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Abstract 

Mälardalens Högskola 

Institutionen för hälsa vård och välfärd  

C-uppsats, Vårterminen 2009 

Titel:  Absolut sjukdom- Diskursanalys av bloggar om självskadebeteende 

Författare:  Camilla Hultgren & Frida Furéh 

Nyckelord: Självskadebeteende, diskursanalys, Internet, blogg 

Denna studie är en diskursanalys av bloggar. Bloggarna är skrivna av unga tjejer med ett 

aktivt självskadebeteende. Vi har studerat sex bloggar där vi valt att läsa inläggen från en sex-

månadersperiod, och kriteriet var att tjejerna skulle vara aktiva både i sitt bloggande samt i sitt 

självskadebeteende.  

Syftet var att se hur bloggförfattarna själva beskriver fenomenet självskadebeteende i sina 

bloggar på Internet. Frågorna vi arbetade efter är hur bloggarna ser ut? Vilka begrepp är 

vanligt förekommande? Vilka makttendenser kan ses? Vilka subjekttyper finns i bloggarna?  

Vi fann att vanliga begrepp i bloggarna är ångest, trötthet och andra negativt laddade ord så 

som värdelös och misslyckad. Genom dessa begrepp framställs diskursen som en absolut 

sjukdom av psykisk karaktär. 

Den makt vi fann i bloggarna kom både från själva ”sjukdomen” men också från 

omgivningen, då i form av föräldrar/pojkvänner och socialen/ psykvården. De subjekttyper vi 

upptäckte i bloggarna är äcklig/värdelös, sjuk, självkritisk och irrationell.  

Vi har sammanfattat dessa subjekttyper till en övergripande, nämligen den ”självhatande 

tjejen”. Vi kan i dagenssamhälle se denna självhatande tjej på flera ställen, då det idag ställs 

mycket höga krav på kvinnor. Dessa krav är svåra att nå upp till och kan skapa känslan av 

misslyckande, den känslan växer sig större, till ett självhat.  
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1. Inledning 

Vår uppsats fokuserar på unga tjejer med självskadebeteende, som har valt att lägga ut sina liv 

på Internet genom bloggar. Unga tjejer har ofta svårt att sortera sina känslor och tankar, vilket 

vi tror kan leda till självskadebeteende. Ämnet självskadebeteende är allt oftare uppe i 

medierna för diskussion. Att ämnet belyses i media visar på att det finns ett samhälleligt 

intresse. Idag anser vi som studenter att självskadebeteende inte enbart handlar om att de unga 

tjejerna mår dåligt utan att det är större än så. Vi upplever att det blivit ett samhällsproblem då 

tjejer tar efter varandra och använder Internet som inspirationskälla till ett destruktivt 

beteende. 

Med självskadebeteende syftar vi till avsiktligt skadande av den egna kroppen, men utan 

självmordsavsikter. En specifik diskussion som varit aktuell i media rör Berny Pålssons 

böcker; Vingklippt ängel och Känn pulsen slå.1 2 Berny är en av många tjejer som i tidig ålder 

uttryckt självdestruktivt beteende genom att skära och bränna sig på kroppen. För att bearbeta 

detta har hon skrivit dessa två böcker, som beskriver hennes kamp mot rakbladen. Katia 

Wagner menar i sin artikel tjejer som hatar sig själva, att fenomenet självskadebeteende 

”smittar”, genom att man pratar om det och lyfter fram det i media och litteratur. Ungdomarna 

tar efter beteendet och börjar själva skära sig.3 Berny har nästan blivit som en idol för många 

tjejer, de köar för att få hennes autograf och vill ofta krama och känna på henne. De uttrycker 

även kärlek till henne.4 I artikeln nämns även att Berny och hennes vänner pratar och umgås 

över Internet, där även en del av dem lärt känna varandra.   

Internet är möjliggörande för att skapa kontakter,5 exempelvis genom bloggar (som en dagbok 

på Internet) och forum (diskussionsarena på Internet). Internets framväxt kommer som en 

följd av globaliseringen. Det finns möjlighet att socialisera med människor från hela världen.  

Anledningen till att vi valde att göra en diskursanalys om just bloggar är för att det på senare 

tid har exploderat. Med uppsatsen vill vi få veta hur de unga tjejerna som skär sig själva 

uttrycker sig och tänker kring sina problem. Vi vill finna de diskurser de själva är med och 

skapar. För att finna dessa diskurser har vi valt att använda oss av bloggar. Diskurs är ett 

                                                 
1 Berny Pålsson, Vingklippt ängel, 2004  
2 Berny Pålsson, Känn pulsen slå, 2008 
3 Katia Wagner, Tjejer som hatar sig själva, 2005  
4 Katia Wagner, Tjejer som hatar sig själva, 2005, sid. 3 
5 Peter Dahlgren, Internet, medier och kommunikation, 2002, sid. 23 
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viktigt begrepp inom sociologin och det är även inom detta begrepp vi ska finna våra teorier. 

Teorierna kommer att växa fram under arbetets gång med hjälp av metoden. 

2. Bakgrund 

Här nedan beskriver vi bakgrunderna till våra huvudområden. Detta för att skapa en större 

förståelse om ämnet innan vi går in i analysen. 

2.1 Självskadebeteende 

Självskadebeteende är inte något nytt fenomen. Tecken på självskadebeteende har man kunnat 

se sedan långt tillbaka i tiden. I nya testamentet finns citat som visar på detta, det handlar om 

när Jesus möter en man som är besatt av en oren ande. Denna man sargar sig själv med stenar 

och skriker uppe bland bergen. ”Han kom från en av gravkamrarna där han hade sitt tillhåll 

och inte ens med en kedja kunde man längre binda honom. Han hade nämligen många gånger 

blivit bunden med fotbojor och kedjor, men han hade slitit itu kedjorna och brutit sönder 

fotbojorna och ingen kunde längre få bukt med honom. Ständigt, natt och dag, höll han på 

med att ropa och slå sig själv med stenar bland gravarna och på bergen.” 6 

I framförallt kristendomen, men även andra religiösa samfund, har man använt 

självmisshandel för att fördjupa sin kontakt med Gud. Armando Favazza, som vi förstått är 

stor inom ämnet, är en amerikansk psykiatriker och forskare, har flertalet exempel som tyder 

på det. En 46-årig kvinna skar av sig sin tunga efter att hon, enligt henne själv, fått ett 

meddelande från Gud. En 26-årig man slet ut sina ögon med händerna efter att Gud talat till 

honom.7 Det behöver däremot inte ha med religion att göra, utan kan även vara kulturellt 

betingat. Exempel på detta skulle kunna vara afrikanska traditioner där man amputerar en del 

av fingret för att visa på giftermål och förlovning.8 Även om detta inte är så vanligt i vårt 

samhälle så förekommer det i vissa kulturer runtom i världen. 

I det västerländska samhället är det psykiska självskadandet vanligast. Socialstyrelsens 

rapport ”Vad vet vi om tjejer som skär sig”, tar upp fall från långt tillbaka i tiden, ett redan 

från 1700-talet där en ung tjej beskrivs bita sig själv samt svälja knappnålar och porslin. 

Precis som då är det idag svårt för omgivningen att förstå och provocerande att se människor 

                                                 
6 Nya Testamentet sid 44, Markus evangelium kap 5 vers 4-6 
7 Armando R. Favazza, Bodies under siege, 1996, sida 26ff 
8 Armando R. Favazza, Bodies under siege, 1996, sida 132ff 
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skada sig själva.9 Med andra ord är det även i vårt svenska samhälle ett fenomen som funnits 

sedan långt tillbaka i tiden. 

Självskadebeteende är komplext och innebär att man på ett medvetet sätt skadar sig själv utan 

att ha självmordsavsikter, det är mer som en överlevnadsstrategi. Beteendet är socialt 

oacceptabelt, vilket kan leda till att statistik blir opålitlig då det är ett tabubelagt ämne.10 Även 

socialstyrelsen menar på att det inte finns någon tillförlitlig statistik om ämnet, men i den 

statistik som finns kan man ana en ökning bland ungdomar. 11 I USA visar statistiken på att 

mellan 5-10% av befolkningen någon gång i livet impulsivt skadar sig själva.12 Svensk 

statistik visar på att förekomsten av avsiktlig självskada är vanligare bland tjejer än killar. 

Barnsäkerhetsdelegationen kom med sin undersökning fram till att 2,5 tjejer per 1000 och 1 

pojke per tusen har blivit vårdad på sjukhus under år 2000, till följd av självskadande.13 

Socialstyrelsen menar i sin rapport att en orsak till att det är vanligare bland tjejer än killar är 

den press de utsätts för under tonårsperioden, i och med omgivningens reaktioner på deras 

kroppsliga utveckling.14 

I regel skadar tjejer sig enbart ytligt men det finns alltid en risk att senor och muskler tar 

skada. I väldigt sällsynta fall har dödsfall förekommit då individen av misstag skurit av en 

pulsåder.15 Fler exempel på skador skulle kunna vara näthinneavlossning och hjärnskakning, 

som följd av att upprepade gånger slagit huvudet i väggen. Även skamkänslor kan vara en 

följd av självskadebeteende då värmen leder till att de går lättklädda, vilket blottar ärren. Ett 

annat led i skamkänslan är att de väljer att isolerar sig från omgivningen.16  

När vi har läst in oss på ämnet har vi märkt att många författare refererar till Armando 

Favazzas böcker och artiklar, vilka fungerar som riktlinjer och ses som standardverk av 

många av de författare vi har läst. Av denna anledning har vi valt att studera hans verk 

närmare där vi fann hans gruppering av självskadebeteende.17 

                                                 
9 Socialstyrelsen, Vad vet vi om tjejers om skär sig, 2004, sid. 9 
10 Per Straarup Søndergaard, När livet gör ont, 2008, sid. 28 
11 Socialstyrelsen, Vad vet vi om tjejer som skär sig, 2004, sid. 34 
12 Göran Rydén & Per Wallroth, Mentalisering, 2008, sid 203 
13 Socialstyrelsen, Vad vet vi om tjejer som skär sig, 2004, sid. 20 
14 Socialstyrelsen, Vad vet vi om tjejer som skär sig, 2004, sid 9 
15 Per Straarup Søndergaard, När livet gör ont, 2008, sid. 30ff 
16 Armando Favazza, Richard Rosenthal, Diagnostic issues in self-mutulation, 1993, sid 130-140 
17 Simeon, D & Favazza, A.R. Self injurious behaviours, 2001, Sid. 1-30  
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 Stereotypt självskadande förekommer i första hand hos utvecklingsstörda, men även i 

en del neurologiska sjukdomar. Beteendet är ihållande och upprepande och kan 

uttrycka sig genom att dunka huvudet i väggen. 

 Grovt självskadande är det författaren menar är den farligaste men även den mest 

ovanliga. Extrema handlingar så som att sticka ut ögonen eller skära av sig en 

kroppsdel görs, under psykotiska och/eller drogpåverkade tillstånd. 

 Tvångsmässigt självskadande är ett omedvetet handlande, så som att plocka hårstrån 

från sig själv. Beteendet upprepas många gånger varje dag. 

 Impulsivt självskadande sker i regel utan eftertanke, men kan även vara planerad. Det 

kan även vara uppbyggt som en ceremoni eller ritual.  

Vår studie är inriktad på denna punkt.   

Självskadande skänker lättnad, dock är denna lättnad endast kortvarig vilket leder till att 

många som skadar sig fastnar i beteendet. Effekten blir som en drog som upptar hela ens 

person. Ärren får en stor betydelse och kan även inge trygghet genom att  individen får en 

känsla av att vara unik.18 

2.1.1 Begreppsbestämning 

Den definition på självskadebeteende vi syftar till i denna uppsats är; skära, bränna och slå, 

med andra ord ”avsiktlig förstörelse eller förändring av den egna kroppsvävnaden utan 

medveten självmordsavsikt”.19 Skadeverkan från självskadebeteendet skall vara direkta, därav 

utesluts t.ex. missbruk och ätstörningar. Tatuering och piercing räknas inte heller som 

självskadebeteende då det inte är socialt oacceptabelt, vilket är ett av kriterierna för 

självskadebeteende.20  En vanlig missuppfattning är att självskadebeteende är ett tecken på 

självmordsförsök eller manipulering av omgivningen, Rydén och Wallroth anser dock att 

detta inte stämmer. Självskadebeteende enligt dem är istället en form av överlevnadsstrategi, 

ett sätt att bli av med känslor som inte går att hantera. Även Favazza är inne på samma tanke, 

att självskadande är skillnaden mellan liv och död. Han menar att det handlar om en form av 

självhjälp för att orka fortsätta leva. Ofta handlar det om ett val mellan att antingen skära sig 

                                                 
18 Görel K Näslund, Borderline personlighetsstörning, 2005, sid 117 
19 Armando R. Favazza, Bodies under siege, 1996 
20 Per Straarup Søndergaard, När livet gör ont, 2008, sid. 29 
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eller ta sitt liv. Det är ett sätt att hantera och göra sig av med obehagliga känslor som de inte 

orkar leva med. 21 

2.1.2 Varför skada sig? 

Orsakerna till varför en ung tjej skadar sig kan vara olika, men det kan bl.a. bero på någon 

form av trauma från barndomen, exempelvis i form av sexuella övergrepp eller psykisk/fysisk 

misshandel.22 Det är 7-8% av alla kvinnor i Sverige som någon gång under sitt liv utsatts för 

sexuella övergrepp. När det rör barn under 15 år görs det mellan 1-2 polisanmälningar per år 

gällande misstanke om sexuellt övergrepp. Av dessa är hälften inom familjen. Värt att tänka 

på är att många övergrepp aldrig anmäls.23 En annan orsak kan vara bristande förmåga att 

hantera och uttrycka sina känslor. Detta är något man lär sig av sina föräldrar redan som liten, 

om föräldrarna misslyckas att ge sina barn denna förmåga kan självskadebeteende uppstå 

senare i livet.24 Ytterligare en orsak till att fastna i självskadebeteende är att kroppen vid 

fysisk smärta utsöndrar endorfiner som ger en ruskänsla, en känsla som liknar den man får av 

morfin.25  

Självskadandet är ett försök till självmedicinering, de som skär sig söker en känsla av 

kontroll. Att skada sig själv lindrar ångest och inre smärta, och ger lättnad vid intensiv vrede 

och snabbt växlande känslor. För många har även blodet en stor betydelse, de fascineras av att 

se blodet rinna och de finns även de som tycker att blodet är vackert. Näslund beskriver i sin 

bok att många av de som skär sig får en tillfredsställelse av att se blodet, och att en fjärdedel 

av kvinnorna smakar på blodet.26 

Det kan även vara en form av självbestraffning mot den egna kroppen för att lindra skam och 

skuldkänsla. Många av tjejerna har ett stort självhat till sig själva och den egna kroppen.27 

Pressen tonåringar utsätts för i samband med den kroppsliga utvecklingsfas de befinner sig i 

kan vara oerhört påfrestande. De har svårt att sortera sina känslor och tankar samt att sätta ord 

på upplevelser de är med om. De har ofta en längtan efter uppmärksamhet, tröst och 

                                                 
21 Göran Rydén & Per Wallroth, Mentalisering, 2008, sid 205 
22 Göran Rydén & Per Wallroth, Mentalisering, 2008, sid 207 
23 Per Straarup Søndergaard, När livet gör ont, 2008, sid. 43 
24 Per Straarup Søndergaard, När livet gör ont, 2008, sid. 33-34 
25 Per Straarup Søndergaard, När livet gör ont, 2008, sid. 34 
26 Görel K Näslund, Borderline personlighetsstörning, 2005, sid 111ff 
27 Göran Rydén & Per Wallroth, Mentalisering, 2008, sid 209 
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bekräftelse som är starkare än den smärta självdestruktiviteten ger. För några av tjejerna blir 

självskadandet ett identitetsskapande.28 

2.1.3 Behandling 

I dagsläget finns det inte någon specifik behandling som visat sig ge tillfredsställande resultat. 

