efter hand har vi vant oss - och nu finner vi det knappt mödan värt att läsa 
vad som står under överskriften “Avsked till livet“ . Bara kanske när det talas om 
någon extraordinär händelse i fallet som - till exempel - det “självmordsförbund“ 
vilket förra året gjorde sensation i Ryssland - då låter vi för en kort sekund vår 
uppmärksamhet stanna inför denna “vardagsföreteelse“ . M en... det går en tid 
och så vänjer vi oss också vid detta slags “förbund“ .

Emellertid är självmordet en så besynnerlig företeelse, ett till sin natur så 
egenartat fenomen att det förtjänar det mest noggranna studium; vid sidan av det 
rent vetenskapliga intresset är en granskning av självmorden också nödvändig 
eftersom detta kan få högst väsentliga följder även för rent praktiska syftemål.

Pitirim Sorokin (1889-1968) var professor i sociologi vid S:t Petrograds 
Universitet år 1919-1920. Efter flykten till USA blev han så småningom profes
sor vid, och en av grundarna av, institutionen för sociologi vid Harvard 
University. "Självmordet som samhällsfenomen" publicerades i Riga på ryska 
år 1913. Skriften undertrycktes och blev aldrig känd i väst. Ilkka Mäkinen 
återfann texten år 1999 och den publiceras här för första gången sedan 1913.

socio log isk  forskning 3 -4 /2 0 0 0  6 9



Pitirim Sorokin

Med kulturens och civilisationens tillväxt ökar antalet självmord mycket hastigt, 
och i vår tidsålder ökar detta antal så snabbt att det blir till ett slags epidemi som 
hotar hela samhället - och i synnerhet var och en av dess medlemmar.

Just med dessa egenheter hos självmordet finns där också en förklaring till att 
fenomenet sedan lång tid tillbaka engagerat vetgiriga sinnen som sökt hitta orsa
kerna till ett “avsked till livet“ , den inre naturen hos denna omständighet osv.. 
Till följd av det hastigt ökande antalet självmord har emellertid på senare tid frå
gan blivit föremål för särskilt noggrann granskning; sedan 1800-talets sista 
årtionden har stater och statistiska inrättningar börjat notera antalet självmord, 
det har tillskapats speciella kommissioner för studiet härav och för att bekämpa 
fenomenet; det har kommit en rad högst seriösa studier av självmord m.m..
Till följd av allt detta är självmordsfenomenen för närvarande redan någorlunda 
väl studerade - och därmed har man i viss mån också funnit de medel med vilkas 
hjälp man skulle kunna bekämpa denna mörka och olycksbådande fläck som 
vidlåder vår civilisation och kultur.

2. Självmordet i mänsklighetens historia
Om man med självmord menar ett medvetet och frivilligt avsked till livet, eller; 
med andra ord, en frivillig åstundan efter döden som syfte - och inte som ett 
medel till någonting annat - skulle vi helt förgäves söka efter självmord hos dju
ren. Djurriket känner icke några sådana fenomen. Om här någon gång honan 
med sin kropp skyddar sin unge från en kula, gör hon det inte därför att hon 
söker döden utan därför att hon vill rädda sin unge. Detta är då inte ett själv
mord utan ett “offer“ . Detta gäller inte bara djurvärlden utan också det primiti
va människosamfundet - vildarna och barbarerna står lika främmande för själv
mordet. Visserligen finner man här en rad fall där människor tar livet av sig. Hos 
åtskilliga folk dödar, exempelvis, hustrur och slavar sig själva efter sin herres 
död; hos japanerna har detta bruk bevarats ända till våra dagar; att general Nogi 
nyligen begick “harakiri“ (skar upp buken) efter kejsar Mutsuhitos död är ingen
ting annat än en kvarleva av denna sed. Danska krigare ansåg det vara en skam 
att leva till sen ålderdom och att dö sotdöden: på samma sätt som “goterna“ och 
många andra folk menade de att det var deras skyldighet att ta livet av sig när 
ålderdomen nalkades. Hos de gamla germanerna fanns sedvänjan att människor 
som började bli gamla skulle ställa sig vid “ättestupan“; hos de gamla indierna 
ansågs det rentav vara en stor dygd om man offrade sig till gudarna och frivilligt
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tog livet av sig. Samma sak kan vi i en eller annan form möta hos de gamla gre
kerna, hos rom arna och - allmänt sett - hos alla primitiva folk. Detta gällde i 
gammal tid också hos oss, när man efter husbondens eller ledarens död brände 
hustrur och slavar på hans grav.

Men inga av dessa fall får ses som självmord. Lika litet som man får betrakta 
det som självmord när en soldat går ut i strid - lika litet passar dessa fall in under 
rubriken självmord. H är har vi inte att göra med åstundan efter döden utan med 
en skyldighet som samhället ålägger sina medlemmar. Som “skyldighet“ och 
“plikt“ framstår det tappra försvaret av det egna fäderneslandet, för vars skull 
man måste dö - och på samma vis gäller också i alla dessa fall samma skyldighet 
att dö, en skyldighet framkallad av olika orsaker: religiösa, moraliska, juridiska, 
ekonomiska osv.

Endast på högre kulturnivåer möter vi självmordsfenomenen som ett medve
tet föredragande av döden framför livet.

I dessa fall blir för självmördaren livet onyttigt, utan värde och mening. Han 
tar avstånd från livet - inte därför att han är “skyldig“ att “offra sig“, utan där
för att han frivilligt och medvetet föredrar döden framför livet, ja, som ett avslu
tande av livet, dess lidanden, dess meningslöshet osv..

