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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera medlemmars diskursiva konstruktioner av 
självskadebeteende och de konsekvenser dessa konstruktioner får för medlemmarnas identitetsskapande på ett 
Internetcommunity. Studien har en kvalitativ forskningsansats med grund i diskurspsykologi. Två diskurser har 
identifierats och döpts till ”naturlighetsdiskurs” och ”onaturlighetsdiskurs”. Inom dessa konstrueras 
självskadebeteende på skilda vis och medlemmarna av communityt rör sig mellan båda diskurserna. Resultatet 
visar att medlemmarna växlar mellan att konstruera självskadebeteendet som en naturlig teknik för 
ångesthantering och som något äckligt och onormalt, vilket resulterar i ett antal konflikter och stora 
konsekvenser för medlemmarnas identitetsskapande. Detta då diskurserna medför att medlemmarna växlar 
mellan att se på sig själva som unika, starka och normala, och som svaga, ensamma och onormala. Resultatet 
visar även på en stor komplexitet vad gäller förhållandet mellan självskadebeteende och självmord. 
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RAKBLAD, BLOD OCH DÖDSLÄNGTAN 
 

Självskadebeteende har de senaste åren uppmärksammats mycket av media och framstår som 
ökande. Enligt en skrivelse från Socialstyrelsen finns det vissa belägg för att 
självskadebeteende har ökat bland flickor (Socialstyrelsen, 2004a). Att skada sig själv på ett 
sätt som lämnar märken på de skadade kroppsdelarna har ibland framställts som en 
”ungdomstrend” i media (Jenabzadeh, 2007). Brumberg (2006) beskriver självskadebeteende 
på amerikanska universitet som en epidemi, en psykisk smitta, vilken är beroende av den 
kultur individerna befinner sig i.  
 
Man kan tolka detta som att det finns tendenser till subkulturer kring fenomenet 
självskadebeteende. För många subkulturer är numera Internet en viktig arena för 
kommunikation. Användandet och tillgängligheten av datorer och Internet har ökat 
explosionsartat över det senaste årtiondet (Gross, 2004) och har bidragit med en unik 
möjlighet för individer som annars inte skulle träffas att utbyta allt från idéer och tankar, till 
musik och filmer med varandra (Turkle, 1997). Ungdomar använder Internet främst av sociala 
skäl (Gross, 2004) och det kan vara så att Internet är extra viktigt för ungdomar som känner 
sig marginaliserade i det ”vanliga samhället”. Detta eftersom de i chattrum1, Internetforum2 
och communitys3 kan finna andra som delar deras ”livssituation”. På Internet kan de även få 
möjlighet till att utbyta information som annars skulle vara svår att utbyta när man träffas 
”IRL”4 på grund av dess personliga karaktär (McKenna & Green, 2002). 
 
Under den senare tiden har det vuxit fram Internetforum, bloggar5 och communitys med 
koppling till självskadebeteende. Internetanvändare kan dela med sig av sina tankar genom 
dikter, noveller, bilder, dagböcker och frågeforum. Whitlock, Powers och Eckenroe (2006), 
har utfört två studier om hur ungdomar söker och delar information om självskadebeteende på 
Internetforum. De fann att Internetforum som ett ”kulturellt verktyg” för självskadebeteende, 
ökade dramatiskt mellan 1998 och 2000. De fann även att intresset att skapa och medverka i 
Internetgrupper för självskadebeteende har bestått de senaste fem åren. De menar att resultatet 
av deras studier bekräftar att Internetforum fungerar som ett viktigt instrument för att föra 
samman ungdomar med självskadebeteende (Whitlock et al., 2006). Förutom studien av 
Whitlock et al. (2006) har det knappt gjorts några studier om självskadebeteende och Internet, 
utan de flesta studier om självskadebeteende har gjorts i kliniska miljöer. Internet bidrar med 
en unik möjlighet att studera utbyten mellan individer som utför annars mycket privata 
handlingar, vilka ofta sker i hemlighet (Greenfield & Yan, 2006; Whitlock et al., 2006). 
 
Mitt intresse för självskadebeteende startade under skrivandet av en kanditatuppsats i 
psykologi då jag och min medförfattare studerade föreställningar om psykisk ohälsa bland 
medlemmar av subkulturen Goth. Vi fann bland annat att våra informanter hade ett komplext 
förhållande till självskadebeteende. Det föreföll som att det fanns en stor risk att bli uppfattad 
som ”falsk” och uppmärksamhetssökande om man skar sig och visade upp sina ärr. På samma 
gång fanns det något positivt med att ha erfarenheter av att må dåligt då kulturen i stort är 
centrerat kring ”de mörkare” sidorna av livet (Franzén & Tegebo, 2007). Detta framstod 
väldigt intressant för mig och jag beslutade mig för att studera självskadebeteende närmare. 
Utöver detta har jag dock ingen personlig erfarenhet av självskadebeteende. Föreliggande 

                                                 
1 Webbsida där man kan skicka snabbmeddelanden till varandra i realtid. 
2 Webbsida där diskussioner kan ta plats. 
3 Webbsida som fungerar som en mötesplats på Internet och kräver medlemskap. 
4 IRL står för ”In Real Life” och syftar till det som händer utanför Internet. 
5 Webbsida där ägaren till sidan periodiskt kan publicera inlägg. 
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studie syftar till att beskriva och analysera hur medlemmar av ett Internetcommunity med 
koppling till självskadebeteende, själva talar om och uppfattar självskadebeteendet samt sig 
själva som personer som skadar sig själva. 
 
 

BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
 

Internet, identitetsskapande och stigmatiserade grupper 
 
Enligt Turkle (1997) kan Internet ses som ett socialt laboratorium för experiment med 
konstruktioner och omkonstruktioner av identitet. Hon menar att det bidrar med möjligheter 
till mycket snabba identitetsväxlingar på ett sätt som inte var lika vanligt förr i tiden. I den 
postmoderna tiden upplevs multipla identiteter inte som något ovanligt, utan många fler 
människor upplever att de har en uppsättning roller de kan växla bland. I Internetvärlden är 
jaget multipelt och flytande, och det konstrueras och omkonstrueras med hjälp av språket 
(Turkle, 1997). 
 
Internet bör förstås som en ny social miljö där ungdomsproblem som identitet, sexualitet och 
självkänsla bearbetas på både nya och gamla sätt. (Subrahmanyam et al, 2001; Whitlock et al, 
2006). Den individ som tar del av denna miljö får en dubbel roll, både som en individ som 
potentiellt påverkas av miljön, men även som en deltagare som tillsammans med andra 
konstruerar den sociala miljön de befinner sig i (Greenfield & Yan, 2006). 
 
Internet fortsätter att utvecklas med nya kommunikations- och interaktionsmöjligheter. Giles 
(2006) menar att Internet för dem flesta användare inte längre bidrar med den ”fria” miljö för 
obegränsat identitetsexperimenterande som forskare så som Turkle (1997) menat.   
Identitetsexperimenterandet på Internet sker i en specifik kontext och därför skapas ett 
begränsat handlingsutrymme då experimenterandet omges av ramar och värderingar (Dahl, 
2005). En av de nya kommunikationsmöjligheterna är Internetcommunitys som skapats för 
grupper av individer som är stigmatiserade eller isolerade i ”offline-världen”6 (Giles, 2006).  
 
I en studie av Whitlock et al. (2006) undersöks vilken roll Internet har hos ungdomar som 
använder självskadebeteende som en metod för att hantera oro. De menar att resultatet av 
deras forskning bekräftar att Internetforum fungerar som en viktig plats för att föra samman 
ungdomar med självskadebeteende, och de pekar på både negativa och positiva aspekter av 
detta. De menar att möjligheten att experimentera med olika identiteter på Internet kan vara 
extra viktigt för ungdomar med stigmatiserade identiteter så som ungdomar med 
självskadebeteende. På Internet kan dessa individer utrycka sig fritt då de kan vara anonyma 
och har möjlighet att finna stöd från andra i en liknande livssituation. Å andra sidan menar 
Whitlock et al. att deras resultat också tyder på att dessa Internetforum ”normaliserar” 
självskadebeteendet och att detta kan vara skadligt och potentiellt livshotande för sårbara 
ungdomar. Möjligtvis kan forumen fungera som ”smitto-spridare” och en bidragande orsak 
till, vad de kallar, en ”självskadeepidemi” (Whitlock et al., 2006). 
 
Giles (2006) har också forskat om Internets roll för stigmatiserade ungdomar, men har 
fokuserat på identitetsskapande på Internetcommunitys för ungdomar med ätstörningar som 
vill ”dela med sig av sina erfarenheter med andra i en positiv och stödjande miljö” (Giles, 
2006:463). Giles menar att man inte kan avgöra om konsekvenserna av dessa slags 

                                                 
6 Med ”off-line världen” menas världen utanför Internet 



3 

Internetsidor i grunden är positiva eller negativa då de tenderar till att både fungera som ett 
stöd för stigmatiserade ungdomar och som uppmuntrande till ett skadligt beteende.  
 
Enligt Giles uttrycker varje Internetcommunity ett eget perspektiv på vad det är att ha en 
ätstörning och det pågår konstant förhandlingar kring vad till exempel anorexi är för något. Är 
det en sjukdom eller en livsstil? Är det en positiv eller en negativ upplevelse? Vem eller vad 
är det som har orsakat anorexin? Giles menar att dilemmat är grundat i anorexins ställning 
som ”omstridd sjukdom”. 
 
 

Självskadebeteende 
 
Självskadebeteende är ett mycket komplext fenomen vilket inte kan förstås eller förklaras 
utifrån ett enda perspektiv och det finns ett antal olika förklaringsmodeller med både sociala, 
psykologiska och biologiska faktorer som utgångspunkt (Favazza, 1996). Det ligger dock 
utanför denna studies ramar att ge en översikt av dessa förklaringsmodeller, men för att visa 
på komplexiteten i fenomenet har jag valt att presentera två, som jag uppfattar, relevanta och 
mycket skilda sätt att beskriva och förstå självskadebeteende. Först presenteras Armando 
Favazzas (1996) indelning av självskadebeteende så som den beskrivs i hans bok ”Bodies 
Under Siege”, vilken anses vara något av ett standardverk inom området för 
självskadebeteende (Socialstyrelsen, 2004b). Hans perspektiv på självskadebeteende är dock 
mer komplext än vad som är möjligt att återge i denna uppsats. Bland annat har han gjort 
ingående studier av självskadebeteende i olika kulturer. Efter presentationen av Favazzas teori 
ges en redogörelse för en ”icke-patologisk” syn på självskadebeteende, där beteendet kan ses 
som ett ”provokativt mode”, alternativt som något ”själsligt upphöjande”. 
 
 
Det patologiska  självskadebeteendet 
 
Favazza (1996) menar att självskadebeteende bör diagnostiseras som ett eget psykiatriskt 
syndrom. Han delar in självskadebeteende i två huvudkategorier: Kulturellt sanktionerat 
självskadebeteende och Avvikande-patologiskt självskadebeteende. Den första kategorin, 
Kulturellt sanktionerat självskadebeteende klassificeras som “icke-patologiskt”. Hit hör till 
exempel kulturella ritualer, och mer tillfälliga kulturella sedvanor som tatueringar och 
piercings. Den andra kategorin, Patologiskt självskadebeteende, delar Favazza in i tre 
underkategorier: Grov, Stereotypisk och Måttlig/ytlig. De första två av dessa kategorier är inte 
av intresse för denna studie då de innefattar beteenden som att riva ut ögonen eller 
självamputera genitalierna, samt rytmiska och repetitiva självskadebeteenden vilka hör 
samman med grav psykisk störning eller utvecklingsstörning och autism. Den sistnämnda 
kategorin, Måttlig/ytlig, är den som är av intresse för denna studie. Kategorin har i sin tur tre 
undergrupper; Kompulsivt/Tvångsmässigt, Episodiskt och Repetitivt.  
 
Kompulsivt/tvångsmässigt självskadebeteende upprepas många gånger om dagen på ett rituellt 
vis. Ett vanligt beteende bland dessa är hårutdragning (Hair pulling) vilket ofta utvecklas i 
tidig ålder och ökar vid både stress och vila. Episodiskt självskadebeteende sker i episoder och 
utförs ett begränsat antal gånger. Individerna skadar sig själva för att må bättre vid exempelvis 
ångest eller för att återfå en känsla av självkontroll. Repetitivt självskadebeteende utvecklas 
genom att beteendet blir vanemässigt, individen utvecklar en identitet som ”självskadare” och 
anser sig vara beroende av att skada sig själv. Att skada sig själv blir individens normala sätt 
att hantera psykisk smärta. Detta slags beteende menar Favazza borde uppfattas som ett 
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separat syndrom och inte som ett symptom. Beteendet börjar ofta i ungdomen och pågår under 
många år. 
 
Favazza skiljer självskadebeteende från självmordsförsök och menar att självskadebeteende i 
de flesta fall har lite att göra med självmordsbenägenhet. Han menar att självskadebeteende 
ofta har missuppfattats som självmordsförsök (Favazza, 1998). Han menar dock att allvarliga 
självmordsförsök kan ske hos individer med självskadebeteende på grund av en desperation 
över att inte kunna kontrollera sitt beteende (Favazza, 1996). 
 
 
Det provocerande och det extasiska självskadebeteendet 
 
Tanken har framförts att det inte längre bör uppfattas som lika patologiskt ”att skära sig” som 
man tidigare uppfattade det. En av anledningarna till att det ses som mer ”normalt” är den nya 
förståelsen om att det upprepade självskadebeteende oftast inte är suicidalt (Brumberg, 2006). 
Skårderud (1999) tar upp de kulturella aspekterna av självskadebeteende och för ett 
resonemang omkring huruvida det ökande självskadebeteendet enbart är ett ”mode” eller om 
det är ett fenomen med djupare betydelse. 
 

Vi bör vara oerhört försiktiga med att förklara ett beteende patologiskt bara för att vi själva är för 
dumma för att förstå dess logik (Skårderud, 1999:276). 

