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Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur självskadande ungdomar konstruerar sin 

identitet genom att blogga. För att besvara mitt syfte har jag använt mig av bloggar skrivna av 

ungdomar, vilka skadar sig själva. Utifrån bloggarna och mitt teoretiska perspektiv, det vill 

säga socialkonstruktionism, har jag undersökt hur författarna till bloggarna skriver om sitt 

självskadebeteende. Uppsatsen har utgått från ett diskursanalytiskt angreppssätt med den 

franske filosofen Michel Foucaults teorier kring diskurser och diskursanalys som bas. 

Resultaten som har framkommit har jag tolkat och analyserat med hjälp av Foucault. Under 

arbetets gång har jag lokaliserat sju diskurser, vilka är kropp, ärr, sår, skära, ångest, motstånd 

och hjälp. Utifrån diskurserna i avsnittet resultat och analys har jag diskuterat begreppen 

identitet, makt, och genus. Jag fann att självskadande ungdomar, vilka skriver blogg, 

konstruerar sin identitet genom att använda kroppen som ett verktyg, vilket visar sig att 

ungdomarna använder kroppen för att tala om sitt inre och yttre mående. Språket som används 

i bloggarna visar mönster på hur ungdomarna skapar ambivalenta subjektspositioner, det vill 

säga för att uppfattas som en äkta självskadare måste informanterna anpassa sig till 

omgivningens bild av den typiska självskadaren samtidigt som beteendet normaliseras inom 

bloggen, då ärrade och sårade kroppar ses som något vackert. Ungdomarna anpassar sig även 

till forskningens etablerade bild av den typiska självskadaren, som kvinna och att handlingen 

utförs för att lätta på ångesten, vilket syftar till att konstruera en form av identitet som 

självskadare. I konstruerandet av identiteten är gränsdragning och positionering mot andra 

grupper en betydande komponent, vilket ungdomarna i bloggarna gör främst mot vuxna 

utanför bloggen, vilka inte delar självskadarnas bild av beteendet. Makt och kunskap går hand 

i hand, då ungdomar som konstruerat en självskadeidentitet har kunskap och makt genom 

diskurserna i bloggen, där ungdomarna hjälper andra med självskadeproblematik, vilket 

vården inte alltid kan erbjuda. Därtill har forskning skapat en bild av den typiska 

självskadaren, vilket bidrar med makt som inte gynnar alla, särskilt pojkar som självskadar. 

Skolan skulle kunna vara en viktig instans för att möta ungdomar som skadar sig själva, men 

kunskap saknas ofta liksom ekonomiska resurser.   

 

Nyckelord: Självskadebeteende, blogg, identitet, makt, kropp, diskursanalys 
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1. Inledning 
 

Något som verkligen har slagit mig och gjort mig förbryllad under dessa år på 

lärarprogrammet under mina VFU-placeringar är i vilken utsträckning ungdomar använder sig 

av sociala medier för att kommunicera. Vart jag än har varit har eleverna frenetiskt suttit med 

sina datorer eller mobiler och med uppspärrade ögon och sjunkit in i en annan värld, vilket 

väckt min nyfikenhet, då jag undrat vad ungdomarna engagerar sig i på nätet. För mig som 

vuxen har det känts som om jag har suttit inspärrad i en annan värld, där tiden stått still, där 

man sitter och pratar med varandra mellan fyra ögon. Jag har alltid känt att närvaro och 

interaktion genom kommentarer och kroppsrörelser är själva kärnan i kommunikation. Idag 

verkar mitt sätt att kommunicera vara relativt ovanligt. Nu kommunicerar många ungdomar 

också vuxna genom sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram och Snapshot för att 

bara nämna några platser där dagens elever interagerar och kommunicerar med varandra. 

Närmare 90 procent av alla ungdomar, 15 till 24 år, använder sociala medier en vanlig dag.1 

 

I de ovan nämnda medierna handlar det om snabb kommunikation och det finns olika syften 

med innehållet i sociala medier. Bara det skulle man kunna skriva en uppsats om, men jag 

kände att de mest intressanta berättelserna finns oftare på bloggar, som mer kan liknas vid en 

dagbok, men är tillgänglig för hela cybervärlden. Det finns bloggar om precis allt, från de 

senaste spelen till en japansk subkulturell tecknad hund. Både i vanlig press och i skolan har 

jag märkt att stressen och pressen har ökat på dagens ungdomar, och framför allt på flickor. 

Vidare kan man läsa att stressen påverkar så pass mycket att många unga idag lider av 

psykiska besvär och att dessa kan ta sig i uttryck i ett självskadebeteende. På min senaste 

praktik var det åtta tjejer av 22 i en årskurs 9 som skar sig eller hade gjort det. Min stora fråga 

var och är om det är så att det är en social konstruerad företeelse à la Sofia Copollas film” The 

Virgin Suicides”, det vill säga att man som ung idag gör någonting för att andra gör det?  

 

Många av dagens ungdomar sitter väldigt mycket framför datorn utan att ha någon att 

kommunicera hemma med, vilket kan innebära att kommunikationen över internet är den 

betydelsefullaste interaktionen i ungdomens vardag. Här har jag funnit det intressant att närma 

mig de unga genom att bland annat läsa deras bloggar där de ofta naket beskriver sina liv på 

både ont och gott. På inget annat sätt skulle jag kunna närma mig deras värld, hur mycket jag 

än försökte. Med detta i åtanke, kan en undersökning av bloggar vara ett sätt att öka 

förståelsen för vad som händer i ungas liv och hur de tänker. Forskningen har också visat att 

bloggandet är ett sätt att skapa sin identitet, eller med andra ord i alla fall ha någon sorts 

identitet och samhörighet med andra. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur självskadadande ungdomar konstruerar sin 

identitet genom att blogga. Som blivande lärare är det relevant att förstå på vilket sätt elever 

uttrycker sig på andra ställen än i skolan i och med att dessa erfarenheter hela tiden skapar 

förutsättningar för, hindrar eller underlättar elevers identitetsskapande och lärande i skolan. 

Mot bakgrund av detta undersöker denna studie hur bloggare framhäver sig själva och sin 

kropp i sociala medier som en del av elevernas vardag.  

 

 

   

 

                                                 
1 http://gillakommunikation.com/2012/09/90-procent-av-alla-ungdomar-anvander-sociala-medier-en-vanlig-dag/ 
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2. Bakgrund 

 

2.1 Socialstyrelsens perspektiv  

 

Socialstyrelsen (2004: s 24-25) visar i sin rapport Vad vet vi om flickor som skär sig? att drygt 

700 barn i åldrarna 13-17 (8 av 10 är flickor) vårdas varje år på sjukhus i Sverige till följd av 

självdestruktiv handling. Det rör sig dock om en kraftig underrapportering då statistik från 

patientregistret visar ett genomsnitt om drygt 1300 barn per år skriver Socialstyrelsen (2004: s 

24-25).  En hel del ungdomar med självdestruktivt beteende fångas upp i andra vårdformer än 

akutsjukvård.  Det har visat sig att självskadehandlingar ofta är förknippade med skam och 

rädsla och därför håller många ungdomar handlingarna hemliga, vilket kan betyda att det 

finns ett stort mörkertal. I rapporten framkommer att självskadebeteende sprids epidemiskt, 

det vill säga att ungdomarna inspirerar varandra att skada. Detta betyder alltså att pedagoger, 

lärare och andra som jobbar i skolan behöver kunskap om hur man kan handskas med 

ungdomar som självskadar sig precis på samma sätt som de behöver kunskap om mobbning, 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och läs- och skrivsvårigheter. Därför behövs en 

ökad medvetenhet och kunskaper kring beteendets symptom och dess tänkbara orsaker för att 

öka möjligheten att hjälpa dessa individer. Eftersom bloggar ofta är skrivna öppenhjärtligt är 

bloggen ett forum där det är möjligt att få kunskap om självskadebeteende utifrån den 

självskadades perspektiv, vilket kan bidra till att nya perspektiv på självskadebeteende kan 

identifieras.  

 

Socialstyrelsens (2004: s 21) skriver vidare i sin rapport att hudskärning har visat sig vara den 

vanligaste självskadehandlingen, följt av hudbränning och slag mot kroppen. Skadorna är ofta 

lindriga, då sjukhusvård ofta inte krävs. Beteendet kan upprepas, allt från någon gång i 

månaden till flera gånger i veckan. Vissa individer använder ”beroendeframkallande” för att 

beskriva karaktären på beteendet. De som skär sig eller bränner sig uppfattar oftast en skillnad 

mellan självskadebeteende och självmordsavsikter.  Socialstyrelsen (2004: s 20-21) definierar 

självskadebeteende som en kommunikativ handling som syftar till att reglera känslor. 

Hudskadan kan minska exempelvis ångest och skuldkänslor. Beteendet utförs ofta i avskildhet 

och händelseförloppet kan utlösas av en händelse. Detta kan exempelvis handla om ett 

avvisande, vilket orsakar en tilltagande olustkänsla. Denna känsla leder till ett inre behov av 

att konkretisera den psykiska smärtan med hjälp av fysisk smärta som i sin tur leder till en 

självskadehandling. Handlingen ger en tillfällig och kortvarig lättnadskänsla och befrielse 

inträder. I många fall är det svårt för den självskadande att beskriva olustkänslan men när det 

varit möjligt framgår det som skamkänslor, panik, rädsla, ilska eller ensamhetskänslor. Barn 

som fått utstå upprepade fysiska angrepp och få möjligheter att försvara sig mot, antas leda till 

lagring av aggressivitet och vrede, vilket senare i tonåren kan riktas mot den egna kroppen. 

Självskadebeteendet blir då en säker och kontrollerbar överlevnadsteknik menar 

Socialstyrelsen (2004: s 21-22). 

 

Orsakerna till att självskadebeteende kan ha stor spännvidd från barndomstrauman med 

sexuella övergrepp till att beteendet har beskrivits som vår tids tonårssjuka, då avsikten kan 

vara att pröva eller att helt enkelt passa in i en kamratgrupp. Det är av yttersta vikt att 

skolpersonal hanterar problemet på ett adekvat sätt och inte generaliserar vid bemötandet av 

självskadande ungdomar. 2 

 

                                                 
2 http://www.lu.se/article/sjalvskadebeteenden-behover-inte-tyda-pa-svara-psykiska-problem 
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Det räcker med att söka på en populär databas med sökordet självskadebeteende eller lägga 

till sociala medier som exempelvis bloggar i sin sökning, så framgår det att det verkar vara 

flickor som är de typiska självskadarna. Då det handlar om sociala medier är det flickor som 

främst uttrycker sig genom att blogga om sitt självskadebeteende, vilket kan vara en orsak till 

att flickor framträder frekventast som självskadare. Allmänhetens bild kanske är att pojkar 

spelar mest dataspel och inte nyttjar sociala medier på samma sätt som flickor men det 

betyder inte att pojkarna är immuna mot självskadebeteende. På senare tid har man förstått att 

det är vanligare än man trott, då det framkommer att det skett en ökning av pojkar som skadar 

sig själva.3  

 

2.2 Vad är en blogg? 

 
En blogg är en personlig och öppen dagbok eller logg på webben, vilket blivit en integrerad 

del av sociala medier. En typisk blogg består av skriftliga inlägg med personliga iakttagelser, 

bilder och/eller videor samt synpunkter angående dagsaktuella händelser. Vanligtvis finns det 

länkar relaterade till andra webbsidor, artiklar och bloggar. Varje blogginlägg har 

datumangivelse och bloggens läsare har möjlighet att publicera kommentarer i anslutning till 

dessa4.  

 

Skärlunds (2010: s 13-14) studie Dagboksbloggen ur ett genreperspektiv, undersöker hur 

dagboksbloggen som fenomen kan förstås utifrån några nutida genreteorier. När författare till 

bloggar intervjuats framkommer det att bloggandet fyller olika funktioner, åtta olika motiv är 

mest framträdande, vilka delvis går in i varandra. 