Även om självmordet är okänt under samhällslivets första stadier uppträder 
det ändå tämligen tidigt i de antika samfunden. Det är bekant redan i den gre
kiska och romerska världen under dess sista utvecklingsfaser. Bland självmör
darna finner vi sådana namn som Hannibal - antikens frejdade härförare, 
M ithridates av Pontos - rom arnas värdige m otståndare, Demosthenes - 
Greklands store talare och politiker; kring dessa nam n fylkas också 
Themistokles, Aristides, Zenon, åtskilliga berömda stoiker, kejsare och funktio
närer i det romerska riket.

Under nävrättens och den tydligt brutaliserade moralens medeltid försvinner 
alls inte självmorden: de fortsätter att växa till i antal, något som framgår av de 
stränga lagar som riktar sig mot fenomenet -  och som även utfärdas av härska
re som Karl den Store, Ludvig den Helige, Karl V osv..

Under Nya Tiden fortsätter ökningen av antalet självmord. Under Ludvig 
XIV:s tid var det tillräckligt med minsta bagatell, minsta obehag, för att anled
ning till självmord skulle finnas. Under 1600- och 1700-talen påträffar vi i själv
mördarnas skara sådana berömda män som Uriel Acosta och Jean-Jacques 
Rousseau. Till och med den store Goethe var betänkt på att ta livet av sig. Och

socio log isk  forskning 3 -4 /2 0 0 0  71



Pitirim Sorokin

i början av 1800-talet utbryter en sannskyldig självmordsepidemi i samband med 
den flod av dystra sinnesstämningar som griper tag i Europa (pessimismen).

Vad sedan gäller den tidsepok som ligger oss än mer nära förfogar vi redan 
över statistiska uppgifter som visar på en hotfullt snabb tillväxt av antalet själv
mord. I Preussen steg antalet självmord åren 1826-1890 drygt fyra gånger 
(411%); i Frankrike nästan fyra gånger (385%) mellan åren 1826 och 1888; i 
det tyska Österrike ökade antalet självmord åren 1841-1874 drygt tre gånger 
(318%); i Sachsen 1841-1875 med näranog två och en halv gång (238%); för 
Belgien är motsvarande siffra åren 1841-1889 212% ; för Sverige 72%  från 1871 
till 1875; för Danmark 35% under samma period. För Italien är ökningen från 
1870 till 1890 109%. Av dessa siffror framgår en spöklik tillväxt av antalet själv
mord -  och kännetecknande är det att ju mer civiliserad en stat eller en nation är 
-  desto hastigare tilltar antalet självmord.

Inte heller Ryssland utgör ett undantag från regeln. Från 1870 och fram till 
1908 steg här antalet självmord fem gånger. Enligt dr Grigorjev steg antalet 
självmord i S:t Petersburg åren 1906-1909 med 25% , medan befolkningen ökade 
med endast 10%. Av 10.000 personer begick fem självmord året 1906 - och 1911 
elva. Bara revolutionsåret 1905 såg en betydande nedgång i antalet självmord.

En sådan hastig ökning av antalet självmord måste naturligtvis väcka samhäl
lets uppmärksamhet och mana till vissa försök att bekämpa fenomenet.

Redan under antiken, då självmord var en sällsynt företeelse, var detta stö
rande för den allmänna meningen, vilken i de flesta fall betraktade självmord 
som någonting negativt, ja, som en “moralvidrig“ handling.

3. Den andliga och den världsliga maktens relation till självmordet
Även om kristendomen predikat förakt för jordelivet har den ändå mycket tidigt 
satt förbud för självmordet. År 452 förklarade således det ariska kyrkomötet 
[kyrkomötet i Arles] att självmord var ett brott och ingenting annat än ett resul
tat av den djävulska ondskan. På kyrkomötet i Prag 1563 beslöts att självspil- 
lingar icke skulle få vederfaras “äran av hågkomst under den heliga gudstjäns
ten, och att psalmsång icke skulle få åtfölja dem på vägen till graven“ . 
Fortsättningsvis blir bestraffningarna av självmördare allt grymmare. Till den 
religiösa straffpåföljden knöts även den världsliga maktens tuktan. I förordning
ar av Karl den Store, Ludvig den Helige, Edward och andra härskare påbjöds att 
testamenten som uppsatts av självmördare icke skulle anses äga giltighet - och
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vederbörandes egendom skulle konfiskeras; i staden Bordeaux hängde man 
självmördare med benen upp, i Abbéville drogs de i korgar genom gatorna; i Lille 
släpade man med hötjugor liket efter en man innan det hamnade i galgen - och 
liken efter kvinnor blev brända. En självspilling jämställdes med vanliga dråpare, 
tjuvar och rövare, och liket avdömdes i formell ordning av samma myndigheter 
som hade dråp om hand. Så sent som år 1823 härskade i England sedvänjan att 
släpa en självmördares lik efter gatorna, sticka en påle genom honom och begra
va honom vid sidan av landsvägen utan något som helst religiöst ceremoniel.

Ar 1789 avfördes emellertid i Frankrike självmordet ur brottsregistret, och 
samtliga straffpåföljder mot självmördare avskaffades. På samma vis lindrades år 
1870 i England straffen för självmord, även om de inte helt blev avskaffade: så 
sent som år 1889 fördes i England 106 processer om självmord, och där förkla
rades 84 självmord vara brottsliga.

Samma stränghet mot självmorden finner vi under de gångna århundradena i 
Schweiz, i Tyskland och i Österrike. För närvarande är förhållandet följande: 
Fram till år 1871 måste i Preussen begravning av självmördare ske utan kyrkliga 
ceremonier. Den nya tyska lagen dömer för medverkan vid självmord till tre års 
fängelse (art. 216). I Österrike är den kanoniska strängheten fortfarande nästin- 
till okränkbar. På samma sätt är det också i Spanien. Strafflagen i staten New 
York, signerad år 1881, betraktar ändå, fortsättningsvis, självmord som ett brott. 
Trots att man finner det praktiskt taget orimligt att straffa en självmördares lik 
drabbar detta ändå människor som försökt begå självmord med fängelsevistelse 
upp till två år eller böter upp till 200 dollar (ungefär 400 rubel).