 
Han skriver om hur vi kommunicerar genom vår kropp och menar att alla kulturer använder 
sig av kroppsritualer för att förmedla inre tillstånd och social status. När man inte är delaktig i 
kulturen är det svårt att förstå ritualerna. Som exempel från vår kultur tar han upp rakade 
kvinnoben, stilettklackar och maraton. Han menar att allt är en jakt efter plåga, smärta, 
skönhet och lust (Skårderud, 1999). 
 
Piercings ansågs tidigare vara ett mer eller mindre sjukligt beteende i vår kultur (McAllister, 
2005) men är numera allmänt accepterat som kroppssmyckning. Kroppsmodifiering av 
varierande slag har letat sig in i mainstreamkulturen7 från att endast ha varit accepterat inom 
särskilda subkulturer (Mustafar, 1996). Inom vissa subkulturer, särskilt hos ”Modern 
primitives”, är vissa typer av kroppsmodifiering så som scarification8, piercing och branding9 
populära. Skårderud frågar sig om detta är en ren provokation, och hur långt det ska behöva 
gå för att ”de unga verkligen ska få uppmärksamhet” (Skårderud, 1999). 
 
Det finns ett antal grupper som söker sig tillbaka till kroppsritualer från tidigare kulturer så 
som till exempel shamanism. Fakir Mustafar är grundaren av Modern primitives och håller 
bland annat kurser i scarification. Han menar att människan har blivit psykiskt känsloberövad 
av modernisering och industrialisering och att många på grund av detta har glömt bort 
kopplingarna mellan smärta och lust. Han menar att kroppsmodifieringen handlar om att 
avvisa västvärldens kultur om vem som äger människornas kroppar och hur kropparna ska 
användas (Skårderud, 1999). De som tar del av kroppsmodifiering avvisar den judisk-kristna 
traditionen och vill ta tillbaka äganderätten av kroppen (Mustafar, 1996). 
 

                                                 
7 Den ”allmänna” kulturen som majoriteten av befolkningen tillhör. Begrepp som subkultur kan ses som dess 
motsats. 
8 Tillverkning av dekorativa ärr (Skårderud, 1999) 
9 Att brännmärka huden i dekorativa mönster (Mustafar, 2007) 
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Mustafar talar även om hur man kan nå förhöjda mentala och känslomässiga tillstånd och 
extas och trans genom kroppsmodifiering. Han tar avstånd från begreppet ”självmutilering” 
(ofta använt synonymt med självskadebeteende), då han menar att det är ett negativt och 
fördomsfullt begrepp. Själv började han tidigt i sitt liv ”modifiera” sin kropp, men han gjorde 
det i hemlighet på grund av skam och rädsla för att bli uppfattad som avvikande. Han började 
lära sig om kulturer där man hade ett annat förhållande till självskada och sökte sig till den 
amerikanska ursprungsbefolkningen i de områden där han växte upp. Där fann han både 
acceptans och traditioner kring behovet av att skada sig själv (Skårderud, 1999). 
 
Mustafar berättar om sina upplevelser i trans och extas då han bland annat hängt upp sig själv 
i två stora krokar genom bröstet enligt ”the Native American Oglalas Sioux Sun Dance and 
Mandan O-Kee-Pa ceremony”. Han menar att de som skär sig i isolation och skam skulle 
kunna må bättre av att befinna sig i en kultur där kroppsmodifiering är mer accepterat. Dock 
gör han skillnad mellan impulsivt och icke-impulsivt kontrollerat beteende. Han menar att de 
inom Modern Primitives alltid ser till att kroppsmodifieringen är säker – fysiskt, mentalt och 
spirituellt (Mustafar, 1996). 
 
 

TEORETISK ANSATS 
 

Vetenskaplig utgångspunkt 
 
Denna studie har ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som utgångspunkt. 
Socialkonstruktionismen handlar om den sociala konstruktionen av verkligheten och är anti-
essentialistiskt i grunden. Teorin innefattar ett antagande att människor och objekt inte har 
några inre essenser, de har ingen inre kärna vilken gör dem till vad de är, utan de ses snarare 
som produkter av sociala processer (Burr, 1995b). Detta innefattar även en kritik av den 
filosofiska hållningen realism. Inom socialkonstruktionismen hävdar man att det omöjligt kan 
existera en av människors föreställningar oberoende verklighet. Man menar att all verklighet 
är socialt konstruerad och att den därmed ständigt kan omkonstrueras i nya versioner. Man 
talar om att verklighet produceras. Detta innebär inte att man förnekar existensen av 
samhällsfenomen eller att ett objekt inte existerar om vi tror att det inte existerar (Wetherell & 
Potter, 1992). Snarare innebär det att vi endast kan tänka på och förstå fenomenen genom de 
diskursiva kategorier som finns tillgängliga (Börjesson & Palmblad, 2007). Varje människa 
skapar så sin egen version av verkligheten beroende på vilken kulturell och historisk kontext 
hon befinner sig i och därmed antas inte någon universell kunskap kunna existera, utan detta 
är något som varierar över tid och mellan samhällen (Burr, 1995a). 
 
Med detta perspektiv spelar språket en nyckelroll i vår kategorisering av världen, då det är 
genom språket vi förstår varandra och ”verkligheten”. Språket och dess mönster både formas 
av och formar sociala relationer (Burr, 1995a). Det är genom språket verkligheten produceras 
(Börjesson & Palmblad, 2007). Som människa föds vi in i en kultur med färdiga språkliga 
kategorier och förhållningssätt och dessa ger oss ett visst sätt att tänka kring fenomen (Burr, 
1995b). 
 
Med ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt blir forskarens uppgift att studera olika 
former av föreställningar och konstruktioner och vilka konsekvenser dessa får i olika 
situationer. Man kan analysera hur idéer och kunskap byggs upp och återskapas på olika 
samhällsarenor (Börjesson & Palmblad, 2007). Socialkonstruktionismen ligger till grund för 
diskurspsykologin vilken fungerar som både teori och metod för denna uppsats. 
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Diskurser 
 
Begreppet diskurs används nu för tiden i många olika sammanhang och kan ha många olika 
betydelser och tillämpningar (Lövgren, 1999). Diskursbegreppet brukar dock oftast innefatta 
en strukturalistisk och poststrukturalistisk syn på språket, en föreställning om att språket är 
strukturerat i olika mönster i vilka orden får olika betydelser och att dessa betydelser ständigt 
omskapas genom interaktion (Börjesson, 2003; Svenningsson et al., 2003). Ett vanligt sätt att 
förklara begreppet är att en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (Winther 
Jorgensen & Phillips, 2000). 
 
Foucault ses ofta som grundaren till diskursanalysen (Mills, 2003). Foucault ser sanning som 
diskursivt konstruerad och menar att det är olika kunskapsregimer som anger vad som är sant 
och vad som är falskt (Winther Jorgensen & Phillips, 2000). Enligt honom är diskurs en grupp 
utsagor om något som tillsammans bildar en diskursiv formation (Lövgren, 1999). Burr 
(1995a) förklarar det som att en diskurs är en uppsättning betydelser, metaforer, bilder, 
uttalanden, skildringar, berättelser och så vidare, vilka tillsammans målar upp en specifik bild 
av en händelse eller en person. Ett exempel skulle kunna vara rävjakt. Rävjakt kan exempelvis 
förstås som ”skadedjursbekämpning”, som ”omoraliskt”, och som ”hälsosam 
utomhusaktivitet” (Burr, 1995a). Även icke-lingvistiska element kan inkluderas i 
diskursbegreppet. Laclau och Mouffe (1987) ser hela det sociala rummet som diskursivt. 
 
Diskurser avgränsar och utesluter, samtidigt ger de oss ett raster vilket hjälper oss att urskilja 
vad som är sant, relevant, rimligt och möjligt. Slutsatsen blir att det inte finns något sätt som 
vi kan se världen på ett neutralt vis. Språket är inte en avspegling av en objektiv verklighet, 
snarare betraktas språket som en pågående process, som en handling som producerar 
verkligheten (Börjesson & Palmblad, 2007). I diskursanalysen ingår antagandet att det vi 
säger eller skriver inte neutralt avspeglar omvärlden (Winther Jorgensen & Phillips, 2000). 
När vi observerar något styrs vi alltid av de kategorier som finns tillgängliga. Vilka av dessa 
kategorier som verkar överensstämma med verkligheten bestäms av diskurser (Börjesson, 
2003). Genom att studera diskursens skapade gränser och tabun kan vi få en förståelse för 
dess inre logik (Börjesson, 2003). 
 
Diskursiv kamp är ett viktigt begrepp inom diskursanalysen (Winther Jorgensen & Phillips, 
2000). Det pågår hela tiden förhandlingar kring hur man ska förstå, definiera och tala om 
olika fenomen (Börjesson, 2003). Då diskursen konstant omformas i kontakt med andra 
diskurser som representerar andra sätt att tala om och uppfatta världen, uppstår en kamp. 
Diskurserna kämpar hela tiden mot varandra för att uppnå vad som brukar kallas hegemoni, 
vilket kan sägas vara en bestämd åsikts herravälde (Winther Jorgensen & Phillips, 2000). Ett 
exempel på en sådan kamp skulle kunna vara kring diskurser om homosexualitet. Inom en 
diskurs om homosexualitet uppfattas homosexualitet som en perverterad avvikelse. Inom en 
annan ses det som en sexuell läggning likvärdig med heterosexualitet.  
 
 

Diskurser och Identitet 
 

Socialkonstruktionism utmanar en traditionell uppfattning om personlighet. Idén om att en 
person har en stabil personlighet som endast kan förändras vid en betydelsefull livshändelse, 
ter sig ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som tvivelaktig (Burr, 1995a). Eftersom 
diskursanalys har sin grund i socialkonstruktionismen har detta en effekt på hur man ser på 
identitet. Detta innefattar en icke-essentialistisk hållning, ett antagande om att människor inte 
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har en inre essens som gör dem till vad de är. Istället menar man att människan är diskursivt 
och kulturellt formad (Börjesson, 2003).  
 
Identitet förstås som konstruerad genom de diskurser som finns tillgängliga i den kultur vi 
befinner oss i. Burr (1995a) förklarar identitet genom att likna det vid en matta vävd av olika 
trådar vilka representerar ”råmaterialet” av vilka vi är. Trådarna kan vara till exempel ålder, 
kön, klass och sexuell läggning. Vår identitet konstrueras sedan av de diskurser som finns 
tillgängliga rörande de olika trådarna. Hög ålder kan till exempel associeras med förlust av 
personlig kompetens och makt, alternativt med vishet och respekt. Detta är två tillgängliga 
diskurser rörande ålderdom vilka målar upp två vitt skilda bilder av en äldre person (Burr, 
1995a). Identitet är alltså ingenting som är fixerat utan människor har många flexibla 
identiteter som de kan växla mellan (Winther Jorgensen & Phillips, 2000). Identiteten 
konstrueras kontinuerligt genom språket varigenom den strävas efter, valideras, ifrågasätts 
och upprätthålls (Burr, 1995a). Börjesson (2003) menar att identitet inte endast innefattar vad 
man är utan också vad man inte är, det är ett sätt att distansera sig från andra. 
 
Begreppet positionering används av många socialkonstruktionister och syftar på processen 
som producerar våra identiteter genom de socialt och kulturellt tillgängliga diskurserna. Detta 
kallas även subjektpositonering och termen subjekt syftar till vad man inom traditionell 
psykologi kallar personlighet eller individ. Varje diskurs innehåller ett begränsat antal 
positioner vilka olika subjekt kan uppta. Till exempel inom ”diskursen om sexualitet” finns 
positionerna heterosexuell, homosexuell, bisexuell och så vidare (Burr, 1995a). 
Utgångspunkten för denna idé om subjektet är skapad av Foucault (Winther Jorgensen & 
Phillips, 2000). Ett subjekt kan förstås som skapad av en mängd olika subjektpositioner. 
Dessa positioner är aldrig helt fixerade och de är konstruerade av en mängd olika diskurser. 
En persons ”identitet” är därför alltid temporär och osäker (Laclau & Mouffe, 1987). 
Positioneringen kan dessutom ske både medvetet och omedvetet (Harré & Langenhove, 
1999). 
 
Hall och Du Gay (1996) talar om kulturell identitet och menar att även identifikation, där en 
individ känner samhörighet med en grupp på grund av vad som uppfattas som en gemensam 
grund, eller en delad egenskap, är en diskursiv process. Individen passar aldrig in perfekt i 
den kulturella identiteten, hon har alltid lite för mycket eller lite för lite av det som krävs för 
att passa in. Han menar även att identiteter i den moderna tiden blir mer och mer splittrade 
och att de ofta både flyter in i varandra och är motstridiga (Hall & Du Gay, 1996). 
 
 

SYFTE 
 

Den presenterade bakgrunden leder oss fram till ett mer specifikt syfte för studien. Med 
utgångspunkt i diskurspsykologi vill jag undersöka hur medlemmar av ett Internetcommunity 
med koppling till självskadeproblematik konstruerar självskadebeteende som socialt fenomen. 
Hur talar de om självskadebeteende och hur påverkar detta deras identitetsskapande? Jag 
avser att beskriva och analysera medlemmarnas diskursiva konstruktioner av 
självskadebeteende och de konsekvenser dessa konstruktioner får för medlemmarnas 
identitetsskapande. Det första steget blir att ta reda på vilka diskurser som står att finna och 
hur medlemmarna positionerar sig gentemot dessa. Därefter vill jag försöka reda ut vilka 
konsekvenser de rådande diskurserna får för medlemmarnas identitetsskapande på Internet. 
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METOD 
 
I detta avsnitt redogörs för studiens tillämpning av diskurspsykologi som metod. Utöver detta 
redogörs för datainsamlingsmetod och det empiriska materialet, implikationer av Internet som 
valt forskningsfält, samt bearbetning och analys av data. 
 
 

Diskurspsykologi som utgångspunkt 
 
Denna studie har en kvalitativ forskningsansats med grund i diskurspsykologi. 
Diskurspsykologi fungerar här både som teori och metod. Teorin beskriver tanken om den 
diskursivt konstruerade verkligheten. Om man som forskare använder denna modell får det 
konsekvenser för hur man bedriver forskning och vilket mål forskningen har (Burr, 1995a).  
Inom diskurspsykologin försöker man nå en djupare förståelse för skapandet av den sociala 
verkligheten med hjälp av språket (Rettig, 2005). Diskurser skapar gränser för vad som är 
socialt och kulturellt accepterat och detta leder till gränser för vilka handlingar som ses som 
tänkbara och otänkbara för individen (Börjesson, 2003). Genom att se till dessa gränser som 
diskurserna skapar för individen kan man tolka och analysera individens handlingar (Winther 
Jorgensen & Phillips, 2000).  
 