  

Bloggandet är ett sätt att skapa och hitta nya gemenskaper och vänner, vilket bidrar till att få 

ett utökat socialt nätverk. Bloggandet ses även som ett identitetsskapande och 

identitetsutvecklande verktyg samt att det är ett sätt att uttrycka sin personlighet genom att 

ventilera sina tankar och åsikter, då det även är ett sätt att få bekräftelse. Det är även ett 

effektivt sätt att sprida information om sig själv till släkt och vänner samt att bloggandet kan 

utföras för att man vill roa läsarna eller för att man själv tycker det är roligt och avkopplande. 

Det vanligaste motivet tenderar dock vara att bloggandet utförs för att skriva av sig tankar och 

känslor, vilket får en terapeutisk funktion, då bloggaren vill få perspektiv på sig själv och sitt 

eget liv menar Skärlund (2010: s 13-14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 http://www.bup.nu/2008/index.php/oevriga-artiklar/att-skada-sig-sjaelv 
4 http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/lang/blogg 
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3. Tidigare forskning 
 

3.1 Forskares definition av själskadebeteende 

 

Att självskada sig är inte socialt accepterat, när vuxna upptäcker ungdomar som självskadar 

sig kan rädslan för hur man ska handskas med problemet bli ett hinder. Det tenderar att vara 

betydligt ”lättare” att hantera alkoholism eller annat drogberoende skriver Samuelsson i sin 

artikel om bakomliggande faktorer i samband med självskadebeteende (2001: s 452).  

 

Självskadebeteende har inte blivit tydligt definierat eller dokumenterat i litteraturen. Media 

har refererat självskadebeteende som 1990-talets sjukdom. I USA definierar Diagnostic and 

statistical Manual beteendet som symptom orsakat av stress eller borderlinepersonlighet. 

Termen självskadebeteende har används på ett liknande sätt som på 1960-talet och har heller 

inte använts på ett konsekvent sätt som exempelvis aggression, självbefläckelse, 

självförstörelse och att symboliskt skada sig själv (Hicks & Hinck, 2008: s 409).  Den typiska 

självskadaren är oftast vit och vissa rapporter visar en jämlikhet mellan könen medan andra 

rapporter visar att kvinnor självskadar sig fyra gånger mer än män. Beteendet uppträder 

vanligtvis i puberteten och kan pågå i tio år. Den vanligaste och största orsaken till 

självskadebeteende har visat sig vara en individ med en historia av sexuellt utnyttjande som 

barn. Ställen på kroppen som oftast utsätts kan vara vrister, armar, innerlår och magen (Hicks 

& Hinck 2008: s 410).  

 

3.2 Identitet, kropp och sociala medier 

 

Informanterna i min studie använder kroppen som ett verktyg i sitt identitetskonstruerande, 

vilket sker genom bloggen. Då studien syftar till att finna hur självskadande ungdomar skapar 

sin identitet genom att blogga, är det relevant att redogöra för forskning om identitet och 

kropp, både var för sig och hur kroppen används som verktyg i ungas identitetsskapande. 

 

Duggan (2011: s 60) undersöker omfattningen och karaktären av självskadebeteende 

relaterade aktiviteter på interaktiva/informativa webbplatser, social nätverks webbplatser, och 

videodelning webbplatser. Vidare omfattas studien av att beskriva karaktären av innehållet 

som skildras angående självskadebeteende, som förekommer på toplistade webbplatser bland 

all tre medier.  Duggan (2011: s 57) menar att den mest populära informationskällan bland 

dagens ungdom är Internet. Det har visat sig att unga spenderar cirka åtta timmar mer varje 

vecka framför datorn, i jämförelse med tid som används att socialisera ansikte mot ansikte. 

Internet erbjuder anonymitet och avskildhet, social interaktion mellan individer som delar 

kollektiva intressen, obegränsad informationstillgänglighet samt att temporärt skiljas från 

ensamhet och isolation. 

 

Duggans (2011: s 64) studie visar att självskadande ungdomar ser Internet som en källa till 

självhjälp, då information, vägledning och råd ofta är konstruktiva och stöttande. Duggan 

(2011: s 64) påstår att hemsidornas innehåll syftar till att få andra att sluta självskada, men 

sidorna är tillgängliga för en generell publik, det saknas triggervarningar samt att hemsidorna 

är skapade av icke professionella. Dialogen som sker på hemsidorna kan leda till att 

normalisera självskadebeteende samt att beteendet förstärks. 

 

Franzén & Gottzén (2011: s 279) undersöker hur unga kvinnor och män på virtuella 

mötesplatser konstruerar sig själva som självskadare. Det teoretiska perspektiv som Franzén 
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& Gottzén (2011: s 282) använder är ett poststrukturalistiskt synsätt på jaget och kroppen. Ett 

centralt begrepp är emboided subjectivities, vilket betyder en syn på människors identitet som 

nära sammankopplad med kroppen. Metoden som använts för att analysera det empiriska 

materialet är en kvalitativ studie av Svenskspråkiga webbplatser, som har ett innehåll 

angående självskadebeteende. De webbplatser som undersökts sträcker sig under en två 

månaders period under våren 2007 (Franzén & Gottzén, 2011: s 283). 

 

Franzén & Gottzén (2011: s 291) identifierar två dominerade diskurser, den normaliserande 

och den patologiska. Den normaliserande diskursen konstruerar självskadebeteendet som 

relativt accepterat för människor som lider av psykiska problem. Kontrasten är den 

patologiska diskursen, då självskadebeteende betraktas som ett psykologiskt problem i sig 

själv. Att skära sig själv är inte socialt accepterat för att handskas med sina mentala 

hälsoproblem. I båda diskurserna tar kroppen en central plats, då medlemmarna på 

webbsidorna fokuserar på hur de ska förstå sina kroppar och självskadebeteende i relation till 

deras inre emotionella mående.  Den patologiska diskursen kan ses som ett generellt uttryck 

för vår kultur, där kroppens skönhet är idealiserad. Med detta ideal anses det moraliskt fel att 

förstöra sin kropp, vilket självskadare gör. Det självskadande ungdomarna i studien balanserar 

mellan två diskurser, vilket skapar ambivalenta subjektspositioner. Beteendet betraktas både 

som normalt och patologiskt, självskadaren konstitueras som både svag och stark samt att 

blödande och ärrade kroppar är både vackert och motbjudande (Franzén & Gottzén, 2011: s 

292). 

 

Det är inte möjligt för deltagarna i Franzén & Gottzéns (2011) studie att porträttera 

självskadeteende i positiva termer utan att blanda in den patologiska diskursen. Trots att 

självskadarna är positiva angående beteendet måste de relatera till den generella kulturella 

synen på självskadebeteende för att bli uppfattade som ”äkta” självskadare. Att vara en 

självskadare är därför inte enbart något positivt eller negativt för deltagarna i studien, och 

webbplatserna kan inte betraktas enbart som en säker plats för självskadare menar Franzén & 

Gottzén (2011: s 292). 

 

Johansson (2011: s 240-241) undersöker hur menings- och identitetsskapande i relation till 

självskadande formas på internet. Fokus ligger på hur internetforum möjliggör gemenskap 

mellan personer som skadar sig själva, samt hur detta inbegriper gränsdragningar gentemot 

andra grupper, i synnerhet mot personalen inom psykiatrin. Den teoretiska utgångspunkten är 

ett poststrukturalistiskt perspektiv på identitet, det vill säga, identitet betraktas som något som 

konstrueras i tal och handlingar, snarare än att identiteten har en inneboende kärna. Det 

empiriska materialet består av textbaserade diskussioner, insamlade genom nätetnografiska 

observationer på sju svenska internetforum mellan 2006-2007. Vidare har intervjuer med 

fjorton personer mellan 15 och 27 år utförts, vilka alla använt eller använder sig av dessa 

forum. Johansson (2011: s 241-242) studie visar att självskadebeteendet uppfyller olika syften 

hos varje individ men det gemensamma är att de mår psykiskt dåligt och att de vänt sig till 

mötesplatser på internet för hjälp och stöd. Att ansluta sig till människor med liknande 

problem är inget unikt för dem som lider av självskadeproblematik. Flertalet studier visar att 

människor med olika hälsorelaterade problem söker stöd och hjälp på internet (Johansson, 

2011: s 243).  

 

Kommunikationen på forumen möjliggör andra identifikationer än de som upplevs möjliga i 

den fysiska världen, vilket synliggör identiteters situationella karaktär. Den fysiska världen är 

förknippad med att förställa sig och uppvisa en fasad, men på nätet vågar skribenterna vara 

svaga, sårbara eller konstiga utan att riskera att stigmatiseras eller vara till besvär (Johansson, 
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2011:s 242). Gemenskapen och den kollektiva identifikationen som självskadare skapar på 

forum är beroende av att kontrasteras mot och definieras mot något annat. Identitet skapas 

genom gränsdragning och forumgemenskapen definieras i motsats till världen utanför 

internet. Alla de som inte mår dåligt, som inte skär sig, vilka inte delar inifrånförståelsen 

utgör en fond mot vilka skribenterna kan tydliggöra sin egen gemenskap. Vuxna fungerar 

främst som en fond, vilket utgörs främst av gränsdragningen i förhållande till psykiatrin och 

dess representanter påstår Johansson (2011: s 243). 

 

 

3.3 Kroppen som reflexivt projekt 

 

Öhman (2007: 29-30) skriver i sin avhandling Kropp och makt i rörelse om Giddens syn på 

kroppen. I det senmoderna samhället har individen stora valmöjligheter och därför blir 

betydelsen av individuella kroppsprojekt betydelsefulla. Individen lever i en obestämd och 

svårhanterlig värld, bland annat på grund av att religion och fasta traditioner har förlorat 

styrka och kraft. I det nutida samhället har individen begränsade möjligheter att hitta 

måttstockar att orientera sig efter. Därför har kroppen blivit en central del i människors 

identitetsskapande. Det moderna samhället karaktäriseras av en strävan att avlägsna 

ambivalensen och ovissheten i frågor som rör livet.  

 

Uppluckring av traditioner och frånvaron av absoluta universella svar på livets frågor skapar 

individuella valmöjligheter, samtidigt skapas en osäkerhet om vem man är och vem man vill 

bli. I samband med detta blir kroppen ett medel för att forma en självidentitet, som får 

betydelse för självförverkligandet. Därför ses olika former av individuella kroppsprojekt som 

viktiga aspekter av konstruktionen av självidentiteten. I skapandet av jaget betraktas 

kroppsrörelser, utseende och stil som olika resultat som ska presenteras och bedömas. 

Kroppens framträdande i vardagliga sammanhang är centrala i självets reflexiva projekt. 

Individen etablerar ett eget kroppsprojekt genom egna individuella val, som en del i arbetet 

med att skapa sig själv. För att kroppen ska bli ett reflexivt projekt måste den erkännas, 

presenteras och visas upp (Öhman, 2007: s 30). Om man jämför en person som tatuerar sig 

mycket och efter en viss stil, som passar in dennes kretsar, kan man se likheter i 

självskadarens kroppsprojekt för att passa in sin krets. Skillnaden kan sägas ligga i den sociala 

acceptansen av projektet, men inte för så länge sen befann sig de som tatuerade sig på en 

liknande våglängd gällande acceptans, det vill säga att det var inte accepterat av den stora 

massan. 

 

3.4 Skola och självskadebeteende 

 

Simm (2010: s 681) undersöker hur elever med självskadebeteende inverkar känslomässigt på 

personalen i skolan, deras förståelse av varför barn självskadar samt om hanteringen av 

självskadebeteende. Det är angeläget att inse att skolan har inverkan på skolbarnens psykiska 

hälsa, vilket är bekräftat genom forskning. Barnen spenderar mycket av sin tid i skolan, därför 

kan inte skolan undvika att påverka deras personliga och sociala utveckling menar Simm 

(2010: s 678). Därför påstår Simm (2010: s 678) att skolan kan påverka beteendet kring 

självskadehandlingar hos barn. 