Av det ovan sagda framgår att de kristna staterna med yttersta stränghet har 
tagit avstånd från och straffat självmördare. Först på senaste tid har vi funnit en 
strävan efter att lindra eller helt avskaffa straffen för självmord. Denna strävan 
återspeglas, i synnerhet, också däri att åtskilliga skribenter vid sidan av envars 
"rätt till liv“ också börjar kräva "rätten till d ö d ‘\  något som skulle vara varje 
människas rättighet. Ett liknande negativt förhållningssätt till självmordet 
anträffar vi också hos flera icke-kristna folk. Självmordet förbjuds, exempelvis, 
hos M uhammed, självmordet är förbjudet av religiösa skäl hos judar, kaldéer och 
perser. Vad sedan Grekland och Rom beträffar, var självmordet förbjudet utan 
statens samtycke -  och sådana självmord medförde flera slags gyckelspel med 
liket. Om man, emellertid, hade tankar på att ta livet av sig och då vände sig till 
staten för att få tillstånd därtill och sedan erhöll just detta tillstånd -  då ansågs
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självmordet vara helt legalt och betraktades som en helt rimlig handling. En av 
de lagar som rör självmordet lyder så här: “M å den som icke längre vill leva 
framlägga sina skäl härför inför Senaten och, sedan han fått tillåtelse till detta, 
lämna livet. Om livet är Dig till elände skall Du dö; om ödet är Dig till harm skall 
Du dricka odört (taga gift). Och är du förkrossad av Din sorg skall Du lämna 
livet hän. Må den som är olycklig berätta om sina sorger, må myndigheten giva 
honom läkemedel, varpå hans olycka ändas“ . Så var det också i det gamla Rom. 
Först i det grekiska och romerska samhällets sista skede försvann det negativa 
förhållandet till självmordet, något som var en följd av självmordsepidemin.

Vad, slutligen, Ryssland beträffar, var även hos oss förbudet mot kristen 
begravning och testamentenas ogiltighet straff för självmord. Artiklarna 1472 
och 1473 i den gamla förordningen om straffpåföljd uteslöt självmördaren från 
kyrklig bikt och begravning. Först år 1905 utmönstrades ur läkedomsförord- 
ningen art. 710 med lydelsen: “En självspillings lekamen skall överlämnas till 
skarp-rättaren  och förpassas till ärelös hemvaro och där begravas“ . 
Förhandenvarande strafflag dömer för medhjälp till självmord till tre års fängel
se (art. 462) och för anstiftan därtill till tukthus upp till åtta år (art. 463), vid 
självmord som skett enligt överenskommelse (lottdragning) med m otpart döm
des denne till tukthus i upp till åtta år (art.488).

Således möter vi näranog överallt och hos alla folk en utomordentligt negativ 
inställning till självmordet; mycket hårda är de straff som utmäts för detta slags 
“bro tt“ - må det gälla själva liket eller den som försökt ta livet av sig. Emellertid 
har varken förbannelserna eller straffpåföljderna minskat antalet självmord. De 
växer i antal, och -  som vi har sett härovan - växer de i förfärande takt; alltmer 
blir de till ett hot mot samhället och dess medlemmar. Om det nu förhåller sig så, 
är det uppenbart att det finns vissa orsaker som utgör skäl till denna “vardagli
ga företeelse“ . För att framgångsrikt kunna bekämpa allt detta är det uppenbar
ligen nödvändigt att finna och studera alla dessa orsaker; i m otsatt fall är varje 
slags bekämpning utsiktslös.

4. Självmordets orsak
Vilka är då skälen till att man tar livet av sig? Vad är det som får en människa 
att ta avstånd från allt detta högsta goda - livet, med vars förlust man förlorar 
också allt annat gott, allt det som är väl i människans liv, allt vackert, allt som 
är bra och ännu bättre?
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En filosof har någon gång sagt att människan minst av allt står förundrad 
inför det som hon borde vara mest förundrad över. Detta uttalande är i det här 
fallet helt korrekt. Dagligen läser vi om självmord och betraktar detta som 
någonting högst begripligt. Och vi anser det vara helt tillräckligt att till orden 
“tagit livet av sig“ just foga “av olycklig kärlek“ eller “till följd av försnillning“ 
osv.. Om man, emellertid, tänker efter, är det fullkomligt obegripligt varför det 
omedelbart på grund av “dåliga vitsord“ , “försnillning“ eller “olycklig kärlek“ 
blir nödvändigt att ta sitt liv; världen råkar ju inte bestå enbart av “dåliga vits
o rd“ - där finns ju också någonting annat; man kan bli satt i fängelse för för
snillning, men ett liv i fängelse är ju ändå ett liv - inte död; och förr eller senare 
tar det slut; man kan drabbas av “olycklig kärlek“, men här i världen finns det 
också andra människor; tiden går, känslan och passionen lägger sig, och livet 
kommer att erbjuda nya glädjeämnen. Dock... ja, så kan man resonera, men livet 
och människan följer inte alltid förnuft och förstånd... Uppenbarligen finns det 
i sådana fall ett “någonting“ som inte helt sammanfaller med detta slags resone
mang. Låt oss så, i största korthet, granska vilka orsakerna till självmordet är.