Man har prövat flertalet varianter, såsom psykoterapi, psykoneurokirurgi, elchocker, hypnos 

och medicinering (bl.a. antidepressiva, litium, bensodiazepiner). Det mest effektiva har visat 

sig vara någon form av psykologkontakt. Kognitiv terapi och Dialektisk beteendeterapi är 

terapiformer som går ut på att patienten lär sig tänka på ett nytt sätt. Ett problem inom vården 

är att patienter som skadar sig själva ofta blir väldigt missförstådda av personalen då 

självmisshandel är något skrämmande som personalen ofta känner sig hjälplösa inför.29 

2.2 Internet 

I mitten på 90-talet slog Internet igenom bland allmänheten genom att tekniken blev 

tillgänglig. Det var även då det skapades en lättanvänd webbläsare.30 Internet är enormt stort 

med en uppsjö av användningsområden. Exempel på användningsområden är: Ta del av 

information, debattera, e-post, blogga och chatta.  Internet är tillgängligt för alla då det i stort 

sätt i varje hem finns en dator. Internet gör det möjligt att på ett lätt sätt skapa kontakter med 

människor från hela världen, och på så sätt utgör Internet ett kulturellt verktyg.31 Rent 

juridiskt kan det bli komplicerat då en svensk webbsida kan finnas på en server i Senegal. 

Systemet växer ständigt och informationsflödet ökar. I och med utvecklingen blev det enkelt 

att köpa ett domännamn och hyra webbhotell, vilket behövs för att kunna skapa egna 

hemsidor. I dagsläget kan alla som önskar starta en egen hemsida. Som en följd av detta finns 

det så många webbsidor att vi behöver hjälp med sökmotorer för att finna det vi är ute efter. 

Utvecklingen går oerhört snabbt och vi kan räkna med att allt blir snabbare såväl som billigare 

med tiden. Vi kan till och med använda Internet från vår mobiltelefon med hjälp av GPRS och 

3G. Utvecklingen kan även ha negativa konsekvenser såsom elektroniska brott, virusspridning 

och oönskad e-post.32 

                                                 
28 Socialstyrelsen, Vad vet vi om tjejer som skär sig, 2004, sid. 15 
29 Görel K Näslund, Borderline personlighetsstörning, 2005, sid 117-119 
30 Hans Erlandsson, Barn, unga och Internet, 2006, sid 18 
31 Peter Dahlgren, Internet, medier och kommunikation, 2002, sid. 63 
32 Hans Erlandsson, Barn, unga och Internet, 2006, sid 18-19 



Mälardalenshögskola  Camilla Hultgren 
HVV, Missbrukarvårdsprogrammet  830830-0188 
C-uppsats, 15 Hp  Frida Furéh 
Sociologi 61-90, vt08  821214-1942 
 

11 
 

2.2.1 Bloggar 

Bloggar fick sitt genombrott under mitten av 90-talet med en topp kring år 2000. Anledningen 

till att kulmen kom först då var att det skapades speciella gränssnitt som inte kräver några 

förkunskaper. Grundidén för en blogg är ”en ofta uppdaterad webbplats vars startsida 

karakteriseras av förekomsten av ett antal daterade texter arrangerade i omvänd kronologisk 

ordning så att det senast skrivna kommer först.”33 

2001 blomstrade det upp ett intresse kring bloggar, både bland allmänheten och i media. Detta 

skedde i samband med terroristattackerna mot World Trade center, då många bloggar dök upp 

från ingenstans och bidrog med värdefull information om händelsen.34  

Det finns vissa drag som existerar i de flesta bloggar, som att varje blogg har en titel och även 

ofta en undertitel. För att inte bloggarnas startsidor ska bli så stora visas endast de senaste 

inläggen. Varje inlägg har en tidsangivelse och via en almanacka kan man nå de äldre 

inläggen. Man kan kommentera bloggar, om användaren godkänner det, samt läsa 

kommentarer som lämnats. Möjlighet finns för bloggaren att kategorisera inläggen med hjälp 

av ämnesord, vilket inte används av alla.35  

Att starta en blogg är väldigt enkelt och det finns flerta webbaserade gratistjänster att vända 

sig till. Dessa gratistjänster innehåller de flesta av de funktioner som bloggaren vill åt.36 

2.2.2 Tradition av bekännelse 

Bekännelse är en ritual man funnit i det västerländska samhället sedan medeltiden. Man ser 

det som något som skall frambringa sanning. Ett exempel på bekännelse är bikten som blev en 

tradition på 1200-talet. Bikten som tradition kom till för att bekännelsen skulle få en central 

roll i samhället.  

Ordet erkännande har bytt mening. Från början syftade detta till att erkänna en person värde, 

identitet och ställning, medan det idag handlar om att erkänna sina handlingar och tankar. 

Foucault beskriver detta som att ”människan i västerlandet har blivit ett bekännelsedjur” 37. 

Antingen bekänner man eller så tvingas man att bekänna, eftersom bekännelsen finns i alla 

delar av vår värld, t.ex. inom rättsväsendet, familjerelationer och läkarvetenskapen.  

Bekännelsen har alltid varit det allmänna mönstret som styr ursprunget av allt sant tal om 

                                                 
33 Lars Våge, Erik Stattin & Gunnar Nygren, Bloggtider, 2005, sida 9 
34 Lars Våge, Erik Stattin & Gunnar Nygren, Bloggtider, 2005, sida 16-17 
35 Lars Våge, Erik Stattin & Gunnar Nygren, Bloggtider, 2005, sida 26-29 
36 Lars Våge, Erik Stattin & Gunnar Nygren, Bloggtider, 2005, sida 44 
37 Michel Foucault, Sexualitetens historia, Band 1, 2004, sid. 77 



Mälardalenshögskola  Camilla Hultgren 
HVV, Missbrukarvårdsprogrammet  830830-0188 
C-uppsats, 15 Hp  Frida Furéh 
Sociologi 61-90, vt08  821214-1942 
 

12 
 

individen.38 Bekännelsen har blivit så vanlig att vi inte längre reflekterar över den som en 

tvingande-makt, utan vi uppfattar det snarare som att sanningen inom oss inte vill annat än att 

komma fram. Vi uppfattar i dagens samhälle bekännelsen som frigörande, det är makten som 

tvingar till oss till tystnad, sanningen hör inte ihop med makten utan med friheten.39  

Bekännelsen är en ritual som utförs i ett maktförhållande, där det är det talande subjektet som 

faller samman med utsagans ämne. Med maktförhållande menar Foucault att man inte 

bekänner utan en närvaro av någon instans som kräver bekännelse. En instans som dömer 

straffar och förlåter.  Bekännelsens utsagor skapar alltid en inre förändring hos de som uttalar 

den. Den kan både rena, oskyldigförklara och befria individen.40  

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att urskilja hur bloggförfattarna själva beskriver fenomenet 

självskadebeteende på Internet.  

 Hur ser bloggarna ut rent utseendemässigt? 

 Vilka begrepp och uttryck förekommer vanligen i bloggarna? 

 Vilka maktutövningar kan vi se i bloggarna?  

 Hur beskriver de sitt självskadebeteende i bloggarna?  

 Vilka subjekttyper finner vi i bloggarna? 

4. Teori 

Vi har valt att redovisa fyra olika sociologiska teorier som vi funnit relevanta för vår studie. 

Dessa är diskursanalys, utestängningsprincipen, maktteori, subjekt – i ett identitetsskapande. 

Nedan redovisas teorier utförligt. Teorierna kommer även finnas med i vår slutgiltiga analys 

där vi binder ihop dem med vår studie.  

4.1 Diskursanalys 

Diskursanalysen har på senare tid fått en stor utbredning inom samhällsvetenskapen, detta kan 

ses som en reaktion på ett tidigare allt för materialistiskt fokus, man uppfattar med andra ord 

inte att idéer speglar den materialistiska verkligheten. Istället är idéerna beroende av ett språk, 

                                                 
38 Michel Foucault, Sexualitetens historia, Band 1, 2004, sid. 75-80 
39 Michel Foucault, Sexualitetens historia, Band 1, 2004, sid. 77 
40 Michel Foucault, Sexualitetens historia, Band 1, 2004, sid. 79 
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vilket i sin tur organiserar den sociala verkligheten. Diskursanalys fokuserar i huvudsak på 

diskursiva relationer, som mer är former av språkliga uttryck, än relationer mellan grupper. 

Det har med andra ord sin fokus på studium av samhällsfenomen där språket är 

huvudstenen.41  

Man ser på diskursanalysen som en vetenskaps- och samhällsteori, och teorin finner det som 

karakteriserar sociala relationer och dess språk.42 Med diskursanalys upptäcker man hur 

sociala identiteter rekonstrueras. Dessa identiteter är inte bestående utan är i ständig 

förändring.  Det finns de diskursanalytiker som menar att diskursanalysen utgår från de 

oberäkneliga identiteternas splittrande subjekt. I huvudsak sker en identitetsformation genom 

diskursen och på så vis skapas en länk mellan diskurs och handlingsutrymme.43 Diskursanalys 

består av ett flertal dimensioner, det vill säga inte enbart av textanalys. Man måste därför även 

inkludera sociala praktiker i analysen. Frontfiguren bakom diskursanalys är än idag Foucault. 

Diskursbegreppet enligt honom definieras som ”hela den praktik som frambringar en viss typ 

av yttrande”.44 Foucault beskriver även att diskursanalysen inte betonar motsättningarna utan 

fokuserar på det sammanhållna och gemensamma, således det som binder ihop diskursen och 

håller den samman, det som är gemensamt inom diskursen. När man väl berör motsättningar 

handlar det om relationer som finns mellan olika diskurser. Det är förändringen som är central 

inte motsättningen. 45  

4.1.1 Utestängningsprocedurer  

Utestängningsmekanismer, det som diskursen inte tillåter att man tar upp, är något som 

Foucault menar skapas genom ett antal procedurer, genom vilka diskursen kontrolleras. Ett 

exempel på detta är när något blir tabubelagt, och då definieras som sjukt.46  

Dessa procedurer är enligt Foucault, för det första, förbudet. Det finns olika tabubelagda 

ämnen, såsom självskadebeteende, som det helt enkelt är förbjudet att tala om. Man talar inte 

om det, man talar inte om vad som helst, och det är inte alla som får prata om allt. 

Tabubelagda ämnen, olika ritualer, människans begränsning att prata: Detta visar ett spel 

mellan tre olika förbud, som skapar en föränderlig mur. Alla dessa förbud som finns i 

samhället hindrar oss och sätter gränser för hur vi får uttrycka oss och handla. Dock är dessa 
                                                 
41 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, 2005, sid. 305 
42 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, 2005, sid. 306 
43 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, 2005, sid. 327 
44 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, 2005, sid. 309 
45 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, 2005, sid. 312 
46 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, 2005, sid. 311 
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förbud föränderliga och inte bestående för alltid, exempelvis är det idag inom skolan tabu att 

tala om att man skadar sig, men detta kan komma att ändras.47   

För det andra har samhället ytterligare en utestängningsprincip som inte är ett förbud, utan 

handlar istället om en uppdelning och ett förkastande. Det Foucault syftar till är motsättningen 

mellan förnuft och vansinne. Förnuftet är således de kognitiva delarna i en människas psyke 

som ger upphov till tankar. Vansinne kan beskrivas som en störning i psyket, man saknar 

förmågan till förnuft. Redan tidigt i historien kan man urskilja att det är dårens diskurs som är 

den som inte fått spela fritt. Dåren kan vi likställa med en självdestruktiv person. Vad dåren 

än säger är det ingen som lyssnar eller ens låtsas lyssna, och de få som trots allt lyssnat har 

inte trott på dårens tal. Under vissa tidsperioder har dåren istället fått en annan roll, en roll 

som bland annat är att han upphöjts till skyarna. Människor har trott på hans tal och på hans 

förmågor som att till exempel kunna se in i framtiden.48  

För det tredje motsättningen mellan det sanna och det falska. Likt de andra 

utestängningsprocedurerna är det institutionella stödet som viljan till sanning förlitar sig på. 

Att urskilja vad som är sant eller falskt är inte alltid möjligt på en viss nivå inom diskursen.  

Istället kan man fråga sig vilken viljan till sanningen verkligen är och har varit, eller istället 

titta på vilken uppdelning som i allmänhet påverkar vår önskan till utökad kunskap. Om vi gör 

detta börjar något som liknar en utestängningsprocedurer visar sig.49  

4.1.2 Maktteorier  

Foucault kallar makttemat för maktanalytisk, det är alltså inte frågan om en teori eller ett 

kartläggande, utan istället är det ett förberedande steg som lägger grunden för analysen. Han 

fokuserar sitt maktbegrepp till de vardagliga delarna av samhället, alltså en makt på mikro-

nivå. Denna makt har utvecklats åt två håll.50 Ett håll är den disciplinära makten, den så 

kallande ”dresserande” makten, ”den lägger inte krafterna med bojor för att minska dem; den 

strävar efter att binda dem för att på samma gång föröka att utnyttja dem”.51  Med detta 

menar han att individerna är både föremål och verktyg på samma gång. Foucault beskriver 

den som en blygsam och försiktigt makt, inte en illvillig makt, den förlitar sig inte heller på 

sin övermakt. Den använder sig av oansenliga metoder, han tror att det är dessa metoder som 

                                                 
47 Michel Foucault, Diskursens ordning, 1993, sid. 7ff 
48 Michel Foucault, Diskursens ordning, 1993, sid. 8ff 
49 Michel Foucault, Diskursens ordning, 1993, sid. 10ff 
50 Per Månson, Moderna samhällsteorier, 2004, sid. 359ff 
51 Michel Foucault, Övervakning och straff, 2003, sid. 171 
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till slut kommer att genomsyra även de storslagna maktformerna.52 Dock har makten även 

utvecklats i en annan riktning nämligen, den suveräna makten som kommer från den 

reglerande politiken mot befolkningen som en helhet. Den här makttypen handlar om att ta 

över hela individens liv från början till slut, att utövar sin makt med hjälp av kontroll, 

administrativa tekniker och med metoder för normalisering. För att slå sig fri från denna typ 

av makt måste man bli kvitt gamla föreställningar om att makten skall ligga hos statens 

rättsliga sfär. Vi kan då inte se sociala institutioner som system för att tygla människor.53   

Foucault menar att makten är liktydig med en elementär kraft, med andra ord har den 

kapacitet att verka, påverka och förändra. Maktrelationer är aldrig okomplicerade projektioner 

av förhållanden, till exempel genom relationer mellan män och kvinnor, relationer inom 

institutioner eller inom familjen. Dessa relationer är således inte projektioner av statens makt 

utan möjliggör enbart för statens existens och funktion.54  

Enligt Foucault finns det även en länk mellan makt och kunskap inom diskurs. Kunskap och 

vetskap är ett medel för att kunna utöva disciplinering på massan. Med kunskap menar 

Foucault etablerad kunskap, vilken är drivmedlet för de ovan beskrivna 

utestängningsprocedurerna. 55  

Enligt Foucault är det således inte ett subjekt som utövar makt, och makten är inte heller 

riktad mot ett visst subjekt.  