 

Simms (2010: s 688) studie visar att skolpersonalen upplevde negativa känslor som rädsla, 

ledsamhet samt okunnighet när de arbetade med barn som skadar sig själva. Det framkommer 

att personalen hade få användbara metoder för att hantera känslorna. Deltagarna i studien 
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upplevde att utbildning och support kan leda till ökad medvetenhet och förståelse av 

självskadebeteende, ökade möjligheter att identifiera självskadebeteende i skolor och 

möjlighet att uppnå känslor av effektivitet bland personalen.   

 

Studien visar även att beroende på hur personalen tolkar kännetecknen av självskadebeteende 

kan eleven antingen straffas, då beteendet anses vara kontrollerbart eller få hjälp och support, 

då beteendet anses vara okontrollerat (Simm, 2010: s 689).  

 

Vidare menar Simms (2010: s 689) att det behövs utvecklas åtgärdsprogram för hur 

självskadebeteende bör hanteras. Det kan vara så att det behövs initiativ från regeringen för att 

skolor ska uppmärksamma självskadebeteenden samt att uppmuntra personalen i skolan hur 

de ska hantera frågor kring beteendet. Det kan även behövas att självskadebeteende 

uppmärksammas på liknande sätt, som lektioner i sex och samlevnad.  

 

3.5 Genus 

 

Ståhl (2007: s 281) undersöker varför självskadebeteende betraktas genomgående av den 

befintliga rapporteringen och forskningen som ett tjejproblem. Ståhl avser att problematisera 

denna slutsats genom att studera tidiga inflytelserika artiklar för att se hur den bilden fortlever 

i den svenska forskningen samt vilka konsekvenser en sådan föreställning kan tänkas få för 

tjejer och killar med självskadeproblematik. Den teoretiska utgångspunkten som Ståhl (2007: 

s 281-282) använt sig av är konstruktioner av maskulinitet och femininet hos ungdomar, det 

vill säga som knippen av tolkningsmönster kring beteenden och uttryck, där ett givet fenomen 

kan betraktas på en tänkt skala från fullständigt maskulint till fullständigt feminint.   

 

Under 1960- talet publiceras artiklar om självskadebeteende där det beskrivs och tolkas. Det 

är i och med dessa artiklar som bilden av beteendet som ett kvinnligt fenomen etableras. 

Kvinnan beskrivs som ung, attraktiv, intelligent och begåvad. Hon framstår som normal på 

ytan. Vidare beskrivs hon som promiskuös eller som överdrivet rädd för sex skriver Ståhl 

(2007: s 285). Forskningen har skapat en idealtypisk bild av den självskadande ungdomen, 

som vit, psykiskt labil och skör tonårstjej. Denna bild blir ett viktigt element i den 

självskadande ungdomens identitetsbildning, som en identitetsprocess. Den idealtypiska 

bilden fungerar som ett ständigt närvarande identitets- och sjukdomsideal, vilket blir 

självuppfyllande menar Ståhl (2007: s 291).  

 

Att betrakta självskadebeteende som feminint är ett steg i processen att göra kön. Genom att 

ansluta sig till bilden av den självskadande tjejen gör det lättare att anamma, inte 

nödvändigtvis en önskvärd identitet men åtminstone någon identitet. Genom att leva upp till 

den etablerade bilden blir även ett sätt att få tillgång till den hjälp som utformats för den 

stereotypa självskadaren. Killar med självskadebeteende utmanar idealtypen, då de inte 

uppfyller könskriteriet. Den bild killarna har att laborera med är den idealiserade bilden av 

den utagerande, kriminella killen. Killar med självskadebeteende är, som en följd av de 

könsbundna idealiserade bilderna av ungdomar med problem, svårare att upptäcka, för att de 

står utanför såväl den feminina idealtypen kring självskadebeteende som den maskulina 

idealtypen kring den utagerande killen (Ståhl: s 291).      

 

Ståhl (2007: s 287-288) redogör för flertalet studier där genusperspektivet inte 

problematiseras och ett exempel är Socialstyrelsens två rapporter från 2003, flickor som 

skadar sig själva: en kartläggning av problemets omfattning och karaktär, samt Vad vet vi om 

flickor som skär sig. Redan i regeringsuppdraget, och i titlarna, anges utgångspunkten det vill 
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säga att självskadebeteende är ett tjejproblem, därför sker studierna utifrån den premissen. 

Uppdraget omfattades inte av pojkar samtidigt som en mindre grupp pojkar med motsvarande 

problem hade urskilts. Pojkarna exkluderades ur studien. I diskussionen konstaterades att 

gruppen är svårfångad samt att många hamnar utanför statistiken. Det görs ingen reflektion 

kring könsfördelningen på mörkertalet. Självskadebeteendet har genom det starka 

förknippandet med tjejer feminiserats, vilket resulterat i att forskningen blivit inlåst i den 

feminina diskursen, där enbart vissa förklaringar är giltiga. Killar förblir oupptäckta, då ingen 

letar efter dem. Tjejerna utgör inte slutsatsen, de är den icke ifrågasatta utgångspunkten. 

Självskadebeteendet tolkas olika beroende på vem det är som utför det, en tjej eller en kille. 

Maskulinitet och femininet är främst kopplat till uppfattningar kring beteenden snarare än till 

beteenden i sig själva. 
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4. Teoretiskt perspektiv 
 

4.1 Socialkonstruktionism 

 
Under detta avsnitt kommer min teoretiska ansats att redogöras för genom att översiktligt 

beskriva socialkonstruktionismen. Vidare kommer jag att redogöra för Burrs (2003) teori om 

identitet och Connells (2009) teori gällande den sociala konstruktionen gällande identitet. Den 

franska filosofen Michel Foucaults diskursteoretiska angreppssätt samt fokuseringen kring 

makt utgör kärnan i detta examensarbete tillsammans med Burr och Connell. 

 

Min studie syftar till att undersöka hur självskadande ungdomar konstruerar sin identitet 

genom bloggen och för att urskilja diskurser kommer jag att söka efter givna mönster i 

bloggarna. I denna studie betraktas bloggarna som en social praktik där språket har en 

väsentlig roll för identitetsskapandet och det blir således relevant att undersöka bloggarna ur 

ett diskursivt perspektiv. I denna studie kommer jag specifikt att undersöka hur kroppen 

konstitueras som en del av de självskadande ungdomarnas identitet genom bloggen.  

 

I ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är vårt sätt att förstå och uppfatta världen historiskt 

och kulturellt besläktat. Vårt sätt att uppfatta världen är produkter av kultur och historia, 

vilket är beroende av den rådande tidens sociala och ekonomiska struktur.  

Socialkonstruktionisterna menar att vi konstruerar vår förståelse av världen mellan varandra. 

Det är genom den dagliga interaktionen mellan människor som våra versioner av kunskaper 

blir till. Därför är social interaktion av alla sorter och speciellt språket av stort intresse.  Det 

som vi anser vara sanning, vilket varierar historiskt och kulturellt, kan förstås som vårt 

tillfälliga accepterade sätt att förstå världen. Detta är en produkt, inte en objektiv sanning av 

världen, men en social process och interaktion som människor konstant engagerar sig i (Burr 

2003: s 4-5). Med social interaktion menas både fysiska möten, men även icke-fysiska möten 

som till exempel virtuella möten på Internet. Det diskursanalytiska angreppssättet baseras på 

en socialkonstruktionistisk grund menar Jörgensen & Philips (2000: s 11), vilket Burr (2003: s 

9) definierar som en samhällsvetenskaplig inriktning som hävdar att verkligheten eller 

aspekter av verkligheten är socialt konstruerade, det vill säga att de är produkter av 

mellanmänsklig interaktion och kollektivt handlande. Jörgensen & Phillips (2000: s 7) menar 

att diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. Diskursbegreppet såsom 

Bergström& Boréus (2005: s 305) presenterar det, omfattas av någon typ av social praktik 

som har med språkanvändning i något speciellt sammanhang att göra. Sociala praktiker är sätt 

som interagerande människor gör saker på, som handlingsmönster, vanor och konventioner. 

En mer utförlig presentation av diskursbegreppet görs i kapitel 7. 

   

Jörgensen & Philips (2000: s 11-12) uppfattar socialkonstruktionism som en bredare kategori 

som poststrukturalismen är en del av, där angreppssätten är många och skiftande, vilket gör 

det svårt att ge en enhetlig beskrivning som täcker dem alla. Det finns likheter som binder 

ihop fältet. Socialkonstruktionismen har en kritisk inställning till självklar kunskap. 

Verkligheten är bara tillgänglig för oss genom våra kategorier och vår kunskap. Våra 

världsbilder är inte spegelbilder av verkligheten utan ett sätt att kategorisera världen.  Hur vi 

uppfattar och representerar världen är historiskt och kulturellt specifikt och kontingent, det 

vill säga att våra världsbilder och identiteter kunde varit annorlunda och de kan förändras över 

tid. Diskursivt handlande är en form av socialt handlande som bidrar till att konstruera den 

sociala världen, som kunskap, identiteter och sociala mönster. Detta synsätt är 

antiessentialistisk, vilket innebär att den sociala världen konstrueras socialt och diskursivt och 
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är därför inte bestämd av yttre förhållanden eller given på förhand. Vidare har inte människor 

inre ”essenser”, det vill säga en uppsättning karakteristiska personlighetsdrag. Jörgensen & 

Philips (2000: s 12) menar att det finns ett samband mellan kunskap och social handling. I en 

bestämd världsbild blir några former av handling naturliga och andra otänkbara och även 

normala eller onormala. Olika sociala världsbilder leder därför till olika sociala handlingar, 

och den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får därmed konkreta sociala 

konsekvenser. 

 

4.2 Socialkonstruktionism och identitet 

 

Burr (2003: 106-107) menar att ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv betraktas 

människors identitet som att de formas genom olika sociala sammanhang, då den motsätter 

sig den essentialistiska synen, att identiteten är en medfödd del av personligheten. Jörgensen 

& Philips (2000: s 51) sammanfattar diskursteorins identitetsuppfattning som att subjektet är i 

grunden splittrat, det blir aldrig sig självt. Identiteten tillägnas genom att representeras 

diskursivt. Identitet är följaktligen identifikation med en subjektsposition i en diskursiv 

struktur. Identiteten konstitueras genom ekvivalenskedjor, hur man är och hur man inte är. 

Identiteten är därför relationellt organiserad, man är något eftersom det finns något annat som 

man inte är och identiteten är föränderlig i samhörighet med diskurserna. Subjektet är 

fragmenterat, då identiteter är flera och beroende av vilka diskurser som råder. Vidare 

betraktas subjektet som överdeterminerat, då det har principiellt alltid möjlighet att identifiera 

sig på olika sätt i en bestämd situation. En given identitet är därför kontingent, möjlig men 

inte nödvändig. När man identifierar exempelvis en växt eller ett djur är det du själv som ger 

det sin identitet. Den identitet som man tillskriver objektet har mer att göra med avsikterna än 

själva karaktären av objektet i sig själv. Likadant gäller tillskrivandet av mänskliga identiteter, 

som exempelvis maskulin/feminin, hetero/homosexuell eller förnuftig/galen. Detta betraktas 

mer som socialt tillskrivna identiteter istället för den inre karaktären av personen. Vår 

identitet är konstruerad utifrån det som är tillgängligt diskursivt kulturellt och som vi 

använder i vår kommunikation med andra människor. En persons identitet tillskrivs genom 

subtila sammanflätningar av olika trådar som exempelvis ålder, klasstillhörighet och kön, 

vilket bidrar till att producera uppbyggnaden av identiteten. Komponenterna som används är 

konstruerade genom diskurser som är tillgängliga i den aktuella kulturen, som ålder, kön, 

utbildning, sexuell läggning och så vidare. Vi är slutprodukten och kombinationen av 

versionerna som är tillgängliga för oss (Burr, 2003: s 106-107).   

