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ABSTRACT 
 
The youthstyle of emo is a new subcultural lifestyle, evolved from the style 
of emo music. Emo is short for emotional and the supporters strive for 
emotional honesty. Emo-supporters are often associated with self-
destructivity and may for that reason cause feelings of contempt. The aim of 
this study is to interpret these feelings of contempt against the supporters 
and their social consequences, and to provide  plausible social and 
psychological interpretations. This was done in a qualitative way on the 
basis of discourse analysis as theory and method and psychoanalysis, used 
on internet-produced texts. The emo-contempt expressed in the texts was 
interpreted to concern public showing of feelings of depression, selfharm 
and inclination to suicide, derived from the stereotyped  image of the style 
as selfdestructive. The contempt was interpreted to derive partly from social 
taboos of self-harm and suicide, partly from existing self harm and suicide 
problems in society and partly from psychological factors. The psycho-
analytical theory used to interpret the texts was the work of  Melanie Klein 
and her articulation of the ”manic position”. 
 
Keywords: Attention seeking, Contempt, Discourses, Emo, Emo culture, 
Emotional intelligence, Foucauldian discourse analysis, Internet, Kleinian 
psychoanalysis, Self-harm, Social phenomenom, Subculture, Taboo. 
 
 
 

SAMMANFATTNING 
 
Ungdomsstilen emo är en ny subkulturell livsstil, framsprungen ur musik-
stilen emo. Emo är en förkortning av emotionell och anhängarna eftersträvar 
emotionell ärlighet. Emo-anhängarna associeras ofta med självdestruktivitet 
och kan av den anledningen väcka föraktfulla känslor. Syftet med studien är 
att tolka föraktet riktat mot anhängarna och dess sociala konsekvenser samt 
att tolka möjliga bakomliggande samhälleliga och psykologiska orsaker. 
Detta gjordes kvalitativt utifrån diskursanalys som teori och metod och 
psykoanalys, av texter producerade på internet. Emo-föraktet som uttrycktes 
i texterna tolkades som att det gällde ett offentligt uppvisande av depressiva 
känslor, självskadebeteende och självmordsbenägenhet, härrörande ur den 
stereotypa bilden av stilen som självdestruktiv. Föraktet tolkades som 
härrörande dels från sociala tabun kring självskadande och självmord, dels 
från självskadande- och självmordsproblematik i samhället och dels från  
psykologiska faktorer. Den psykoanalytiska tolkningen av texterna 
baserades på Melanie Kleins teori om den ”maniska positionen”. 
 
Nyckelord: Diskurser, Emo, Emostilen, Emotionell intelligens, 
Foucaultiansk diskursanalys, Förakt, Internet, Kleiniansk psykoanalys, 
Samhällsfenomen, Självskadebeteende, Subkultur, Tabu, Uppmärksamhets-
sökande. 
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Idag känner jag mig emo 

      Att känna sig ”emo” är ett välkänt uttryck i ungdomsvärlden nuförtiden. Emo är  ett 

subjektivt ord som kan liknas vid att känna sig  ”deppad” i vardagligt tal. Att emo inte bara är 

ett ord utan även en ungdomsstil är lika välkänt. Dock gäller ett omvänt förhållande i den 

svenska vuxenvärlden. Där tycks emo idag vara ett relativt okänt begrepp.  

      Mitt intresse för emostilen har sin grund i en sorglig historia. En skolkamrat till mina barn 

miste sitt liv i en tragisk olycka. De berättade att somliga skulle säga att hon tagit sitt liv, trots 

att hennes död varit en olyckshändelse, eftersom hon varit anhängare av ungdomsstilen emo. 

      Emo var då ett totalt nytt begrepp för mig. Sökningar på internet visade föraktfulla och 

förlöjligande attityder till denna stil i texter, bilder och filmer. Det uppdagades en omfattande 

intolerans. Stilen framställdes som patetisk, med patetiska anhängare som tyckte synd om sig 

själva, skar sig och var självmordsbenägna. Varför detta förakt? Var härstammade det ifrån?  

      Emostilen kan ses som en subkultur eftersom deras värderingar och klädstil skiljer sig från 

den dominerande kulturens, den större kultur som de är en del av. Subkulturella stilar kan vara 

ett viktigt tecken på motsättningar i samhället (Bjurström, 2005). Dessa motsättningar är dock 

inte alltid uppenbara för oss. Detta är ett försök att belysa den oftast omedvetna historien 

bakom vardagliga samhällsfenomen (Beronius, 1991).  