En viktig skillnad mellan diskurspsykologi och andra kvalitativa perspektiv inom psykologin 
är synen på relationerna mellan språk, betydelse och människors psykiska tillstånd. Man 
menar att betydelsen ligger inlagrad i språket och att man därför måste studera språket för att 
nå betydelsen. Även om man inom diskurspsykologi beskriver den subjektiva sociala 
verkligheten som konstituerad genom språket betyder detta inte att diskurpsykologin hävdar 
att det inte existerar en materiell verklighet, utan snarare att den får sin mening genom språket 
(ibid).  
 
I denna studie har en diskurspsykologisk analysmetod som Winther Jorgensen och Phillips 
(2000) kallar ”Analys av diskurser” använts. Med detta angreppssätt hamnar fokus på 
identifikation av tillgängliga diskurser och analys av hur de ger mening åt världen utifrån ett 
bestämt perspektiv. Med utgångspunkt i diskurserna undersöks människors förståelse av 
världen, deras skapande och omskapande av identitet, samt vilka sociala konsekvenser de 
diskursiva konstruktionerna får (ibid). Ett sätt att göra detta är med hjälp av vad man inom 
diskursanalysen brukar kalla dekonstruktion. Genom att dekonstruera de konstruktioner, 
föreställningar, som utgör vår ”naturliga” omvärld kan vi visa på att vi hade kunnat uppfatta 
omvärlden annorlunda (ibid). Både det vi uppfattar som sanning och det vi uppfattar som 
”bevis” för sanningen skulle kunna vara annorlunda (Nightingale & Cromby, 2001). En form 
av dekonstruktion som använts i denna studie innebär att man identifierar de subjektpositioner 
som existerar inom olika diskurser och de konsekvenser dessa får för identitetsskapandet 
(Burr, 1995a).  
 
 

Insamlingsmetod och urval av data 
 
Observationer av ett utvalt internetcommunity och utvalda bloggar, hemsidor och personliga 
sidor på andra internetcommynitys, har utförts för att öka förståelsen för den kontext 
medlemmarna befinner sig i och för att samla in data till studien. Observationerna pågick 
under två månaders tid, och under denna tid samlades data in i form av bilder, text och 
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konversationer medlemmar emellan. Materialet sparades i separata dokument för vidare 
analys.  
 
Urval av data skedde i två steg och till dessa användes en teoretisk urvalsprincip. Denna 
urvalsprincip skiljer sig från dem som används vid kvantitativ forskning och lämpar sig vid 
forskning där resultaten inte ska kunna generaliseras till en större population. Vid teoretiskt 
urval görs urvalet i syfte att välja ut de individer eller de observationsplatser vilka kan ge mest 
information kring frågeställningen (Guvå & Hyllander, 1998). I det första steget valdes ett 
lämpligt Internetcommunity ut.  Mitt intresse låg i att studera självskadebeteende som 
ungdomsfenomen på Internet och därför spenderade jag mycket tid med att finna ett lämpligt 
community för att studera det valda fenomenet. Sveningsson et al. (2003) tar upp 
problematiken med att hitta en ”bra” plats för observationer på Internet, och att det krävs att 
man först rör sig på olika platser på Internet för att få en allmän uppfattning om den befintliga 
miljön. Jag gjorde detta genom att använda mig av olika sökmotorer som google.se och 
yahoo.se. Med hjälp av dessa sökte jag på relevanta ord som ”självskadebeteende”, ”rakblad” 
och ”skära sig”. En annan teknik jag använde var att surfa runt. Sveningsson et al. (2003) 
liknar detta vid vad som i talspråk kallas för att flanera. Detta är även ett sätt att lära känna 
miljön som skall observeras. 
 
Det utvalda communityt var det som framstod vara mest aktivt med ett stadigt ökande 
medlemsantal, och det community vilket jag ansåg skulle kunna ge mest information kring 
studiens syfte. Det stod inte uttryckligen på communityt att det var för personer som skadar 
sig själva utan att det var till för ”personer som har självmordstankar och andra problem”. 
Dock var självskadebeteende ett mycket vanligt förekommande diskussionsämne och 
medlemmarna på communityt uttryckte på många olika sätt att de skadade sig själva. 
Webadministratören till communityt kontaktades via email och jag fick tillåtelse av honom att 
bedriva studien på communityt.  
 
Genom att skapa ett användarnamn fick jag tillgång till communityt och möjlighet att 
kontakta medlemmarna där. Jag fick även möjlighet att skapa en egen sida på communityt där 
jag gav information om studien (bilaga 1). Medlemmarna uppmuntrades att skicka email till 
mig vid frågor eller annat angående studien. Webadministratören utformade även själv en 
”informationssida” som besökarna av communityt kom till i samband med inloggning under 
hela studiens gång. Här gavs information om studien och hänvisningar till min personliga sida 
där de kunde läsa mer om studien och få möjlighet att kontakta mig. 
 
Under tiden observationer utfördes på communityt var den synliga aktiviteten på sidan inte 
särskilt hög. Medlemmar loggade in regelbundet men det tillkom relativt få nya bilder, 
diskussioner i forumet, noveller och dikter. Jag drog slutsatsen att medlemmarna mestadels 
använde sidan till att skicka meddelanden till varandra, samt att finna ”vänner” att tala med på 
andra sidor eller via andra forum. För att öka omfånget av materialet samt för att nå en större 
förståelse för medlemmarnas konstruktioner av självskadebeteendet och deras 
identitetsskapande valde jag att utföra ”djupare observationer” av ett antal medlemmar. 
 
I steg två valdes därför åtta communitymedlemmar ut för ”djupare observation”. Detta 
framstod även vara ett lämpligt tillvägagångssätt då jag av etiska skäl inte ville utföra några 
intervjuer av medlemmarna. Den ”djupare observationen” skedde på så sätt att jag förutom att 
samla in material från dem på communityt, samlade in material från deras bloggar, hemsidor 
eller sidor på andra communitys. Dessa medlemmar kontaktades först via 
meddelandefunktionen på communityt alternativt via en annan emailadress i de fall 
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medlemmarna hade angivit en sådan på sin personliga sida på communityt. Efter att ha fått 
dessa utvalda medlemmars medgivande, påbörjades observationer av deras bloggar och 
hemsidor, och ytterligare data samlades in och sparades i separata filer. 
 
Då det gäller observationer på Internet finns det ett antal olika roller och förhållningssätt en 
forskare kan anta. Dessa varierar från öppna till dolda observationer och från deltagande till 
enbart observerande observationer (Svenningsson et al., 2003). De utförda observationerna för 
denna studie kan sägas vara ”öppna och enbart observerande”, då jag såg till att alla var 
medvetna om min närvaro och då min enda kontakt med deltagarna i studien var via email, för 
att svara på frågor angående studien och för att be om tillåtelse att använda deras material. 
Observationerna kan även klassificeras som ostrukturerade då jag inte utgick från något 
observationsschema eller registrerade data på ett systematiskt sätt. I likhet med etnografiska 
observationer var syftet att se till vad som är viktigt för de observerade individerna och hur de 
upplever sin värld (Denscombe, 2000).  
 
Majoriteten av de observerade medlemmarna på communityt angav att de var kvinnor/flickor. 
Huruvida självskadebeteende är ett kvinnligt fenomen är något som ofta diskuterats i teorier 
om självskadebeteende, dock ligger detta utanför ramarna för denna uppsats och ingen större 
vikt har lagts vid medlemmarnas könstillhörighet. Detta föreföll även vara ett lämpligt val då 
jag inte träffat medlemmarna fysiskt, och jag därför inte hade någon möjlighet att se 
medlemmarna och få veta om deras framställning av sig själva på communityt 
överensstämmer med deras framställning av sig själva i utanför Internets arena. 
 
Åldern som medlemmarna uppgav varierade mellan 15 och 28 år, och även här har jag valt att 
inte lägga fokus på denna variation. Det gick att urskilja en skillnad i sätt att skriva mellan 
åldersgrupperna, särskilt då de äldre ofta beskrev sig själva som psykiskt sjuka med en 
diagnos. Även detta hamnar utanför ramarna för denna uppsats, då jag valt att fokusera på 
diskursen kring just självskadebeteende.  
 
 

Internet som forskningsfält  
 
Denna studie har Internet som huvudsakligt forskningsfält. Internet har hög teknisk och social 
komplexitet och innefattar tusentals nätverk, miljontals datorer och miljarder användare 
(Greenfield & Yan, 2006). Internet har haft en enorm inverkan på det moderna samhället och i 
och med detta nya forskningsfält krävs en utveckling av ny metodologi, både för att insamla 
och analysera data (Greenfield & Subrahamanyam, 2003). 
 
Enligt Sveningson et al. (2003) behöver det inte vara en nackdel att det ännu inte utvecklats 
lika sofistikerade metodologiska redskap för forskning på Internet som för forskning utanför 
Internet. En fördel kan vara att man som Internetforskare inte fastnar i ”redan uppkörda spår 
och rutiner” för forskning. Dock kräver Internetforskning mer aktiv reflektion av forskaren på 
grund av Internets komplexitet och avsaknaden av metodologiska redskap (Sveningsson et al., 
2003). 
 
En skillnad mellan forskning på och utanför Internet är att vid forskning som bedrivs på 
Internet måste man omvärdera vikten av demografisk information. På Internet blir all 
information såsom ålder, kön och etnicitet virtuell och att insamla korrekt demografisk 
information blir därför mindre viktigt (Subrahamanyam, 2001). Detta har tagits i beaktande 
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vid denna studie och är en av anledningarna till att ingen större betydelse har lagts vid de 
observerade medlemmarnas könstillhörighet och ålder. 
 
En av de många fördelarna med Internetforskning är att forskaren får tillgång till ”naturligt 
förekommande” material (Giles, 2006; Silverman, 2001). Giles (2006) menar att vi med hjälp 
av material insamlat från Internet kan lära oss mer om hur identitetsarbete fungerar i 
”vardagssituationer” till skillnad från tidigare identitetsexperiment i konstgjorda grupper och 
miljöer. Enligt Winther Jorgensen och Phillips (2000) är det vanligt bland diskurspsykologer 
att använda sig av ”naturligt förekommande” material då en av fördelarna är att forskaren inte 
påverkar materialet och även då det kan ge mer bredd och variation.  
 
I denna studie ser jag det som en fördel att jag fått tillgång till ”naturligt förekommande” 
material. Få studier av självskadebeteende har grund i ett liknande material och jag ser därför 
detta som ett unikt tillfälle att studera personer med självskadebeteende och hur de 
kommunicerar med andra med liknande beteende. Detta utan att de påverkats av närheten av 
en representant från en annan diskurs. Den största delen av det insamlade materialet hade 
lagts ut på nätet av medlemmarna innan studien påbörjades och alltså innan de tillfrågats om 
medverkan i studien.  
 
 

Bearbetning och analys av data 
 
Trots att denna studie till viss del kan ses som deduktiv, då syftet formulerats till stor del 
utifrån diskursteorier, har ett induktivt förhållningssätt legat till grund för analysen. Studien 
har inte heller till syfte att bevisa eller motbevisa några tidigare teorier vilket gör det induktiva 
förhållningssättet mer tydligt (Bryman, 2002). 
 
Efter insamlingen lästes materialet igenom flera gånger för att ge en bättre kännedom av 
materialet (Burr, 1995a). Analysarbetet skedde därefter i två steg. Först försökte jag 
identifiera olika diskurser om självskadebeteende som fanns tillgängliga på communityt, 
bloggarna och hemsidorna. Detta skedde genom att jag läste igenom materialet och letade 
efter återkommande sätt att beskriva eller tala om självskadebeteende. Jag letade även efter 
återkommande teman som togs upp av medlemmarna. Två diskurser identifierades och 
presenteras under ”Resultat och analys”. Dessa döptes till ”naturlighetsdiskurs” och 
”onaturlighetsdiskurs”. 
 
Nästa steg var att försöka förstå hur dessa diskurser påverkat medlemmarnas 
identitetsskapande på Internet, deras resonerande kring självskadebeteende som fenomen och 
vilka konsekvenser detta har fått för medlemmarnas syn på sig själva. Detta har jag gjort med 
hjälp av en slags dekonstruktion (Burr, 1995a) genom att se till hur de positionerade sig 
gentemot diskurserna, finna motsägelser i deras sätt att tala om självskadebeteende och sig 
själva, och urskilja olika strategier de använder sig av för att framställa sig själva på ett 
fördelaktigt sätt. 
 
 

Urval av citat 
 
I resultatpresentationen har jag valt att återge så många citat som möjligt för att tydliggöra 
kopplingen mellan empiri och tolkningar för läsaren. Citaten har valts ut i syfte att belysa 
både gemensamma aspekter såsom variationer i materialet. Jag har i största möjliga mån 
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försökt presentera citaten på samma sätt som de presenterades på communityt eller bloggarna 
och hemsidorna, då jag anser att detta är av stor vikt för tolkningen av citaten. Dock finns det 
en problematik vid återgivning av citat från Internet, då de i vissa fall med hjälp av 
sökmotorer gör att det blir möjligt att spåra var citatet kommer ifrån (Whitlock et al., 2006; 
NESH, 2003). Whitlock et al. (2006) menar att man kan minska dessa risker genom att göra 
omskrivningar av citat snarare än direkta citat. Av denna anledning har jag gjort små 
omskrivningar som rättning av stavnings- och grammatikfel, och i vissa fall utbyte av ord. Jag 
har dock i största möjliga mån försökt att inte påverka betydelsen av citaten. 
 