 

Diskurser konstituerar oss som särskilda sociala kategorier av människor, som exempelvis 

pensionär, arbetare eller kriminella. Vi kan inte undvika dessa subjektspositioner, då vårt val 

är att acceptera dem eller att försöka att motstå dem.  Om man inte motsätter sig hamnar man i 

den subjektsposition som tillhör identiteten, vilket medför rättigheter och skyldigheter som är 

förknippad med positionen. Att bli tilldelad en viss subjektsposition innebär legitimitet att 

uttala sig i vissa frågor, bli tagen på allvar, medan trovärdigheten inte existerar i frågor som 

inte tillhör subjektspositionen menar Burr (2003: s 111-113).   

 

Framställningen som en individ gör av sig själv inför andra kan sägas vara en identitet. För att 

nå framgång i sociala sammanhang krävs det stöttning eller acceptans genom andra individer 

gällande individens självnarrativ. Vidare bör individens berättelse stämma överens med 

övriga personers berättelser utifrån den givna sociala kontexten (Burr 2003: s 111)  
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För min studie är socialkonstruktionismens teorier om identitet relevanta för mitt arbete 

eftersom det gör det möjligt att studera hur personerna i bloggarna konstruerar sig själva som 

självskadare.  

 
 

4.3 Kroppen 

 

Connell (2009: s 95) menar att kroppar har en agens och kroppar är socialt konstruerade. 

Biologisk och social analys kan inte särskiljas från varandra, då ingen heller kan reduceras till 

den andra. Våra kroppar är förbundna med varandra genom sociala praktiker, genom det som 

människor gör i sina vardagliga liv. 

 

Kroppar är både objekt för sociala praktiker och agenter i sociala praktiker. Samma kroppar är 

båda delarna samtidigt. Connell (2009: s 95) kallar detta för en process, vilken benämns som 

socialt förkroppsligande, det vill säga ett mänskligt socialt beteende i vilket kroppar är både 

agenter och objekt. De praktiker som kropparna deltar i bildar sociala strukturer och 

personliga livsbanor som i sin tur skapar förutsättningar för nya praktiker som påverkar och 

engagerar kroppar. Det finns en cirkel, ett kretslopp, som förenar kroppsliga processer och 

sociala strukturer. De uppstår vid historiska tidpunkter, och förändras med tiden. De läggs till 

den historiska process som formar vårt samhälle, och kropparna dras in i historien. Socialt 

förkroppsligande kan handla om en enskild individs beteende, men kan också gälla en grupp, 

en institution eller ett helt komplex av institutioner (Connell 2009: s 96). 

 

Den reproduktiva arenan i det sociala livet nämner Connell (2009: s 96-97) som särskiljande 

drag i genus, då det bygger på kroppsliga strukturerna och processerna i människans 

fortplantning. Genus omfattas av ett kluster av mänskliga sociala praktiker, som exempelvis 

omvårdnad av barn, barnafödsel och sexuell interaktion, vilken i sin tur utnyttjar den 

mänskliga kroppens förmågor, som att fortplanta sig och föda. Vi föds i en social ordning. 

De kroppsliga förmågor, och de praktiker som realiserar dem, utgör en arena, en fysisk plats 

där någonting socialt utspelas. Bland de saker som utspelas finns skapandet av de kulturella 

kategorierna ”kvinnor” och ”män” (Connell 2009: s 96). 

 

Connell (2009: s 147) menar att flertalet forskare har skrivit om identitet, som en uppgift man 

måste fullgöra som ett led i att bli vuxen, det vill säga att alla borde ha en identitet. Connell 

ifrågasätter detta, då en del identiteter är motbjudande som exempelvis rasistiska skinheads. 

Att svetsa samman sin personlighet till en enhet är att avsäga sig inre mångfald och öppenhet 

samt att det kan innebära att motsätta sig förändring. 

 

För min studie är det intressant och relevant att undersöka vad författarna till bloggarna har 

för förhållningssätt till sina kroppar och vilket uttryck det tar när de skriver om 

självskadebeteende eftersom jag undersöker hur de konstruerar sina identiteter genom 

bloggen. Då inga manliga författare verkar skriva om sitt självskadebeteende genom att 

blogga, är detta intressant ur ett genusperspektiv, då det manliga könet inte visat sig passa in i 

forskarnas syn på vilka som utför självskadehandlingar. Enligt Ståhl (2007) är en förklaring 

att killars destruktiva beteende tar andra banor såsom till exempel kriminalitet eller 

våldshandlingar. 
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5. Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med den här studien är att undersöka hur självskadadande ungdomar konstruerar sin 

identitet genom att blogga. Detta kommer att undersökas genom en diskursanalys av sex olika 

bloggar skrivna av ungdomar som skadar sig själva. De frågeställningar som jag avser besvara 

är följande: 

 

 

 Hur konstituerar unga bloggare sina identiteter som självskadare? 

 Vilka diskurser skapas i bloggarna? 

 Hur skapar diskurserna makt och hur fördelas makten genom olika aktörer?  
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6. Metod 

 
Jag ämnar att i detta avsnitt att redogöra för metod och teoretiska utgångspunkter som jag 

använt mig av för analysen av det insamlade empiriska materialet. I en diskursanalys är teori 

och metod tätt sammanlänkade med varandra och därför består presentationen av ett avsnitt.  

 

Mitt metodval grundar sig i att det är svårt att få självskadande ungdomar att delta i en studie, 

då beteendet är belagt med skuld och skam. Vidare är det svårt att upptäcka ungdomar som 

uppvisar beteendet, då de ofta döljer sina skador. Jag har heller inte den tiden att leta upp 

ungdomar som självskadar sig och sedan bygga upp en förtroendeingivande relation där de 

kanske inte vill bli intervjuade av mig ändå. Med andra ord finner jag då bloggar som det 

relevanta att undersöka för min studie, då jag kan närma mig ungas sätt att tala om sitt 

självskadebeteende. Bloggarna erbjuder mer utförliga beskrivningar av ungdomarnas 

uppfattningar av hur beteendet framträder, vilket är svårt att få både med intervjuer och 

enkäter av ovan beskrivningar. Något som kan vara värt att nämna är att det var svårare än 

vad jag hade trott att finna relevanta bloggar, där skribenterna var aktiva. Min föreställning av 

hur lätt det skulle vara att bara kunna välja och vraka mellan en massa olika bloggar, gick 

snabbt i kras, då det visade sig att det enbart fanns nio aktiva bloggar att tillgå utifrån mina 

sökord.   

 

6.1 Material 

 
Genom att använda google har jag använt följande sökord; självskadebeteende blogg och 

blogg om att sluta självskada. Därefter har jag på de bloggar där det varit möjligt använt 

sökord; självskada och skära, vilket har underlättat processen att finna relevanta bloggar. För 

att identifiera diskurserna har jag läst och analyserat bloggar skrivna av självskadande 

ungdomar. Därefter har jag kopierat citat från nio bloggar till ett gemensamt dokument, vilket 

totalt blev nio sidor, där jag har urskilt mönster i de olika bloggarnas inlägg och därmed har 

jag funnit olika potentiella diskurser. Av nio bloggar fann jag sex stycken relevanta för min 

studie. I de resterande tre bloggar kunde jag inte urskilja några tydliga mönster, vilket är en 

avgörande komponent i diskursanalys.  För att urskilja diskurserna har jag markerat ord för att 

försäkra mig om att diskurserna återkommit i ett flertal av blogginläggen, det vill säga att det 

finns en regelbundenhet gällande diskurserna. För att tydliggöra diskurserna har jag även 

räknat hur många gånger respektive ord används i de valda diskurserna. I och med att jag 

räknar orden försöker jag finna mönster i de olika diskurserna. Hur konstruerar informanterna 

sina identiteter genom bloggen kan sägas vara den röda tråden. 

 

Bloggarna som jag valt att analysera är enbart skrivna av tjejer, då jag inte fann något 

sökresultat där killar var representerade. Personerna i bloggarna presenterar sig som flickor 

och inte pojkar. Jag kan dock inte styrka detta mer än att förlita mig på informanternas 

beskrivningar av sig själva samt att samtliga sex bloggar är representerade med bilder på 

flickorna. Internet bidrar med möjligheten att inta en annan identitet, vilket jag inte kan 

utesluta helt i min undersökning. Bloggarna är skrivna i mallar som finns att hämta på 

internet, vilket medför att de liknar varandra till layouten. Det finns ofta en sorts förstasida 

med en presentation eller det senaste inlägget. Därefter har bloggarna oftast en sorts 

menyspalt som utgår från månader och år eller rubriker. Vad de skriver varierar mellan 

självskadebeteende och vardagliga händelser. Den nuvarande åldern på informanterna uppges 

vara 17-21 år, och flertalet är fortfarande bloggare idag medan en del av bloggarna verkar ha 

legat vilande ett tag. Utdragen som jag har använt mig av är från 2011 till november 2013.    
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6.2 Validitet och reliabilitet  

 
Det empiriska materialet som används i studien är bloggar skrivna av ungdomar som skadar 

sig själva. Genom att använda denna datainsamlingsmetod kan man studera ett visst 

forskningsobjekt som unga uttrycker på deras egna villkor. För att få svar på 

forskningsobjekten, det vill säga syftet med studien och dess frågeställningar, är validiteten 

hög, det vill säga trovärdig eftersom objekten inte vet att de är med i en studie och därför kan 

man som forskare inte påverka vad som skrivs i bloggarna. Jag som forskare kan inverka på 

resultatet, då det är mina tolkningar av texterna i bloggarna. Vidare kan jag även vara 

påverkad av min förförståelse angående självskadande ungdomar och de föreställningar som 

finns etablerade i forskningen, samt av omgivningens bild av beteendet. Allt som står i 

bloggarna kommer direkt från objekten utan inre eller yttre påverkan från mig som forskaren. 

För att få svar på syftet och frågeställningarna används diskursanalys som metod, vilket svarar 

väl till de meningsbärande inslagen i bloggarna som studeras. Teorin som används, 

socialkonstruktionismen, blir ett perspektiv utifrån vilket det empiriska materialet behandlas, i 

detta fall genom att se bloggen som en social praktik, där språket konstruerar den sociala 

världen.  

 

I denna studie har jag valt att arbeta med textanalys, vilket menas att vissa passager i texten 

anses viktigare än andra. Det krävs intensiv läsning av texten för att hitta det eftersökta 

innehållet i texten, då det ligger dolt under ytan. Det handlar om att läsa aktivt och att ställa 

frågor till texten menar Esaiasson m.fl. (2012: s 210).   

 

Informationssamhället ställer allt högre krav på journalister, forskare och medborgare när det 

gäller att kritiskt värdera flödet av information som finns tillgängligt genom exempelvis 

internet. Mångfalden av information kan leda till att oriktiga uppgifter får stor spridning. En 

forskares främsta verktyg mot felaktig information är källkritiken, vilket är en uppsättning 

metodregler som används för att värdera sanningshalten och bedöma trovärdigheten i 

textmaterialet. Det finns fyra källkritiska regler, äkthet, oberoende, samtidighet och tendens 

påstår Esaiasson (2012: s 278-279). 