 

 

Syfte & Frågeställningar 

      Studien syftar till att ge en möjlig tolkning av vad som kan väcka förakt för emostilen, 

vilka sociala konsekvenser detta får samt varför detta sker. Vilka befintliga diskurser/synsätt 

existerar i samhället som föraktet skulle kunna härstamma från? Vilka slags tidiga, 

individuella psykologiska erfarenheter, gällande på en allmän social nivå, skulle kunna 

förstärka dessa attityder? På vilket sätt kan emodiskussionerna indikera motsättningar i 

samhället? Det är min förhoppning att studien kan bidra med en fördjupad kunskap om 

emostilen och om möjliga bakomliggande orsaker till föraktet som riktas mot anhängarna 

samt inspirera till vidare frågor. 
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Disposition 

Emostilen kommer att presenteras till en del utifrån massmediala texter. Anledningen är dels 

att stilen är ett nytt samhällsfenomen som det finns begränsad litteratur om, men även att 

massmedia spelar en stor roll i förmedlandet av olika diskurser/synsätt (Winther Jorgensen & 

Phillips, 2000). Massmedia dokumenterar olika diskurser om stilen som existerar idag, och vi 

kan på så sätt få en förståelse för hur artikulationerna ser ut. Emodiskussioner i England 

kommer också att presenteras med tanke på att ungdomar idag vardagligen via internet har 

tillgång till diskurser utanför landets gränser. De kursiveringar som gjorts i uppsatsen är 

författarens egna, i syfte att markera viktig information. 

 
Bakgrund: Stilens speciella kännetecken kommer först att beskrivas, efter det stilens bakgrund 

och sist beskrivningar av föraktet för stilen.  

 
Tidigare forskning: Här redogörs för forskning kring mobbning; självskadande och identitet; 

samt subkulturer med kopplingar till självdestruktivitet.  

 
Teorier: Diskursanalysens teoretiska del kommer här att beskrivas då diskursanalys är både 

teori och metod; hur man kan kombinera diskursanalys och psykoanalys; den psykoanalytiska 

teorin; samt ett perspektiv på omedvetna processer utifrån neuropsykoanalys.  

 
Metod: Här beskrivs datainsamlingen till diskursanalysen som gjordes utifrån texter i en 

svensk internettidning; de etiska överväganden som gjordes, i synnerhet gällande vad som kan 

anses vara privat eller offentligt på internet; resultatens reliabilitet och validitet diskuteras;  de 

olika stegen i den foucaultianska diskursanalysen redovisas.  

 
Resultat: Här beskrivs de funna diskurserna gällande ordet emos betydelse; de föraktfulla 

yttrandena samt identifierandet av en specifik emoförakt-diskurs; de sociala konsekvenserna 

av föraktet; hur emodiskussionerna härleddes till redan befintliga diskurser som de tycktes 

härstamma från - bakomliggande samhälleliga faktorer.  

 
Tolkning av resultat: Här görs en tolkning av hur det funna resultatet  tycktes samspela med 

existerande samhällsproblem och hur detta tycktes indikera motsättningar i samhället; en 

tolkning utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv; samt en tolkning av hur samspelet mellan de 

bakomliggande samhälleliga och psykologiska faktorerna  kan se ut.  

      
Diskussion:  Resultat och tolkning knyts här till tidigare forskning och diskuteras. 
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BAKGRUND 

Emostilen 

      Kännetecknande för stilen. Emo-anhängare/emos syns väl eftersom de har en specifik 

kläd- och hårstil. Denna modestil kallas för fashioncore. Fashioncoreanhängare klär sig i tajta 

stuprörsjeans med nitbälten och tajta svart- eller rödvitrandiga tröjor. Var och en försöker 

hitta sin egen unika frisyr, men basen är kolsvart hår som oftast blandas med utomordentligt 

utstickande färger och en snedlugg som kan täcka halva ansiktet. Ögonen dekoreras vanligtvis 

med svart kajal (Wikipedia, 2008).   