1) En del forskare har trott att huvudskälet till självmord helt enkelt är van
sinne, och många psykiatriker har betraktat självmordet som en speciell form av 
just vansinne. (Esquirol, Falret och andra). Men denna åsikt finner inget stöd i 
fakta, eftersom åtskilliga självmördare aldrig varit vansinniga - och, tvärtom, 
har många vansinniga aldrig tagit livet av sig. Följande fakta motsäger sam
tidigt en sådan tes.

a) Bland kvinnor återfinner vi fler psykiskt störda personer, men här är själv
morden färre.

b) Judar har genomgående en större benägenhet för själssjukdom än andra 
folk; emellertid är procenten självmord hos dem betydligt lägre.

c) Om man jämför olika stater, kan vi se att de länder, där självmordsprocen- 
ten är som högst, inte samtidigt är de länder där procenten psykiskt onormala är 
som högst. Sachsen uppvisar det lägsta antalet själssjuka (84 själs-sjuka på en 
miljon invånare), men antalet självmördare är det högsta -  272 per en miljon 
invånare.
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H är är det, således, inte fråga om vansinne. Helt möjligt är att vansinnet i en 
eller annan form gynnar självmordet, men -  som framgår av det ovan sagda -  
är det inte detta som förorsakar självmord.

2) Andra forskare har tro tt att alkoholismen är huvudskälet till självmord. Ett 
ständigt och måttlöst bruk av alkohol, har det hävdats, undergräver en männi
skas hälsa, förnuft, vilja och sedlighet. Därmed söndertrasas steg för steg h e l a  
organismen, här uppträder åkommor, olika slags krämpor och till sist delirium. 
Allt detta, sammantaget, leder alkoholisten fram antingen till brottslighet (i syn
nerhet dråp) eller till självmord.

Allt detta är, självfallet, i betydande utsträckning sant - och vid en första 
anblick tycks det också vara helt korrekt. En noggrannare granskning av före
liggande fakta har, emellertid, visat att man inte heller i alkoholismen kan se 
huvudorsaken till självmord. Skulle, nämligen, denna åsikt vara korrekt hade vi 
nödgats anträffa ett högre antal självmördare i det land där man mer än på andra 
håll gör bruk av alkohol. Siffrorna visar att det nog inte förhåller sig på det sät
tet. I Sverige minskas, exempelvis, bruket av alkohol från år till år, medan anta
let självmord oavlåtligt ökar (åren 1821-1830 gick det 63 självmord på en mil
jon invånare, medan det under perioden 1886-1888 redan antecknades 115 
självmördare per en miljon invånare). I Posen, där det i genomsnitt gick tretton 
liter alkohol om året och per capita, noteras 96,4 självmord per en miljon invå
nare. I Sachsen, där man dricker två gånger mindre, uppgår antalet självmord till 
348 per en miljon.

Dessa fakta visar -  liksom en hel rad andra -  att alkoholismen icke utgör 
huvudskälet till att man tar livet av sig. Det råder inget tvivel om att den är en 
bidragande orsak som är till förfång för hälsan och undergräver befolkningens 
ekonomiska välstånd osv., men där finns icke den huvudsakliga drivkraften till 
att människa begår självmord.

3) Det finns andra som har sett denna drivkraft i att självmördaren äger en 
nedärvd benägenhet att ta sitt liv. På samma sätt som syfilitikern eller den lung
sjuke i kraft av sitt arv kan överflytta sin sjukdom på sina barn, överför - enligt 
dessa forskare - också självmördaren-fadern till sina barn dispostionen för själv
mord. Som bevis anförs en rad familjer, där alla medlemmar begått självmord.
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Hade det här inte varit fråga om arv - hävdar dessa forskare: varför skulle då alla 
familjemedlemmarna ha tagit sina liv? Men inte nog med det: då vissa forskare 
- med utgångspunkt i sådana omständigheter - har börjat tro att också varje folk 
(ras) uppvisar lika många självmördare som det i kraft av sin rasliga organisa
tion är ägnat att göra (t.ex. Morselli), hävdar de att den germanska rasen är mer 
benägen för självmord än den slaviska.

Också denna tes kan vara enbart delvis korrekt. Fakta visar att det här alls inte 
är fråga om ras. Erbjöd man tyskar och slaver samma samhälleliga villkor, skul
le det visa sig att bägge gav prov på samma procent självmord. Och, omvänt - 
skulle man dela upp samma ras i olika delar och varje del av rasen tilldelas en 
olikartad samhällelig organisation - då skulle procenten självmord bli olikartad. 
Fransmän och italienare tillhör likaväl som spanjorerna den keltiskt-romanska 
rasen, men i Frankrike är antalet självmördare 150 på miljonen, medan det i 
Italien och Spanien bara är mindre än 30 på miljonen som tar sina liv. Således: 
Det är inte de rasliga egenheterna utan den samhälleliga organisationens karak
tär och form som äger betydenhet.

Samma sak gäller för arvet som inte har någon avgörande betydelse för själv
mordet. För det första: M an har inte hos merparten av självmördare upptäckt 
några förfäder som skulle ha tagit livet av sig. Skulle, nämligen, denna teori vara 
korrekt, borde självmördaren i sin släkt ha haft självspillingar. För det andra: 
Vad de fåtaliga familjer beträffar, där näranog samtliga familjemedlemmar begått 
självmord, härskar långt ifrån alltid arvets lag utan snarare lagen om efter
bildande^ varom mer nedan.

Av allt det sagda följer att även om den psyko-fysiska organisationen och den 
därav betingade dispositionen också har viss betydelse för ett möjligt självmord, 
står inte den avgörande orsaken att finna just där utan i någonting annat.

4) Bland flera andra teorier måste man också nämna teorin om “kosmiska  
faktorer“, särskilt klimatet och temperaturförändringarna under årets lopp. N är 
vi tar antalet självmord i beaktande, ser vi att de i norra och södra Europa är 
betydligt färre, medan de når sitt maximum i Centraleuropa där klimatet är tem
pererat. En annan viktig omständighet är att antalet självmord som regel stiger 
och sjunker med de olika årstiderna. Mest förekommer de under sommaren, 
därefter följer våren och hösten, men det är under vintern som antalet självmord
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är som lägst. Härav har en del forskare (Ferri och Morselli) dragit slutsatsen att 
hettan påverkar mängden självmord.

Men ett mer noggrant studium av fakta har visat att sakförhållandet inte ser 
alls så ut: klimatet och likaledes de säsongbetonade temperatursvängningarna 
saknar betydelse.