 

Äkthetsbedömningar kan grundas på såväl analyser av innehållet som på tekniska 

undersökningar, som exempelvis papperskvalitet. Detta utförs för att forskaren måste försäkra 

sig om att berättelserna är producerade vid angiven tidpunkt eller sammanhang. Oberoende, 

samtidighet och tendens behandlar källkritik mot det faktiska innehållet i berättelserna, kan 

forskaren tro på berättelserna och i vilken utsträckning är dessa tillförlitliga. Vidare måste det 

finnas möjlighet att få berättelserna bekräftade.  Avståndet mellan berättare och berättelse 

innebär att primärkällor är mer trovärdiga än sekundärkällor. En trovärdig berättelse ska 

härröra från en oberoende berättare. Samtidighet innebär att ju längre tid som förflyter mellan 

en händelse och dess nedtecknande desto större är sannolikheten att berättelsen blir behäftad 

av minnesfel och efterkonstruktioner. Därför är samtida dagboksanteckningar mer tillförlitliga 

än memoarskildringar. Tendensbedömning handlar om berättaren inte själva berättelsen, då 

sanningshalten i en berättelse bedöms genom att fastställa berättarens tendens menar 

Esaiasson m.fl. (2012: s 282-285)   
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6.3 Etiska aspekter 

 
I denna studie har jag valt att analysera bloggar skrivna av ungdomar med självskadebeteende 

och jag har tagit del av Vetenskapsrådets God forskningssed från 2011. Denna omfattas av 

etiska riktlinjer som gäller hantverket, forskarens ansvar gentemot forskningen och 

forskarsamhället, forskarens uppträdande i olika roller samt om ansvar i samband med 

publicering och om vetenskaplig oredlighet.  

 

Jag har inte frågat författarna till bloggarna om deras godkännande för att delta i studien. 

Bloggarna innehåller av mig utelämnade uppgifter om mycket allvarliga personliga 

upplevelser av sitt självskadebeteende. Därför är jag angelägen om att skydda deras integritet. 

Vetenskapsrådet (2011: s 65) skriver att kravet på offentlighet, öppenhet och insyn i 

forskningen kan komma i konflikt med kravet på skydd för forskningspersoners och 

uppgiftslämnares personliga integritet. 

 

Bloggarna jag använt mig av är offentliga, då vem som helst kan ta del av innehållet. För att 

inte författarna till bloggarna ska gå att identifiera har jag valt att anonymisera citaten som jag 

använt mig av i resultatdelen. Bloggadresserna finns att tillgå vid förfrågan. Vetenskapsrådet 

(2011: s 68) framför att anonymitet kan ske genom att personuppgifter eller namn tas bort så 

att det blir omöjligt att hänföra ett visst svar till en bestämd individ. Det finns dock nackdelar 

att använda sig av anonymitet, då kontroll av forskarens uppgifter blir svår eller omöjlig. 

Vidare finns det risker att grupper stigmatiseras eller diskrimineras genom publicering av 

vissa forskningsresultat, även om ingen enskild person i gruppen kan identifieras.   
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7. Diskurs och diskursanalys 
 

Diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen Jörgensen & Phillips (2000: s 7). 

Diskursbegreppet såsom Bergström& Boréus (2005: s 305) presenterar det omfattas av någon 

typ av social praktik som har med språkanvändning i något speciellt sammanhang. Sociala 

praktiker är sätt som interagerande människor gör saker på, som handlingsmönster, vanor och 

konventioner. Dessa kan vara mer eller mindre regelstyrda. Diskursanalys är ett studium av 

olika samhällsfenomen där språket står i fokus, vilket i denna studie är interaktion i bloggar. 

Språket återger inte verkligheten direkt och på ett enkelt sätt utan bidrar snarare till att forma 

den menar Bergström& Boréus (2005: s 305) 

 

Enligt Bergström & Boréus (2005) delas diskursanalys in i tre huvudinriktningar. Den 

kontinentala eller franska som oftast associeras med Michel Foucault och en anglosaxiska 

som kan sammanlänkas med Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Den tredje är den kritiska 

diskursanalysen, vilken associeras med Norman Fairclough enligt Bergström& Boréus (2005: 

s 308). Det gemensamma dragen inom huvudinriktningarna är att diskursen bidrar till att 

skapa den sociala världen menar Jörgensen & Philips (2000: s 13). 

 

En diskursanalys är inte enbart metoder för analys av data utan omfattas av en teoretisk och 

metodisk helhet, vilket Jörgensen & Philips (2000) benämner som en paketlösning. Teori och 

metod är sammanlänkande och man behöver därför utgå från de grundläggande filosofiska 

premisserna när det exempelvis gäller språk och identitet för att ha möjlighet att tillämpa 

diskursanalysen som metod i empiriska undersökningar. Vidare menar Jörgensen & Philips 

(2000: s 10) att det är möjligt att kombinera olika diskursanalytiska perspektiv, eftersom olika 

former av perspektiv skapar bredare insikt och förståelse inom ett område. För att kombinera 

olika diskursanalytiska perspektiv är förutsättningen att de passar inom samma teoretiska ram 

och inte krockar med varandra. 

 

Börjesson & Palmblad (2007: s 17) menar att i en diskursanalys behöver man inte göra 

skillnad angående sanningshalten mellan exempelvis statlig offentlig utredning och 

veckopress, då detta inte anses viktigt eller intressant. Det väsentliga är att båda typerna av 

material säger något om verkligheten och hur den är konstruerad. Texterna och bilderna finns 

i verkligheten samtidigt som de föreställer verklighet. Diskursanalyser ställer material på lika 

nivåer och representationsmönster oberoende av vilken social status som en text har. Detta 

gör det möjligt att urskilja diskursiva mönster i både Socialstyrelsens rapport om Flickor som 

skär sig samt bloggar skrivna av självskadande ungdomar, vilket inte gör bloggarna mindre 

sanna eller säger mindre om verkligheten bara för att de inte är skrivna av experter.  

 

Michel Foucault (1926-1984) är föregångare inom diskursanalysen, både genom att utveckla 

teori och begrepp och genom flertalet empiriska undersökningar. Foucault har blivit en gestalt 

som man förhåller sig till inom de flesta diskursanalytiska riktningar menar Jörgensen & 

Philips (2000: s19). 

 

Diskurs definieras enligt Foucault som ett regelsystem, vilket legitimerar vissa kunskaper men 

inte andra och som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet (Bergström & 

Boréus, 2005: s 309).  

 

Foucault kan sägas utgå från den socialkonstruktionistiska premissen, vilken står för att 

kunskap inte bara är en avspegling av verkligheten. Sanningen är en diskursiv konstruktion 
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och olika kunskapsregimer anger vad som är sant och vad som är falskt. Foucaults avsikt är 

att synliggöra strukturen i de olika kunskapsregimerna, vilket omfattas av regler för vad som 

kan sägas och vad som är helt otänkbart samt regler för vad som betraktas som sant och falskt 

(Jörgensen & Philips 2000: s 19). 

 

Foucault definierar genealogiska angreppssättet, vilket lär oss att se det vi vet på ett nytt sätt. 

Forskaren letar efter hur olika grenar i olika sammanhang överförs till flera olika diskurser 

inom ett bredare område, ett diskursivt fält. Till det genealogiska angreppssättet brukar syftet 

kopplas till att undersöka diskursers möjlighets villkor. Hur det kommer sig att ett visst 

fenomen problematiseras och görs till studieobjekt för olika vetenskaper, vilket resulterar i 

olika sociala praktiker eller institutionella lösningar (se Bergström & Boréus 2005). 

 

I det genealogiska angreppssättet fokuserar Foucault på makt. Makten är lika lite som 

diskursen något som tillhör bestämda agenter, som exempelvis bestämda individer, staten 

eller bestämda grupper med bestämda intressen. Makt utövas av vissa agenter men subjektet 

är inte en passiv mottagare. Makten är spridd över olika sociala praktiker och ska främst ses 

som produktiv inte enbart förtryckande. Makten konstituerar diskurser, kunskap, kropp, 

subjektiviteter och kan ses som ett produktivt nätverk som genomsyrar hela samhällskroppen 

menar Jörgensen & Philips (2000: s 20). Makt är alltid förbunden med kunskap, då dessa 

förutsätter varandra. 

 

För min studie är Foucault relevant då han utgår från ett tydligt maktperspektiv. Då han menar 

att makten är spridd över olika sociala praktiker, kan jag direkt koppla detta till mina 

informanter och hur de utövar makt, det vill säga att de inte enbart är passiva mottagare utan 

producerar texter i bloggarna som experter på sitt område, det vill säga som självskadare. 

Makt är även intressant ur aspekten kunskap och makt, då man kan fråga sig vem som har 

makt över vad i samhället. Kunskap kan ses på olika sätt när de gäller sociala praktiker, då 

kunskap konstitueras genom diskurser vilket medför att sanningen finns i varje diskurs, vilka 

skapas genom makt.  

 

7.1 Begrepp för analys 

 
De begrepp jag använder mig av i min analys är väsentliga för att hitta fram till och kunna 

analysera bloggarna. För min studie använder jag mig av utestängningsmekanismer för att 

hitta just de informanter jag söker, det vill säga bloggare som skriver om självskadebeteende.  

 

Foucault menar att när diskurser skapas, leder det till att människor kontrolleras, vilket sker 

genom utestängningsmekanismer. Makt utvecklas i relation mellan människor och innebär 

begränsningar för vissa och möjligheter för andra. Det kan handla om när något blir förbjudet, 

definieras som sjukt eller inte sjukt, är tradition eller inte tradition, vad som ses som rätt och 

fel hävdar Bergström & Boréus (2005: s 311). 

 

Foucault påstår att det är omöjligt att nå fram till sanningen, då man aldrig kan tala från en 

position utanför diskurserna. Sanningseffekter skapas inom diskurser som varken är sanna 

eller falska menar Jörgensen & Philips (2000: s 21). Med detta i åtanke bör jag vara medveten 

om svårigheten att finna den egentliga sanningen i min undersökning angående talet om 

kropp, ärr och sår. Det som denna undersökning bygger på är att se vilka diskurser som 

används när informanterna konstruerar sina identiteter genom att skriva i bloggen. 
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7.3 Analytiskt tillvägagångssätt  

 

Analysen syftar till att utröna mönster i och identifiera olika diskurser som cirkulerar kring 

kroppen som jag finner vara relevanta för min studie och varva dessa med utdrag från 

bloggarna. Sedan kommer jag även att kommentera diskurserna i relation till tidigare 

forskning och till studiens teoretiska perspektiv. 

 

Jag kommer att utgå från följande analysfrågor: 

 Hur konstruerar författarna till bloggarna sina identiteter? 

 Hur används bloggen som ett kroppsprojekt? 

 Hur används andra som inte skadar sig själva som resurser i konstruerandet av 

identiteten? 

 

    

.  
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8. Resultat och analys 
 

Gemensamt för informanterna är att de alla, sex till antalet, har en egen blogg, där de 

beskriver livet som självskadare eller före detta självskadare. Alla sex är från Sverige och 

skriver på svenska, språket de använder är väldigt talspråkligt och de verkar inte direkt bry sig 

om fel i vare sig form eller stavning. Det är budskapen gällande ett självskadebeteende som är 

huvudämnet för informanterna när de skriver i sin blogg. Signifikativt för samtliga bloggar är 

att det endast är tjejer som skriver om sitt självskadebeteende. När informanterna skriver om 

självskadebeteende framkommer det att de objekt som används syftar till att rispa eller skära i 

huden. En del är aktiva idag, men tidsaspekten är varierande och vissa har inte gjort nya 

inlägg på ett tag. I resultatredovisningen är bloggarna döpta Blogg 1 till 6 i varje diskurs. Den 

röda tråden genom diskurserna är konstruerandet av identitet genom bloggen. Diskurserna är 

kropp, ärr, sår, skära, ångest, motstånd och hjälp.  

 

8.1 Kroppsdiskurs 

 

Kroppen som diskurs är central för studien och återfinns i fyra bloggar. Sammanlagt 

återkommer ordet kropp 23 gånger, vilket ger ett snitt på nästan sex gånger per bloggutdrag. 

Detta mönster i språket visar hur kroppen framträder som central för konstituerandet av 

identiteten hos självskadaren i bloggen. Ordet kropp ges flera olika innebörder. Det finns en 

direkt koppling mellan kroppen och det inre måendet i konstruerandet av identiteten. Kroppen 

kopplas samman med självskadebeteendet i samtliga bloggar. För det första används ordet 

kropp för att beskriva det inre måendet. Det sker i alla bloggar, men på lite olika sätt. I blogg 

1 uttrycks detta så här:   

 

Jag vet att vassa föremål egentligen bara stänger in ångesten i min kropp.  