4.2 Subjekt - i ett identitetsskapande 

Foucault menar att makt, sanning, praktiker och människors plats i de historiska gestalterna är 

intimt sammanflätade. I och med detta stöper Foucault om hela sitt livsverk kring ämnet 

subjekt. Begreppet subjekt har enligt Foucault flera olika innebörder, var av en betydelse är 

ett handlande subjekt. Subjektet är diskursens effekt och framställs diskursivt. Dock är det 

viktigaste att subjektet underkastas en given maktordning.  Han har försökt skapa en teori 

kring hur människor görs till subjekt i vår kultur. Han skapade tre former av ”subjektifiering” 

och genom dessa omvandlas människor till subjekt.56 För det första genom att ersätta en 

filosofisk subjektuppfattningen med en lingvistisk sådan. Han lägger fokus på vad han kallar 

”författarfunktionen” eller ”objektiveringen av det talande subjektet”. Med andra ord 

                                                 
52 Michel Foucault, Övervakning och straff, 2003, sid. 171 
53 Michel Foucault, Sexualitetens historia, 2004, sid 137ff 
54 Michel Foucault, Sexualitetens historia, 2004, sid 103ff 
55 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, 2005, sid. 331 
56 David Howarth, Diskurs, 2007, sid. 93 



Mälardalenshögskola  Camilla Hultgren 
HVV, Missbrukarvårdsprogrammet  830830-0188 
C-uppsats, 15 Hp  Frida Furéh 
Sociologi 61-90, vt08  821214-1942 
 

16 
 

framhäver han de diskursiva villkor som gör kunskap möjlig; subjekt handlar om mer än ett 

sätt att tala inom en specifik diskurs.  

För det andra talar Foucault om ”avskiljningspraktiker” där ett subjekt skiljer sig antingen 

inom sig självt eller från andra. Det han syftar på är de sociala och politiska processer som 

avskiljer ytterligheterna, såsom sjuka/friska och brottslingar/de goda.  

För det tredje intresserar han sig för hur subjektet på ett aktivt sätt konstituerar sig genom 

jagets praktiker. Människan skapar sitt subjekt genom bland annat insikt, självbehärskning 

och överträdelse.57  

Jaget och subjektivitet ger grund till Foucault’s mest påverkande framställning av förhållandet 

mellan dominans, diskurs och frihet. Med dominans menar han att den förbinder sig till ett 

kontrollsystem som minskar subjektets frihet, och sätter gränser för en social struktur.58  

Utgångspunkten för diskursanalysens subjektuppfattning är att subjektet skapas i diskurser. 

Foucault menar att subjektet är decentrerat, eller med andra ord att det inte är sin egen grund. 

Det är viktigt att poängtera att dessa subjekt gäller denna diskurs, inom andra diskurser kan 

människor ha andra subjekttyper.59  

Inom kvalitativ forskning brukar man tala om individer, dock talar man inom diskursanalysen 

om subjektpositioner, detta för att tydliggöra skillnaden mellan olika perspektiv. Genom att 

använda begreppet subjektpositioner hamnar fokus på den plats eller de möjligheter som gör 

att man kan uttala sig inom en viss diskurs. Med andra ord skapar diskurser i viss mån sina 

egna subjekt. På grund av att det samtidigt och parallellt förekommer olika diskurser kan en 

människa ha en mängd olika subjektpositioner på en och samma gång. Olika egenskaper är 

relevanta i skilda sammanhang och ger individen rätt och möjlighet att uttala sig.60   

Rent praktiskt får det påverkan i analysarbetet i en diskursanalys, då man utgår från de i 

utsagorna givna subjektpositionerna. Det är i diskursteorin viktigt att undersöka vilka 

subjekttyper som blir möjliga i respektive diskurs.61  

När man skapar en identitet antingen åt sig själv eller någon annan innebär det att man talar 

om vad man ”inte” är för något, vad identiteten ställer sig emot. När man har en inneboende 

identitet distanserar man sig från andra, det handlar i grunden om ett kontrasttänkande. Med 

hjälp av denna kontrastering skapas identiteter som missbrukare, självskadare och hemlösa, 
                                                 
57 David Howarth, Diskurs, 2007, sid. 93ff 
58 David Howarth, Diskurs, 2007, sid. 93ff 
59 Marianne Winther Jørgensen & Louise Philips Diskursanalys som teori och metod, 2007, sid 21ff 
60 Mats Börjesson & Eva Palmblad, Diskursanalys i praktiken, 2007, sid. 46 
61 Mats Börjesson & Eva Palmblad, Diskursanalys i praktiken, 2007, sid. 46ff 
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genom att de försöker sträva efter att inte vara som ”normalidentiteten”.  

Inom diskursanalysen är egenskaperna och tillhörigheterna någon som formas och skapas 

diskursivt.62  

Foucault tar upp fyra identitetstyper som i sig kan bidra till subjektifiering av människor i 

1800-talet, i diskursen om sexualitet. En av dessa identitetstyper är ”den hysteriska kvinnan”, 

denna subjekttyp har växt fram genom strategin ”hysterisering av kvinnokroppen”, vilken 

analyserar kvinnokroppen som en kropp mättad av sexualitet. Denna kropp sattes sedan in i en 

organisk förbindelse med samhällskroppen, familjen och barnens liv. Den mest framträdande 

formen av hysteriseringen är Modern som har »den nervösa kvinnan« som sin negativa 

motbild.63  

De andra identitetstyperna som Foucault nämner är det masturberande barnet, det 

malthusianska paret och den perverse mannen. Det masturberande barnet har uppkommit ur 

strategin ”pedagogisering av barnets kön”. I denna strategi betonas enligt Foucault om att 

alla barn kommer att ägna sig åt sexualitet, och  menar att detta ses både naturligt och 

onaturligt. Som exempel tar han upp kriget mot onanin, som har funnits i vårt samhälle men 

idagens svenska samhälle inte existerar. Det är strategin ”socialisering av avlandet” som har 

skapat subjekttypen ”malthusianska paret”.  Samhället tar kontroll över parets avlande, och 

lägger över ett ansvar på det äkta paret, ett ansvar gentemot hela samhället. Paret måste föröka 

sig samtidigt som de inte frambringar allt för många barn i dagens Sverige. Detta styrs bland 

annat genom barnbidrag. ”Psykiatrisering av den perversa njutningen” har frambringat ”den 

perverse mannen” som har resulterat att könsdriften har avskiljts som egen biologisk och 

psykiskdrift.64 Detta syftar till den gamla tidens psykiska vård av homosexualitet. Denna vård 

finns dock inte kvar i det svanska samhället idag. Homosexualitet ses inte längre av 

allmänheten som en sjukdom, även om vissa grupper fortfarande är fientliga. 

  

                                                 
62 Mats Börjesson & Eva Palmblad, Diskursanalys i praktiken, 2007, sid 8ff 
63 Michel Foucault, Sexualitetens historia, 2004, sid. 112ff 
64 Michel Foucault, Sexualitetens historia, 2004, sid. 113 
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5. Tidigare forskning 

För att få en bild av fältet och tidigare forskning har vi valt att studerat sex artiklar, samtliga 

artiklar är skrivna på engelska. Vi sökte på googel scholar, vi hyrde även en bibliotikare vid 

Mälardalens Högskolan som hjälpte oss att söka artikler på olika databaser. Artiklar har vi 

sökt för att sätta in vårt eget arbete i ett vidare sammanhang. 

5.1 Självskadebeteende 

Självskadebeteende är som vi nämner ovan ett växande problem. Artiklarna nedan följer dock 

inte vår definition av självskadebeteende, då de tar upp självmord. Vi ser dem ändå som 

relevanta för vår forskning, då det handlar om Internet och förståelse för ämnet.  

Darren Baker och Sarah Fortune tar upp att hemsidor om självskadebeteende och självmord 

har blivit hårt kritiserade i litteratur och i media i stort, även om det är väldigt lite som är känt 

om hemsidorna. I dagsläget har ingen studie intervjuat användare av sådana hemsidor. Den 

kvalitativa studien syftar till att exponera antalet ungdomar som har självskade- och 

självmordsbeteende och samtidigt använder hemsidor som berör dessa problem. Detta för att 

få en bredare förståelse om hemsidorna och för att identifiera potentiella angreppssätt för 

framtida undersökningar.65  

Metoden var en diskursanalys av materialet från intervjuerna. Det var totalt 30 djupintervjuer 

med 10 personer, vilka gjordes via e-post under en tre månaders period. Respondenterna 

kontaktades direkt från hemsidor. Alla respondenterna var aktiva i åtminstone en webbsida 

knuten till självskadebeteende/självmordsbeteende, de flesta var knutna till flera sådana 

webbsidor. Författarna analyserade sina data med hjälp av Foucaults tolkning av 

diskursanalys. De identifierar tre diskurser kring hur respondenterna uttrycker sig på dessa 

hemsidor; ”empathetic understanding”, ” community” & ” coping”.66 Genom dessa diskurser 

har användare tillgång till viktiga och socialt värdefulla identiteter, så som att bli förstådd, och 

at tillhöra en grupp som hanterar deras problem. Om professionella och forskare inom hälsa 

hoppas på att förstå människor som använder hemsidor om självskadebeteende och självmord, 

måste de fokusera på möjliga risker associerade till användande av sådana hemsidor, enligt 

Baker och Fortune.67  

Författarna tar upp vad de anser bra med dessa diskurser: De menar att respondenterna känner 

                                                 
65 Darren Baker & Sarah Fortune, Understanding Self- Harm and Suicide Websites, 2008, sid.118 
66 Darren Baker & Sarah Fortune, Understanding Self- Harm and Suicide Websites, 2008, sid.119 
67 Darren Baker & Sarah Fortune, Understanding Self- Harm and Suicide Websites, 2008, sid.118 
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sig förstådda och finner en gemenskap, samt som ett hjälpmedel att hantera svåra psykiska 

situationer. Det som författarna menar är negativt med diskurserna är att respondenterna kan 

känna sig som outsiders i samhället, samt att de avstår från att söka professionell hjälp.68  

Även Vincent R Waldron, Melissa Lavitt och Douglas Kelley, tar upp för- och nackdelar med 

att hjälpa varandra och finna förståelse på hemsidor och grupper på Internet. Författarna 

studerar hur tre olika självhjälpsgrupper på Internet. De fokuserar på hur dessa grupper kan ha 

skadliga effekter för individer, deras relationer och större gruppers identifiering. 31 miljoner 

människor har hittills sökt hjälp på Internet för någon form av hälsoproblem eller 

psykosociala problem.  

Författarna beskriver riskerna med att vara medlem i denna typ av grupper och hur 

självhjälpsgrupper kan vara skadande. De baserar sin diskursanalys på tre gruppers 

Internetsidor, de analyserar diskussionerna på dessa gruppers sidor med hjälp av kvalitativ 

diskursanalys.69  

Det positiva med självhjälpsgrupper på Internet är enligt författarna: att de hjälper deltagare 

att komma över barriärer de kan besitta för gruppterapi, många har en socialfobi som hindrar 

dem att medverka i gruppterapi. En annan positiv effekt är att transport ej är något problem, 

man behöver med andra ord inte ha bil eller goda kommunikationer för att ta sig till t.ex. 

psykvården för att få hjälp, vilket hjälper de som har svårt med det.  Andra positiva saker är 

att medlemmarna i grupperna lättare får fler vänner i sina umgängeskretsar. Det går även 

fortare att skapa vänskapsrelationer inom grupperna. Ironiskt nog blir det även lättare att 

överge och svika vänner då man slipper se hur sårade de blir av ens beteende och val. Det är 

även positivt att man kan förbereda sina kommentarer offline innan man publicerar dem, 

vilket leder till att de ofta är mer genomtänkta.  Internet är en bra möjlighet för de som annars 

skulle vara både socialt och fysiskt isolerade.70 

Dock finns det även en annan sida med negativa effekter och konsekvenser, artikeln menar att 

tidigare studier har sett att det kan minska människors sociala nätverk, då de isolerar sig i 

hemmet och ej söker kontakt med människor utanför det. En annan negativ effekt är att 

självhjälpsgrupper kan bidra till minskad kontakt med familjemedlemmarna, man har inte 

samma behov av att anförtro sin familj sina problem. Man mister den intima familjekontakten 
                                                 
68 Darren Baker & Sarah Fortune, Understanding Self- Harm and Suicide Websites, 2008, sid.121 
69 Vincent R. Waldron, Melissa Lavitt & Douglas Kelley “The Nature and Prevention of Harm in Technology-
Mediated Self- Help Settings: Three Exemplars”, 2000, sid 267-268 
70 Vincent R. Waldron, Melissa Lavitt & Douglas Kelley “The Nature and Prevention of Harm in Technology-
Mediated Self- Help Settings: Three Exemplars”, 2000, sid 269-270 
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och berättar istället sina svårigheter och bekymmer för medlemmarna i gruppen. Det kan 

således skapa en ökad ensamhet, brist på fysisk kontakt, vilket i sin tur kan leda till ökad 

depression, det finns på så sätt risk för att självhjälpsgrupperna på Internet ökar en individs 

depression istället för att lindra den som är tanken.71 

De tre grupperna som studien grundar sig på är; ”SupportNet” som är en grupp för psykiskt 

ostabila, ”ParentNet” som är en grupp för föräldrar som vill ha ”friska” barn samt 

”SurviveNet” som är en grupp för dem som överlevt sexuella övergrepp.72 

Författarna menar att det kan uppstå skador hos individerna, deras relationer, och 

gruppgemenskap. De fokuserar på skador som är mer framträdande i Internets 

självhjälpsgrupper än i face to face grupper. Detta är skador såsom inkräktande på privatlivet, 

ökade risker för missförstånd och Internetberoende, samt även risker för trakasserier och 

förföljelse.73  

Studien kom fram till att medlemmarna i dessa grupper är väldigt generösa i sina berättelser 

och sitt emotionella stöd till varandra. Författarna blev entusiastiska över självhjälpsgrupperna 

på Internet, de blev positivt överraskade. Dock var syftet att fokusera på det negativa, de kom 

fram till att de flesta av de tidigare uppräknade riskerna inte hade några belägg. De menar att 

de positiva effekterna klart överväger de negativa.74 Precis som Darren Baker och Sarah 

Fortune’s talar Roen, Scourfield och McDermot om problemet självskadebeteende/självmord, 

båda artiklarna fokuserar på att finna en förståelse. Denna förståelse är främst inriktad på att 

förstå självmordet och de självmordsbenägna för att kunna skapa ett bra preventivt arbete. 