I Italien är numera antalet självmord lågt, medan det under Romarrikets tid 
var mycket högt. Något väsentligt omslag i klimatet har inte skett - och hade kli
matet spelat någon roll borde det därmed inte ha skett någon sådan förändring. 
Men förändringen är ett faktum och kan inte förklaras med klimatet utan med 
rent samhälleliga orsaker, i synnerhet med att Rom en gång var det civiliserade 
Europas centrum, medan den betydelsen nu gått förlorad. Detta styrks också av 
det faktum att tack vare förändringen i Italiens politiska liv 1870 fördelningen 
av självmorden på landets skilda regioner också har förändrats. Vad sedan tem
peraturväxlingarna beträffar har Dürkheims forskningar visat att ökningen av 
antalet självmord med stigande hetta framkallas inte av klimatet utan av rent 
samhälleliga skäl. Stigande hetta sammanfaller nämligen med ökande dagslängd, 
och längre dagar innebär i sin tur ett vitalare och mer omfattande samhällsliv. 
M änniskor umgås mer med varandra, de får alltmer att göra med varandra, man 
kommer allt oftare överens eller blir osams osv. - och därmed infinner sig alltfler 
anledningar till självmord. I de byar där människorna vintertid mestadels sitter 
hemma förekommer vid den årstiden också få självmord; om sommaren, däre
mot, när samhällslivet är som mest utvecklat i byarna, når självmorden de högsta 
siffrorna. Samme Durkheim har därtill visat att självmorden under dygnet är flest 
vid de timmar då samhällslivet är som mest aktivt.

Både dessa fakta - och en lång rad andra - visar med tillräcklig säkerhet på att 
klimatet och hettan antingen helt saknar betydelse eller att betydelsen därav är 
mycket ringa då det gäller ökad eller minskad självmordsfrekvens.

Av allt det sagda framgår att självmordets orsaker eller drivkrafter måste 
sökas i människornas sociala eller samhälleliga liv. De faktorer som vi räknat 
UPP ~ fysiska och biologiska -  har inte någon central betydelse; de kommer först 
i andra hand.
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5) En av de mest elementära sociala orsakerna till självmord är den s.k. efter- 
bärmningen eller smittan. Med efterhärmning eller smitta avser vi den process 
varvid en människa omedvetet och mekaniskt upprepar en annan människas 
handlande. Vi har alla förmodligen kunnat se sådana fakta: i ett sällskap räcker 
det ibland bara med att en enda person gäspar för att också de andra skall börja 
gäspa; man gäspar inte därför att man medvetet vill gäspa - man gäspar helt 
omedvetet; samma sak gäller för skratt, sorg, missnöje osv.. Särskilt tydligt blir 
detta härmande i en större folkmassa. Det räcker med att en enda person på tea
tern ropar “Det brinner!“ och springer ut från salongen för att alla andra, likt en 
fårskock, skall rusa iväg och knuffa varandra. Det räcker ibland med att bara en 
enda soldat under striden tar till flykten för att också alla andra skall följa hans 
exempel. Samma sak inträffar också vid självmordsepidemier. Ibland är det till
räckligt med bara ett enda fall av självmord för att följden skall bli en rad andra 
“härm ande“ självmord. I en fransk by hängde sig år 1813 en kvinna, och genast 
efter henne hängde sig åtskilliga andra kvinnor i samma träd. På ett invalidhem 
hängde sig år 1772 en av invaliderna på en krok, och efter honom hängde sig 
femton invalider efter varandra på samma krok. Att det här var fråga om enkel 
smitta (liksom, t.ex., vid en koleraepidemi) framgår av att det räckte med att 
avlägsna krokarna för att självmorden skulle upphöra. Samma sak upprepades 
också i en vaktkur i Bois de Boulogne där flera personer efter varandra hängde 
sig. Sådana fakta kan anföras i all oändlighet. I alla dessa fall tar man livet av sig 
utan någon som helst orsak, helt enkelt i kraft av smittans exempel. Skulle 
exemplet inte finnas så skulle knappast heller självmorden äga rum. Ibland - som 
i exemplet med invaliderna - är det fullt tillräckligt att avlägsna kroken eller trä 
det för att få slut också på självmorden. Den självmordsepidemi som nyligen 
inträffade här i landet, särskilt på gymnasierna, hade i betydande mån just efter- 
härmningen som orsak till sin stora spridning. På samma sätt som man har läst 
N at Pinkerton med en vilja till efterhärmning, har åtskilliga av samma orsak slu
tat sina dagar genom att begå självmord.

Sådan är en av de samhälleliga faktorerna bakom självmordet. Emellertid åter
finns huvudorsaken till självmordet inte i en vilja till efterhärmning utan i rena 
samhällsförhållanden - och dem skall vi nu övergå till att i korthet karakterisera.

N är vi läser spalten “Självmord“ finner vi i flertalet fall också en förklaring 
till självmordets orsaker: den ene har tagit sitt liv “av nöd“, den andre har för
snillat andras pengar och föredragit döden framför ett liv i skam, den tredje har
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tagit sitt liv på grund av “olycklig kärlek“ eller “slitningar i familjen“, den fjär
de på grund av “usla betyg“ eller för att ha blivit “kuggad i examen“ - till sist 
finns där ett mycket stort antal människor som begår självmord helt enkelt på 
grund av “livsleda“ . Till dessa motiv kommer så “fysiska lidanden“, “samvets
förebråelser “, “ skörlevnad“ osv..