 

I blogg 2 beskriver informanten sitt inre lidande i relation till kroppen på ett lite annorlunda 

sätt. Här är inte skärverktyget i centrum, utan informanten talar mer utifrån sitt 

känslotillstånd. 

 

Jag blir hel när jag gör min kropp trasig. 

 

Vidare beskrivs kroppen i blogg 2 nästan som om att skada den är en läkeprocess, där 

innebörden blir att självskadebeteendet leder till något bättre. I blogg 3 och 4 beskrivs 

kroppen än mer konkret gällande den läkande effekten vid ett självskadebeteende, där båda 

använder mer medicinska termer som till exempel endorfiner och antikroppar. I följande citat 

kan man se ett mönster där beteendet normaliseras genom att använda medicinska termer. I 

konstruerandet av sin identitet är det inte socialt accepterat av andra utanför denna sociala 

praktik att utföra självskadebeteende, men i denna diskurs framträder det som något naturligt.  

 

När man skär sig så utlöser kroppen sitt eget ”lugnande” dvs lugnande hormoner. 

 

Vid skada bidrar endorfinerna till att vävnaderna slappnar av så att alla nödvändiga 

antikroppar kan bege sig till den drabbade kroppsdelen för att läka. 

 

Av dessa fyra bloggar kan man se att i blogg 1 beskrivs självskadebeteendet som negativt 

laddad, medan i blogg 2 till 4 uttrycker sig alla i mer positiva termer kring handlingarna och 

betonar att de mår bättre av att skära sig. Sårade och ärrade kroppar konstitueras som både 
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vackra och motbjudande vilket skapar ambivalenta subjektspositioner med kroppen som 

verktyg.  

 

I blogg 4 går informanten ett steg längre för att beskriva känslan inför sin egen kropp. Då 

övriga bloggare stannar vid det inre, kan man läsa vad informanten även tycker om sin kropp 

till det yttre. 

 

Jag avskydde mig själv, äcklades av min kropp.  

 

Hand i hand med kroppsdiskursen går ångestdiskursen. Dessa skulle mycket väl kunna 

separeras, men man kan lika gärna betrakta det som en direkt koppling till kroppsdiskursen. 

Gemensamt för informanterna är att de använder sina kroppar för att ge uttryck för sin ångest. 

De beskriver detta som att informanterna egentligen inte vill skada sig själva, men genom att 

de mår dåligt, blir kroppen en viktig faktor i kampen mot ångesten. Forskningen visar att den 

typiska självskadaren är en kvinna, samt att handlingen utförs för att lätta sin ångest menar 

Ståhl (2007). När informanterna lever upp till denna bild blir det ett sätt att i alla fall 

konstruera någon slags identitet genom att använda kroppen som resurs.  

 

I blogg 1 kan man läsa följande: 

 

Ångesten skakar i min kropp, 

Jag har ingen aning om vart den kommer ifrån eller varför jag fått sådan ångest just nu. De 

enda jag vet är att jag vill få den att sluta. 

 

I blogg 1 ligger fokus på att få ångesten att försvinna. Samma mönster återkommer i blogg 2 

där informanten på ett liknande sätt beskriver sin ångest genom sin kropp. 

 

Jag vill känna ångesten rinna ut ur min kropp ihop med blodet. 

 

Även här kan man utröna en önskan att bli kvitt ångesten, men skillnaden är att i blogg 2 

ligger fokus på att skära sig för att bli av med ångesten. I blogg 4 används ångest för att 

beskriva varför man eventuellt skär sig. Informanten använder alltså ångesten som en orsak 

till ett självskadebeteende. 

 

Endorfiner har en lugnande verkan på kroppen och det är därför suget ofta uppstår i 

stressade situationer eller situationer där man har mycket ångest. 

 

I diskursen om kroppen, med ångest inbakat i kroppsdiskuren, ser man tydliga mönster i 

språket när det gäller hur informanterna konstruerar sin identitet genom bloggen, 

Informanterna lever upp till bilden som självskadare för att få den hjälp som utformats av 

vården, det vill säga att genom utförliga beskrivningar av orsakerna till självskadebeteende 

och i detta fall ångest som huvudsympton, är de berättigade till hjälp. Genom blogginläggen 

återges identiteternas situationella karaktär, då kommunikationen på bloggarna gör det möjligt 

att använda sig av andra identifikationer än vad de anser vara möjligt i den fysiska världen. 

Informanterna vågar visa sig svaga och sårbara och behöver inte uppvisa en fasad, vilket 

oftare sker i den fysiska världen. 
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8.2 Ärrdiskursen 

 
När det gäller ärrdiskursen måste man ta i beaktning att även sår kan ingå i denna diskurs. 

Dessa ord, ärr och sår, är väldigt ofta förknippade till varandra. I denna diskurs är således 

ärrdiskursen den primära, men sårdiskursen kan nystas in i diskursen om ärr. I denna diskurs 

är alla sex- bloggar en del av. Ordet ärr används 39 gånger, vilket ger ett snitt på nästan sju 

gånger per blogginlägg. Till att börja med finns det informanter som tydligt uttrycker att ärr 

och sår har blivit en del av deras identitet.  

 

I blogg 1 beskriver informanten sina ärr som en betydande del av sin identitet. 

 

Utan mina ärr och öppna sår är jag inte Jennifer. ärr och sår är en del av mej, kommer alltid 

att vara. Man brukar ju säga ”ärrad för livet” och ja, det är man ju. 

 

På ett liknande sätt konstruerar informanten i blogg 4 sin identitet genom att normalisera och 

likställa ärren med något man är född med.  

 

Mina ärr är en del av mig precis som mina fräknar är. 

 

När det gäller de båda bloggarna kan man se hur språket har konstruerat deras identitet genom 

de sociala sammanhang som bloggforumet inbjuder. I båda fallen är identiteterna inte 

medfödda, det vill säga biologiska, utan de har skapats genom sår, ärr och bloggen. Båda 

accepterar sina sår som en del av sin identitet, då de framställer ärren som en självklar del av 

sin personlighet och som närmast biologiska. 

 

Alla sex informanter beskriver även sina ärr genom att använda fysiska termer och begrepp, 

det vill säga de beskriver hur ärren ser ut eller att de är synliga. Med andra ord kan man se två 

underteman i just ärren i fysisk mening. Om man ser till beskrivandet av ärren återges det med 

beskrivande adjektiv. 

 

Så nu har jag ett jätte tjock lila ärr på armen. 

 

Då skär man sig djupare och har ofta stora buckliga ärr. 

 

Jag har även straffat mig själv genom att det kommer att bli ett fult ärr. 

 

Utifrån hur flera av informanterna beskriver sina ärr mynnar detta ut i hur man ska dölja sina 

ärr. Detta sker på olika sätt, men syftet är detsamma, att de vill bli accepterade trots sina ärr på 

kroppen.  

 

I blogg 4 ger informanten sin syn på detta. 

 

Många frågar hur man ska göra för att dölja sina ärr. Jag upplever att ju mer jag tänker på 

mina ärr desto mer tänker andra på dem. Visst mina ärr missar man oftast inte. Ja, till och 

med stirrat på mina ärr. Men om man ändå vill dölja sina ärr så här under sommaren å kan 

man använda tunna ljusa tröjor/klänningar. Det kan ibland vara nog med bara lite 

halvtransparent tyg för att ta uppmärksamheten från ärren och ge lite skydd. 
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I citatet konstituerar sig informanten som att denne vill bli accepterad av omgivningen, men 

för att bli uppfattad i sin identitet som självskadare bevisar informanten att denne även 

behöver dölja sina ärr, då omgivningen generellt inte accepterar beteendet.  

 

I blogg 3 går informanten ett steg längre genom att inte acceptera andras syn på denne.  

 

Jag har självklart dolt mina sår ALLTID, men nu är jag endast har ärr och är skadefri så 

tycker jag fan att folk ska acceptera mig som jag är. Har jag ärr så har jag ärr, varför ska 

just jag få gå i tjocktröja för jag har några löjliga ärr. 

 

I båda inläggen kan man skönja ett vi mot dem-perspektiv och detta är viktigt för 

konstruerandet av identiteten. Identitetens skapande genom gränsdragning sker här genom att 

informanterna i sina blogginlägg motsätter sig de andra, det vill säga människor utanför 

bloggen, vilka inte delar självskadarnas förståelse av beteendet. 

 

Motsatt till de fysiska ärren beskrivs även ärr i termer av inre smärta. I dessa beskrivningar 

framkommer tydligt hur informanterna beskriver sitt inre mående genom ärren på kroppen 

utifrån ett sjukdomsideal som tillhör identiteten som självskadare. I blogg 2 skriver 

informanten: 

 

Ärren jag har på min kropp är bara minimala i jämförelse med de jag har i min själ. Ärren på 

min kropp är bara effekten av hur dåligt jag mår och har mått. 

 

Som tidigare sagt går ärr och sår in i varandra. I bloggarna nämns oftast sår i samma mening 

som ärr, men inte lika frekvent. I fyra av bloggarna nämns ordet sår elva gånger, vilket ger ett 

snitt på nästan tre gånger per inlägg. I konstruerandet av sin identitet som självskadare måste 

informanterna hela tiden ta hänsyn till omgivningens syn på självskadebeteendet, det vill 

säga, att det är moraliskt fel att förstöra sin kropp, men för att uppfattas som en äkta 

självskadare så normalisera informanterna sitt beteende, vilket är ett led i konstruerandet av 

sin identitet. Det kan man se i blogg 5. 

 

Jag blev aldrig nöjd förr när jag skar mig. Aldrig tillräckligt djupt och brett. Nu är jag stolt. 

Jag skäms över att erkänna detta. Jag ångrar det jag gjort något oerhört. Men det hindrar 

visst inte min hjärna från att vara nöjd över såret. 

 

I blogg 4 ser man hur informanten visar upp resultatet av dennes självskadebeteende. Tjejen i 

detta fall, visar upp sina sårade kropp för en manlig bekant/pojkvän. I mönstret som urskiljs 

kan man identifiera hur hon använder sin kropp i ett reflexivt projekt, då kroppen måste 

erkännas, presenteras och visas upp. Detta är en del av ett kroppsprojekt, vilket individen 

etablerar genom individuella val som ingår i att skapa jaget. 

 

Jag hade skurit mig från topp till tå, benen, armarna, brösten och till och med ryggen var 

fulla med sår. Tror inte han hade väntat sig det. 

 

I flera av bloggarna ses såret som ett objekt och informanterna beskriver såret som något man 

kan sköta om och vårda. Det är ett tecken på att man ger såret en identitet och inte med såret i 

sig själv att göra. I blogg 3 kan man läsa följande: 

 

Ett sår som man kan tvätta, plåstra om och se läka. Det är en smärta som man kan förstå. 
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8.3 Skärdiskursen 

 
Ordet skära återfinns i fem bloggar och skrivs 51 gånger, vilket ger ett snitt på över tio gånger 

per blogg. Till sin form innehåller diskursen flera olika teorier angående konstruerandet av 

identitet. I några av bloggarna ger sig informanterna ut för att vara experter på området, det 

vill säga att informanterna positionerar sig till den identitet som passar i den självskadande 

kontexten. I och med detta har informanten rättigheter och skyldigheter som är förknippat 

med dennes position.  Detta sker bland annat i blogg 2. 

 

Jag vill inte att ni ska skära er! Jag vet att jag gör det och då säger folk att jag inte kan säga 

att man ska göra det men det är just det jag kan. Så snälla ni. Skär er inte. 

 

Liksom i sårdiskursen återkommer det ambivalenta subjektspositioneringen i skärdiskursen. 

Informanten i blogg 1 uttrycker här att denne njuter av att se blodet rinna från skärsåret, 

samtidigt som hon skriver att det är motbjudande. Detta är en viktig del i att uppfattas som en 

äkta självskadare. 