 

Etiska överväganden 
 
I denna studie är de etiska ställningstagandena av extra stor vikt, då den berör individer med 
potentiellt självdestruktivt beteende. Det är även viktigt att föra en diskussion kring detta då 
studien sker på Internet och då det ännu inte utvecklats någon praxis när det gäller etiska 
överväganden vid forskning på Internet. Problematiken ligger i vad som anses vara offentligt 
och privat på Internet och här måste forskaren ta ställning (Svenningsson et al., 2003). Något 
som gör det svårt att göra denna avvägning är att offentlig information på Internet ibland kan 
vara av extremt privat karaktär. En viktig aspekt är hur begränsad åtkomsten till 
Internetcommunityt är (NESH, 2003). Jag har att strävat efter att följa HSFR’s (1994) etiska 
regler och välja att se allt som kommuniceras på communitys samt på bloggarna och 
hemsidorna som privat. HSFR’s regler innefattar informationskravet, samtyckekravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt nyttjandekravet ska det insamlade 
materialet till studien endast nyttjas i forskningsändamål (HSFR, 1994). 
 
Informationskravet uppfylldes genom att alla medlemmarna informerades om studiens syfte 
genom att jag lade upp information (bilaga 1) om studien på min privata sida på communityt. 
Dessutom utformade webadministratören en informationssida på ett sådant sätt att 
medlemmarna inte hade möjlighet att komma in på communityt utan att läsa informationen. 
Jag skickade även ytterligare information via email till de medlemmar som blev aktuella för 
datainsamlingen och för ”djupare observation”. Medlemmarna informerades vid alla tillfällen 
om att medverkandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan, även 
om de först givit sitt medgivande och sedan ångrade sig. Jag informerade även om att jag 
planerade att lägga upp resultatdelen av uppsatsen på sidan innan den lämnades in för att ge 
dem ytterligare en möjlighet att avbryta sin medverkan om de inte längre ville vara med. Jag 
var noga med att min emailadress var lättillgänglig så att de skulle kunna kontakta mig om de 
hade frågor eller inte ville vara med i studien. 
 
Samtyckeskravet innefattar att de medverkande ska bestämma om de vill medverka i studien 
eller inte (HSFR, 1994). Enligt Bruckman (2002) bör man vid Internetstudier få samtycke av 
minderåriga genom deras föräldrar. Detta gäller om individerna är under 18 år, och samtycket 
ska helst ske ”face-to-face”. Detta är dock något som man måste ta ställning till vid varje 
enskild studie. I denna studie vidtogs extra försiktighet och noggrannhet vid de övriga kraven 
och därför kunde nivån på detta krav sänkas och jag fick endast medgivande från 
medlemmarna själva och inte deras föräldrar. Det rör sig om ett känsligt ämne, och de 
individer som är medlemmar på det utvalda communityt är där för att de har självmordstankar 
och självskadebeteende. Därför valde jag att ha så lite kontakt med medlemmarna som 
möjligt, och ”störa” dem så lite som möjligt. Varje medlem vars data jag ville samla in 
tillfrågades först och gavs även möjligheten att läsa igenom hur jag framställt materialet i 
resultat/analysdelen innan jag lämnade in uppsatsen. 
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Konfidentialitetskravet innefattar att ingen ska ha möjlighet att identifiera de medverkande i 
studien eller det material de har bidragit med (HSFR, 1994). Vid studier på Internet är det 
viktigt att ta i beaktande att användares ”onlinenamn”10 är lika viktiga att hålla hemliga som 
deras ”offlinenamn”11. Användarna har många gånger byggt upp en identitet kring sina 
onlinenamn och de är en viktig del av interaktionen på Internet (NESH, 2003). För att 
ytterligare minska risken för att någon skulle kunna identifiera vilka som medverkat i studien 
och vem som skrivit vad, har jag valt att inte presentera några fingerade namn eller namnet på 
communityt. Med fingerade namn går det att ”följa” en medlem i texten och se allt den 
personen skrivit vilket skulle kunna öka risken för identifiering. Namnet på communityt 
presenteras inte heller för att minska risken för identifiering av medlemmarna.  
 
 

RESULTAT OCH ANALYS 
 
Resultatet och analysen kommer att presenteras i fyra delar. Först ges en inledande 
presentation av communityt, bloggarna och hemsidorna. Denna del syftar till att ge läsaren en 
förståelse för den kontext texterna i det insamlade materialet är skrivna i. Därefter presenteras 
kort de två stora diskurser jag funnit i det insamlade materialet. Den tredje delen, ”Vad är 
självskadebeteende?”, beskriver de olika sätt medlemmarna skriver om självskadebeteende. I 
denna del lyfts tillämpningen av diskurserna fram och presenteras i tre teman; 
”Ångesthantering”, ”Romantik” och ”Dödslängtan”. Här tydliggörs även hur medlemmarna 
positionerar sig gentemot de två diskurserna. Den fjärde och sista delen, ”Vem är jag?” 
belyser vilka konsekvenser de rådande diskurserna får för medlemmarna då de resonerar kring 
sig själva och lyfter fram de dilemman och konflikter som uppstår. Denna del presenteras i 
fyra teman; ”Stark - Svag”, ”Normal - Onormal”, ”Unik - Ensam” och ”Äkta - Falsk”. 
 
Ett viktigt klarläggande innan resultat och analys presenteras är att medlemmarna i de flesta 
fall talar synonymt om självskadebeteende och att skära sig eller rispa sig på kroppen med 
olika vassa föremål. Av de observerade medlemmarna berättar ingen om något annat sätt att 
tillföra sig själv skada. I de fall jag skriver självskadebeteende syftar jag alltså på 
medlemmarnas definition av det. 
 
 

Communityt och bloggarna 
 
På communityts första sida står det att communityt är till för att hjälpa personer som har 
”självmordstankar och andra problem”. Communityt går i övervägande mörka färger med 
svart bakgrund och grå och röd text. De illustrationer som finns kan sägas spegla ensamhet 
och utanförskap (bilaga 2). På förstasidan finns till exempel en svartvit bild på en pojke som 
sitter ihopkrupen själv på ett tomt golv, och en svartvit tecknad bild på en flickdocka med 
kryss över ögonen.  
 
Som medlem av communityt får man en egen sida där man kan skriva en presentation av sig 
själv, lägga upp bilder och länkar till andra sidor på Internet, till exempel sin blogg, hemsida 
eller sida på ett annat community. Det finns en meddelandefunktion genom vilken man kan 
skicka meddelanden till andra medlemmar utan att andra kan läsa dem. Den övervägande 
delen av de observerade medlemmarna har i sin presentation skrivit att de lyssnar på musik 
                                                 
10 ”Onlinenamn” är de namn personer använder på Internet. 
11 ”Offlinenamn” är de namn personer använder utanför Internet. 



14 

som ”goth”, ”deppmusik”, ”death metal”, ”rock” eller ”metal”. De flesta av dessa musikstilar 
skulle kunna klassificeras som tillhörande en ”mörkare” musikgenre. Många av medlemmarna 
citerar även musiktexter på sina sidor och de flesta av dessa tar upp ämnen som ensamhet, 
depression och självskadebeteende. Som medlem får man även tillgång till ett forum och en 
chat, och det finns möjlighet att lägga upp dikter, noveller och bilder som andra sedan kan 
kommentera. Alla ämnen som fördes upp på forumet under studiens gång berörde 
självmordstankar, eller psykiska problem som till exempel självskadebeteende och psykoser. 
 
I ”bildgalleriet” där medlemmarna kan lägga upp bilder finns det ett antal förbestämda 
kategorier. Till exempel finns det en kategori som heter ”Tjejer”, här kan man välja att lägga 
upp bilder i två olika underkategorier; ”Normal”, ”Nära” och ”Tatoo”. Vid namnet av 
underkategorin finns det en ”förklarande text” som beskriver vad för bilder man kan lägga 
upp i den underkategorin. Vid ”Normal” står det: ”Här kan du lägga upp övriga bilder på 
tjejer ”. I denna underkategori fanns det vid observationens avslut två bilder. Den ena på ett 
”änglabarn” och den andra på ”ett sorgset flickansikte” i blåa och svarta nyanser. Vid ”Nära” 
står det: ”Här lägger du upp närbilder på tjejer (T.ex. tårar)”. Här fanns det tre bilder på 
ledsna tjejansikten varav två i svartvitt. En av bilderna har titeln ”Det är okej att gråta”. Vid 
”Tatoo” står det: ”tatueringar på tjejer”, men i denna underkategori finns det inga bilder. 
 
Många av kategorierna och bilderna förefaller uttrycka ensamhet och dödslängtan som i fallet 
med ängeln. Det finns även en kategori som heter ”Blodiga”. Här finns underkategorierna; 
”Armar (Blod på armarna)”, ”Kropp (Blod på kroppen (T.ex. Mage, rygg m.m.))”, ”Tecknat 
(Tecknade blodbilder)” och ”Övriga blodbilder (övrigt)”. I de två första underkategorierna 
fanns det tidigare fotografier på armar och andra kroppsdelar med skärsår och blod på. I vissa 
fall låg det ett rakblad bredvid eller på kroppsdelen. Dessa bilder har dock tagits bort och nu 
finns endast underkategorierna kvar utan bilder. I de andra två kategorierna finns två bilder 
kvar, en är en tecknad bild på en docka som slitit ut sina ögon och har blodet droppande ner 
ifrån ögonhålorna och från ögonen som han håller i händerna. Den andra bilden är ett par 
flickfötter som är nedstänkta med blod och som står i en blodpöl på golvet. Dessa kategorier 
och bilder kan ses stå i kontrast till andra kategorier i bildgalleriet som ”Djur” vilken 
innehåller underkategorin ”Alla djur (Husdjur m.m.)”. Här har två bilder lagts upp, en på en 
delfin och en på två hundvalpar. 
 
De bloggar och hemsidor som valts ut för djupare observation är av varierande karaktär. Det 
gemensamma hos dem alla är dock att deras huvudsakliga ämnesområde har anknytning till 
självskadebeteende och/eller andra psykiska problem. De varierar i sin framställning mellan 
”dagbokskaraktär” och ”informativ karaktär”. En del av bloggarna skrivs som om de vore en 
dagbok där vem ”läsaren” antas vara kan variera från inlägg till inlägg, ibland riktar 
författaren sig till sina vänner, ibland till sina föräldrar, ibland till sig själv och så vidare. De 
bloggar och hemsidor av en mer ”informativ karaktär” skrivs i ett uttalat syfte att ”informera 
om hur det är att leva med psykisk sjukdom”.  
 
 

Diskurser 
 
Här presenteras de två stora diskurser jag har funnit på communityt, bloggarna och 
hemsidorna. Dessa diskurser är inte ”definitiva” och överlappar varandra på vissa områden. 
Ett sådant område är synen på självskadebeteendet som ett ”uppmärksamhetssökande 
beteende”. Jag ser inte detta som ett problem utan strävar efter att beskriva de olika sätt man 
talar om självskadeproblem utan att tvinga in de olika sätten i definitiva kategorier. Dessa 
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diskurser används i den resterande delen av resultatpresentationen som ett instrument för 
analysen.  
 
”Naturlighetsdiskurs”: Denna diskurs är den dominerande diskursen på communityt och den 
som medlemmarna oftast positionerar sig i linje med. Inom denna diskurs finns det också 
olika sätt att tala om självskadebeteendet. Alla medlemmar talar inte om det på alla dessa sätt 
och, vilket kommer att bli tydligt, de kan växla mellan olika sätt att tala om beteendet. 
Självskadebeteende är inom denna diskurs inte något ovanligt eller ”konstigt” och det är okej 
att berätta att man skär sig. Att skära sig ses som ett ”naturligt sätt” att hantera ångest. De 
som skär sig och/eller har självmordstankar uppfattas som starka individer som klarar av att 
överleva trots den svåra situation de befinner sig i. Självskadebeteendet kan även uppfattas 
som något vackert och romantiskt, och blod, ensamhet och starka känslor talas om på ett 
romantiskt sätt. Inom denna diskurs är också ofta skärandet sammankopplat med en 
dödslängtan och kan ses som en symbol för denna känsla. 
 
Inom denna diskurs, liksom inom ”onaturlighetsdiskursen” finns det en uppfattning om att 
det finns en del personer som skär sig bara för att få uppmärksamhet. Man menar då att dessa 
personer tycker att de är ”häftiga” och tror att ”att skära sig” är en trend som kan följas. Inom 
diskursen är personer som skär sig för att få uppmärksamhet varken värda någon 
uppmärksamhet eller någon hjälp. 
 
 ”Onaturlighetsdiskurs”: Denna diskurs existerar också på communityt men i något mindre 
utsträckning. Dock förhåller sig de flesta av medlemmarna till båda diskurserna. Inom denna 
diskurs är det inte lika okej att berätta för andra att man skär sig och här finns det olika sätt 
att tala om självskadebeteende. Man kan se hur denna diskurs ligger närmare ett slags 
samhällsideal kring kroppen och människan där ett stort mål i livet är att bli ”vacker” och 
”lycklig”. Inom detta ideal anses det vara moraliskt fel att förstöra sin egen kropp. Detta blir 
inte minst tydligt då de flesta kommentarer från personer som inte är med i communityt 
skrivs utifrån denna diskurs. 
 
Att skära sig uppfattas som något onaturligt och äckligt. Har man ångest bör man gå till en 
psykolog eller se till att få medicinering, men att skära sig är inte ett acceptabelt sätt att 
hantera sin ångest. De som skär sig uppfattas snarare som otacksamma människor som 
skapar sina egna problem och använder upp medicinska resurser som andra människor med 
”riktiga” problem har större användning av. Dessa individer uppfattas även ofta som svaga 
personer som inte klarar av livet lika bra som andra ”vanliga” människor. Även här existerar 
uppfattningen om att det finns personer som skär sig endast i syfte av att väcka 
uppmärksamhet.  
 
 

”Vad är självskadebeteende?” 
 
Ångesthantering 
 
Att skära sig framställs ofta av medlemmarna som ett naturligt sätt att hantera sin situation när 
man mår dåligt eller har ångest. Inom ”naturlighetsdiskursen” ses det som en självklarhet att 
”att skära sig” är en fungerande teknik för att dämpa ångest. På Internetcommunityt framstår 
det som att de flesta av medlemmarna skär sig och att detta tillsammans med 
självmordstankar är det som gemenskapen skapas kring. På informationssidan ger 
webbadministratören sina åsikter om ”att skära sig”: 
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[…] det [skära sig] är ett bra alternativt medel till att äta en massa mediciner. Det funkar bättre. 
Att man sedan får ärr är självklart en nackdel och jag skulle inte vilja se att fler skär sig, det är 
endast en sista utväg för oss som mår dåligt..  