Vid läsningen av dessa utläggningar om hur människor gjort upp med sina liv 
finner vi först förklaringarna fullt tillräckliga, men man behöver bara gå djupa
re in i ämnet för att det hela skall framstå som mer komplicerat. Särskilt oklara 
blir då de självmord som har “livsleda“ till orsak. Detsamma gäller också för 
åtskilliga andra orsaker. M ånga tar sitt liv därför att de blivit ruinerade och hotas 
av ren nöd. Men man vet ju att mängder av människor lever under helt omöjli
ga förhållanden; särskilt har de levat på det viset under tidigare epoker i mänsk
lighetens historia. Ändå lever de - och de har inte en tanke på att ta livet av sig... 
Många tar sitt liv “av olycklig kärlek“ . Men lika mycket nu som tidigare finns 
det och har det funnits mängder av människor som lidit av “olycklig kärlek“ - 
ändå har de levat och inte sökt döden för egen hand. Och hur skall man sedan 
förklara självmorden bland rika människor som borde ha allt i överflöd och sak
nat varje motiv att ta sitt liv? Och vad är det till sist för slags självmördare som 
känt “livsleda“ ? Vad finns det för orsaker till denna besvikelse och därmed till 
att man gjort upp med sitt liv?

5. Kulturen och självmordet
Låt oss nu fördjupa oss i ämnet.

Vi skall framför allt uppmärksamma att ju mer kultiverat, ju mer civiliserat ett 
folk är -  desto högre är där självmordsfrekvensen. I allra äldsta tider förekom 
det, som jag redan sagt, knappast några självmord. Antalet stiger desto närmare 
vi kommer vår egen tid. Vidare är självmorden vanligare i städerna än i byarna 
och pä landsbygden. Och ju större en stad är, desto vanligare är där självmorden. 
Och städerna, särskilt storstäderna, huvudstäderna, är ju också medelpunkter för 
kulturen där ett lands hela intellektuella och civiliserade liv finns koncentrerat.

Dessa fakta antyder att det finns något slags samband mellan kulturens 
tillväxt och den ökade självmordsfrekvensen, mellan samhällets moderna struk
tur och dess uråldriga former. Ett sådant samband finns uppenbarligen - och det 
består i följande:
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Kännetecknande för de primitiva samhällena var den omständigheten att där 
saknades den uppdelning av samhället på klasser, kaster, stånd och yrkesgrupper 
som finns i varje mer eller mindre civiliserat samhälle. Detta var små samhällen, 
i vilka alla medlemmar var mer eller mindre lika varandra. Vars och ens beteen
de och uppträdande liknade i betydande mån alla andra gruppmedlemmars bete
ende. Religiösa trosföreställningar, rättsliga och moraliska uppfattningar var 
likartade hos samtliga gruppmedlemmar. Varje enskild person var där ett element 
som inte var åtskilt från gruppen, den enskilde var förknippad med hela gruppen 
och hans intressen gick inte att skilja från gruppens. Den enskilde var enbart del 
av den grupp som då flöt in i samhället. Några individer, i sträng bemärkelse, exi
sterade där ännu inte. I främsta rummet fanns där hela gruppen som bestod av 
likadana medlemmar och som var noga bundna till varandra. Den enskilde var 
där inte isolerad. Om därför den enskilde drabbades av obehag fördrog han dem 
gärna, eftersom han levde för gruppen och inte gruppen för honom. I den utsat
tes ögon fick lidandet reell mening och högt värde, eftersom sådant var nödvän
digt för gruppen. Den enskilde offrade sig därtill mycket lätt för hela gruppen, ty 
såväl i hans egna ögon som i de övriga medlemmarnas erhöll just detta offer sans 
och mening - och det omgavs av strålglans.

Annorlunda förhåller det sig med de moderna samhällenas organisation. Här 
är den enskilde isolerad; särskilt framträder detta slags isolering i storstäderna. 
Det gemensamma i trosföreställningar, seder och bruk - liksom intressen - har 
försvunnit. Varje samhällsmedlem har sina egna intressen som långt ifrån sam
manfaller med andra människors intressen. De religiösa band som en gång i tiden 
höll samman alla samhällsmedlemmar har blivit försvagade eller har helt för
svunnit. Tron på en hinsides, himmelsk belöning har bortfallit, och försvunnit 
har därmed ett av de skäl som fick människor att med friskt mod uthärda lidan
den och olyckor. Uppdelningen av samhället på olika grupper har medfört också 
en uppdelning av intressen. Den enskildes intressen sammanfaller inte längre med 
samhällets intressen, och under sådana omständigheter blir det fullt begripligt att 
ett av motiven till att uthärda ett hårt liv försvunnit. Varför skall man lida - om 
detta lidande inte tjänar samhällets intressen och när det är outhärdligt för den 
enskilde? Det finns ingen mening med att leva för lidandets skull. De flesta trå 
dar som förbundit det egna jaget med andra har slappnat, gudarna är borta och 
m änniskorna har blivit föräldralösa. M änniskan har blivit isolerad. 
“M änniskorna är ensamma här på jorden -  så eländigt är det!“ skrev
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Dostojevskij om vår tid. “Finns här på slagfältet någon levande människa? ropar 
den ryske kraftkarlen! Det gör också jag som inte är någon kraftkarl - och ingen 
svarar.“ Nej, verkligen, det kommer inte något svar. Vi bor i celler byggda i sten, 
och för det mesta vet vi inte vad som tilldrar sig i rummet bredvid. Finns där 
glädje eller sorg?... Varje dag passerar tusentals människor förbi oss på gatorna. 
Skulle man kunna lägga märke till dem alla, se in i deras “inre“ ? Nej, det är 
omöjligt. Livet förlöper med skrämmande hastighet, det finns så många männi
skor att det inte går att intressera sig för vars och ens öde. Därför blir det helt 
begripligt att människorna för varandra förvandlas till “nummer“ (Kusk nr. så 
och så, stadsbud nr. den och den, tjänsteman nr. så och så osv..) M änniskorna 
blir för varandra till något slags “masker“ eller “trynen“ som hos [författaren] 
Leonid Andrejev. Det finns nummer, det finns masker och trynen - men inga 
människor. Och till följd härav nedvärderas i andras ögon en människas liv: Kan 
man verkligen hysa intresse för alla som dör runtomkring oss, hamnar under 
spårvagnen eller under ett tåg, ramlar ned från byggnadsställningar, trillar i vatt
net osv.? De är så många, och livet går så fort att “man inte kan bry sig om alla“ . 
Och till följd av detta blir också ens eget liv nedvärderat i envars ögon. Allt detta 
ger upphov till instabilitet, vacklan, obeständighet - och blir till, allmänt sett, den 
jordmån där självmorden kan blomstra. Det räcker ibland bara med det minsta 
obehag, den minsta bagatell för att man skall ta livet av sig. Varför skall man 
leva, när livet saknar mening? Varför skall man lida, då ingen har behov av lidan
det? Varför skall man bära livets bördor, då det i den här världen inte finns någon 
gengåva?