Författarna fokuserar i denna artikel på att finna hur ungdomar utvecklar förståelse för 

självmord. De gjorde intervjuer som inkluderar 69 deltagare i ålder 16-24, intervjuernas 

transkribering lästes noga och analyserades med hjälp av diskursanalys.75  Utefter de data som 

framkommit under intervjuerna utgår de ifrån olika typer av ämne. De olika subjekten är:76  

                                                 
71 Vincent R. Waldron, Melissa Lavitt & Douglas Kelley “The Nature and Prevention of Harm in Technology-
Mediated Self- Help Settings: Three Exemplars”, 2000, sid 271 
72 Vincent R. Waldron, Melissa Lavitt & Douglas Kelley “The Nature and Prevention of Harm in Technology-
Mediated Self- Help Settings: Three Exemplars”, 2000, sid 272 
73 Vincent R. Waldron, Melissa Lavitt & Douglas Kelley “The Nature and Prevention of Harm in Technology-
Mediated Self- Help Settings: Three Exemplars”, 2000, sid 274 
74 Vincent R. Waldron, Melissa Lavitt & Douglas Kelley “The Nature and Prevention of Harm in Technology-
Mediated Self- Help Settings: Three Exemplars”, 2000, sid 290 
75 Katrina Roen, Jonathan Scourfield & Elizabeth McDermott, Making sense of suicide: A discourse analysis of 
young people´s talk about suicidal subjecthood, 2008, sid. 2091 
76 Katrina Roen, Jonathan Scourfield & Elizabeth McDermott, Making sense of suicide: A discourse analysis of 
young people´s talk about suicidal subjecthood, 2008, sid. 2091ff 
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 Andra (Other): de andra, här beskriver respondenterna att de blir chokade när de hör 

om ett självmord. De hanterar det genom att det händer andra, inte i deras ”fina” 

kvarter, det händer där borta bland knarkare och fattiga.  

 Raskt tillgänglig (Readily accessible): Alla vet någon som begått självmord, det är på 

ett sätt tonåringars ”rätt” att vara dramatiska.  

 Rationalisera (Rationalising): Ungdomarna försöker hitta en logisk rationell förklaring 

till självmordet för att få det förståeligt.  

 Relationalitet (Relationality): Ungdomarna förklarar att alla behöver sällskap och stöd 

av andra för att klara av svåra stunder, de som tar självmord saknar detta. Relationer 

konstrueras för att stödja individer för att inte bli självmordsbenägna.  

Författarna menar att det är viktigt att fundera på hur dessa olika ämnen visar sig i 

ungdomarnas vardagsliv. Genom ett rationellt sätt har ungdomarna möjlighet att skapa en 

säker plattform för sig själva och andra, en viktig plattform i arbetet att förhindra självmord. 

Studien kom fram till att det vanligaste sättet för ungdomarna är att se självmord som ett rop 

på hjälp.77  

5.2 Internet 

Artiklarna nedan fokuserar på Internet och olika aktiviteter man kan använda Internet till, 

både att virtuellt umgås samt att uttrycka sina åsikter och tankar.  

Ram Misra, Avinandan Mukherjee och Richard Peterson tar upp att Internet har blivit ett sätt 

att umgås. Syftet med artikeln är att få kunskaper om och förstå processen av konsumentens 

syn och värdeskapande i virtuella gemenskaper, inom hälso- och sjukvårds Community.78 

Detta gjorde de med hjälp av netografi som är en del av en etnografiskmetod.  De anser detta 

syfte relevant då det skett en ökning som kommit med Internetcafé, Chat, intressegrupper på 

Internt, de snabba kommunikationsmöjligheterna och bloggar. I och med detta behöver 

människor inte längre träffas fysiskt för att prata med varandra och byta tankar och idéer. 

Användarna kan ha gemensamma erfarenheter som antingen direkt eller indirekt är av samma 

slag, som de tidigare fick finna hos varandra när det träffade människor i närområdet.79  

                                                 
77 Katrina Roen, Jonathan Scourfield & Elizabeth McDermott, “Making sense of suicide: A discourse analysis of 
young people´s talk about suicidal subjecthood”, 2008, sid. 2096 
78 Ram Misra, Avinandan Mukherjee & Richard Peterson, Value creation in virtual communities: the case of a 
healthcare web site, 2008, sid. 321 
79Ram Misra, Avinandan Mukherjee & Richard Peterson, Value creation in virtual communities: the case of a 
healthcare web site, 2008, sid. 321 
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De som umgås i den virtuella gemenskapen delar sina kunskaper och samarbetar med 

varandra för att lösa problem och känner även ansvar för varandra. Detta är av största vikt när 

det gäller tjänster såsom hälsa och sjukvård. Virtuell kommunikation som äger rum på 

Internet är det nya stället man träffas på för att umgås. Det är här som människor samlas, på 

elektroniskt väg, för att prata och lyssna på varandra. Människor använder Communitys för att 

bilda såväl som stärka yttranden, för att lära sig och även för att skapa relationer. Varje 

användare både ger och tar emot information, när de väljer ett forum där de pratar eller 

lyssnar till varandra. 

Virtuella Communitys är på många sätt lika de vanliga caféer vi besöker när vi ska ta en fika 

med en vän. Vänskapen fördjupas och man träffas allt oftare. Utanför Internet finns möjlighet 

att hitta på mer varierade saker tillsammans, man går inte enbart på caféer, men i övrigt 

påminner Internetrelationer mycket om relationer i det verkliga livet. Besöken blir allt tätare 

när relationer byggs upp och tilliten mellan människorna ökar.80  

Författarna identifierar fyra typer av grupperingar bland hälso- sjukvårds Communitys: 

turister, minglare, anhängare och ”insiders”. Man har sedan studerat de olika grupperna. Det 

man bland annat kom fram till var att turister och minglare hade en generellt god hälsa medan 

anhängare och ”insiders” hade en större hälsorisk. Detta berodde mycket på hälsosammare 

levnadssätt hos grupperna turister och minglare. 

Bloggar används dock inte enbart till att umgås som ovanstående artikel tar upp, det handlar 

också till stor del om att få ut sin åsikt till andra, att skapa debatt. Detta tar Dustin Harp och 

Mark Tremayne också upp i sin studie där de använder sig av diskursanalys som metod. 

Bloggar är ideala för diskursanalys eftersom de har en konverserande natur, en skriven 

konversation som stannat kvar i tiden. Bloggar har en konstant skiftande natur vilket gör 

analysen av kontexten svårt.81 Författarnas frågeställningar lyder enligt följande: Vilken 

proportion av de politiska bloggarna är skrivna av kvinnor? Vad kan vi lära oss av de som 

skriver bloggarna, om bristen på kvinnliga författare av politiska bloggar? Vad kan göras för 

att förändra bloggvärlden och göra den mer jämlik?82 

Genom att följa de topprankade politiska bloggarna under ett år fann de att 10 % av dessa 

                                                 
80 Ram Misra, Avinandan Mukherjee,& Richard Peterson, Value creation in virtual communities: the case of a 
healthcare web site,  2008,sid 322  
81 Dustin Harp & Mark Tremayne,”The gendered Bloggosphere: examining inequality using network and 
feminist theory”, 2006, sid. 252 
82 Dustin Harp & Mark Tremayne,”The gendered Bloggosphere: examining inequality using network and 
feminist theory”, 2006, sid. 251 
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bloggare var kvinnor. Diskursanalysen av dessa bloggar visar att bloggares tre dominerande 

syner är; kvinnor bloggar inte om politik, kvinnors bloggar saknar kvalitet och toppbloggare 

länkar inte till kvinnors sidor. Dock kan vem som helst äntra den politiska bloggvärlden även 

med mycket lite socialt, politiskt och ekonomiskt kapital. Detta borde leda till en mer 

könsneutral bloggvärld.83 Anledningen till att det ändå inte finns fler kvinnliga politiska 

bloggare är fokuset för den här studien.  

Man ser i bloggarna att många gamla åsikter om kvinnor och mäns plats i samhället lever 

kvar. Författarna menar att eftersom det är antalet länkar till ens sida som göra att man 

hamnar högt upp i topplistorna så blir det omöjligt för de kvinnliga bloggarna att nå 

popularitet. En annan anledning skulle kunna vara att ju längre en blogg funnits desto fler har 

hunnit länka till den, och detta gör att kvinnorna ej kommer ifatt då de gick in i bloggvärlden 

mycket senare än männen. Men även gamla vanor och åsikter om hur politik skall utföras kan 

ha sin inverkan, politiken är sedan länge en mansdominerad värld. En annan sak är att kvinnor 

oftast skriver om barnavården, sjukvård och dylikt vilket i männens värld inte är det viktigaste 

inom politiken.84  

5.3 Diskursanalys 

Eftersom diskursanalys är vår metod har vi även valt att redovisa tidigare forskning om ämnet 

diskurs och diskursanalys, detta är ingen studie om diskurs utan endast en artikel om 

begreppet. Robert Chia beskriver begreppet diskurs. Frågan om diskurs och det sätt som det 

formar epistemologin och förståelsen för organiseringen är central, när det gäller en utökad 

sfär av organisatorisk analys.  

Sociala objekt och fenomen så som ekonomin, organisationer, marknaden och även vädret, 

har inte en okomplicerat och oproblematisk tillvaro oberoende av våra diskursivt formade 

överenskommelser. Istället måste de med kraft huggas ut ur odifferentierat flöde av råa 

erfarenheter, och begreppsmässigt fastställas och märkas så att de kan bli den gemensamma 

valutan för kommunikativa utbyten. Idén om att verkligheten, så som vi känner den, är socialt 

konstruerat och har blivit en allt mer accepterad sanning. Vad som är mindre allmänt förstått 

är hur verkligheten blir konstruerad från början och vad som upprätthåller den. För filosofen 

William James är verklighet en abstraktion. Vår livsvärld är enligt honom ett oidentifierat 
                                                 
83 Dustin Harp & Mark Tremayne,”The gendered Bloggosphere: examining inequality using network and 
feminist theory”, 2006, sid. 247 
84 Dustin Harp & Mark Tremayne,”The gendered Bloggosphere: examining inequality using network and 
feminist theory”, 2006, sid. 258ff 
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flöde av erfarenheter och upplevelser där uppmärksamheten huggs ut och föreställningar 

namnges: Såsom strand, sjö, klippa och buskar. Vi formar vår tid till dagar och nätter, sommar 

och vinter. Vi bestämmer vad varje sammanhang betyder. Det är genom denna process med 

namngivning och klassificering av diskursiv organisation som verkligheten är systematiskt 

konstruerad.85  

Diskurs är det som utgör vår sociala värld. Den etymologiska innebörden av begreppet 

diskurs är att springa, att gå in, att gå fram och tillbaka. Med andra ord, det är att springa fram 

och tillbaka och i den processen skapa en stig, en kurs, ett mönster av regelbundenheter av 

vilka den mänskliga existensen kan göras mer fast, säker och fungerande. Så diskursen är 

först och främst den grundläggande organisationen av den sociala verkligheten.86  

Diskursanalys hjälper oss förstå hur samhällen konstruerar sina sociala världar, hur flödet av 

världen fångas och rättas till och sedan omsätts i praktiskt bruk. Hur samhälleliga och globala 

trender skiftar och så vidare, och därför är det i allra högsta grad behjälpligt och användbart. 

5.4 Sammanfattning  

Utifrån forskning som vi studerat kan vi se att Internet är en viktig del inom många områden i 

människors liv, t.ex. genom självhjälpsgrupper, diskussionsgrupper, informationssökning och 

en möjlighet att uttrycka sina åsikter. Detta gör att vi anser att det är relevant att studera just 

bloggar, då bloggen ger möjlighet till att både uttrycka sina känslor och förmedla åsikter. 

Baker och Fourtune men även författarna Waldron, Lavitt och Kelley tar i sina artiklar upp 

vikten av att vara del av en gemenskap, att finnas med i ett sammanhang, vara någon och få 

bekräftelse. Detta genom exempelvis självhjälpsgrupper, bloggar och forum, där man får 

respons på det man skriver. Politiska bloggar är ett sådant exempel, där man har möjlighet att 

uttrycka sina åsikter. Harp och Tremayne tar i sin artikel upp att politiska bloggar med 

kvinnliga författare är ovanliga. Vi ser denna artikel som intressant då den tar upp fenomenet 

bloggar och dess ökning under de senare åren. Detta tycker vi stöttar vårt beslut att göra en 

diskursanalys av just bloggar. Att man uttrycker sina åsikter på Internet tyder på att Internet 

har blivit en social arena. Misra, Mukherjee och Peterson tar upp just det i sin artikel, att 

Internet har bidragit till en icke fysisk samlingspunkt. Att man både delar sina privata problem 

som sina allmänna tankar med människor man aldrig träffat. Vi tror att detta är en positiv sak 

och trygghet för tjejerna vars bloggar vi studerar, då de ofta uttrycker svårigheter att lita på 

                                                 
85 Robert Chia, Discourse Analysis as Organizational Analysis, 2000, sid. 513 
86 Robert Chia, Discourse Analysis as Organizational Analysis, 2000 sid. 517 
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människor. Även svårigheter att behålla vänner och andra former av sociala relationer.  

Chia’s artikel stärker våra tankar kring diskurs som begrepp och teori, men även vårt val av 

diskursanalys som metod. Detta genom att den tar upp och bekräftar att verkligheten är socialt 

konstruerad, hur vi formar våra liv. Den bekräftar tanken kring att diskurser är föränderliga, 

att de går fram och tillbaka. Metoden hjälper oss att förstå detta och få en bild av hur detta 

sker. Förståelse tycker vi är en viktig del i ett preventivt arbete, detta studerar Roen, 

Scourfield och McDermott. På samma sätt som de försöker kartlägga hur ungdomar skaffar 

sig förståelse för självmord tror vi det är viktigt att hitta vad som skapar förståelse för 

självskadebeteende. Det vore intressant att göra en liknande studie inom självskadebeteende 

och se om samma kategorier går att använda även här.  

6. Metod 

Anledningen till vårt metodval var att vi ansåg bloggar vara perfekta för diskursanalys. Detta 

blev bekräftat även av artikeln ”The gendered Bloggosphere: examining inequality using 

network and feminist theory” som vi tar upp i vår tidigare forskning. Författarna där menar att 

bloggar är ideala för diskursanalys eftersom de har en konverserande natur, en skriven 

konversation som stannar kvar i tiden. 