      De är unga med spektakulära frisyrer. Kläder och frisyr är viktigt och både tjejer och killar 

sminkar sig (Forsström, 2008). Emo-anhängare har inte bara ett specifikt utseende, de har 

också specifika värderingar. 
               Emo är en förkortning av emotionell. Musiken som emos lyssnar på, emotional hardcore, 

är känslosam musik och text som uttrycker alla sorters känslor (Greenwald, 2003). Det allra 

viktigaste för anhängarna av stilen är nämligen känslor, att få visa alla känslor, ledsamhet som 

glädje. ”Emo är en förkortning av emotional och betyder känslosam [...] man är unik och inte 

är rädd för att visa känslor” (Bilaga s. 54). 

 
      Stilens framväxt med internets utveckling. Från början, för drygt två decennier sedan, 

var emo en musikstil. Emo-musikstilen emanerade ur punken och fick sitt namn av kritiker 

vilka beskrev den som emotional. Emo-banden hade vacklande framgångar under det första 

decenniet, men i takt med internetutvecklingen migrerade de och deras anhängare till webben. 

Musikstilen utvecklades så i takt med internetutvecklingen, och det var också på internet som 

stilen skulle komma att få sin så kallade andliga hemvist. Internet möjliggjorde nämligen att 

texterna till musiken enkelt kunde spridas (Frith, 2008). 

      De emotionella texterna handlade mycket om lidande och ensamhet. Det blev en slags 

perfect storm of music, i rätt tid, som gav stöd och hade en välkomnande ton till alla som ville 

må bättre. I takt med internets introducering i vardagsvärlden växte olika sociala nätverk 

fram. Det fanns ett stort intresse för emo-musikstilen. Internet möjliggjorde även en samtidig 

tillgång till dels olika aktuella musikstilar och dels historiska. Detta innebar att fansen hade 

många olika möjliga identiteter som de kunde ta till sig. För emo-anhängarna blev resultatet 

att färga sitt hår svart och odla lugg (Frith, 2008).  

      [På detta sätt utvecklades emostilen till en offentligt synlig och identifierbar grupp med 

rötter i den mer osynliga emo-musikstilen]. 
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      Emoideologin - ett samhällsfenomen.  Man blir inte emo - det är något man föds till, 

enligt Simon och Kelley (2007). Emo är en känslosam ideologi om allt i livet som ligger i 

tiden. Inte bara musiken tar inspiration av denna ideologi, även filmen gör det, exempelvis 

den franska filmen Amelie från Mont-Martre med den mycket sensitiva och djurälskande 

huvudpersonen. Emo-anhängare strävar efter att uppnå humanistiska ideal. Genom internet 

har många ungdomar som inte känt sig riktigt hemma i mainstreamvärlden [den dominerande 

kulturen] anammat denna känslosamma ideologi och organiserat sig. Emo är fortfarande en 

musikstil, men idag främst en känslosam livsstil, menar Simon och Kelley. 

      Greenwald (2003) beskriver på ett liknande sätt emo som en del av ett samhällsfenomen. 

Han menar att det finns ett behov hos många ungdomar av en emotionell ärlighet som 

möjliggörs genom internet. Till exempel har de personliga webbsidorna eller webbloggarna 

[förkortning bloggar] växt lavinartat de senaste åren. Genom att skriva dagbok på internet kan 

ungdomar dokumentera känslor och tankar om allt som ingår i deras värld. Greenwald 

berättar följande om en ung kvinna som skrev dagbok på internet om sitt liv. Vännerna på 

internet tycktes känna henne bättre än någon annan. Under en period beslöt hon att ta en paus 

från dagboksskrivandet. Det fascinerande var att när hon meddelade detta skrev många som 

var totalt obekanta till henne från hela världen och tackade och berättade om hur mycket 

hennes ord hade betytt för dem. Hon blev då djupt berörd över att kunna hjälpa andra genom 

att uttrycka sina känslor och fortsatte sitt skrivande.  

      Dagboksskrivande på internet har en stor betydelse menar Svedmark som forskar om IT i 

människors vardagsliv (BRIS, 2009a).  

Skillnaden från att skriva dagbok [bokform] är att det kan finnas andra där ute 
som ger stöd, en känsla av att det finns någon som hör vad man säger. Man får 
sätta ord på vad man känner, man kan få bekräftelse och beskriva sitt liv som det 
verkligen är. Många gånger svarar folk för att man känner igen sig men inte har 
förmått att sätta ord på det. Det bildas ofta små grupper som läser varandras inlägg 
och stöttar och peppar varandra (BRIS, 2009a, s 44). 
 