“Lätta, Herre, våra lidanden!
Vårt läger har vi rett oss, likt vilddjur, i grottorna.
H ård är vår bädd av granit.
Vi kvävs förutan solens strålar och utan tro .“

- så har [författaren] Valerij Brjusov tolkat stadsmänniskans sinnesstämning.

Ensamheten, den enskildes isolering från samhället, livets hastiga och febrila 
förlopp, samhällets pulverisering och de religiösa trosföreställningarnas förfall, 
livets labilitet och obeständighet -  detta är vad som kännetecknar det civilisera
de samhället. Allt detta utgör en gynnsam grogrund för självmordens utveckling;
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under sådana omständigheter räcker det med minsta obehag för att man skall ta 
sitt liv. Så dör man också - somliga med förbannelser och avsky mot samhället, 
andra stilla och undergivet, medan åter andra sakta slocknar. Att så är förhål
landet styrks av den omständigheten att familjelivet utgör ett skydd m ot själv
mord. Att vara medlem av en familj innebär att man redan har ett band till andra 
människor, det innebär att man inte är ensam utan vid sidan av sig själv också 
har en krets av människor som är förbundna med en själv genom gemensamma 
intressen och syftemål. Om man själv sett livet förlora sitt värde måste man leva 
för familjen, för dess välgång och lycka. I S:t Petersburg begick t.ex. 381 ung
karlar självmord år 1911, medan endast 104 gifta män där tog livet av sig samma 
år; för ogifta kvinnor var siffran 260, för gifta - 69. Skillnaden är högst bety
dande, eftersom det i S:t Petersburg bara finns 2,2%  färre ogifta än gifta män.

Samma sak kan noteras också i andra länder. I Frankrike gick det under åren 
1889-1891 på en miljon invånare i åldern 30-40 år 627 självmord bland ogifta 
män, bland änklingar 560 - och bland gifta män endast 226; bland ogifta kvin
nor 126, bland änkor 205 och bland gifta kvinnor 82. Detsamma gäller även för 
andra länder. Dessa uppgifter utgör ett tydligt bevis för det sagda.

En annan direkt bekräftelse på den ovannämnda tesen är den omständigheten 
att tider av revolution och samhällsomvälvningar uppvisar det lägsta antalet 
självmord. Vad är det då som under dessa tidsepoker utgör samhällets styrka? Vi 
vet att de enskilda under dessa skeden icke är åtskilda från varandra, den enskil
des isolering upphör under sådana epoker. Nu uppkommer partier, samhällsrö- 
relser, det uppstår gemensamma syften, och den enskilde upprättar nära relatio
ner med andra människor, den enskilde tar del i partiarbetet, i massrörelser och i 
den samhälleliga kampen. Kollektiva känslor lever upp, tron lever upp; lever upp 
gör också gemensamma intressen och mål; de små personliga intressena och m ot
gångarna försvinner i det som är den allmänna saken, och, tack vare detta, kän
ner sig den enskilde inte längre övergiven. Den enskildes eget liv får i hans ögon 
ett samhälleligt värde och samhällelig mening. Och av det ovan sagda följer av sig 
självt att självmorden måste bli färre. Statistiken intygar helt och fullt det sagda. 
I Frankrike har samtliga revolutioner nedbringat självmordsfrekvensen.

Under åren 1848 och 1849, dessa revolutionernas år, kan vi iakttaga en allmän 
nedgång i antalet självmord. Så här ser siffrorna ut:
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Frankrike Danmark Preussen Bayern Österrike
1847 3647 315 1852 217 610

1848 T
3301

305 1640 215 -

1849 _L 337 1527 189 452

Samma sak kan observeras också hos oss i Ryssland. De sista sju månaderna 
1905 inträffade endast 85 fall av självmord; under året 1906 ökade de i antal; år 
1907 steg de hastigt i höjden; bara under januari månad detta år inträffade 43 
fall, och under de påföljande månaderna ökade antalet alltmer.

På samma vis utövas ett inflytande, generellt sett, också av all annan turbulens 
i samhället, i synnerhet vid nationskrig, då den enskildes isolering - liksom under 
revolutionstider - upphör. Det nationskrig som blossade upp mellan Österrike 
och Italien år 1866 medförde en sänkning av antalet självmord med 10%.

Nästa bevis för det sagda utgörs av det faktum att kvinnor uppvisar en lägre 
självmordsfrekvens än män. Detta förklaras av att kvinnan i kraft av historiska 
omständigheter ham nat steget efter mannen, hon är mer bunden till familjen, inte 
lika individualiserad, och hennes liv är mer beständigt än mannens liv. Enligt 
senaste uppgifter från Preussen uppgår där antalet självmord bland män till 
5464, medan kvinnor under samma period tagit sitt liv endast i 1683 fall. 
Allmänt sett förhåller sig antalet självmord bland kvinnor till männens självmord 
som 1:3. Under året 1911 stod i S:t Petersburg männen för 62% av självmorden 
- och kvinnorna för 38%. I takt med kvinnornas frigörelse stiger också antalet 
självmord bland dem.