6.1 Metodval 

Vårt metodval är en kvalitativ diskursanalys. Diskursanalys som metod söker efter hur 

betydelse skapas i olika sociala kontexter. Diskursanalys fokuserar med andra ord inte på 

essensen, den ger inte anspråk på att finna sanningen eller beskriva hur något verkligen är.87 

I diskursanalys ser man inte språket som ett neutralt instrument, det ses istället som en social 

aktivitet. Språket formas i en social kontext och formar i sin tur identiteter kring sociala 

fenomen. Andra sociala fenomen är till exempel relationer och trosuppfattningar. Genomen en 

konstruktivistisk syn ser man språket som en nödvändig grund både för tankar och 

handlingar.88 Språket rekonstruerar sociala identiteter, alla identiteter är föränderliga. Genom 

diskurser sker identitetsformation, som blir ett förbindelseelement mellan handlingsutrymme 

och diskurs.89 Diskursanalys är ofta inriktad på makt, den fokuserar på länken mellan kunskap 

                                                 
87 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, 2008, sid. 327 
88 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, 2008, sid. 326 
89 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, 2008, sid. 327 
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och makt.90 

Internet består i stor del av text och bild, vilket gör att vårt material består av texter. I och med 

detta kändes det naturligt att ha någon form av textanalytisk metod. Eftersom vi inte enbart är 

intresserade av texten utan även dess sociala sammanhang föll det sig naturligt att välja 

diskursanalys som textanalytisk metod.91 Diskursanalys lämpar sig också väldigt bra till vårt 

syfte då vi ämnar studera diskurser. Diskurser visar sig i saker som människor säger och 

skriver, saker som vi i vår tur skriver och säger beror på diskursens kontext. Eftersom texter 

och bilder tar upp så stort utrymme under människans dygn, desto rimligare blir ett 

forskningsfokus på språkets betydelse.92 

Inom diskursanalysen är det nödvändigt med en viss förförståelse för att ha möjlighet att tolka 

texten. Författarnas förförståelse har sett olika ut och vi har tagit dem i beaktning.  

6.1.1 Diskurs 

Termen diskurs definieras som en interaktion med hjälp av språket mellan människor i tal 

eller text. Hur individer med hjälp av språket presenterar och framställer ett visst ämne, ett 

sådant ämne/fenomen är självskadebeteende. Varje sådan beskrivning/diskurs säger sig stå för 

sanningen kring ämnet. Diskurser uppstår med andra ord i det som folk säger och skriver, 

samtidigt som det vi säger och skriver påverkas av den diskurs vi befinner oss i.93  

Det finns en relation mellan diskurs, kunskap och makt. Kunskap påverkar en persons makt, 

makten ger i sin tur status inom diskursen. Foucault menar på att det är diskursen som i sig 

tilldelar makten, makten är att kunna definiera. Varje ämne har flera olika diskurser knutna till 

sig, det finns alltid flera infallsvinklar och åsikter.94  

Viktigt att poängtera är att diskurser inte enbart är det man säger i tal och skrift utan även det 

man inte säger.  Foucault uttrycker det på detta sätt ”Diskurser är helheten av de avgränsade 

och avgränsande betecknanden som passerar genom de sociala relationerna.”95 Det kan med 

andra ord vara till exempel kroppsspråk, blickar och teckenspråk.  

  

                                                 
90 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, 2008, sid. 328 
91 Mats Börjesson & Eva Palmblad, Diskursanalys i praktiken, 2007, sid. 25 
92 Mats Börjesson & Eva Palmblad, Diskursanalys i praktiken, 2007, sid. 13ff 
93 Vivien Burr, Social Constructionism, 2003, sid. 63-66 
94 Vivien Burr, Social Constructionism, 2003, sid. 67-69 
95 Michel Foucault, Diskursernas Kamp, 2008, sid. 181 
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6.1.2 Material 

Materialet i diskursanalys består generellt till största del av text, men kan även vara bilder, 

videofilmer och reklam. Inom diskursanalys förekommer både naturligt material och material 

som producerats av forskaren. Det naturliga materialet ses som en fördel då det anses ge en 

bättre bild av samhället och dess sociala interaktioner.96   

Det har uppkommit många nya materialtyper inom samhällsforskning. Det som tidigare 

bestått av enkäter, intervjuer och observationer m.m. har idag blivit fler källor att hämta 

material från. Internetsajter, bloggar och reklam är bara några exempel på nya material som 

man ser en ökad akademisk användning av. För diskursanalytikern kan dessa nya 

materialtyper behandlas med samma analytiska redskap.97 Det är dessa nya materialtyper vi 

valt att använda, då vi valt bloggar som material. Detta val har vi gjort för att avgränsa 

diskursen ram. För att minska läsarens misstankar om att det döljer sig utsagor i texten som vi 

mörkat kommer vi att använda oss av många citat för att öka klarheten i forskningen.98  

6.1.3 Metodologiska dilemman 

Det som skulle kunna kritiseras med denna metod är t.ex. svårigheten att avgränsa diskursens 

vidd, hur man skall behandla icke diskursiva sammanhang. Man borde inom diskursanalys 

visa på dialektiska samspel vilket sällan blir tydligt.99  

Diskursanalyser innehåller ofta väldigt många steg, vilket tyvärr leder till att det blir problem 

att redovisa alla steg i sin forskning. Detta ser vi dock inte som ett problem för oss då vi på 

grund av tidsbrist inte kommer att genomgå alla dessa steg.100  

Det finns en fara i att man genom diskursanalysen kan bli för relativistisk, man ser allt som 

påverkat av språket och då finns det inga yttre kriterier att relatera en diskurs till. Detta är 

något man inte kan komma ifrån. Inte heller vi med vår studie. Det är vår tolkning av 

bloggarna som blir sanningen.101  

Diskursanalysen får ofta kritik för dess svårigheter att lyfta fram och hantera subjekt då den 

istället fokuserar på kollektiva identiteter. Den tillhandahåller inga teorier kring enskilda 

                                                 
96 Mats Börjesson & Eva Palmblad, Diskursanalys i praktiken, 2007, sid. 17 
97 Mats Börjesson & Eva Palmblad, Diskursanalys i praktiken, 2007, sid. 16 
98 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, 2008, sid. 354 
99 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, 2008, sid. 351 
100 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, 2008, sid. 352 
101 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, 2008, sid. 350 
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människor eller grupper. Den utvecklar istället en förståelse för hur kollektiva identiteter 

konstrueras. Det är inte den enskilde individen som är analysobjektet.102  

6.2 Tillvägagångssätt 

Forskningen har genomgått olika stadier och här nedan kommer vi redogöra för dessa. För att 

göra det mer förståeligt för läsaren har vi delat upp det i flera underrubriker.  

6.2.1 Urval 

Allt urval kan givetvis ifrågasättas. Forskaren måste ha många goda argument för sitt urval.103  

Det man bör titta på är författarens trovärdighet, aktualiteten och regelbundenhet i det som 

skrivits. Urval och tillvägagångssätt är viktigta även för diskursanalys, dock ses inte data på 

samma sätt som vid andra metoder, därför behöver vetenskapsteoretiska fenomen och empiri 

bearbetas mer integrerat.104    

Vår population består av bloggar som skrivs av unga tjejer med självskadebeteende. 

Anledningen till att vår målpopulation blivit unga tjejer är att ämnet självskadebeteende är 

stort och vi på något sätt varit tvungna att göra en avgränsning, samt att det är ett vanligare 

problem bland tjejer.105 Vi upplever att unga tjejer befinner sig i en period då de är 

identitetsskapande och ofta är mer osäkra på sig själva. Vi uppfattar att unga tjejer idag har 

höga krav på sig att vara på ett speciellt sätt, att det finns en press att utbilda sig och göra 

karriär. 

De bloggar vi valt har vi funnit genom att använda olika sökmotorer på Internet. Sökord vi då 

använt är; Blogg, självskadebeteende, självdestruktivitet, rakblad, ångest, blod och 

depression. Det kriteriet vi gick efter när vi valde bloggarna var att de skulle vara aktiva, det 

vill säga ha flera inlägg från det senaste halvåret. Vi valde utifrån kriteriet de sex som är mest 

aktiva. 

 Black pages of my diary http://blackpagesofmydiary.blogspot.com/ 

Amy 18 år är väldigt destruktiv, inlagd långa perioder. Tar många överdoser, rymmer 

från psyket och skär sig. Har även ätstörningar. 

 Ord, illusioner http://ordillusioner.wordpress.com  

Denna blogg skrivs av en anonym tjej, varken namn, ålder eller annat som skulle 
                                                 
102 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, 2008, sid. 351 
103 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, 2008, sid. 354 
104 Mats Börjesson & Eva Palmblad, Diskursanalys i praktiken, 2007, sid. 16 
105 Per Straarup Søndergaard, När livet gör ont, 2008, sid. 31 
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kunna avslöja vem hon är finns skrivet i bloggen. Hon skadar sig, främst med rakblad 

och stearin. Lider även av ätstörningar. Har på eget initiativ sökt professionell hjälp.  

 Vingklippt http://trasigt.blogg.se/ 

En 23 årig tjej som inte presenterar sig med bild eller namn. Hon skadar sig själv, 

främst med rakblad. Lider även av ätstörningar. 

 Welcome to borderline city http://babyborderline.wordpress.com/ 

En anonym tjej med borderline. Hon har en destruktiv personlighet på flera sätt och 

lever i ett förhållande där sambon använder verbalt våld. Inlagd flertalet gånger för att 

hon skadat sig själv på olika sätt. 

 Lillis on the loose http://badtoffla.blogg.se/ 

Malin 20 år beskriver i sin blogg sitt liv som sjuk samt om kampen för ett liv som 

känns värt att leva. Hon kämpar mot sitt självskadebeteende, men faller ofta tillbaka, 

och skadar sig då oftast med rakblad. 

 I need you so much closer http://obalans.blogg.se 

Leila 17 år skär sig och har väldiga känslostormar. Pendlar mellan olika 

känslotillstånd på bara några sekunder. Äter mediciner och går hos psykolog, men 

aldrig varit inlagd.   

Samtliga tjejer lider av extrem ångest som de kämpar mot dagligen och självmordstankar hör 

till vardagen.  

6.2.2 Sammanställningen av resultatet 

Vi läste alla inlägg i samtliga bloggar under en tidsperiod som löpte mellan 1oktober 2008 – 

15 april 2009 således cirka sex månader, detta för att avgränsa materialet då det annars blivit 

enormt stort. Efter att grundligt läst samtliga inlägg valde vi utifrån vårt syfte ut och citerade 

stycken som var talande och specifika för bloggarna. Citaten är även relevanta för våra 

frågeställningar. För att göra det mer förståligt för våra läsare har vi beskrivit citaten. Vi har 

även förklarat och klargjort för vissa av de begrepp som förekommer i bloggarna. De många 

citaten är till för att visa läsarna att vi verkligen bygger våra påståenden på det tjejerna 

faktiskt skriver och uttrycker.  

För att göra arbetet enklare och lättare för oss att överblicka har vi kopierat in bloggarna i 

Word dokument. I sådana dokument är det lätt att markera specifika begrepp och citat. 

Markeringarna har sedan varit till hjälp i vårt arbete genom att de gjort det lättare att se 
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likheter i bloggarna.  

Vi har valt att inte använda fingerade namn då det inte är relevant med sådana etiska 

övervägande i vår studie. Detta på grund av att allt material vi använt oss av är offentligt, 

tjejerna har själva valt att publicera sina tankar och liv på Internet, för vem som helst att 

beskåda.  

6.2.3 Diskussionen i praktiken 

I analysen har vi analyserat citaten som redovisats under resultatet, men även tagit upp andra 

inlägg och bitar i bloggarna som vi anser relevanta. Vi har knutit ihop resultatet med våra 

teorier. Vi har tillsammans suttit och diskuterat fram olika synvinklar. Analyserat såväl 

likheter som olikheter. Våra egna tankar och reflektioner har här fått tag plats och bildat en 

helhet. För att inte tappa någon viktig punkt har vi valt att lägga upp analyser utefter samma 

rubriker som resultatet. Detta har underlättat för oss i vårt arbete men gör det även lättare för 

läsaren att följa med i texten.  

 

7. Resultat 

Bloggarna som vi studerat har både likheter och skillnader. Rent utseendemässigt har vi ej 

funnit några likheter, designen går i allt från mörka till ljusa färger. I övrigt är de utformade så 

som bloggar i allmänhet är, med rubriker, kalender och kommentarfunktion. Alla bloggarna 

utom en har kategorier på sina inlägg, dessa kategorier är t.ex. ångest, självdestruktivitet och 

tankar. Tre av sex bloggare är anonyma, de andra tre har presenterat sig med både namn, ålder 

och bild. För att ge er en bättre uppfattning om bloggarnas utseende har vi valt att bifoga 

deras startsidor.  

7.1 Vanliga begrepp  

Det absolut vanligaste begreppet i bloggarna är ångest, som ibland även sätts ihop med 

attacker, ångestattacker. Nästan varje inlägg har inslag av ångest. Tjejerna beskriver hur de 

har en gnagande, rivande känsla i kroppen. Deras ångest kan även visa sig i form av 

hjärtklappningar. Det är ofta ångesten som driver dem till att skada sig då de upplever att det 

ger en ångestlättnad. För att bättre förstå vad ångest betyder använder vi oss av den 

legitimerade psykologen Christer Nordlund, han menar att begreppet ångest syftar till ett både 

yttre och inre beteende som kommer från kroppens reaktion på ett stundande hot. Yttre och 
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inre beteende syftar till vad man gör, känner och tänker. Det blir svårt att skilja på fantasi och 

verklighet, då inte fysiska och psykiska anspänningar får något naturligt utlopp. Vanliga 

symptom på ångest är till exempel trötthet, yrsel, hjärtklappning och matthet.106  

Malin beskriver vad som kan utlösa hennes ångest, att det inte krävs så mycket. Det handlar 

för henne om att inte klara av lätta göromål. 

Vissa dagar var ju bättre respektive sämre än andra, men så är det ju för alla. Inget 

konstigt med det! Och ett tag kunde jag till och med intala mig om att det skulle 

funka, att jag inte skulle behöva ändra något på det. Varken mer eller mindre. Men 

inte ens det klarar jag av utan massiva ångest och gråtattacker och ett hjärta som 

håller på att brista av gråt.107 

Andra vanliga begrepp som förekommer i bloggarna är; hat, trött och psyk (psykvården). 

Hatet kan vara riktat både mot sig själv samt allt i omgivningen. Psykvården och främst 

socialen får en stor dos hat riktat mot sig. Föräldrar och vänner som inte bryr sig alls eller bryr 

sig för mycket får även de hatbeskrivningar om sig i bloggarna. Med att bry sig för mycket 

menar vi sådana som försöker kämpa för sina döttrar, men enligt döttrarna enbart är jobbiga 

och tjatiga. Tröttheten kommer ofta av sömnsvårigheter och mardrömmar. Flera av dem får 

sömntabletter utskrivna i perioder, dessa hjälper dock inte alltid. Amy beskriver sina 

sömnsvårigheter så här: 

Jävla helvetesnätter! Jag hatar det! Inte fan kan jag sova, och ångesten är HÖG. Åh 

jag är så jävla trött... Trött trött trött.108 

Vi kan även se ett mönster av ord, där tjejerna använder ord med samma betydelse. Dessa ord 

är t.ex. misslyckad, värdelös och meningslös. Amys säger även: 

Tillbringade gårkvällen gråtandes vid datorn. Åh va jag känner mig dum och 

värdelös...! Och ensam! Jag orkar inte med ensamheten och att vara såhär ledsen 

och upprörd hela tiden. Och tröttheten...109  

  

                                                 
106 Christer L. Nordlund, Ångest, 2004, sid. 28ff 
107 Lillis on the loos, http://badtoffla.blogg.se/2009/march/ett-steg-fram-tva-tillbaka.html ,  2009-03-31 
108 Black pages of my diary, http://blackpagesofmydiary.blogspot.com/2009/03/still-here.html , 2009-03-26 
109 Black pages of my diary, http://blackpagesofmydiary.blogspot.com/2009/03/still-here.html , 2009-03-26 
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7.2 Makttendenser 

Vi kan framförallt urskilja två olika typer av makttendenser. Den första är sjukdomens makt, 

här ser vi makt från såväl inre osynliga demoner som rakblad och ångest. Tjejerna beskriver 

hur de styrs av känslorna inom dem, hur de har svårt att stå emot sina impulser. De styrs av ett 

irrationellt handlande. De beskriver det som att de är oförmögna att ta kontrollen över sina liv, 

det är alltid något annat som tar kontrollen över dem och får dem att handla på ett sätt de 

kanske inte alltid själva vill. Ett talande citat om detta kommer från Welcome to borderline 

city: 

  Sen springer jag in i garderoben på alla fyra och ylar, försöker låsa in mig i 

badrummet med alla rakhyvlar, slåss med mina osynliga demoner, dunkar huvudet i 

väggen för att slippa höra alla orden, kämpar med varenda muskel i kroppen på 

helspänn, försöker riva sönder huden, vill att smärtan ska göra mer ont utanpå än 

inuti.110  

Den andra makttendensen vi finner är omgivningens makt, såsom vårdens och socialens makt, 

bland annat genom mediciner, LPT (lagen om psykisk tvångsvård) och försörjningsstöd. 