      Fenomenet med internettexter möjliggör således en emotionell ärlighet, och emotexterna 

som är en del av detta emotionella samhällsfenomen, vilka kan handla om så kallade mörkare 

känslor, kan enligt Greenwald (2003) få en terapeutisk inverkan på den som för tillfället 

känner sig så. Att läsa dem kan hjälpa mer än miljoner kramar. Exempel på en emo-text: 

We are all trapped in prisons of the mind, it´s a hard sensibility 
 but we´ll see it through in time, but when words come between us noiseless 

in the air, believe me I know it´s easy to despair – don´t. Tonight I´m talking to  
myself – there´s no one that I know as well, thoughts collide without a sound, frantic,  

fighting to be found. [...] And I´ve found the answer lies in real emotion.  
Not the self-indulgence of a self-devotion (Greenwald, 2003 s.13). 
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Föraktet för emostilen  

      Den allmänna uppfattningen i Sverige bland ungdomar tycks vara att emo-anhängare mår 

dåligt, skär sig och är självmordsbenägna, vilket anhängarna menar är fördomar. De blir på 

grund av dessa uppfattningar uttittade, hånade och nedvärderade offentligt (Forsström, 2008).    

Emo tycks ha blivit ett skällsord idag. Många skriker emo efter de som antas vara anhängare 

både i skolan och på gatan på grund av att det sammankopplas med att skära sig (Forsström, 

2008).  

      Författaren har vid några tillfällen samtalat med bekanta ungdomar om varför många tror 

att emos skär sig:  

 
Det är mest tjejerna som skär sig, det är inte så att de sitter och skär sig så 
man ser det, men man vet det ändå, för ärren syns ibland. Ibland syns också 
hur de försöker dölja ärren genom att ha armvärmare över handlederna, då 
förstår man att de har ärr. Det är liksom äckligt att de skär sig, speciellt de 
som gör det för att få uppmärksamhet.  

 

Att emo är stort idag, berättade de, kan man se genom att gå in på Youtube 

(http://www.youtube.com). Där finns en film om emo som lades upp för ett år sen som har 

visats 4 miljoner gånger – ”What is Emo” (Personlig kommunikation 2008 Juni-Augusti). 

      Emostilen tycks vara ett globalt fenomen som väcker starka känslor. Vid denna tid i 

Sverige artikuleras föraktet för emo främst inom ungdomsvärlden själv, och detta förakt samt 

dess konsekvenser kommer att belysas i resultatdelen. I andra länder är även vuxenvärlden 

inbegripen. Kort kan nämnas att ryska politiker anser att emo är en farlig trend som 

uppmuntrar till asocialt beteende och glorifierar självmord. Ett nytt lagförslag förbereds om 

att förbjuda emo-webbsidor samt att förbjuda emo-klädstil i skola eller på offentliga platser 

(NME News, 2008). I Mexiko tycks föraktet för emostilen även innefatta homofobi och 

klassmotsättningar. Anhängare har misshandlats vid flera tillfällen och polisen har tvingats 

inrätta fredade zoner för emos (Gustavsson, 2008). I USA kallar nyhetsreportrar stilen för en 

destruktiv kult med anhängare som skär sig (Lero, 2007). 

      I England går meningarna isär om emostilen [benämns huvudsakligen på engelska som 

emo culture]. Sands (2006) beskriver den ena uppfattningen av stilen. Sands lade märke till, 

då hon tittade igenom glamourösa modemagasin, att en del modeller inte alls såg ut att må 

bra. Enligt Sands kommer dessa utseenden ursprungligen från gothkulturen [punk-goth-emo] 

men de har vidarutvecklats till en ännu farligare tonårskult - Emos - som prisar 

självskadebeteende. Hon menar att det är ansvarslöst av musik- och modekulturerna att 
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uppmuntra detta. Emos byter information med varandra på internet om sina ärr på 

handlederna och hur de bäst kan förevisa dem, enligt Sands. Hon anser att detta är mycket 

oroande eftersom tonåringar inte är tillräckligt mogna för att hantera så starka känslor. En så 

kallad självmordskult skulle därför kunna få fruktansvärda konsekvenser. 

      Emovarningarna ökade i samband med att en ung flicka tog sitt liv. Levy (2008) skriver 

om att en trettonårig flicka begick självmord efter att ha blivit besatt av ett mode som 

glamoriserar döden. Levy menar att emofenomenet är en stor tonårstrend som karaktäriseras 

av depression, självskadebeteende och självmord.  

      Rawstorne (2008) skriver att inget barn går säkert från den illavarslande emokulten. 