Ett ytterligare bevis för det sagda är den omständigheten att den religion som 
starkast binder individen, den som är mest dogmatisk och erbjuder minst frihet 
åt det personliga sökandet också uppvisar lägre självmordsfrekvens. Den 
katolska tron är i detta sammanhang mer dogmatisk än den protestantiska; där
för är antalet självmord bland katoliker lägre än bland protestanter.

6. Självmordets huvudorsak
Således: Den huvudsakliga orsaken till förhöjd självmordsfrekvens är den enskil
des växande isolering, individens avskildhet frän samhället -  något som i sin tur 
är ett resultat av vårt kaotiskt organiserade samhällt.
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Det är just mot denna bakgrund som självmorden tillväxer i antal. Detta är 
förklaringen till att det räcker med minsta motgång för att en människa skall ta 
sitt liv.

H ur ser då dessa orsaker ut i det konkreta fallet?

Den konkreta orsaken är först och främst nöden, svälten och arbetslösheten - en 
följd av den kaotiska samhällsstrukturen. Det är just därför som den högsta pro
centen självmord återfinns bland de arbetslösa. I S:t Petersburg år 1911 var själv
morden bland folk utan arbete 23,12% av det totala antalet. Den siffran blir ännu 
högre, om man beaktar att bönder och arbetare tar livet av sig i första hand av ren 
nöd. Fakta visar att dessa grupper står för den högsta självmordsprocenten.

Enligt uppgifter av dr Zjbankov stod under åren 1905-1909 bönder för 
57,3% av de 9510 självmordsfallen, de högre, rika, klasserna för 11,5%, stude
rande för 10,7%, tjänstemän för 7,7% och folk inom armén och polisen för 
7,5%.

En mer detaljerad statistik för staden S:t Petersburg år 1911 uppvisar än mer 
vältaliga resultat. Av det totala antalet självmord faller på:

bönder 78,14%
adelsmän 7,71%
borgerskap 11,74%
köpmän 1,53%
prästerskap 0,21%
uti. medborgare 0,71%

På 10000 personer i varje grupp blir således antalet självmord:

bönder 10
adelsmän 6
borgerskap 4
köpmän 8
prästerskap 2
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Härav framgår att nöden är den främsta konkreta orsaken till självmord. Bonden 
kommer till staden, han hamnar plötsligt i en stor larmande folkhop, han blir till 
“spelbricka“ och “num m er“, den totala isoleringen och avsaknaden av varje 
stöd driver i det viktiga ögonblicket somliga till brottslighet och dryckenskap, 
andra till förtvivlan och död. Och så går människorna under, de förbannar sam
hället och alla dem som inte givit dem möjlighet att leva, inte stöttat dem, inte 
bistått dem, inte tröstat dem då det verkligen behövts - utan endast likgiltigt gått 
förbi en annan människas förtvivlan och sorg.

7. Att bekämpa självmordet
Av det sagda framgår såväl en relation till självmordet som medel till kamp däre
mot. M an behöver inte mer säga än att denna företeelse är ett oönskat fenomen, 
sorgesamt och tragiskt. Den måste till varje pris bekämpas. Men den får, givetvis, 
inte bekämpas genom att man stampar på liket efter en självmördare och anvi
sar stränga straff. Som ovan påpekats har straff inte nedbragt antalet självmord. 
H är måste det till andra kampmedel. N är nu huvudorsaken till självmorden är 
den felande organisation av det samhälle som omger oss och som gör människan 
till en isolerad varelse - d a ’består uppgiften att bekämpa självmordet i att för
ändra detta slags organisation så att det skulle kunna minska den enskildes iso
lering och kring honom kunna tillskapa en grupp, fast och tryggt förknippad 
med honom då det gäller gemensamma syftemål, intressen och uppgifter. Hur 
detta konkret skall kunna åstadkommas vill vi här inte resonera om. Vi kan bara 
hänvisa till den allmänna princip som anvisats redan av Kristus och därtill av 
Dostojevskij. Den lyder sålunda: “Älsken varandra“ - [...] varen icke varandra 
likgiltige“ - betrakta icke varandra såsom enkla “num m er“ och “spelbrickor“ 
utan som människor i behov av andras bistånd: andlig tröst och uppmuntran, 
både materiell hjälp och stötta. Härav följer att de villkor som fråntar den ene 
hans brödbit medan den andre förses med miljoner, ja, med hundratals miljoner 
rubel som han icke kan göra av med och för någon annans nytta inte kan begag
na, måste, på ett eller annat vis - och steg för steg - undanröjas.

Om denna orsak undanröjs, minskar också “människornas isolering från 
varandra“ . Då skall också det gemensamma målet komma till synes, livets 
mening - och nödvändigheten av en nyttjefull och högtsträvande verksamhet, 
där envar skall kunna finna sin tillfredsställelse.

Det bör ihågkommas att det nödvändiga villkoret för “framsteg“ , ”skapan
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Självm ordet som  sam hällsfenom en

de“, sanning, sannhet och skönhet är livet självt. Funnes icke detta liv, vore också 
dess högsta värden borta. “Det går att ändra -  och döden är ‘ett intet’“ Därför 
måste alla “samhällets“ , “vetenskapens“ och “envar m änniskas“ krafter vara 
inriktade på kampen för livet.
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Abstract
Pitirim Sorokin: Suicide as a societal phenomenon
Sorokin’s early work on suicide, published 1913, is heavily influenced by 
Durkheim. However, already at this stage the great sociologist-in-making is evi
dent. There are im portant differences between Sorokin’s way of discussing the 
causes of suicide and that of Durkheim. In particular, Sorokin is aware of the spe
cific features of Russia, including acute poverty, misery and hunger as well as 
social disruption. He suggests that those are important mechanisms in the suici
de crisis of early 20th century Russia.
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