Medicinerna är ofta beroendeframkallande och är ordinerade av läkare till dem. Mediciner har 

även andra effekter så som dåsighet och trötthet, flera av tjejerna beskriver det som att de 

befinner sig som i en dimma.  

Tjejerna som har eget boende är beroende av försörjningsstöd för att klara sin ekonomiska 

situation, detta regleras av deras handläggare på socialtjänsten. Försörjningsstöd är det som 

tidigare kallades socialbidrag. Amys tankar kring sociala myndigheter beskrivs i följande 

citat: 

Var på möte med soc på morgonen, Försörjning. Hade fyllt i alla papper och hade 

med mig alla bilagor som krävdes. Men handläggaren skulle ta en klient som 

behövde tolk, och då fick jag nån jävla praktikant istället, som inte kan besluta om 

nåt ekonomiskt stöd. Så jag satt där och gick igenom hela min historia (i väldigt korta 

drag) och sen konstaterade jag och Marie att det var lika bra att komma tillbaka om 

                                                 
110 Welcome to borderline city, http://babyborderline.wordpress.com/2008/12/05/mer-ont-utanpa-an-inuti/, 2008-
12-05 
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en månad igen, eftersom vi inte ens kunde lämna in ansökan om vi inte hade en tid 

med handläggaren. Jävla inkompetenta myndighetssvin!111  

Det Amy säger här ovan visar på socialens makt, då hon är beroende av pengar, vilket de i det 

här fallet inte verkar ta någon större notis om.  

Lagen om psykiatrisk tvångsvård tvingas på patienter med allvarliga psykiska störningar, det 

krävs ett läkarintyg för att ta beslut om tvångsvård.112 Att låsa in en person är ett väldigt 

tydligt maktövertagande. Amy skrev om inläggning och LPT i sin blogg, följande citat är 

hämtat därifrån. 

Samtal med psykologen idag. Inläggning kan bli aktuellt för mig om ett par dagar. 

´Suicidrisk, matångest, krångel med medicineringen och självskadebeteendet 

förvärrat´använder dom som motivering. Om jag inte skulle lägga in mig frivilligt, så 

skulle han ta till LPT. FAN! Jävla svin! Måste han dra in dom där tre bokstäverna i 

röran igen... Idiot!113  

Här ser man tydligt hur psykologen har makt över Amy, genom att hota med tvångsvård. Bara 

tvånget i sig är som sagt en form av makt.  

En ytterligare form av omgivningens makt som vi ser i bloggarna är makten från föräldrar 

och/eller pojkvänner. Dessa kan ibland sätta höga krav på tjejerna och driva dem till att skada 

sig själva. Vissa trycker även ned tjejerna och ger dem sämre självförtroende.  

Och att monstret fick mig att flippa ur totalt i onsdags gör ju inte saken bättre. Hon 

kan fortfarande komma åt mig trots att jag inte bor där längre. Den fysiska demonen 

har försvunnit men den psykiska finns fortfarande kvar och kommer och flåsar mig i 

nacken. Jag som trodde att allt skulle kunna bli bra. Men nu får hon väl som hon vill. 

Att jag fortfarande får panikångestattacker av det hon gör och inte kan behärska 

mig.114  

Så här skriver Malin 20 år om sin mamma. Man kan tydligt se vilken makt mamman har över 

hennes liv och mående.  

                                                 
111 Black pages of my diary http://blackpagesofmydiary.blogspot.com/2009/03/my-happy-ending.html , 2009-03-
18 
112 www.notisum.se Lagen om psykisktvångsvård 3-4§ 
113 Black pages of my diary http://blackpagesofmydiary.blogspot.com/2008/12/starving.html, 2008-12-09 
114 Lillis on the loose, http://badtoffla.blogg.se/2009/january/utkast-paniken-river.html , 2009-01-09 
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Tjejerna beskriver sig mestadels som subjekt, dock kan vi i vissa stycken se en tendens till 

objektbeskrivning. Med detta menar vi att de här beskriver att det är andra som har makten 

över tjejerna, som styr dem.  

7.3 Självskadebeteendets funktion 

Vi har även studerat hur de beskriver sitt självdestruktiva beteende. Vi har funnit att det inte 

är så detaljerat, utan det är mer fokuserat på känslorna och tankarna kring beteendet än själva 

handlingen i sig. För dem är inte självskadandet i sig något stort, utan det är känslorna 

runtomkring som är det viktiga för dem. Självskadandet är enbart något som mildrar de 

jobbiga känslorna som de bär på och beskriver i sina bloggar.  

Har en helt underbar vecka där jag bara kan fokusera på mig själv och låter 

shoppingberoendet komma fram igen som det inte fått göra på så väldigt länge. Skär 

mig igen efter nästan nio månaders uppehåll. Klarar halkkörningen och 

självförtroendet växer i takt med att uppkörningen närmar sig.115  

Att Malin talar om självskadebeteendet på ett sådant här neutralt sätt är ett tecken på att det är 

en helt naturlig del i hennes vardag.  

Leila beskriver i ett inlägg hur självskadandet ger henne en känsla av trygghet och något som 

hjälper henne. Hon menar att det är känslan av trygghet som får henne att orka fortsätta leva. 

För henne är det viktigt att poängtera att det faktiskt hjälper och inte bara är ett dumt 

beteende.  

Samtidigt så måste jag ändå säga att det känns på något sätt jävligt bra att vara 

tillbaka i det nästan dagliga självskadandet då det får mig att känna mig trygg, vilket 

jag inte gjort på länge. Det är något med den känslan som får mig att överleva och 

orka för jag har fan inget annat att gå på just nu. Och fuck alla som säger att det inte 

hjälper att skära, det gör det visst. Det hjälper för stunden, och så länge det hjälper 

lite, så länge det hjälper mig att ta några till andetag så välkomnar jag det gärna.116  

                                                 
115 Lillis on the loose, http://badtoffla.blogg.se/2009/january/nytt-ar.html , 2009-01-04 
116 I need you so much closer, http://obalans.blogg.se/2009/april/hello-im-your-mind-giving-you-someone-to-
ta.html, 2009-04-06 
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Här kan vi också se att det inte är handlingen som är i fokus utan känslan av trygghet som 

följer handlingen. Självskadandet ger Leila en känsla som hon är i behov av, vilket gör att hon 

ser skadandet som något positivt.  

Det blir fina streck i huden, bloddroppar som ett pärlband, En dekoration av 

smärta.117 

En kort mening där bloggaren förmedlar känslan hon har av de sår hon satt på sin hud. Hon 

beskriver det som ett smycke, något fint snarare än något negativ.  

Jag har skurit mig typ 7 gånger idag. Hela kroppen svider och jag måste tvätta min 

matta. Igen. Varför måste jag vara så jävla äcklig och blöda på mattan???! Och spy i 

en påse och slänga i soptunnan??! Hur jävla vidrigt är inte det? Snälla, berätta för 

mig hur äcklig och vidrig och värdelös jag är!118 

Här ser vi att Amy lägger sin vikt på hur äcklig hon är istället för att fokusera på att hon har 

skurit sig. Det är mattan och att den behöver tvättas som Amy uttrycker är det väsentliga, inte 

att hon har sår över hela kroppen.  

Jag borde gå ut och röka och lugna ner mej. Eller varför, egentligen? Jag rispar 

sönder underarmen när jag ändå håller på. Och peta lite i dem, så de kan bli 

infekterade. Jag börjar äntligen känna mej lugnare. Även om jag fortfarande är 

fruktansvärt arg och världen snurrar, så känns det som om att allt snart kommer 

övergå i floder av tårar.119 

Det här inlägget ur bloggen Vingklippt är det mest detaljerade vi funnit, att hon även 

beskriver vad hon gör med såren efteråt och varför. Dock beskrivs det även här att handlingen 

är för att nå en känsla, känslan av lugn.  

Det finns saker som jag gillar med mitt beteende och just nu är korta, korta stunder 

av lycka värt allt besvär.120 

                                                 
117 Welcome to borderline city, http://babyborderline.wordpress.com/2009/04/04/andas/ , 2009-04-04 
118 Black pages of my diary, http://blackpagesofmydiary.blogspot.com/2009/03/roses.html , 2009-03-08 
119 Vingklippt, http://trasigt.blogg.se/2008/october/fort.html , 2008-10-21 
120 Ord illusioner, http://ordillusioner.wordpress.com/2009/02/15/1000-reasons-to-stop/, 2009-02-15 
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Texten från Ord Illusioner visar även det tydligt att det är känslan som kommer till följd av 

beteendet som är hennes fokus.  

7.4 Subjekttyper och identitet 

När vi läst bloggarna har vi försökt urskilja olika subjekttyper, hur tjejerna presenterar sig 

själva i sina texter. De beskriver sig ofta som äckliga och värdelösa, att de inte är värda något.  

Tjejen från Welcome to borderline city beskriver sig som ett äckligt subjekt med ett stort 

självhat.  

Det är som en hinna, en äcklig sörja, ett skyddande lager över hela min kropp.  Jag 

är indränkt i äcklighet, jag hatar allt som är mig så intentivt att det varken finns ord 

eller ljud. Mitt helvete knackar på och tränger sig in oftare än någonsin, 

ångestattacker varvas med min vanliga nedstämdhet och det finns ingenting uppåt i 

sikte, inte ens i horisonten.121 

 I utdraget från bloggen Ord och Illusioner, beskriver hon sig själv som sjuk. Man ser tydligt i 

bloggarna att de ser på sig själva som sjuka. De talar om att de är sjuka inuti, en tjej nämner 

att hon är sjuk i sin hjärna.  

Min hjärna är sjuk. Jag är sjuk. Mina tankar är ovanligt märkliga, skadliga för mig 

själv122  

Vingklippt framställer sitt subjekt med en mängd negativt formade ord, och menar att det är 

hennes riktiga jag. Hon tycker sig inte ha någon rätt att leva för att hon är så dålig, hon tycker 

att hon redan borde ha tagit livet av sig.  

Idag visade sej mitt riktiga jag igen. Den sura, otrevliga, taskiga, elaka, arga, störda, 

självmordsbenägna Vingklippt. Jag borde lagt mej framför tåget, som jag tänkte. Jag 

lurar bara mej själv när jag fejkler. Jag kommer aldrig bli någon bra människa. Jag 

är född fel. Född att misslyckas. Värdelös.123 

                                                 
121Welcome to borderline city  http://babyborderline.wordpress.com/2008/10/23/out-of-control/ 2008-10-23 
122 Ord, Illusioner http://ordillusioner.wordpress.com/2009/01/09/lika-vacker-som-farlig/ 2009-01-09 
123 Vingklippt http://trasigt.blogg.se/2009/march/varldens-samsta-flickvan.html 2009-03-21 
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Även Amy förmedlar ett subjekt som bara ser det negativa, ett besviket och missnöjt subjekt. 

Vi tolkar detta till ett självkritiskt subjekt, denna tolkning gör vi även till vingklipps ord här 

ovan.  

Jag vet att jag bara klagar och aldrig försöker se det "positiva" i saker, men jag 

orkar för fan inte det. Det finns inget positivt i livet ju! Folk hatar mig och är 

besvikna och missnöjda och jag hatar mig själv... Och det är bara ohållbart!124 

Malin beskriver sig själv som äcklig, så pass att hon vill lämna sin egen kropp, och inte veta 

av den. Hon vill bli räddad från all sin äcklighet.  

Känner mig bara så jävla äcklig. Vill inte vara kvar i min gen kropp. Bara få vara 

någon annan för en stund och slippa all skit som finns i mitt huvud. Rädda mig från 

mig själv...125 

Leila beskriver ett väldigt irrationellt subjekt som svänger i humöret. Det går från positivt till 

negativt på endast några sekunder. Det finns inte en enda mening som är endast 

positiv/negativ. Hon är ständigt förföljd av sin ångest.  

OKEJ, bajs i helllllllvete vad allting ska svänga och hålla på! 

Jag har precis spenderat de senaste timmarna med megadepp och ångest gånger 

tusen och nu svängde det och jag är pepp som satan och jag vill bara hoppa runt och 

göra något, jag vetefan, anything. Fast samtidigt har jag kvar en ångest som skriker 

att jag ska skära mig, åh jag är så pepp pepp pepp, SKÄRA, PEPP, SKÄRA, ?!126 

I samma inlägg skriver hon också: 

Nu ska jag fortsätta peppeppeppepppppa på msn och sms och whatever tills det slutar 

med att jag sitter på toa med blodiga armar. SVEJS! 127 

Det vi kan se utav detta är att samtliga tjejer beskriver ett negativt subjekt med ett stort 

självhat. Subjektet har inslag av självkritiska och nedvärderande begrepp. De subjekt vi 

                                                 
124 Black pages of my diary http://blackpagesofmydiary.blogspot.com/2009/03/still-here.html 2009-03-26 
125 Lillis on the loose http://badtoffla.blogg.se/2009/january/utkast-angesten-river.html 2009-01-15 
126 I need you so much closer http://obalans.blogg.se/2009/march/nar-du-halkar-med-din-tunga-pa-en.html 2009-
03-30 
127 I need you so much closer http://obalans.blogg.se/2009/march/nar-du-halkar-med-din-tunga-pa-en.html 2009-
03-30 
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formar utifrån resultatet är a) äcklig b) sjuk c) självkritisk d) irrationell. Dessa kommer att 

diskuteras mer ingående under analysen.  

Vi har tidigare hört teorier kring att självskadebeteende smittar, några sådana tendenser kan vi 

inte heller finna i de bloggar vi har läst. Med ”smitta” menar vi att man tar efter och påverkas 

av andras beteenden. De närmaste vi kunde hitta i bloggarna som kan kopplas till 

identitetsskapande är följande citat från Amy. Här pratar hon ändå om att hon påverkades av 

andra människor och att andra har försökt skapa henne till något som hon inte är. 