 
Webbadministratören beskriver ”att skära sig” som något naturligt genom att likna det vid att 
”äta mediciner” vilket är ett sätt att hantera ångest som är accepterat av samhället och inom 
”onaturlighetsdiskursen”. Att skära sig är ett lika naturligt sätt att hantera situationen när man 
mår dåligt som det är att äta mediciner, det är ett val i mängden av valmöjligheter för 
ångesthantering. Här framställer han det även som att självskadebeteendet kan vara en bättre 
metod genom användningen av det något ”negativt klingande” uttrycket ”äta en massa 
mediciner”.  Genom att beskriva skärandets negativa sidor, vilka han anser vara att man får 
ärr, positionerar han sig även som ”icke-uppmärksamhetssökande”. Han betonar att 
självskadebeteende endast är acceptabelt för dem som mår dåligt ”på riktigt”. 
 

Som vilken annan normal svensk flicka (flicka i allmänhet) så finns det dagar då livet känns 
trögt, segt, hopplöst. Många gånger hos både mig och andra, når det deppiga till "högre" 
höjder. Det är dessa gånger man tar till skalpellen, rakbladet, glasbiten,  till och med 
naglarna eller nått annat föremål för att lindra ångesten och smärtan som växer inuti en. 
Detta är ett sätt för oss att...  
Låt mig ge er ett exempel... 
Om du skär dig tillexempel på handlederna så tänker du bara på smärtan i just handlederna 
istället för på den psykiska smärtan...! Förstår ni? 
Därför vissa finner ett behov av att ta till "self-hurting." 

 
Att självskadebeteende är ett fungerande sätt att hantera ångest beskrivs som en självklarhet 
inom ”naturlighetsdiskursen”. Att skära sig beskrivs, som av medlemmen i citatet ovan, som 
ett sätt att föra bort tankarna från den psykiska smärtan man upplever. Fysisk och psykisk 
smärta beskrivs som två separata fenomen, fysisk smärta kan dock ”ta över” psykisk smärta 
och därför framställs det som en självklarhet att självskada är ett fungerande sätt att hantera 
psykisk smärta. Självskadebeteendet blir till ett verktyg, eller en teknik för att hantera 
ångesten. 
 
 
Romantik 
 
Inom ”naturlighetsdiskursen” beskrivs självskadebeteendet ibland som något vackert och 
romantiskt. Detta sker ofta genom att medlemmarna skriver om beteendet i sagoform eller i 
diktform. Medlemmarna växlar dock ofta mellan att beskriva självskadebeteendet som något 
romantiskt och som något äckligt och icke-önskvärt. I en saga som skrivits av en av 
medlemmarna beskrivs beteendet som något negativt och något som huvudpersonen borde 
sluta med och i och med detta positionerar sig medlemmen i linje med 
”onaturlighetsdiskursen”. Dock har hon valt att ge huvudpersonen, vilken representerar 
henne själv, i sagan den vackraste identiteten hon känner till. Han beskrivs som mycket 
vacker och speciell och detta tolkar jag som en positionering med en romantisk syn på 
självskadebeteendet och ensamheten som beskrivs i sagan. Detta är något som starkt skiljer 
sig från ”onaturlighetsdiskursen”, där självskadebeteende ses som sjukligt och äckligt. Nedan 
ett citat ur sagan. 
 

De vackra mörkbruna mandelformade ögonen flackade nervöst och snart så kände sig den 
unga pojken sömnig. 
[…] 
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Vad i helvete! Han mådde absolut inte bra och hade en stund svårt att sluta skära. Måste 
måste skära mig, tänkte han. Men det gör han inte länge. 

 
Rakbladet har en speciell plats inom ”naturlighetsdiskursen”. Det symboliserar 
självskadebeteendet och en dödslängtan och en del medlemmar ritar bilder av rakblad eller 
lägger ut kort på rakblad, ofta tillsammans med blod eller en blodig arm. Rakbladet kan även 
få en betydande roll i sagorna och dikterna, som i en medlems saga om ett rakblad citerad 
nedan, med titeln ”En tillönskad gåva”. 

 
Jag satt mållös. 
För i min hand låg ett rakblad. 
 
Åh, du vackra ting, vilken lycka att jag äger något så vasst som du! 
 
Jag smekte och beskådade rakbladet (av hösta kvalitet var det måste jag få tillägga!) ännu en gång 
innan jag frågade snällt om jag fick behålla det.  

 
Ibland övergår eller blandas dessa slags beskrivningar med ett uttryck av en längtan efter att 
skära sig, vilket innebär en positionering med den romantiska konstruktionen av 
självskadebeteende. Inom romantikdiskursen ses skärandet som något vackert och därför i 
viss mån som något önskvärt, som medlemmen uttrycker i citatet nedan. 
 

[…] köpte en bok häromdagen,... Mamma Mu får ett sår.... 
jag vill också ha ett sår... nåt som stjäl tankarna från den inre rädslan och paniken...  

 
Beskrivningar av rakblad och knivar som något vackert och romantiskt blandas ofta med 
beskrivningar av hur vassa eller nya de är. Detta är också ett sätt att uttrycka det naturliga 
med självskadebeteende som ångesthantering. Detta faller inom ramarna för 
”naturlighetsdiskursen” inom vilken man kan diskutera hur man skär sig, med vad och hur 
man sedan tar hand om sina sår. I citatet nedan positionerar sig medlemmen i linje med 
”naturlighetsdiskursen” genom att skriva om sina knivar och rakblad och hur vassa de är. 
Inom ”onaturlighetsdiskursen” talar man inte om knivar och rakblad och huruvida de är vassa 
nog att skära sig med. 
 

Men whatever... jag har inte ens några rakblad. Knivar har jag men dom är så slöööa. 

 
 
Dödslängtan 
 
Ämnen som döden och självmord är något som återkommer ofta på communityt och i 
bloggarna. Hos många av medlemmarna på communityt förefaller det finnas en koppling 
mellan självskadebeteendet och döden. Detta innebär inte att de när de skär sig försöker ta 
sina liv, även om en del beskriver att de har försökt begå självmord genom att skära upp sina 
armar. Jag tolkar det som att det snarare innebär att det i handlingen ligger en möjlighet man 
får spela ut, uttrycka sin önskan att ta sitt liv, sin längtan efter döden. Det framstår som att 
man på detta sätt får utlopp för sina känslor, och att man hanterar sin dödslängtan på detta 
sätt.  
 
Medlemmarna skriver vackra dikter och noveller både om döden och om att skära sig, och de 
lägger upp bilder på hur de har skurit sig. Dödslängtan och närheten till döden blir mycket 
påtaglig när man rör sig inne på communityt. Många av medlemmarna uttrycker dödslängtan 
på något vis och ofta i samband med uttryck för självskadebeteende. 
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Hon tar ett steg närmre, snart är allt slut. 
Med kniven i handen ska hon skära tills allt blod rinner ut. 
[…] 
För flickan kan inte tänka. Hon nu mot himlen ser. 
Hon tänkte förlåt! Sen tänkte hon inte mer. 

 
Communityt, bloggarna och hemsidorna utgör en arena för diskussioner och uttryck om 
självmordstankar. Här kan medlemmarna skriva om sina tankar om längtan efter döden. 
Samtalet om döden är en stor del av ”naturlighetsdiskursen”, och den innehåller inte samma 
slags begränsningar när det gäller tal om döden som utanför diskursen där tal om självmord 
är mer tabubelagt. Många av medlemmarna skriver om sina självmordsförsök och berättar 
ibland ingående om hur försöken gick till. I citaten nedan berättar och resonerar två 
medlemmar om sina självmordsförsök. 
 

Jag kom fram till stationen, vandrade sedan ut på perongen. Helt dött. Gick så långt man kunde att 
komma och hasade mig sedan ned i snön och ut på spåret. Jag gick och jag gick och ändå tycktes 
jag inte komma någonstans. […] Satte mig ner på rälsen först, sedan slängde jag mig bakåt - rakt 
på en stor sten. Aj. Jag satte mig upp igen och kollade på klockan. VART FAN VAR TÅGET.  
 
Jag planerade nämligen min egen död flera gånger, olika metoder och olika platser. Jag satsade på 
hängning eftersom det lär vara väldigt effektivt. Senare då jag hade en massa piller hemma 
funderade jag på om jag skulle ta en överdos, men jag tyckte att det kändes osäkert. Tänk om jag 
skulle överleva? Vilka men skulle jag få? Leverskador eller eventuellt hjärnskador? 

 
Medlemmarna kan även öppet resonera kring olika metoder för att begå självmord. Ofta 
beskrivs självmordsförsök som att ”lägga sig framför ett tåg”, ”ta en överdos av något 
preparat” eller ”hänga sig”. Dessa beskrivs som ”seriösa” självmordsförsök medan 
självmordsförsök genom att skära sina handleder ofta beskrivs som första självmordsförsöket, 
vilket kan tolkas som att det var så man gjorde innan man lärde sig hur man faktiskt gör. 
Alternativt att det inte var ett ”seriöst” självmordsförsök, utan ett mer ”symboliskt 
självmordsförsök” som när det beskrivs i sagor och dikter.  
 

[…] mitt första självmordsförsök gjorde jag när jag var 20år, då jag försökte skära upp min 
handled. Jag lyckades inte men upplevde att självstympning mildrade ångesten […] 

 
 

”Vem är jag?” 
 
En konsekvens av de tillgängliga diskurserna på communityt är att ett antal dilemman skapas 
när medlemmarna resonerar kring sig själva och sitt självskadebeteende. I denna del 
presenteras de dilemman och konflikter som kunnat urskiljas i materialet och som framstått 
som betydelsefulla.  

 
 

Normal – Onormal 
 
Att självskadebeteende inom de två diskurserna uppfattas som antingen naturligt eller 
onaturligt får bland annat som konsekvens att medlemmarna växlar mellan att uppfatta sig 
själva som ”normala” eller ”onormala”. Detta kan tolkas som en konflikt mellan diskurserna 
och denna avspeglas i citatet nedan. 
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Jag har gjort upp en plan så att jag alltid kan ha den med mig! En av skalpellerna (min gamla, 
tröga och inte ett dugg vass...) den ska jag låta ligga i en omgjord tändsticksask. […] Den andra 
(den nyaste, vassaste,  som skär som om huden vore vatten.....) ska jag ha i en fickspegel och lägga 
under madrassen i min säng. Då är det bara sträcka sig efter den och..... 
 
Fy F*N! 
Ä-Är jag verkligen.. frisk? 
 
Mår jag verkligen.. bra..? […] Jag tycker ju inte om att göra det.... Är inte speciellt förtjust i 
smärta.... Och skalpellens smärta är ju så.. kall..! Inte så trevligt nej. Gillar inte hur jag känner hur 
jag trycker med armen heller. Så extremt obehagligt. 

 
Medlemmen i citatet berättar först om sin nya strategi för att kunna skära sig när hon vill, och 
beskriver skärandet som något mysigt, genom detta positionerar hon sig i linje med 
”naturlighetsdiskursen”. Sedan byter hon ställning och ser på sig själv utifrån 
”onaturlighetsdiskursens” värderingar om självskadebeteende som något motbjudande och 
sjukt, och hon beskriver skärandet som något obehagligt i motsats till något mysigt. Detta sätt 
att växla mellan de olika konstruktionerna av just skärandet, och därmed positionera sig i linje 
med de två olika diskurserna, är något som är återkommande hos många av de observerade 
medlemmarna. Detta får konsekvenser för hur de uppfattar sig själva och en del av 
medlemmarna skriver då om sig själva som äckliga och motbjudande, vilket exemplifieras i 
citatet nedan. 
 

Jag är en fastbunden marionettdocka utan mun, utan hjärta och utan luft. En totalförstörd äcklig 
sämst unge som aldrig lyckas med någonting. mörkmörkmörkmörk, en svävande, flytande, 
kvävande dimma. 

 
Jag tolkar det även som att de uttrycker en frustration över att vara så äckliga som de uppfattar 
sig själva att vara. Det framstår som att de i dessa stunder ser på sig själva som ”onormala” 
och önskar att de kunde få vara ”normala” istället. Medlemmen i citatet nedan uttrycker sin 
frustration över att inte kunna hantera sorg och stress på ett ”mer normalt” sätt, genom detta 
positionerar hon sig i linje med ”onaturlighetsdiskursen”. 
 

Varför kan jag inte bara gråta ur sorgen och stressen? MÅSTE jag skära? Måste jag vara så 
förskräckligt nere? Varför kan jag inte få.. leva ett normalt liv med få bekymmer och problem och 
fnissa med vännerna? ...Varför får jag inte det...? 

 
 
Stark – Svag 
 
Medlemmarna på communityt beskriver ofta sig själva som överlevare; några som klarar av 
sådant som ”vanliga” människor inte behöver röra sig med. De positionerar sig som starka 
individer genom att berätta om allt det jobbiga de måste gå igenom: ångestattacker, 
hallucinationsdrömmar, depressioner och dödslängtan. De beskriver hur de kämpar och 
ibland är på gränsen att ge upp, fast de lyckas till slut klara sig ändå. Att skära sig är något de 
klarar av att göra som starka individer, det är något de måste göra för att överleva.  

 
Men jag har försökt på alla sätt, jag har prövat varje utgång. Aldrig har jag gett upp. Alltid den 
sista som står kvar, aldrig en lätt genväg. 