 

Skar enda ner till fettvävnaden, vilken gjorde mej jätte ledsen, pga av att det inte slutade 

blöda, det bara rann och rann.. usch. men samtidigt gillar jag det, lika mycket som jag hatar 

det. 

 

Den självskadande identiteten skapas genom att kontrasteras mot och definieras mot något 

annat. Gränsdragningen mellan självskadare mot icke-självskadare är en viktig del i 

konstruerandet av sin identitet. Detta sker gärna mot vuxna och särskilt mot psykiatrin, eller 

vuxna med liknande professioner. Detta mönster visas i blogg 4. 

 

Jag gick hos kuratorn en gång i veckan och honom kunde jag verkligen lita på. En gång när 

jag mådde riktigt dåligt och skulle bli inlagd satt jag och t.o.m och skar mig inför honom. 

 

Ett undertema i skärdiskursen skulle kunna vara motståndsdiskursen. I tre av bloggarna sker 

detta fenomen. I motståndsdiskursen beskriver informanterna beteendet som fel och att de inte 

vill att andra ska göra samma sak mot sina kroppar som de själv har gjort, då skade- 

handlingarna resulterar i ett livslångt lidande som de inte önskar andra ska utsätta sina 

kroppar för. I blogg 3 skriver informanten kring detta. 

 

Jag vet att många har frågat mig om hur man slutar skära sig, och även varför man gör det. 

Det enda man kan göra är att bara sluta. Släng allt vasst skit och bestäm dig. 

 

Ett liknande exempel angående motståndsdiskursen kan identifieras i blogg 5 där informanten 

försvarar sig mot en förälder och anklagar denne för att vara triggande. Samtidigt som 

informanten får försvara sig så uttrycker denne att andra självskadare som läser bloggen blir 

hjälpta av att känna igen sig i informantens texter. Genom författarens egen framställning av 

sin identitet får denne stöd och acceptans av andra självskadare, men samtidigt positionerar 

sig informanten mot, i detta fall, vuxenvärlden. Detta är en betydande komponent i skapandet 

av identiteten. 

 

Jag blir sur när jag fick ett mejl från en föräldrar som tjatar och anklagar mig för att hennes 

dotter har blivit uppmuntrad till ett självskadebeteende efter min blogg. Något har du missat 

som inte ser hur hon mår, för ingen skär sig för skojs skulle, och speciellt inte för hon läser en 

blogg? Sen visst, man kan trigga varandra, men det finns saker som är värre i min blogg. Jag 



26 

 

skär mig inte nu, jag skriver inga tips om hur man skär sig eller tar livet av sig. Mitt budskap 

har aldrig vart att man ska skada sig. Visst jag kanske visar mina ärr på bilder ibland och 

skriver hur jag mådde, men det är för folk undrar, och de flesta i den situationen blir lättade 

av att känna igen sig i mina texter. Sen flera har sagt att jag hjälpt dom massor genom min 

blogg och främst mina tips. 

 

Ett tydligt mönster man kan säga framträder i bloggarna är viljan att hjälpa andra att sluta 

skada sig själva, detta kan man kanske beskriva som en sorts hjälpdiskurs. Vidare finner man 

att människor utanför diskursen, vilka inte är självskadare, snarare tror att bloggarna är 

triggande. Detta står i kontrast med informanternas syn på innehållet i bloggarna, då de menar 

att det finns mycket värre saker. Om man tar dessa bloggars innehåll gällande hur folk ser på 

självskadare in i skolans värld skapas ett dilemma för de vuxna då de kanske inte kan hantera 

situationer kring att skada sin kropp på ett bra sätt. Då beteendet kan vara ett rop på hjälp är 

det av stor betydelse att de vuxna i skolan tar rätt beslut kring både agerande när de möter 

självksdare, men även i diskussioner och arbetssätt kring beteendet med alla elever. 
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9. Diskussion 
 

Den här studien har syftat till att beskriva hur självskadadande ungdomar konstruerar sin 

identitet genom att blogga. Mina frågeställningar som jag hoppas besvara var följande: Hur 

konstituerar sig unga bloggare till självskadare?, Vilka diskurser skapas i bloggarna?, och 

Hur skapar diskurserna makt och hur fördelas makten genom de olika aktörerna?. I analys- 

och resultatdelen har jag hittat och analyserat ett antal diskurser vars mönster påtagligt visat 

sig. I den delen av studien har informanternas konstruerande av sin identitet utforskats genom 

de olika diskurserna, vilka jag funnit genom diskursanalys. I analys- och resultatdelen har 

dessa tagits upp och utvecklats en del och det får ses som en fingervisning om vad som bland 

annat kommer att utvecklas i diskussionsdelen, då jag även kommer att fokusera på Foucaults 

maktbegrepp såsom utestängningsmekanismer och sanningseffekter. Bloggarna, vilka utgör 

det empiriska materialet, är begränsat till sitt antal, vilket gör att det kan vara svårt att 

fastställa mönster som är representativt för gruppen självskadare. Att det är så få informanter 

har inte med tid, geografi eller med för smalt eftersökningsfält att göra, utan det var dessa som 

var aktiva när studien påbörjades. Det är svårt att veta om man skulle finna samma mönster i 

det empiriska materialet om det hade varit större till antal och över längre tid. Men det troliga 

är att man skulle få fram liknande resultat eftersom informanterna påverkas av den värld de 

lever i. En intressant forskningsstudie skulle kunna vara att jämföra ett land i Västeuropa med 

något land med en annan kultur, eller se hur tillgängligheten till Internet i olika delar av 

världen eventuellt påverkar ungdomar till att självskada sig och öppet skriva om detta.        

 

9.1 Relation till tidigare forskning 

 

I bloggarna framkommer det tydligt att kroppen är ett verktyg för konstruerandet av 

självskadeidentiteten. Det framkommer genom att kroppen är ett framträdande mönster i 

informanternas bloggar. I flertalet av blogginläggen sammankopplas informanternas känslor, 

som oftast visas i ångest, med hur de skadar sig själva genom att till exempel skära eller rispa 

sig själva. Här kan man se att informanterna försöker kanalisera sitt inre känslotillstånd 

genom skadandet av kroppen. Samtidigt i bloggarna kan man se att informanterna pratar om 

självskadebeteende i medicinska termer som om det vore naturligt och utifrån ett normalt 

beteende. Parallellt med att de normaliserar sitt beteende, så uttrycker informanterna att 

självskadehandlingarna gör dem hela inombords, det vill säga att de gör sina handlingar till 

positiva upplevelser där skärandet kan ha en läkande effekt av insidan, men för människor 

som inte skadar sig är detta ett irrationellt och negativt beteende. Detta mönster stämmer väl 

överens med Franzéns och Gottzéns (2011) artikel om hur unga kvinnor och män på virtuella 

mötesplatser konstruerar sig själva som självskadare. I studien identifieras två framträdande 

diskurser, den normaliserande och patologiska diskursen. När informanterna i denna studie 

normaliserar och skriver om beteendet som ett symptom på psykiskt lidande stämmer det väl 

överens med Franzéns och Gottzéns (2011) resultat. I deras studie förhåller sig deras 

informanter på samma sätt mellan två diskurser, det vill säga att beteendet betraktas både som 

normalt och patologiskt, och detta skapar ambivalenta subjektspositioner då självskadaren 

konstitueras som både svag och stark. I min studie urskiljs just den ambivalenta 

subjektspositionen genom att det vackra och det motbjudande länkas samman hos flera av 

informanterna. Detta är även ett mönster på en utestängningsmekanism där bloggarnas sociala 

praktik stämmer väl överens inom gruppen med, medan de positionerar sig mot andra som 

inte skadar sig. Här kan man då se att det egentligen skapas två olika diskurser, skärarnas och 

allmänhetens. 
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I Ståhls studie (2007) framkommer det att forskning har skapat en idealtypisk bild av 

ungdomar som utför självskadebeteende som vit, psykisk labil och skör tonårstjej. Bilden som 

skapats används som ett viktigt element för ungdomar som skadar sig själva i sin 

identitetsbildning som en identitetsprocess. Detta identitets- och sjukdomsideal blir då 

självuppfyllande. I min studie visar detta sig i bloggarna då informanterna uteslutande är unga 

tjejer och uttrycker sig i form typiska sjukdomsmarkörer som är förknippade med att man är 

psykisk labil såsom ångest, skörhet och dåligt mående. Vidare framkommer det i min studie 

hur de vill att ångesten ska försvinna ur deras kroppar, vilket kan ses som förknippat med den 

idealtypiska bilden i Ståhls (2007) studie. Vidare nämner Ståhl (2007) att forskningen har 

skapat en feminin diskurs kring självskadare där enbart vissa symptom är giltiga såsom ung 

vit kvinna. Killar blir därför ej upptäckta eftersom de exkluderas i forskningen. Han menar 

även att maskulinitet och femininitet är förknippat med uppfattningar kring beteenden. Min 

studie faller väl ut med detta, då jag endast funnit och använt mig av bloggar skrivna av unga 

tjejer.  

 

En intressant aspekt av min studie är hur informanterna gärna skyltar med sina ärrade kroppar 

genom både text och bild. Det beskriver såren och ärren i mer eller mindre beskrivande termer 

och går till och med så långt till att tekniskt beskriva hur såren eller ärren kan uppstå och se 

ut. Det intressanta med detta är att det kan jämföras med dagens trend att tatuera sina kroppar, 

samt att forma sina kroppar genom att träna eller att följa en viss diet. I dessa exempel är det 

kroppen som är det centrala för att konstruera en identitet. Detta sätt att ha sin kropp i centrum 

för att till exempel forma eller smycka sin kropp för att i syfte visa upp den, eller passa in i en 

viss grupp, eller i ett kamratgäng, kan likställas med självskadarens kroppsprojekt. För att 

kroppsprojektet ska godtas av omgivningen bör det vara socialt accepterat, såsom framför allt 

träning har blivit. Hand i hand med människors olika kroppsprojekt kan jag tycka att det finns 

samband med att vi idag inte längre har lika starka gemensamma band till exempelvis religion 

eller klass. Förr hade kyrkan en mer framträdande roll, vilket kunde ge svar på existentiella 

frågor vilka var allmängiltiga. I dagens mer individualistiska syn på samhälle blir det upp till 

individen själv att skapa sig en plats i samhället. Just detta fenomen beskriver Öhman (2007) i 

sin avhandling Kropp och makt i rörelse. Hon menar att kroppen blir ett medel för att forma 

en självidentitet, vilket i sin tur får betydelse för självförverkligandet. Individuella 

kroppsprojekt ses därför som viktiga aspekter av konstruerandet av självidentiteten. Kroppens 

framträdande i vardagliga sammanhang är centrala i självets reflexiva projekt. Individens 

kroppsprojekt etableras genom individuella val vilket är en del i arbetet med att skapa sig 

själv. För att kroppen slutligen ska bli ett reflexivt projekt måste den erkännas, presenteras 

och visas upp. I min studie stämmer det väl att i informanterna sociala praktik bekräftas 

kroppsprojektet genom att få erkännande inför sina läsare, genom att de presenterar sig själva 

och sitt beteende, samt att detta visas upp i detaljerade beskrivningar i form av ord och bild. 