Vänner som jag inte hört av sen jag försvann ur deras umgängeskrets, eller som bara 

drog in mig i dumheter. Så mycket dumheter. 128 

Ytterligare ett citat från Amy där hon beskriver hur folk försöker påverka henne och tala om 

för henne hur hon ska göra. Med dumheter syftar Amy till att ta droger och ha sex med många 

hon inte vill.  

Jag är så trött på när folk ska ha åsikter om hur/vad/när och om jag ska äta129  

De här två uttalanden från Amy visar på att hon är avståndstagande till påverkan från andra 

människor, eller i alla fall att hon upplever sig själv att vara det.  

8. Diskussion 

Nedan följer vår analys av resultatet och för att göra den lättöverskådlig har vi valt att 

använda oss av samma huvudrubriker som under resultatet. Det är här vi ger utrymme för våra 

tankar och idéer genom diskussion. Vi har knutit ihop resultatet med den tidigare forskningen 

samt med våra teorier.  

8.1 Begrepp 

Det som vi upplever vara det viktigaste och mest betydelsefulla begreppet är ångest. Då denna 

känsla är, utefter vad vi kan se i bloggarna, det som skapar och är grunden till självskadandet. 

Samtliga tjejer lever med ångesten dagligen, det är en ständig kamp mot känslan. Ångest är 

                                                 
128 Black pages of my diary http://blackpagesofmydiary.blogspot.com/2009/03/littlest-things.html 2009-03-07 
129 Black pages of my diary http://blackpagesofmydiary.blogspot.com/2009/03/loneliness-is-better-when-youre-
not.html 2009-03-06 
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egentligen en förstärkning av oro och ängslan. Det är en upplevd fara som känns hotande, och 

för att denna känsla av oro skall växa till ångest krävs med andra ord att upplevelsen av faran 

blir livshotande.  

Det är många som uppfattar ångest som en sjukdom medan andra menar att ångest påverkas 

av ett trauma tidigare i livet. I bloggarna vi läst har vi kunnat se att många av tjejerna har 

upplevt traumatiska händelser såsom övergrepp, fysisk- och psykisk misshandel. Detta gör att 

vi inte tror att det är arvet som för våra tjejer är grunden för ångesten. Istället är det deras 

miljö och uppväxt som är av betydelse för deras starka ångest.  

Tjejerna i bloggarna beskriver sin subjektpositionering som sjukt. De är maktlösa inför 

sjukdomen. Diagnoser som förekommer är exempelvis borderline personlighetsstörning 

(BPS) och anorexi. Vi ser inte ångest som en sjukdom, vilket tjejerna i vissa fall gör, däremot 

kan symptomen av ångesten göra att man känner sig sjuk. Vi tror istället att ångest är ett 

beteende som är inlärt och som på egen hand eller med professionell hjälp går att övervinna. 

Även om du får professionell hjälp är det bara ”du” som kan förändra ditt beteende. Vi tror att 

man genom att se sitt problem som ett beteende har en större möjlighet att göra sig fri från 

ångest genom att träna in ett nytt beteende. Ångesten kan vara så stark att det är omöjligt att 

upprätthålla vardagslivet. Många av tjejerna i bloggarna är starkt medicinerade för bland 

annat ångest. Vi kan även se att de inte bara lider utav ångest utan även av depressioner och 

har ett icke fungerande liv.  

Det vi kan se som positivt är att tjejerna inte uttrycker någon rädsla för att visa och känna sin 

ilska. Ilskan är en kanal för att få ur sig ångest, och en mycket bättre kanal än självskadandet. 

Dock kan ilskan vara svår för tjejerna att hantera, de blir arga på allt och alla, de kan inte rikta 

den dit den i själva verket ska. Det tror vi kan vara en faktor som leder till självskadande, då 

man riktar ilskan inåt mot sig själv, man straffar sig genom att skada sig. Denna ilska kan 

sammankopplas med det hat som vi i resultatet nämnt som ett viktigt begrepp. Hatet växer ur 

ilskan, tjejerna beskriver att hatet riktas åt alla håll. Med andra ord riktar sig hatet mot såväl 

föräldrar, psykologer som mot dem själva. Av dessa olika hatriktningar är det vi ser som 

vanligast hos tjejerna hatet mot dem själva. De hatar sig själva så mycket att de trycker ner 

och slår på sig själva i majoriteten av inläggen i bloggarna, detta gäller samtliga tjejer.  

Trötthet är ett annat mycket vanligt förekommande begrepp i bloggarna. Tjejerna beskriver att 

de är trötta och inte orkar. Tröttheten kommer från sömnsvårigheter, ofta relaterade till 

mardrömmar. Vi tycker oss kunna se en rädsla för att sova, till följd av dessa mardrömmar. 
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Mardrömmarna kan handla om de tidigare upplevda trauman eller bara otäcka irrationella 

drömmar. Det finns också en längtan efter och en vilja att kunna sova, vilket kan leda till 

annan form av rädsla. En rädsla att man inte ska kunna sova. Många av tjejerna har 

medicinering mot sömnsvårigheterna, dock verkar det som att det ändå inte hjälper dem. De 

måste helt enkelt våga börja lita på att kroppen tar sig den sömn den behöver.  

Foucoult beskriver hur en diskurs framställer teser om något. Den skapar en förståelse, en tes 

om något genom språket. Genom de begrepp vi funnit framställs diskursen som en ”absolut 

sjukdom”. Diskursen framställer tjejerna som deprimerande, instabila, ensamma och 

självhatande. Med absolut sjukdom menar vi att sjukdomen inom diskursen tar upp hela deras 

liv. Allt vi kunnat läsa i bloggarna kan kopplas till sjukdomen. I sjukdomar så som cancer 

eller hjärtfel brukar det se annorlunda ut. Människor som får dessa sjukdomar brukar kunna 

fortsätta sina liv ungefär som innan och kunna roa sig och vara sociala. Även om vissa 

begränsingar kan tvingas göras ser deras liv i det stora hela ut som innan sjukdomen. Tjejerna 

i bloggarna däremot har helt gått upp i sin sjukdom, de nämner inga glädjeämnen eller sociala 

aktiviteter. Tjejerna talar inte om vad som händer i samhället eller om vad de tycker är roligt. 

Många andra bloggar handlar idag om mode/shopping och politik. Det sistnämnda kunde vi se 

i artikeln av Harp och Tremayne, som gjorde en diksursanalys av politiska bloggar. Tjejerna 

talar istället om hur de mår och vilka känslor de har. Alla texter handlar enbart om 

sjukdomen. Sjukdomen är till sin karaktär en psykisk sjukdom.  

Foucoult´s teori om utestängningsprocedurerna tycker vi också går att koppla till dessa 

begrepp. Han menar att det är genom dessa som diskursen kontrolleras. Då främst tabut, så 

som denna diskurs framställs är det för tjejerna tabu att tala om vad som helst. Bloggen skall 

enligt diksursen innehålla deprimernade och självhatande texter. De har ett förbud mot att tala 

om glada och vardagliga ting. Inläggen innehåller ingenting som tjejer i deras ålder brukar 

vara intresserade av så som kläder och kompisar. De berör inte några samhällsdebatter och vi 

får heller inte veta något om vad det gör på sin fritid, om de har några aktiviteter eller vänner 

att umgås med. Inläggen håller sig enbart inom diskursen då de har ett förbud att träda över 

denna gräns. Vi får med andra ord enbart ta del av den negativa bilden där de känner sig 

ensamma och som inte visar några tecken på ett socialt liv eller intressen för samhället. Vad 

som däremot händer utanför diskursen kan se annorlunda ut. Det kan mycket väl vara så att 

tjejerna har ett aktivt liv med umgänge, roliga syselsättningar och ett intresse för samhälliga 

händelser. 
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8.2 Makt  

Vi tycker oss i bloggarna kunna se att tjejerna påverkas av Foucault´s teorier om 

maktutövningar, det vill säga den suveräna samt den disciplinära makten. Den suveräna 

makten enligt Foucault kommer från samhället och den reglerande politiken. Den tar över 

hela individens liv. Den suveräna makten visar sig i bloggarna i form av beslut som tas av 

socialen, exempel på det är beslut om försörjningsstöd. Tjejerna är beroende av pengar för att 

betala räkningar och mat, då är socialens beslut avgörande. Tjejerna har ingen egen 

beslutande del i sin ekonomi. En annan suverän makt vi ser är LPT, då tjejerna tvingas till 

vård. Framförallt Amy skriver om sina tankar kring LPT. Hon är frustrerad och arg över att 

inte själv få bestämma över sin behandling och vård.  

Även den närmaste omgivningen så som föräldrarna har en suverän makt. De utnyttjar sin roll 

som förmyndare, de har kontroll över vad tjejerna äter, några har även utnyttjat sina döttrar 

sexuellt. De har ett psykologiskt övertag, de binder dem med sina ord. Tjejen som skriver 

Welcomee to bordeline city beskriver hur hennes sambo tagit makt över henne genom att ge 

henne dåligt samvete om hon går emot hans vilja. Den suveräna makten finner vi med andra 

ord i den kategori som vi under resultatet kallat omgivningens makt. 

Sjukdomens makt som är vår andra maktkategori placerar vi inom den disciplinära makten. 

Foucault menar att den disciplinära makten är blygsam och försiktig, den är dresserande. 

Individen är både föremål och verktyg på samma gång. Denna makt är något som finns inom 

dem själva, det är på så sätt de själva som har makten över sig, de behöver endast lära sig att 

hantera sin sjukdom. Det är sjukdomen som gör att de inte har kontroll och vet vad de gör. De 

har inte de rätta verktygen för att hantera den. Psykvården är ett led i tillfrisknandet, det är 

tjejerna själva som måste vilja bli friska och göra det tunga jobbet. Vänners och föräldrars 

stöd kan vara ett viktigt verktyg i kampen mot sjukdomen, detta tycker vi oss kunna se i 

bloggarna där tjejerna uttrycker en stor ensamhet och sorg över denna. Sjukdomen är den 

makt som tjejerna fokuserar mest på, eller är mest medvetna om. Det är också 

sjukdomensmakt som de blir påminda om, av exempelvis socialarbetare och psykologer.  

Vilken som är den största och starkaste makten tycker vi oss se variera från tjej till tjej. Av de 

tjejer som blivit sexuellt utnyttjade av sina föräldrar är det föräldrarnas makt som är den som 

påverkar tjejerna mest. Detta ser vi som ganska självklart, då vi anser att det är något av det 

värsta en människa kan utsättas för. När man utsätts för övergrepp tror vi att man får en 

känsla av att inte ha kontroll över sin egen kropp, anorexi och självskadande kan då vara ett 
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sätt att återfå en viss kontroll över den egna kroppen.  

Socialens makt angående pengar verkar mest vara en irritationsfaktor för tjejerna. Att de inte 

bryr sig så mycket om pengar och dylikt anser vi bero på att de inte ser sig själva och sin 

situation som viktig. Hade de känt större omsorg över sig själva tror vi att det skulle varit mer 

än ett irritationsmoment. De kallar myndigheten för svin och visar en tydlig ilska gentemot 

den. Ilskan tycker vi oss se bero på att de inte får bestämma över sig själva, inte från att de 

inte får det de behöver. Det är även frustrerande för tjejerna att socialens processer tar sådan 

lång tid, Amy väntar på en egen lägenhet, men beslutet dröjer och väntan blir lång. Vi tror att 

dessa långa processer är påfrestande för människor som mår dåligt. Dessa tjejer har även ett 

stort behov av kontroll, då är denna ovisshet och väntan svår att hantera.  

Den makt vi ser som den tydligaste är den suveräna makten genom till exempel lagen om 

psykiatrisk tvångsvård (LPT), där vård tvingas på tjejerna som inte tycker sig behöva den. 

Tjejerna anser sig inte vara så sjuka att de behöver tvångsvård, eller rättare sagt att de inte är 

värda den. Vi tycker oss se att en del av tjejerna inte anser sig värda att må bra.  Det tydligaste 

maktredskapet som finns i vårt samhälle anser vi vara att spärra in någon. Bli frihetsberövad 

fast man inte har gjort något fel mot någon annan, utan bara mot sig själv. Vi tycker att 

diskussionen kring tvångsvård är en väldigt komplex fråga. Vi är båda negativa till 

tvångsvård, dock tycker vi att denna vård i vissa fall är nödvändig för deras överlevnad. Vi 

tycker således att en tvingande vård inte hjälper dem att bli friska, utan endast att överleva för 

stunden.  

Diskursens makt är inget vi ser tydligt i bloggarna, tjejerna uttrycker inget som vi kan se som 

det. Däremot tror vi att bristen på positiva inlägg är en form av diskursiv makt. De styrs av 

Foucault´s utestängningsprocedur, tabut. Det är i stort sätt bara destruktiva inlägg i bloggarna, 

även om det finna enstaka positiva meningar finns det inte ett enda helt glatt inlägg. Vi tycker 

oss kunna se att de skrivit in sig i ett svart hörn, att de inte kan skriva om något annat. 

Bloggen har fått sitt tema och läsarna förväntar sig att läsa om deras problem, inte om deras 

glädjeämnen.  

Traditionell makt, med andra ord kulturell makt, är inget vi ser. Tjejerna nämner inget som 

går att tyda som det, inte heller mellan raderna tycker vi oss kunna se någon traditionell makt. 

Vi tror snarare att de fryses ut av samhället, det rättar sig inte efter det. Tjejerna följer inte 

samhällets normer, de är såkallade outsiders. Det är ju även detta som är ett av kriterierna för 

självskadebeteende. Det är i så fall denna utestängningsprocess som är den traditionella 
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makten. Den traditionella makten anser vi även kunna vara den tradition av bekännelse som 

Foucault menar finns i vårt samhälle. Med det menar han att vi genom bikten har fått en 

tradition av bekännelse. Han menar att vi idag ser bekännelsen som frigörande och att det är 

makten som tvingar oss till tystnad. Tjejerna skriver ner sina problem och ”synder” för hela 

världen att skåda. Detta ser vi som en form av bekännelse. Tjejerna talar om sina fel och 

brister, de talar om ”sanningen”. Sanningen kan ses som en följd av bekännelsen. Vi tror att 

bekännelsen kan vara en nyttig del för tjejerna, att få ur sig sina hemligheter och problem. 

Bekännelsen kan vara frigörande, den kan inge lättnad och förlåtelse. Detta kan vi också se 

tendenser till i den tidigare forskningen, då i Baker och Fortune men även i Waldron, Lavitt 

och Kelley. Baker och Fortune talar om att man via forum på Internet kan får förståelse, att 

det finns fler med samma problem. Det är det som driver människor till att skriva i dessa 

forum. Waldron, Lavitt och Kelley talar även de om att finna en förståelse. Att få lätta sitt 

hjärta för varandra som ett led till ett bättre psykiskt mående.  

8.3 Självskadebeteendets funktion 

När vi började studera bloggarna letade vi efter hur de beskrev självskadandet, vi upptäckte då 

att tjejerna inte gör det. De beskriver snarare om funktionen av beteendet. Med funktion 

menar vi vad de får ut av det, vad de vill uppnå. Tjejerna beskriver att de finner känslor som 

trygghet och lugn genom sitt självskadande. Att se blodet rinna ger dem även en 

ångestlättnad, som att ångesten ”rinner” ut med blodet. Vilket i många fall leder till att de 

fortsätter att skada sig.  