 
Dock ser de inte alltid på sig själva på detta vis. Ett återkommande dilemma som uppstår hos 
medlemmarna på communityt är huruvida de ska se på sig själva som starka eller svaga 
individer. Detta dilemma avspeglas då en medlem skriver att han räknar sina tabletter men 
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bestämmer sig för att inte ta dem och därmed för att inte begå självmord. Han ger två 
alternativa förklaringar till detta beslut; han är antingen ”för feg” eller ”för stark”. 
Alternativet att vara för stark för att begå självmord innefattar att skulden inte ligger på 
honom för att han är i den situation han är. Det är inte hans fel att han mår psykiskt dåligt, 
han är fortfarande en stark person och kan därför klara av att inte begå självmord trots att han 
mår så dåligt att han sitter och räknar sina tabletter. Det andra alternativet, att han är för svag 
för att göra det, innefattar en syn på honom som en svag människa som mår dåligt på grund 
av att han är svagare än ”friska” människor. Skulle han vara en starkare människa skulle han 
kunna göra något åt den situation han är i och antingen begå självmord, eller få hjälp och bli 
”frisk”. 
 

Jag känner igen mig i det du skriver, också jag har små gömmor med sömnmedel bland annat, jag 
brukar räkna dem på nätterna, men jag är för feg eller för stark för att ta tabletterna. 

 
Detta är ett exempel på den konflikt som uppstår då individen kan se på sig själv utifrån två 
diskurser med olika värderingssystem för människor med självmordstankar och 
självskadebeteende. Ska de se på sig själva med ”onaturlighetsdiskursens” värderingar där 
deras psykiska problem och/eller självskadebeteende är ett tecken på att de är svaga 
människor, eller ska de se på sig själva med ”naturlighetsdiskursens” värderingar där de är 
starka individer som klarar av att överleva ett ovanligt svårt liv? Man kan genomgående i 
bloggarna och på communityt se hur de förhåller sig till dessa två sätt att uppfatta sig själva.  
 

Men jag satte aldrig mina planer i verket, varför vet jag inte riktig för det var inte så att jag bara 
var "lite deppig", jag vill dö. Jag vill lämna livet för det var för jobbigt att leva. Så enkelt var det.  
 

Genom att, i citatet ovan, skriva att det inte handlade om att hon ”bara var lite deppig” förhåller 
sig en medlem till ”onaturlighetsdiskursens” värderingar om att de som försöker ta livet av sig 
är svaga människor som inte klarar av livet lika bra som andra. Inom ”onaturlighetsdiskursen” 
framstår det som att det finns personer som utför självmordsförsök för att de ”bara är lite 
deppiga” och dessa personer är inte värda samma medlidande som andra. Medlemmen i citatet 
ovan positionerar sig därmed i linje med ”naturlighetsdiskursens” värderingar om att de som 
skär sig eller funderar på självmord är starka individer som överlever trots att livet är mycket 
jobbigt. 
 

...Se på mina armar. Dom är fan förstörda. Kolla!!! Jag är så arg på mig själv... Ser ni vad jag har 
gjort?! Jävla skit.... Sluta skära dig din otacksamma Jävel!!!!! 

 
I citaten ovan positionerar medlemmen sig genom att ta avstånd från 
”naturlighetsdiskursens” konstruktion av självskadebeteende som ett bra sätt att hantera 
ångest. Hon ställer sig i linje med ”onaturlighetsdiskursens” värderingar om att de som skär 
sig är svaga, otacksamma och bara borde skärpa till sig och sluta. Hon skriver om 
självskadebeteendet som att det inte finns någon egentlig anledning till att hon skär sig.  
Samtidigt visar hon dock upp bilder på sina skärsår vilket går i linje med 
”naturlighetsdiskursen” där det är accepterat att visa upp sådana bilder. 
 

[…] jag fattar inte ens vad jag klagar för, jag menar hur många barn svälter inte, arbetar ihjäl sig, 
dör av sjukdomar, har inte vatten osv. Jag är bokstaven P- atetisk. 

 
Medlemmen i citatet ovan positionerar sig i linje med ”onaturlighetsdiskursens” värderingar 
om människor som skadar sig själva, genom att jämföra sig själv med människor som har 
”verkliga” problem. Hon framställer därmed sig själv som en person som är svagare än andra 
och ”klagar” över ingenting. Hon har ingen, inom ”onaturlighetsdiskursen”, accepterad 
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anledning till att må dåligt och därmed blir hennes handlingar icke-acceptabla och ”onormala” 
inom denna diskurs. Detta kan liknas vid kommentarer från personer utanför 
”naturlighetsdiskursen” som till exempel i citatet nedan. Kommentaren kommer från en 
kvinna som läst en av medlemmarnas blogg. Genom att jämföra författaren till bloggen med 
sin vän som har ett ”riktigt problem” positionerar hon författaren som otacksam och svag. 
 

Exakt VAD i detta livet är så hemskt att det kan vara värt att skära sig för? Varför inte bara ta vara 
på livet istället. Man blir nästan förbannad. Jag har en kompis som kämpar mot sin cancer (vilket 
hon haft sedan hon var 17, hon är 24 nu). Hon vill bara leva. Det är ett hån mot henne och mot alla 
andra som kämpar för att få leva när man läser din blogg. 

 
 
Unik -  Ensam 
 
Mycket av det som skrivs i bloggarna och på hemsidorna är centrerat kring ”jaget” och 
beskrivningar och uttryck om vilka de är. De flesta medlemmarna beskriver sig själva som 
”annorlunda” och ”unika”, vilket oftast framstår som något positivt då det ställs i motsats till 
”de vanliga” och ”tråkiga”. I citatet nedan beskriver en medlem sig som ”unik” och att hon 
har ”ett sätt som många inte glömmer”. Detta målar upp en bild av att det är positivt att inte 
vara som alla andra. Samtidigt beskriver hon sitt liv på ett sätt som många utanför 
”naturlighetsdiskursen” skulle uppfatta som deprimerande.   
 

Hej, alla ni därute i det stora svarta havet gjort av tjära och avfall. 
Är en tjej med en unik personlighet och har ett sätt många inte glömmer. 
Tillbringar min fritid hemma framför kära Datorn och är sällan med vänner. 
Har ibland abstinens besvär och är ofta ganska nere. Sover gör jag hela dagarna och tillför mig 
själv skada med vasst föremål. 

 
Medlemmarna uttrycker att de har kunskap om något som ”de vanliga” inte har och detta 
växlar mellan att vara något positivt och något negativt. De har ett djup som de ”vanliga” inte 
har och förstår därmed andra som mår dåligt. Citaten nedan är även ett exempel på hur de på 
ett ”unikt” sätt, även kan se något vackert i sådant som ”vanliga” inte kan se. 
 

Äkta känslor är vackra. Jag tycker automatisk dina ärr är vackra. Precis som jag också tycker att 
DU är det. Men jag har alltid tyckt att blod och skadad hud som visas på grund av en massa 
känslor är vackert.. 

 
En del av medlemmarna uttrycker även att de ser världen så som den verkligen är, till skillnad 
från ”de vanliga” som är naiva och blinda för sanningen. I citatet nedan positionerar sig en 
medlem som unik på ett positivt sätt. Hon har en förståelse för hur hårt livet är och detta vet 
”de andra” ingenting om, eller så väljer de att ignorera det. Genom att positionera ”de andra” 
som omogna och naiva, positionerar hon även sig själv som mogen och vis. 
 

Vi ska ju alla dö någon gång. […] 
Inse det. 
Om ni inte kan göra det, då är det NI som är jävligt omogna och missbrukare av sanningen. 
Livet är faktiskt inte LaLaLa-Happy-Happy hela tiden. Livet är hårt och kämpigt och det 
skonar ingen. Ingen.  

 
I vissa fall beskrivs denna ”unikhet” som något negativt, och medlemmarna positionerar sig 
då närmare ”onaturlighetsdiskursen” där det inte är positivt att vara ensam och annorlunda. 
De uttrycker ett behov av att bli förstådda och en frustration över att ingen kan förstå dem. 
Detta exemplifieras i citaten nedan. 
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Är de så djävla konstigt när man dygnet runt är helt ensam med allting. Lämnad i sticket. Jag hatar 
ju att sitta och trycka på alla tårar överallt tills jag kommer hem, låser min dörr och sitter.. ja 
ensam.  

 

Vad är det här för djävla liv? Lämna mig aldrig, jag vill ha någon som aldrig lämnar mig, tårarna 
droppar ned på tangentbordet...Good bye cruel world vill jag säga.. 

 
Detta växlande mellan huruvida det är en positiv eller en negativ upplevelse att vara ensam 
och annorlunda är återkommande på communityt och bloggarna. Det får en betydelse för hur 
de uppfattar sig själva, om de är unika eller endast ensamma och annorlunda. 
 
 
Äkta - Falsk 
 
En åsikt som alla medlemmar framhåller är att det finns människor som bara låtsas må dåligt 
och som till exempel skär sig bara för att få uppmärksamhet. Dessa individer uppfattas som 
falska, har väldigt låg status och förtjänar ingen hjälp eller uppmärksamhet. Inom 
”naturlighetsdiskursen” blir detta ett uppenbart problem, hur ska man kunna uttrycka att man 
mår dåligt utan att framstå som någon som är falsk och uppmärksamhetssökande? Deras 
samhörighet på communityt grundas i att de mår dåligt samt vågar och vill uttrycka och dela 
med sig av detta på något sätt. Dock finns det hela tiden en begränsning i hur mycket och på 
vilka sätt de kan uttrycka detta.  
 
Att lägga upp bilder på armar med skärsår och blod på communityt är en riskabel handling då 
det lätt kan uppfattas som ett tecken på att de är uppmärksamhetssökande vilket inte är 
acceptabelt. Genom att betona att de lägger upp bilden i syfte av att visa verkligheten så som 
den faktiskt är och för att avskräcka andra kan de skapa en bild av att de inte är 
uppmärksamhetssökande, utan att de mår dåligt på riktigt och därmed har ”rätt” att skära sig i 
syfte att dämpa ångesten. Genom att betona att man strävar efter att må bättre positionerar 
man sig som äkta och ”icke-uppmärksamhetssökande” vilket ger mer trovärdighet åt att man 
faktiskt mår dåligt på riktigt. 
 
I citatet nedan ifrågasätter person A person Bs ”äkthet” genom att ifrågasätta varför hon 
lägger upp bilder på sitt självskadebeteende. Person B positionerar sig som äkta genom att 
säga att hon tycker att det är äckligt och inte vill att andra ska göra det. Hon ställer sig därmed 
i linje med ”onaturlighetsdiskursens” värderingar om självskadebeteende som något äckligt 
och motbjudande. Hon betonar att hon inte tycker att det här är ett bra beteende men hon gör 
det ändå, alltså måste anledningen till att hon gör det vara att hon mår dåligt ”på riktigt”.  
 

A: 
Postar du bilder på ditt självskadebeteende för du tycker att det är vackert? För att visa hatet inom 
dej? Sympati? Jag vill veta din tanke...  
B: 
Jag postar upp dem liksom för att visa hur fult, äckligt och groteskt det blir, dvs gör det inte ni 
folket därute.  
Jag vill visa för mig själv (och andra tror jag) hur mycket jag faktiskt hatar mig själv... Men mest 
för mig själv.... 
Svårt att förklara, men jag gillar inte min kropp och mitt utseende= skär = inte bra = posta bild = 
visa - gör inte det här ni oxå....  
A: 
[…] Jag var bara rädd för att du skulle vara en såndär som söker desperat sympati genom att posta 
sånna här bilder. Med andra bara en liten poser. Det är du INTE hör jag, och trodde inte heller. Nu 
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är du i stadiet i självhat och du bestraffar dej själv. Men du ska ta dej ur det, med eller utan hjälp. 
Du ska hitta ljuset, remember?  
B: 
Ja, jag vill hitta ljuset! 
Ska det! Någon gång ska jag, jag lovar, jag vill, jag ska!!!!!!  

 
Blod och skärsår konstrueras som något vackert, men endast om det är ett resultat av äkta 
känslor. Eftersom man inte fysiskt kan bevisa sina känslor på Internet måste detta göras med 
ord och bilder. För att uppfattas som en person med äkta känslor måste man finna en balans 
mellan ”naturlighetsdiskursen” och ”onaturlighetsdiskursen”. Genom att betona att hon vill 
sluta och strävar mot att må bättre positionerar sig ”B” som någon som mår dåligt på riktigt 
och därmed har ”rätt” att skära sig i syfte att dämpa sin ångest.  
 
Vikten av att uppfattas som äkta skapar begränsningar för vad som är möjligt att säga, eller 
hur man kan säga det. Det blir även tydligt när det gäller talet om självmord. Communityt 
utgör en arena för samtal om självmord och medlemmarna kan beskriva ingående sina 
självmordsförsök, eller sin önskan att dö. De kan dock inte uppmuntra någon annan att ta livet 
av sig då diskursen innehåller en strävan mot att bli bättre och att överleva. Detta innefattas i 
synen på dem som mår dåligt som starka och som överlevare i en mycket svår situation. 
Genom att uppmuntra andra att kämpa vidare positionerar de sig som starka individer, men 
även som personer som mår dåligt på riktigt. Genom att uttrycka att de vill må bättre och 
överleva positionerar de sig som icke-uppmärksamhetssökande. De mår dåligt på riktigt och 
kämpar för att bli bättre men lyckas inte. De är starka individer som överlever trots den svåra 
situation de lever i. I citaten nedan uppmuntrar två medlemmar andra medlemmar till att 
kämpa vidare och inte begå självmord. 
 

Du kommer att kunna le igen, tro mig. Finns det liv så finns det hopp. Allt du behöver göra är att 
hålla dig själv vid liv. 
 
Sluta räkna [tabletter] och försök att se livet istället för att söka efter döden, även om jag inte 
känner dig så skulle jag må väldigt dåligt om du försvann vännen :)  

 
En annan strategi för att bli uppfattad som äkta är genom ingående beskrivningar av sin ångest 
alternativt genom beskrivningar av sina diagnoser, besök hos psykolog eller inläggning på 
behandlingshem. På detta sätt positionerar medlemmarna sig som ”icke-
uppmärksamhetssökande” genom att ”bevisa” sina faktiska psykiska problem. De visar även 
att de är resonabla individer och inte något, som medlemmar själva uttrycker det, ”psykfall” 
genom att beskriva sina känslor och sitt resonerande över dem. 