 

Johansson (2011) skriver i sin artikel om hur menings- och identitetsskapande kring 

självskadande formas på internet. Hennes undersökning visar bland annat att identitet skapas 

genom gränsdragning och forumgemenskapen definieras i motsatts till världen utanför 

internet. Hon menar att självskadarna delar en inifrånförståelse på forumplatserna, på vilka 

skribenterna tydliggör sin gemenskap. Gränsdragning sker gentemot alla som inte skadar sig 

själva och inte mår dåligt, vilket utgör en sorts fond, där vuxna främst har funktionen som 

fond. Min studie bekräftar detta då informanterna tipsar sina läsare om olika sätt att dölja sina 

ärr. Enligt informanterna bör ärren döljas genom att klä sig på ett visst sätt, men i inläggen 

finns en arg underton kring just klädtemat. Denna arga underton riktar sig mot omgivningen 

som anses ska acceptera informanternas kroppar såsom de ser ut, det vill säga de som inte 

skadar sig själva. Här kan man tydligt se hur gränsdragning sker gentemot världen utanför 
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internet. En annan aspekt av inifrånförståelsen på bloggarna är att flertalet av informanterna 

känner sig anklagade av exempelvis andras föräldrar att vara triggande, det vill säga att 

uppmuntra andra att självskada. Att informanterna skulle vara triggande, stämmer inte alls 

överens i deras egen gemenskap, då informanterna i stället uttrycker en stark vilja till att 

hjälpa andra till att inte skada sig själva. I denna kontext kan man prata om sanningseffekter, 

vilket skapas inom diskurser där man utanför diskurserna egentligen inte kan tala om sant 

eller falsk. Problemet när människor utanför diskursen anklagar självskadarna för att trigga i 

detta fall ligger i att de ena parten, de som anklagar, inte återfinns i diskursen, därav kan de 

heller tala om en allmän sanning.  

 

9.2 Relation till teoretiska perspektiv  

 

Genom mitt teoretiska perspektiv har jag kunnat studera hur informanterna använder sig av 

språket som en viktig del i sitt identitetskonstruerande, något som växt lavinartat genom 

sociala medier. Social interaktion och speciellt språket är av stort intresse för 

socialkonstruktionismen. Sanningen varierar dock historiskt och kulturellt, vilket kan förstås 

som vårt tillfälliga accepterade sätt att förstå världen. Detta är ingen objektiv sanning utan en 

produkt av densamme, det vill säga en social process och interaktion mellan olika aktörer 

(Burr 2003). I dagens samhälle sker mycket av interaktionen mellan människor och grupper 

genom sociala medier, vilket både kan vara en styrka och en svaghet. Det positiva kan vara att 

information kan nå ut snabbt och att många kan bli engagerade i aktuella händelser i stället för 

att bara sitta hemma och diskutera med sin närmsta omgivning. Detta skedde till exempel då 

aktionsgruppen Linje 17 engagerade nästan 20 000 personer för att manifestera mot rasism i 

stockholmsförorten Kärrtorp. En annan sida av myntet kan sägas ske i de bloggar jag studerat, 

då informanterna snarare når ut i ett destruktivt och icke socialt accepterat beteende. Jag anser 

att det kanske inte går att endast se negativt på informanternas konstruerande av sin identitet 

genom bloggen, då de faktiskt skapar sig ett sammanhang som de kanske inte finner i den 

fysiska världen. Detta gör bloggen och sociala medier till ett ambivalent forum för oss 

medborgare, där det kan vara lika positivt som negativt. Informationen som cirkulerar på 

internet kan sägas skapa sanningar genom vad som skrivs. Med det menar jag att om 

tillräckligt många människor accepterar ett visst påstående så blir de en sann produkt och inte 

en objektiv sanning. Det som slår mig är att källkritiken läggs på individen själv att hitta 

trovärdiga källor, vilket kan få stora konsekvenser eftersom just källkritiskt tänkande bottnar i 

utbildning och kunskap. Därför anser jag att det kan vara en fara i detta, då det blir lättare att 

forma andras identiteter med sin egna sanningar eftersom många idag saknar ett sammanhang 

i sin tillvaro. 

 

Connell (2009) skriver att flertalet forskare har skrivit om identitet som något man måste 

genomföra som en uppgift för att träda in i vuxenlivet, då alla borde ha en identitet. Connell 

motsätter sig detta då vissa identiteter är motbjudande, som till exempel rasistiska skinheads. 

Konsekvensen av detta blir att personligheten svetsas samman till en enhet då man motsätter 

sig inre mångfald och öppenhet, vilket kan leda till att motsätta sig förändringar. Som jag ser 

det har mina informanter konstruerat en viss form av identitet. Men som Connell resonerar är 

informanternas identitet destruktiv och i mångas ögon säkert motbjudande och skrämmande. I 

samhället uppmuntras vi att tillägna oss någon form av identitet, i detta fall blir det 

informanternas självskadebeteende. I bloggforumen blir identiteten så fastslagen, vilket kan 

resultera i ett beroende av att självskada sig, vilken är svår att frångå. Jag anser att i 

informanternas sociala praktik är de trygga och får stöd av andra, vilket kan leda till 

svårigheter att anta en annan, mer konstruktiv identitet. Informanterna, vilka alla är unga tjejer 
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på väg in i vuxenlivet, verkar söka någon sorts form av identitet i sina bloggar, även om den 

till viss del är destruktiv. 

 

Informanterna i de bloggar som jag har undersökt uttrycker sig ha en rättighet att uttala sig om 

självskadebeteende i syfte att få andra att sluta självskada. Samtidigt möts informanterna av 

motstånd från omgivningen som inte skadar sig, då blogginläggen anses stötande och 

motbjudande. Vidare uttrycker informanterna att trots att de har slutat skada sig själva och 

endast har ärr kvar som troligtvis finns kvar för livet, finns det en önskan att accepteras som 

man är. Det blir dock svårt att tvätta bort identiteten då motståndet från omgivningen är stort, 

vilket bidrar till att identiteten är kontingent, det vill säga att det är omgivningen som 

tillskriver identiteten hos människan. När människan skapar andras identiteter kanske det 

stämmer med vad forskningen säger, det vill säga att identiteterna skapas efter mer socialt 

tillskrivna identiteter i stället för att se individers inre karaktär. Detta kan beskrivas som 

subtila sammanflätningar av olika trådar utifrån till exempel ålder, kön eller klass, vilket 

bidrar till att producera uppbyggnaden av identiteten. I min studie märks detta väl, då 

informanterna får sina identiteter tillskrivna utifrån tydliga sjukdomssymptom som tillhör 

självskadaren. Informanterna i studien försöker sig att motsätta sig självskadeidentiteten, men 

detta tycks svårt då kropparna är märkta av ärr. I och med detta hamnar informanterna i den 

subjektsposition som tillhör den här identiteten. Detta mönster märks då informanterna 

uttrycker både rättigheter och skyldigheter i att uttrycka sig i bloggarna om sitt 

självskadebeteende, som stöttande medsyster. 

 

Burr (2003) nämner att identiteten kan vara framställningen som en individ gör av sig själv 

inför andra och att det krävs stöttning eller acceptans genom andra individer som stödjer dess 

självnarrativ. Detta stämmer väl överens med flertalet av min informanter, då bloggen 

fungerar som en arena att visa upp sig själv genom text och bild för att därefter få läsare som 

känner igen sig själva i informanterna berättelser, vilket således blir berättelser som passar in i 

en given social kontext. Detta är en viktig del i konstruerandet av identiteten. 

 

Kroppen använder informanterna som verktyg för att kanalisera sina känslor och på så sätt 

konstruera sina identiteter i bloggarna, samtidigt så är det informanterna själva som utgör 

självskadehandlingen. Detta skapar ett socialt förkroppsligande, det vill säga att en individ 

eller en grupp skapar sociala praktiker och är en förutsättning för att det utvecklas nya sociala 

praktiker där andra självskadare kan vara verksamma. I min studie är det intressant eftersom 

både tiden och historien påverkar dessa sociala praktiker. Som det är nu ligger kanske 

självskadebeteende i tiden, då fokus ligger på kropp och utseende. Även om detta fokus har 

kulminerat de senaste åren så har den funnits ganska länge, men det kan förändras över tid. 

Jag kan tänka mig om det skulle bli någon global katastrof, eller ett stort krig så skulle andra 

värden spela in och vara viktiga, som till exempel överlevnad och skaffa föda. 

 

Slutningen kan man kanske säga att trots att det bara är tjejer i min studie, vilket i och för sig 

stämmer väl överens med forskningen som säger att vi föds in i en social ordning (Connell 

2009), finns det säkert killar som har ett liknande skadebeteende och jag tror att det kommer 

att visa sig mer framöver eftersom även män börjar röra sig i den feminina sociala praktiken 

med hälsa och kropp respektive kost och skönhet. 
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10 Konklusion - Makt och skola 
 

Informanterna i bloggarna sitter på mycket kunskap kring sitt självskadebeteende som visas 

genom att de kan beskriva hur de mår och vad de gör i både psykologiska och medicinska 

termer. Jag upplever att detta inte är något ovanligt att ungdomar med en psykisk ohälsa har 

en väldig kunskap kring beteendets symptom och orsaker. En parallell med självskadare är 

unga som lider av ätstörningar, vilka ofta verkar ha en otrolig kunskap kring kost och träning 

för att optimera sin viktminskning. Själv har jag hört folk prata om att träna si och så mycket 

när man till exempel har ätit onyttigt. I och med informanterna har kunskap besitter de en 

sorts makt som de delar med varandra. I informanternas sammansvetsade social praktik bidrar 

detta starkt till att konstruera och förstå sina identiteter i relation till läsarna, vilka stödjer 

deras berättelser. I mötet med vården kan en konflikt ske gällande självskadares identitet och 

symptombild, då de möter utbildade vuxna som de kan uppleva som motståndare i förhållande 

till sin identitet. Då kunskap är makt betyder det att vården alltid har den egentliga makten 

över patienten, i detta fall självskadaren, men för att kunna tränga igenom 

självskadaridentiteten måste ett förtroende byggas upp. Det kanske mest problematiska är att 

det finns ett stort mörkertal kring ungdomar som självskadar sig, då beteendet är belagt med 

skuld och skam, vilket så klart bidrar till att både vården och självskadarna blir på något sätt 

maktlösa eftersom det inte ens uppstår ett möte mellan vård och patient. I min studie kan man 

säga att informanterna är resurser för andra, vilket medför att de producerar en viss kunskap 

för att hjälpa och inte för att trigga andra till att börja eller fortsätta självskada sig. På så sätt 

ha informanterna en sorts makt i att försöka hjälpa andra, en roll som vården egentligen bör 

ha. Detta kan vara väldigt viktigt för det stora mörkertalet som inte bearbetar sina handlingar i 

kommunikativt syfte, men resonemanget kan vara tvetydligt då det ändå kan resultera till 

epidemisk karaktär.  

 

Vem har då egentligen makten? Jag ställer en retorisk fråga för att utveckla mitt resonemang 

kring maktperspektivet gällande ungdomar som självskadar sig. I grund och botten är det 

väldigt svårt för ungdomarna att hjälpa varandra, det är upp till vuxna att finnas där och kunna 

härbärgera ungdomarnas ärr, sår och ångest. Att lägga ansvaret enbart på hemmen vore 

förödande då både kärleken kan vara blind, samt att ungdomar kommer från spritt skilda hem 

där förutsättningar att hantera psykisk ohälsa så klart varierar stort. Jag anser att skolan som 

institution kan bidra till mycket, då det gäller att handskas med ungdomar som självskadar 

sig. Problemet, som inte borde vara ett problem, är att skolan både saknar kunskap och 

ekonomi för att hjälpa. När jag menar att skolan saknar kunskap syftar jag till att all vuxen 

personal både måste våga ”ta” i problemet, liksom vid mobbing. Här kan man se att 

okunskapen bidrar till att många vuxna i skolan väljer att blunda, eller inte anse sig ha tid eller 

kunskap för att hjälpa ungdomar, då organisationerna blir mer och mer slimmade och många 

vuxna i skolan lider av stress. Jag anser att frågan måste börjas tas på allvar genom att det tas 

upp i lärarutbildningen, men framför allt att det ska finnas tydliga arbetsplaner på skolorna 

samt att man från kommun och stat ser till att det satsas mer på ungdomars psykiska hälsa, 

liksom en satsning kring matte eller läsning, på grund av låga PISA-resultat. För mig hänger 

en trygg och välmående elev ihop med goda studieresultat. 
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