Vi tror även att det har mycket med uppmärksamhet att göra. Detta är inget tjejerna själva 

skriver utan endast vår tolkning mellan raderna. Att de över huvudtaget har en blogg visar på 

ett behov av att synas, eller att man vill bli läst. De beskriver även i bloggarna att de vill få 

respons på sina inlägg. Vi tror att tjejerna många gånger skriver för att få bekräftelse, och för 

att bli någon, att man finns till. Många av tjejerna ber i sina inlägg om att få kommentarer på 

det de skrivit, de vill också gärna veta vilka det är som läser. Leila uttrycker sig såhär: 

De som brukar titta in på den här bloggen kan väl lämna en kommentar så jag vet 

ungefär vilka det är? Would be quite interesting.130 

                                                 
130 I need you so much closer, http://obalans.blogg.se/2009/march/roda-ogon-glider-over-gatan.html , 2009-03-
14 
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Några av tjejerna uttrycker även tacksamhet över de kommentarer de fått. Precis som andra 

outsiders stängs tjejerna ut från samhället med hjälp av Foucault’s utestängningsprocedurer. 

Ämnet självskadebeteende är till viss del tabubelagt, det är inget man i vardagen pratar öppet 

om med andra. Vi tycker oss kunna se att tjejerna som följd av tabut känner känslor av skam, 

de skäms för att de gör något som inte är accepterat. Skammen i sig sätter begränsningar 

exempelvis när det kommer till klädval. Det kan vara jobbigt att bära linnen då folk tittar snett 

på ärren.  

Vi uppfattar att tjejerna inte enbart känner skam utan även skuld. Vi upplever att tjejerna inte 

känner att de har rätt att må bra. Skulden kommer utav att de känner sig vara källan till att 

andra mår dåligt, genom att de är ”jobbiga”. Detta är något de beskriver i bloggarna, att de är 

besvärliga. Det kan även vara att de tar på sig skulden för övergrepp de varit med om. Det gör 

då självskadandet till en bestraffning mot dem själva. Skuldkänslor kan också leda till stark 

självkritik och ett starkt självhat, dessa känslor leder även det lätt till självbestraffning genom 

självskadande. Detta ser vi i bloggarna där tjejerna kallar sig själva för dumma, värdelösa och 

korkade.  

Ytterligare en funktion av självskadebeteendet är förflyttningen av smärtan, denna ser vi 

tydligt i bloggarna, bland annat i citatet under resultatet som kommer från Welcome to 

bordeline city. Hon menar att hon vill att smärtan ska vara större utanpå än inuti, för det är 

lättare att förstå och hantera. Med det menar hon att den fysiska smärtan skall vara så stor att 

den tar över den psykiska. Den fysiska smärtan går att lokalisera och blir på så vis mer 

hanterbar. Vi tror även att det kan vara ett sätt att visa sin smärta och förklara den för andra. 

Den inre smärtan syns inte, då hjälper ärren till att förmedla smärtan till omgivningen.  

8.4 Subjekttyper och identitet 

Vi anser att tjejerna själva i sina bloggar beskriver sig som subjekt. Vi ser däremot att de trots 

det i vissa sammanhang är objekt. Det är i tjejernas beskrivning av möten med socialarbetarna 

vi framförallt ser dessa tendenser. Tjejerna blir en process, de blir arbetsuppgifter för 

socialarbetarna. Ett exempel på detta är den långa handläggningstiderna som finns, både när 

det gäller ekonomiska beslut som beslut om boende. LPT är också något vi kan se som gör 

tjejerna mer till objekt än subjekt. Med det menar vi att de inte tar hänsyn till individens vilja. 

Man talar och beslutar över huvudet på dem.  

Vi ser inte att tjejerna uttrycker att de upplever något diskursivt subjekt, med andra ord att de 
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är medvetna om hur diskursen skapar deras subjekt. Däremot tycker vi oss kunna se att 

diskursen ger tjejerna ett deprimerande subjekt.  Precis som under diskursens makt känner vi 

att diskursen hindrar tjejerna från att se sig själva som glada och positiva. Diskursen tillåter 

dem endast ett deprimerande negativt subjekt. Det här tycker vi oss finna i Foucault’s 

beskrivning av begreppet subjekt, att subjektet underkastas en given maktordning. Foucault 

menar även att subjekten skapas i diskursen, det medför att tjejerna inom andra diskurser kan 

besitta andra subjekttyper.  

Under resultatet redovisade vi de fyra subjekttyper som vi funnit i bloggarna. Äcklig/värdelös 

var en av dessa. Vi tycker att tjejerna beskriver en väldigt otäck bild av sig själva. De 

uttrycker alla ett självhat, att de är värdelösa och äckliga. Det ligger även nära den 

självkritiska subjekttypen, att de känner att de inte klarar av något. Vi tror att dessa 

subjekttyper kommer från omgivningen, att de har varit med och skapat dem. Tjejerna har 

under sin uppväxt fått höra hur dåliga de är eller ännu värre blivit utnyttjade. Vi tycker oss se i 

bloggarna att många av tjejerna ständigt jagar bekräftelse på dessa två identitetstyper genom 

att tillexempel leva promiskuöst eller söka sig till ”dåliga” pojkvänner/vänner. 

Sjuk är ytterligare en av våra subjekttyper. Tjejerna uttrycker tydligt i bloggarna att de är 

sjuka. Alla dessa begrepp som nämnts ovan bildar tillsammans en uppfattning av en sjukdom. 

Tjejerna uttrycker tydligt i bloggarna att de inte klarar av något och inte får sin vardag att 

fungera. De känner av den absoluta sjukdomen. Den starka medicineringen kan även den 

bidra till att tjejerna känner sig som ett sjuk subjekt. 

Den fjärde och sista subjekttypen vi tar upp är irrationell, många av tjejerna svänger fort i 

humöret. De beskriver en svårighet att hålla ordning på tankar och känslor. Det tror vi kan 

leda till svårigheter att få vardagen att hänga ihop, det är svårt att agera ”normal”. Ena 

stunden ska det bli jättekul gå ut och andra stunden vill man bara ligga själv i sängen. Vi tror 

att det med ett sådant beteende kan vara svårt att behålla sina vänner, de kan lätt tappa 

tålamodet och förståelsen. Vi tror att den irrationella subjekttypen kan leda till en ensamhet. 

Ensamhet är också något vi ser mycket av i bloggarna. Många av tjejerna uttrycker ensamhet 

eller rädsla för ensamhet.  

Vi anser att dessa subjekttyper är kompletterande, då de går i varandra på flera sätt. Alla 

subjekttyper kan inom diskursen kopplas till varandra och är beroende av varandra. De tillhör 

samma grundkärna av negativt laddade ord. Utifrån Foucault´s identitetstyper har vi tolkat om 

den hysteriska kvinnan så att ”hon” passar in i diskursen, vi kallar henne för den 
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”självhatande tjejen”. Den självhatande tjejen är inte bara representativ för denna diskurs, hon 

har även representanter i samhället i stort. Kraven i samhället är ofta mycket högre för 

kvinnor än män. Vi tycker oss kunna se att kvinnan idag har höga krav på sig, både från 

omgivningen och från sig själv. Man ska klara att, precis som förr, stå vid spisen och ta hand 

om barnen samtidigt som man ska göra karriär och vara vacker. Att lyckas på alla dessa 

punkter är väldigt svårt vilket gör att en känsla av misslyckande infinner sig som till slut 

växer till ett självhat. Redan i skolan kan vi se skillnader mellan tjejer och killar. En kille som 

inte sitter still och har dåliga betyg kallas busig medan en tjej som inte sköter sig döms 

mycket hårdare. Misslyckandet riktas även mot kvinnor från andra håll i samhället. En 

missbrukande kvinna med barn ses till exempel ned på och man undrar hur hon kan göra så 

mot sitt barn. En pappa som missbrukar ses inte ned på i samma utsträckning. Kvinnan ses 

fortfarande som modern som ska finnas för sina barn och vara en god förebild, misslyckas 

hon med detta får hon också veta det från samhället och i samband med att den misslyckande 

känslan sprider sig i kroppen skapas självhatet. Det är detta vi kopplar till den självhatande 

tjejen.  

Inom diskursen tycker vi oss kunna se en tillfredställelse genom självhatet. De vill bli 

bekräftade genom självhatet, Amy skriver ”  Snälla, berätta för mig hur äcklig och vidrig och 

värdelös jag är!”.  Den tillfredställelse de känner grundar sig i att få bekräftelse från andra. 

Att få bilden av sig själv bekräftad. De är så vana att slå på sig själva och att skada sig att det 

blir ett behov, när behovet blir bekräftat finner de tillfredställelesen.  

 

9. Slutdiskussion 

Vi anser oss nu ha svarat på det syfte vi grundat vår uppsats på, dessa svar finns under 

resultatet och är tydligt uppdelade i rubriker. Diskursen framställer tjejerna som självhatande 

och deprimerade. Vi har kommit fram till att bloggen fungerar som en terapeut för tjejerna. 

Detta ser vi både positivt och negativt. Det positiva är att de funnit ett forum där de kan 

ventilera och uttrycka sina känslor. Det vi ser som negativ men också skrämmande är att de 

viker ut sitt innersta för allmän beskådning. Det finns då ingen återvändo, det som finns på 

nätet är oerhört svårt att få bort. Det finns inget sätt för dem att ha kontroll över vilka som 

läser och vad de kan utsättas för. För vår del har det varit uppskattat att de varit så öppna och 

skrivit så personligt, då vi genom det fått mycket material att analysera i vår studie. Materialet 
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har gett oss en bred bild, vi har kunnat se att tjejerna är väldigt olika och att det inte har gått 

att generalisera.  

Vi tycker det har varit oerhört intressant att få följa tjejerna i deras kamp. Vi har läst 

bloggarna under flera månader och nyfiket väntat på nästa inlägg. Det var intressant att få en 

bild av hur deras vardag ser ut, hur de tänker och handlar. Tjejernas vardag ligger så långt 

ifrån vår egen vardag och de människor vi tidigare mött, vi har tidigare inte varit med om att 

man lägger ut sina liv på Internet.  

Det var också intressant att få lära sig en ny metod. Diskursanalys var för oss något helt nytt, 

vilket gav oss en hel del att sätta sig in i. Metoden har gett oss ett annorlunda angreppssätt 

jämfört med de metoder vi tidigare studerat. I denna diskursanalys har vi inte själva kunnat 

påverka materialet, vi har ingen del i vad tjejerna skriver i sin blogg. Däremot påverkar vi på 

det sättet att det är vi som tolkar tjejernas texter. Dock finns det en fara i det då man kan bli 

för relativistisk. Det finns en risk att den tolkning vi gör ej stämmer ihop med den sanning 

tjejerna egentligen vill förmedla. Det är tyvärr inget vi kan skydda oss ifrån. Vi kan däremot 

se en fördel med att vi är två och med olika förförståleser, den fördelen består i att vi har 

möjlighet att jämföra våra tolkningar.  

Vi har funderat på vad man kunde gjort annorlunda i forskningen. I andra intervjuande 

metoder väljer man vilka frågor man skall ställa, vilket gör att man har en chans att påverka 

sitt material. Vi tror att det övergripande resultatet hade blivit ungefär detsamma, att de lever 

med ångest och är deprimerade. Däremot tror vi att vi hade missat detaljer, det privata som är 

jobbigt att prata om med en obekant. Vi tror överhuvudtaget att det hade varit svårt att hitta 

tjejer som velat ställa upp på intervjuer. Vi hade möjligen fått rikta in oss på vårdpersonalen 

istället för tjejerna själva.  

Vi blev väldigt påverkade av det vi läste i bloggarna, då man fick ta del av många djupa och 

mörka tankar. Ibland har det känts väldigt tungt då tjejerna skrivit om så pass jobbiga saker att 

det har varit svårt att hålla en professionell distans, man har med andra ord blivit personligt 

berörd. Att läsa bloggarna har gett oss känslor av sorg och obehag, en deprimerande känsla. 

Man skulle kunna leka lite med tanken att bloggarna fick oss att ta över lite av deras 

subjekttyper. Det visar på hur starkt påverkande deras bloggar är, hur stark kraft de har genom 

bloggarna. Vi ser detta som en fara om unga labila tjejer läser dessa bloggar och tar efter 

tjejernas beteenden. Den så kallade ”smittan” vi talade om i bakgrunden.   

Genom att ha fått ta del av deras tankar har vi som författare fått en större förståelse för deras 
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beteende. Då vi båda kan tänka oss att arbeta med denna målgrupp efter våra studier är det en 

väldigt viktigt förståelse för oss att ha fått. Förståelsen handlar både om att förstå tjejernas 

beteende men också bakgrunden till det. Förståelsen för bakgrunden till självskadandet kan 

hjälpa oss i ett preventivt arbete, vi har fått se vart resurser bör sättas in för att förhindra 

problemet självskadande. I det behandlande arbetet anser vi det viktigt att lyfta fram de 

positiva sidorna hos tjejerna, då de själva endast fokuserar på det negativa. Det gäller att som 

behandlare få dem att se det bra.  

Det största problemet vi sett hos tjejerna är att de har svårigheter att hantera de starka känslor 

som finns inom dem. Det är dessa känslor som leder till självskadande och irrationella 

beteenden. Vi tror att denna svårighet beror på brister under barndomen, att föräldrarna inte 

kunnat ge sina barn denna förmåga. Även trauman från barndomen är en stor faktor till 

svårigheter att hantera och förstå sina känslor. 

Omgivningen kan tänka på att fokusera på det bra hos tjejerna och inte på det ”sjuka”. Det 

gäller att inte fokusera på såren utan på känslorna. Men också att ge uppmärksamhet för alla 

”normala” initiativ som tjejerna tar, som att spela sällskapsspel eller gå en promenad.  

För att minska problemet självskadebeteende och stoppa upp framväxten av det anser vi att 

det krävs ett större och effektivare preventionsarbete. Detta skulle kunna utföras genom 

temadagar med föreläsningar i grundskolan. Dessa temadagar skulle vara till hjälp för att 

minska tabut kring självskadebeteende. Vi anser även att föräldrarna behöver mer information 

för att kunna vara ett stöd för sina döttrar. Det sker enklast genom föräldrainformation genom 

skolan. Men även genom att starta föräldraföreningar där de kan stötta varandra. Det är alltid 

viktigt att känna att man har stöd och inte är ensam. Det är inte bara tjejerna som mår dåligt 

utan även föräldrarna, det är svårt att stötta när man själv mår dåligt. 

Vi tycker att det skulle vara intressant att studera dessa tjejer fast med andra metoder och 

datamaterial. Detta anser vi relevant på grund av att man får en ännu djupare bild av tjejerna 

som kan blotta andra sätt att hjälpa dem och andra tjejer i samma situation. Vi ser all vidare 

forskning kring ämnet självskadebeteende som viktigt då det är en brist på sådan forskning.  
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Bilaga 1 Black pages of my diary 

 

Bilaga 2 Ord, illusiner 
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Bilaga 3 Vingklippt 

 

Bilaga 4 Welcome to borderline city!  
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Bilaga 5 Lillis on the loose  

 

Bilaga 6 I need you so much closer

 

 