 
Ångesten gör nästan att jag kippar efter andan, för det känns som om lungorna inte får tillräckligt 
med syre. Jag försöker att andas lugnt och djupt, så att jag inte börjar hyperventilera. 
Ömsom varm och ömsom kall som ett lik letar jag tröst och skydd i musiken och jag försöker att 
stänga ute omvärlden. 
45 mg lugnande men jag är inte det minsta lugn. 15 mg mer än ordinerat krävs för att jag inte ska 
få panikanfall och flippa ur. 
Jag försöker att gråta ur mig ångesten, men det kommer inga tårar, det kommer ingenting. Jag är 
tom.  
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DISKUSSION 
 

Resultatdiskussion 
 
Den diskursiva konstruktionen av självskadebeteende 
 
I de utvalda citaten blir det tydligt att det hos medlemmarna av communityt finns olika 
”sanningar” om vad självskadebeteende är. Medlemmarna talar bland annat om 
självskadebeteendet som både normalt och onormalt, som mysigt och som äckligt. Dessa 
olika konstruktioner av självskadebeteende kunde ses tillhöra två diskurser: 
”onaturlighetsdiskursen” och ”naturlighetsdiskursen”. De två diskurserna inrymmer olika sätt 
att förstå självskadebeteendet och olika värderingssystem kring det. När medlemmarna skriver 
utifrån de olika diskurserna målar de upp olika bilder av vad självskadebeteende är. 
 
Inom ”naturlighetsdiskursen”, vilken är den rådande diskursen på communityt uppfattas 
självskadebeteende som något ”normalt” och naturligt på det vis att det uppfattas som en 
användbar teknik för att hantera ångest. Inom denna diskurs är det tillåtet att skära sig och 
även om det är ett tecken på att en person mår dåligt, så är det inte ett onormalt sätt att hantera 
ångesten. Inom denna diskurs premieras också starka känslor. Känslorna ses som något 
vackert och som något som gör människor till unika då inte alla vet hur det är att ha dessa 
känslor. Att skära sig till uttryck av starka känslor ses därför även det som något vackert. 
 
Inom ”onaturlighetsdiskursen” uppfattas självskadebeteende som motbjudande och sjukligt, 
och de som skär sig uppfattas som onormala och otacksamma personer. Det är möjligt att 
tolka det som att denna diskurs innehåller ett mer samhälleligt ideal kring kroppen och 
människan, där ett stort mål i livet är att bli ”vacker” och ”lycklig”. Inom detta ideal ses det 
som moraliskt fel att förstöra sin egen kropp. Fakir Mustafars resonerande kring vad han 
kallar kroppsmodifiering kan tolkas som en motdiskurs till detta samhälleliga ideal som 
påminner om ”onaturlighetsdiskursen”. Han menar att kroppsmodifiering till stor del handlar 
om att ta tillbaka äganderätten över sin egen kropp, något som den västerländska kulturen 
motarbetar (Skårderud, 1999).  Att skära sig är något som syns och som provocerar i 
samhället, i denna studie blir detta tydligt då man läser inlägg från ”utomstående” på 
medlemmarnas bloggar och hemsidor. 
 
Laclau och Mouffe (1987) menar att även icke-lingvistiska element kan inkluderas i 
diskursbegreppet. I denna studie är rakbladet ett bra exempel på detta. Rakbladet får olika 
betydelser i de olika diskurserna. Inom ”naturlighetsdiskursen” är rakbladet något vackert 
eller en symbol för dödslängtan. Inom samma diskurs kan rakbladet även fungera som ett 
instrument, ett hjälpmedel för att bli av med ångest. Utanför diskursen kan rakbladet uppfattas 
som ett redskap för ”hårborttagning” och det kan även ses som en symbol som används av 
någon som söker uppmärksamhet12. 
 
Rakbladet har även blivit en symbol inom en mer ”mainstream-kultur”. Raf Simons som 
hyllas som en av de mest inflytelserika designers i modebranschen (”Bakgrund Raf Simons”, 
2007) har nyligen lanserat ett silverhalsband med dödskallar och ett rakblad som berlock. 
Detta är intressant då rakblad kan utgöra en symbol för självmord eller självskadande, och 
dyra halsband en symbol för ett samhällsideal där man ska stäva efter att bli rik och vacker. 
Kan det vara så att rakbladet numer kan utgöra en ”trendig” symbol och en del i ett mode som 

                                                 
12 Inom vissa subkulturer kan rakbladet även förknippas med kokain. 
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inte behöver vara kopplat till en ”riktig” dödslängtan? Om detta är fallet kan man förstå hur 
”naturlighetsdiskursens” konstruktioner blir ”hotade” av detta. Medlemmarna blir då tvungna 
att dra en tydlig gräns mellan ”deras rakblad” och ”mainstream rakbladen”.  
 
Något slående bland medlemmarna är att de oftast talar om självskadebeteende som ett 
naturligt sätt att hantera ångest. Det framställs som en teknik bland andra att för att tillfälligt 
bli av med ångest. Denna uppfattning om vad självskadebeteende är skiljer sig från de 
uppfattningar som presenterades om tidigare forskning i denna uppsats. Favazza (1996) anser 
att det bör definieras som ett syndrom med en egen diagnos. Mustafar (1996) beskriver hur 
det kan fungera som ett medel för att nå själslig extas. Medlemmarna på communityt växlar 
ibland till beskrivningar av beteendet som symptom eller syndrom då det uttrycker det som att 
de vill sluta men inte kan. Dock beskrivs det oftast som att det är ett mer eller mindre 
rationellt val de gör för att dämpa sin ångest. 
 
Samtidigt växer en subkultur i andra delar av samhället, så som till exempel den subkultur 
som Fakir Mustafar (1996) har grundat, där piercingar, scarifikation och kroppsmodifiering 
blir mer och mer vanligt. Här har ärren på kroppen blivit ett mode som i många fall har en 
djupare mening för personen som bär ärren. Var går gränsen för dessa ärr och ärren en person 
med ”självskadebeteende” tillför sig själv? Är det vid hur estetiskt tilltalande resultatet är? 
Eller är det kanske vilket tillstånd personen var i vid skapandet av ärren? Eller relationen 
personen har till ärren i efterhand? Mustafar berättar om hur han länge tillfogade sig själv 
skada i hemlighet och i skam innan han fann en kultur som accepterade hans behov av att 
skada sig själv. Om man skulle använda Favazzas (1996) ramverk för självskadebeteende 
skulle Mustafars beteende antagligen i början av hans liv klassificeras som patologiskt 
självskadebeteende, men hans beteende i senare delen av hans liv som kulturellt sanktionerat 
självskadebeteende. Frågan är om Mustafars beteende i grunden ändrats eller om det handlar 
om att det konstruerats en ny kategori där hans beteende kan placeras in. 
 
Jag tolkar det som att Fakir Mustafar menar att om en person inte behöver känna sig onormal 
och äcklig på grund av sitt behov av att skada sig själv så skulle en stor del av ångesten 
släppa. Kanske är det då individen kan få kontroll över beteendet och det kan gå över från ett 
sjukligt beteende (i Favazzas bemärkelse) till ett friskt beteende (i Mustafars bemärkelse).   
 
På communityt har samtalet om döden en mycket stor plats och att det finns en koppling 
mellan dödslängtan och självskadebeteendet blir tydligt. Det uttrycks som om skärandet vore 
en symbol för medlemmarnas dödslängtan och ett sätt för dem att få leva ut sina känslor såväl 
som att dämpa ångesten. Detta förstärks genom romantiska dikter där flickor begår självmord 
genom att skära sig, eller i sångtexter där man talar om att man vill dö och att man skär sig.  
 
Denna slags koppling till döden visar på en större komplexitet när det gäller fenomenet 
självskadebeteende än vad teorierna kring det verkar uttrycka. I många teorier kring 
självskadebeteende, som Favazzas (1996), drar man en tydlig skiljelinje mellan 
självskadebeteende och suicidalitet. Dock uttrycker man att det finns en problematik i detta då 
siffror visar på att självskadare har en högre dödlighet av självmord än övriga ungdomar 
(Hawton et al., 1999). Här kan man se en konflikt. Att skada sig själv är å ena sidan något 
skiljt från självmord, å andra sidan dör de som skär sig oftare av självmord än andra. 
Resultaten av denna studie visar på denna problematik. Här blir det tydligt att 
självskadebeteende och suicidalitet står i ett komplext förhållande till varandra.  
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Kampen om identitet  
 
Människor har många flexibla identiteter som de kan växla mellan (Winther Jorgensen & 
Phillips, 2000), vilket blir tydligt i denna studie. Två viktiga delar för identitetsskapande på 
det observerade communityt är självskadebeteende och förhållande till döden. De tillgängliga 
diskurserna på communityt ger medlemmarna ett ramverk att förhålla sig till. De skadar sig 
själva och detta får olika konsekvenser för deras identitet genom de olika diskurserna.  
 
Man kan se det som en diskursiv kamp (Winther Jorgensen & Phillips, 2000) där 
medlemmarna förhandlar kring hur de ska förstå självskadebeteendet och sig själva 
(Börjesson, 2003). Denna kamp får stora konsekvenser för medlemmarna då de växlar mellan 
att se på sig själva som ”onormala”, svaga människor och ”normala”, starka människor. Detta 
tydliggjordes i resultatpresentationens sista del ”Vem är jag?”, där ett antal dilemman 
beskrevs. 
 
Vad blir konsekvensen av att det finns så många motstridiga sätt för medlemmarna att tolka 
sitt beteende och sig själva som självskadare? Både Turkle (1997) och Hall och Du Gay 
(1996) menar att vi i vårt postmoderna samhälle är vana vid multipla, eller splittrade 
identiteter. Turkle uttrycker att detta inte ses som något ovanligt eller problematiskt, vi ser det 
inte längre som ett problem att vår identitet är ”flytande”. Jag tycker dock att man i 
medlemmars utsagor i denna studie kan tyda att det kan bli både jobbigt och förvirrande då de 
har så motstridiga sätt att tolka sig själva. Man kan tolka det som att även om vi ”postmoderna 
människor” inte blir förvånade över vår identitets flyktighet så kan den få implikationer för 
vår självkänsla. 
 
Enligt Hall och Du Gay (1996) är identifikation med en grupp en diskursiv process. Individen 
har hela tiden lite för mycket eller lite för lite av det som krävs. Bland medlemmarna av 
communityt ter det sig som att de ständigt försöker finna en balans mellan de två stora 
diskurserna. De får inte hamna för långt åt endera hållet för då passar de inte längre in. Det 
blir en ständig balansgång mellan de två huvudsakliga diskurserna. Positionerar man sig 
endast med ”naturlighetsdiskursen” (eller på fel sätt) så blir man utdömd som 
uppmärksamhetssökande, positionerar man sig för mycket med ”onaturlighetsdiskursen” så 
har man inget på communityt att göra eftersom det är skapat för personer som mår dåligt och 
det ska finnas en acceptans för sådant som självskadebeteende där.  
 
Det är starkt tabubelagt att vilja ha uppmärksamhet och att skära sig för att få det. Inom 
”naturlighetsdiskursen” är det okej att skära sig om man mår dåligt på riktigt, ibland 
framställs det till och med som en metod att föredra framför mediciner vilka man inte vet vad 
de har för effekter på kroppen. Dock är det endast om man mår dåligt ”på riktigt” som det är 
acceptabelt. Det är endast om blodet och ärren är ett uttryck för äkta känslor som de är vackra. 
De som skär sig av någon annan anledning än att de mår dåligt på riktigt anses vara 
uppmärksamhetssökande och dessa individer uppfattas som falska. Det finns tydliga gränser 
inom diskursen för vad som konstituerar en äkta och en falsk individ. Det finns regler för hur 
medlemmar kan uttrycka sig om sitt självskadebeteende och om de inte följer dessa regler 
riskerar de att bli uppfattade som uppmärksamhetssökande.  
 
Att lägga upp bilder med skärsår, rakblad eller blod är en riskabel handling då det lätt kan 
uppfattas som ett tecken på att en medlem är uppmärksamhetssökande. Dock är det 
acceptabelt om man gör det för att man tycker att bilden är vacker, eller för att man vill 
avskräcka andra från att göra samma sak. För att detta ska accepteras måste man kunna bevisa 
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att man mår dåligt på riktigt. Om man inte mår dåligt på riktigt får bilden en annan betydelse, 
då uppfattas den inte längre som vacker utan endast som ett tecken på en falskhet och ett 
desperat försök till uppmärksamhet. 
 
För att framställa sig själva som ”icke-uppmärksamhetssökande” använder medlemmarna sig 
av två strategier. En strategi är att genom att diskutera sin diagnos eller sina mediciner visa på 
legitimiteten i att skära sig. Diagnoserna fungerar då som ett tecken på deras äkthet. Den 
andra strategin är att hela tiden uttrycka att de försöker att sluta skära sig och vill må bättre. 
Här blir det extra tydligt att identiteten är något som kontinuerligt skapas (Burr, 1995a). 
Ibland ifrågasätter medlemmarna varandras identiteter och varandras äkthet och de måste 
validera sin egen äkthet genom att försäkra att de faktiskt mår dåligt men strävar mot att må 
bättre. 
 
Det faktum att man vistas på Internet skulle kunna göra att det blir ännu viktigare att betona 
att man strävar efter att må bättre eftersom man här också måste vara tydligare med att man 
mår dåligt för att man ska kunna betona sin gemenskap till de andra. När en medlem skriver 
”Jag skär mig” kan det liknas vid att vifta med sin ärrade arm framför någon annans ansikte i 
verkliga livet och detta är något som antagligen inte skulle vara möjligt eftersom det tolkas 
som att man vill ”visa upp sig” och söka uppmärksamhet.  
 
Det framstår som att communityt är del av en slags subkultur, även om medlemmarna bara tar 
del av den i den ”virtuella” världen, många anger att de lyssnar på samma slags musik, många 
har liknande bilder i sina profiler och så vidare. Det blir tydligt när man rör sig runt på sidan 
att det handlar mycket om dödslängtan och psykiska problem. Det förefaller som att de 
uttrycker en slags subkulturidentitet med dödslängtan som kärnan till gemensamheten, 
skärandet som ett sätt att uttrycka sin dödslängtan och rakbladet som symbol.  
 
På samma gång framstår det som en slags ”anti-kultur”. Hos medlemmarna finns ett 
avståndstagande från kulturellt skapade fenomen. Det är okej att skära sig, men inte om man 
gör det för att passa in i en kultur. Det finns en spänning mellan närhet och distans till 
kulturen då man vill vara en del av kulturen, men samtidigt måste sträva efter att bli av med 
det som gjorde att man passade in där från första början. ”Att vara del av kulturen är att inte 
vilja vara del av den”. 
 
Det är även intressant att en del av medlemmarnas gemenskap är baserad på ensamhet. Ofta 
talas det om Internet som en arena för identitetsexperimenterande (Turkle, 1997). 
Subrahmanyam et al. (2001) och Whitlock et al. (2006) menar att vi bör förstå Internet som en 
ny social miljö där ”ungdomsproblem” hanteras på både gamla och nya sätt. Intressant med 
Internet som social miljö är att det framstår finnas en känsla av ”att vara där men ändå inte 
vara där”. Då de inte träffas fysiskt kan medlemmarna i communityt ”vara ensamma” trots att 
de på Internet ingår i en grupp där man samlas kring just ”ensamheten” eller ”utanförskapet”.  
Att känna en gemenskap med andra på grund av att man är ensam är något som andra sociala 
miljöer skulle förmodligen ses som en paradox.  
 
Jag anser, i likhet med Giles (2006), att det inte är möjligt att uttala sig om huruvida 
Internetcommunities som det jag observerat för denna studie i grunden är positiva eller 
negativa för individen. Det ligger även utanför ramarna för denna studie att försöka avgöra 
huruvida Internetcommunityt leder till att medlemmarna mår bättre eller sämre. Dock kan 
man se ett problem som uppstår för medlemmarna på sidan när det gäller detta. Sidan är 
(enligt webadministratören) skapad för att fungera som ett stöd för personer som mår dåligt. 
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Den gemenskap medlemmarna har grundas på att de alla mår dåligt, har självmordstankar och 
även att de flesta skär sig. Om någon skulle sluta skära sig och sluta fantisera om döden skulle 
syftet med att befinna sig på communityt antagligen ändras. Utan dödslängtan eller något 
annat problem finns grunden för gemenskapen inte längre kvar på samma sätt. 
 
 

Metoddiskussion 
 
Diskurspsykologi är mycket komplext både som teori och metod. På grund av detta har jag 
inte haft som ambition att fullt ut göra en diskursanalys utan snarare att använda metoden som 
inspiration och grund för den kvalitativa forskningsansatsen. Jag anser att detta har fungerat 
bra för studien. Utgångspunkt var att göra intervjuer via Internet men detta valdes bort på 
grund av etiska aspekter. Dock behöver detta inte nödvändigtvis vara en förlust utan kan ses 
som något positivt för studien då analysen istället kunde utföras på ”naturligt förekommande 
data” (Giles, 2006; Silverman, 2001; Winther Jorgensen & Phillips, 2000). Få tidigare studier 
kring självskadebeteende har baserats på dessa slags data och det lämpar sig även bra för 
studier med diskurspsykologi som metodval. 
 
Under hela studiens gång har ett reflexivt förhållningssätt eftersträvats (Larsson, 1993), både 
till min förförståelse och till mitt eget perspektiv genom att reflektera över hur min 
förförståelse kan ha påverkat resultatet. Med ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt 
innefattar reflexivitet även en medvetenhet om att vad forskaren skapar med sin studie är en 
konstruktion precis som de konstruktioner som har studerats (Burr, 1995a). 
Perspektivmedvetenhet (Larsson, 1993) har även eftersträvats genom att medvetandegöra, 
både för mig själv och för läsaren, utgångspunkten för mitt tolkande. Av denna anledning 
redogjordes kort för min förförståelse i inledningen. 
 
I vissa fall har detta varit svårt att hålla det empirinära förhållningssätt som eftersträvats i 
studien eftersom det inte varit möjligt att i denna uppsats återge alla aspekter av 
självskadebeteende som påträffades hos medlemmarna. Detta gjorde att jag blev tvungen att 
göra avvägningar när det gäller vad som skulle ses som tillräckligt relevant för att återge i 
uppsatsen. Detta understryker det socialkonstruktionistiska perspektivet som innebär att denna 
uppsats är ännu en konstruktion av självskadebeteende. Dock har jag genom att genomgående 
granska min egen förförståelse och mitt perspektiv strävat efter att ge studien en så hög grad 
av objektivitet som möjligt (Kvale, 1997). 
 
En möjlig svaghet med denna studie skulle kunna vara att det inte tagits hänsyn till ålder och 
könsaspekter. Dock anser jag att dessa aspekter är av mindre vikt vid en studie som denna. 
Som Subrahamanyam (2001) påpekar blir insamling av demografisk data mindre viktigt vid 
studier som bedrivs på Internet. Communityt jag observerat är skapat för personer med 
självmordstankar snarare än för personer med självskadeproblematik. Detta skulle kunna 
uppfattas som ett problem, särskilt vid mina fynd om självskadebeteendets koppling till 
dödslängtan. Syftet med studien var dock inte att finna ett representativt, generaliserbart urval 
då det gäller personer med självskadebeteende. Det är troligt att det finns personer som skadar 
sig själva utan att det har någon koppling till en dödslängtan men att dessa personer inte 
omfattats av denna studie.  
 
Det kan framstå som att jag i min analys vill visa på att självskadebeteende endast konstrueras 
som något negativt eller som något positivt, och att det därför inte spelar någon roll huruvida 
en person skär sig eller inte. Detta är en av de problematiska frågorna som uppstår inom 
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diskurspsykologi. Om det endast existerar konstruktioner av verkligheten och ingen ”faktisk” 
verklighet, hur kan man då lyfta fram en konstruktion som mer ”korrekt” än en annan (Burr, 
1995a)? Jag anser det viktigt att betona att jag med min valda ansats inte vill påstå att 
medlemmar av communityt inte mår dåligt ”på riktigt”. Snarare vill jag med 
diskurspsykologins hjälp problematisera ett traditionellt sätt att tänka där världen delas in i 
”bra” och ”dåligt”. 
 
 

Slutsatser 
 
Studien visade att det fanns många olika diskursiva konstruktioner av självskadebeteende på 
det observerade communityt. Dessa kunde ses tillhöra två identifierade diskurser: 
”naturlighetsdiskursen” och ”onaturlighetsdiskursen”. Inom ”naturlighetsdiskursen” uppfattas 
självskadebeteende som en naturlig teknik för att hantera ångest, och blod och ärr kan 
uppfattas som något vackert om de är orsakade av ”äkta känslor”. De som skär sig eller har 
självmordstankar upplevs, inom denna diskurs, som starka människor. Ofta beskriver 
medlemmarna självskadbeteendet som en teknik för att hantera ångest inom denna diskurs. 
Inom ”onaturlighetsdiskursen” uppfattas självskadebeteende som något sjukt och 
motbjudande och de som skär sig eller tänker på självmord uppfattas som svaga individer.  
 
Resultatet visar på en stor komplexitet när det gäller självskadebeteende. Detta blir tydligt när 
man ser till dem som skadar sig själva och deras förhållande till döden. Det ter sig finnas en 
stark koppling mellan självskadebeteende och dödslängtan på communityt. Skärandet uttrycks 
som om det vore en symbol för dödslängtan. Detta visar på en större komplexitet när det 
gäller fenomenet självskadebeteende än vad som blir tydligt i teorier kring det. 
 
Diskursernas olika konstruktioner kring självskadebeteende och olika värderingar kring det 
och dem själva som ”självskadare” får stora konsekvenser för medlemmarnas 
identitetsskapande. Det resulterar i ett antal dilemman och konflikter, och medlemmarna 
växlar mellan att se på sig själva som normala och onormala, starka och svaga, unika och 
ensamma. Att framstå som äkta i motsats till uppmärksamhetssökande är av mycket stor vikt 
för medlemmarna. För att göra detta måste de förhålla sig till båda diskurserna och å ena sidan 
positionera sig med ”naturlighetsdiskursen” för att passa in på communityt och å andra sidan 
positionera sig med ”onaturlighetsdiskursen” för att motverka att man framstår som 
uppmärksamhetssökande. På Internet kan detta bli extra svårt då man ”mer tydligt” måste 
uttrycka att man skär sig eller mår dåligt på annat sätt för att passa in. Trots att vi i det 
”postmoderna samhället” hävdas vara vana med multipla, eller splittrade identiteter, tolkar jag 
det som att det för medlemmarna kan bli både jobbigt och förvirrande då de har så motstridiga 
sätt att tolka sig själva. 
 
Det förefaller som att medlemmarna uttrycker en slags subkulturidentitet med dödslängtan 
som kärnan till gemensamheten, skärandet som ett sätt att uttrycka sin dödslängtan och 
rakbladet som symbol. Dock framstår det på samma gång som att communityt utgör en slags 
”anti-kultur” då det hos medlemmarna finns ett avståndstagande från kulturellt skapade 
fenomen. Det är okej att skära sig, men inte om man gör det för att passa in i en kultur. Även 
om det inte är möjligt att göra uttalanden om huruvida communityt i grunden har en positiv 
eller negativ påverkan på medlemmarna kan man se att ett problem uppstår för dem. Då 
subkulturen grundas i att medlemmarna mår dåligt blir det problematiskt för en medlem att 
stanna kvar i subkulturen om hon börjar må bättre. Utan dödslängtan eller något annat 
problem finns grunden för gemenskapen inte längre kvar på samma sätt. 
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Denna studie visar inte bara på en komplexitet i fenomenet självskadebeteende utan även på 
komplexiteten i identitetsskapande på Internet. Detta kan vara av nytta för att öka förståelsen 
för subkulturer med grund i Internet och ungdomars identitetsskapande inom dem. Den kan 
även inspirera till vidare studier i detta område. Fler och fler ungdomar spenderar mer tid på 
Internet och de börjar i allt yngre åldrar. Internet har blivit en alternativ social miljö där 
ungdomar utvecklar sin identitet och studier som denna visar hur stor påverkan denna sociala 
miljö har för deras identitetsskapande och uppfattning av sig själva.  
 
 

Förslag på fortsatt forskning 
 
Självskadebeteende är ett mycket komplext fenomen som fått mycket uppmärksamhet de 
senaste åren. Ett antagande som ofta gjorts utan faktiska vetenskapliga bevis är att 
självskadeproblem är ett ”flick-problem”. Detta skulle behöva studeras vidare och 
problematiseras genom studier om självskadebeteende med genusperspektiv. Då 
självskadebeteende fått mer medial uppmärksamhet och dess symboler som rakbladet börjat 
anammas av mainstreamkulturen blir det intressant att se till vilken betydelse 
självskadebeteende får både inom nyutvecklade subkulturer och inom mainstreamkulturen. 
Jag tycker att det är mycket intressant att det numera finns personer som vill köpa ett halsband 
med ett rakblad som berlock för tusentals kronor. Detta är intressant då rakblad, som symbol 
för självmord eller självskadande, och dyra halsband som symbol för ett samhällsideal där 
man ska stäva efter att bli rik och vacker, utifrån sett kan uppfattas som två extrema motpoler. 
 
Under mina studier har jag kommit i kontakt med mer ”uttalade” subkulturer med koppling 
till självskadebeteende och självmordstankar. Dessa innefattar ofta en bestämd musikstil och 
klädstil. Det vore värdefullt att studera hur självskadebeteende konstrueras inom subkulturer 
som dessa, särskilt då dessa subkulturer ofta beskylls för att vara en orsak till att många 
ungdomar mår dåligt och vill/försöker begå självmord. Det vore även intressant att i en annan 
studie se till åldersfaktorn. Under denna studie har jag sett inlägg av alltifrån barn på 11 år till 
vuxna närmare 30 år som uttrycker hur de skär sig och önskar att de kunde få dö. Jag har 
blivit särskilt mycket berörd av att läsa barnens inlägg och anser att det skulle vara mycket 
värdefullt att studera vidare om barns dödslängtan. Under studiens gång har jag även kommit i 
kontakt med många webbsidor som utvecklats för och av personer med psykisk sjukdom, 
bland annat schizofreni. Det vore även av värde att vidare studera Internets betydelse för 
dessa slags stigmatiserade grupper. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1. Information till medlemmarna 
 

Vetenskaplig studie 
 
 
Att skada sig själv och/eller ha självmordstankar är idag ett ökande fenomen och en sida som 
XXXXX kan fungera som en mötesplats för dessa personer. Mycket forskning har gjorts om 
vilka anledningar det finns till självskadebeteende och självmordstankar och hur man ska 
behandla det, men väldigt lite om hur de här personerna ser på sin situation själva, och hur de 
kommunicerar med varandra över Internet. En sida som XXXXX kan fungera som en 
mötesplats, och jag är intresserad av hur Ni som medlemmar tänker kring självskadebeteende 
och kring XXXXX som mötesplats. 
 
Studien kommer främst baseras på observationer av XXXXX Jag kommer att titta på bilder, 
noveller, dikter och diskussioner medlemmar emellan på forumet och chatten. Om något jag 
hittar blir relevant att citera i uppsatsen kommer jag alltid att fråga personen som skrivit det 
eller lagt upp bilden om det är okej att jag använder mig av det. Ni kan alltid tacka nej till 
medverkan eller när som helst kontakta mig om ni ångrar er och inte vill medverka längre. 
Detta gäller även om ni väljer att låta mig ta del av de meddelanden ni skickar här på 
XXXXX. 
 
Under hela studien kommer alla medverkande att vara anonyma och ingen annan ska ha 
möjlighet att kunna identifiera vare sig Er som personer eller det som Ni har skrivit på 
XXXXX eller till mig via e-mail. Studien bedrivs med utgångspunkt i forskningsetiska 
riktlinjer. 
 
Jag som håller i studien heter Anna Franzén. Jag studerar vid Linköpings universitet och 
denna studie faller inom ramarna för min magisteruppsats i psykologi. Om ni har några frågor 
är ni varmt välkomna att kontakta mig via e-mail eller meddelande här på XXXXX. 
 
Ett stort tack till er alla! 
 
 
Anna Franzén 
 

e-mail: _________________________ 
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Bilaga 2. Illustrationer från communityt 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