Emokulturen relateras till att antalet barn som sökt sjukhusvård med anledning av självskade-

beteende har ökat med 30% de senaste fem åren. Han menar att det finns en väldigt mörk sida 

med att vara emo, det att klä sig i svart och lyssna på musik med mycket djupa texter, vilket 

skulle kunna få övertaget över en sårbar person.  

      Frith (2008) beskriver dock en annorlunda syn på emostilen. Han menar att när en ung 

människa begår självmord finns det en förståelig strävan att hitta någon eller något att lägga 

skulden på. Dock skiljer sig dagens emo-forum inte nämnvärt från andra forum, enligt Frith. 

Allt mörker och djup själviakttagelse som uttrycks i emotexter kan te sig skrämmande för 

föräldrar som, så att säga, droppar in på nätet. De ser vad som tycks vara en glorifiering av 

lidande. De flesta emo online visar dock inte något som skulle vara olikt allmän tonårsångest, 

enligt Frith. Emokulturen har blivit associerad med självskadebeteende, men nätdiskussioner 

på EmoCorner [http://www.emo-corner.com/] som inkluderar ämnet att skära sig, visar att 

attityden där är att ingen skall skada sig utan istället söka hjälp.  

      Vanliga emodiskussioner handlar istället om hur man kan bli en bättre emo, om kläder, 

om musik eller om det är okej för hetero-emokillar att hälsa varandra med en puss, vilket 

verkar vara okej. Emo tycks inte relatera till något mer illavarslande än adolescensens själv-

dramatiska tid. Emo är främst en hyllning till att öppet få visa känslor av oro och ångest, 

enligt Frith.  

      Artikulationerna om emostilen i England ser således något annorlunda ut eftersom även 

vuxenvärlden är inbegripen. De handlar även om ett från vuxet håll moraliskt fördömande av 

själva stilen. I Sverige bärs idag föraktfulla diskurser till största delen av ungdomar. De 

handlar främst om ett fördömande av anhängarna och har mer karaktär av mobbning.  

Svenska ungdomar tar dock del av internationella diskurser genom internet och kan därför 

influeras av dem.  
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Tidigare forskning 

      Även om denna inledande studie av Olweus (1999) om mobbning är drygt 20 år gammal, 

är det den största mobbningsstudie som gjorts i Sverige, med resultat som är relevanta för 

påhoppen mot emo-anhängarna. Olweus menar att det är en myt att mobbningen skulle bero 

på fysiska avvikelser, utan övervägande handlar mobbning om personliga egenskaper. 

Flertalet mobboffer var ängsliga, känsliga och hade lätt för att gråta. De utstrålade osäkerhet 

och vågade inte ge igen om de blev förnedrade. Den som mobbade hade oftast en positiv 

attityd till våld, starkt behov av att dominera och undertrycka andra elever och en låg 

frustrationstolerans.  

      När mobbning var ett gruppfenomen hade det, enligt Olweus, speciella kännetecken 

(1999). Barn och ungdomar kunde delta även om de inte tagit initiativ till mobbningen. De 

blev passiva mobbare eller medlöpare. Det blev likt en social smitta som mest drabbade 

osäkra unga som kanske såg upp till ledaren. Att vara passiv mobbare innebar också ett 

minskat personligt ansvar och mindre skuldkänslor. Ständiga angrepp och nedsättande 

kommentarer kunde göra att offret gradvis kom att uppfattas som en ganska värdelös person, 

angreppen normaliserades. Det blev på så sätt offrets eget fel, och detta bidrog till att minska 

skuldkänslorna hos de som deltog i mobbningen, offret tiggde stryk. 

      Gradin Franzén har i sin uppsats Rakblad, blod och dödslängtan (2007), vilken handlar om 

hur ungdomar framställer självskadebeteende på ett internetcommunity samt vilken betydelse 

detta får för deras identitetsskapande, funnit två diskurser - diskursen om att självskade-

beteende är något naturligt och diskursen om att det är något onaturligt. De som positionerade 

sig inom naturlighetsdiskursen såg att skära som ett naturligt sätt att hantera ångest. 

Individerna uppfattades som starka som klarade av att överleva trots den svåra situation de 

befann sig i. Det förknippades även med romantik och dödslängtan.  

      De som positionerade sig inom onaturlighetsdiskursen uppfattade däremot att skära sig 

som något onaturligt, omoraliskt och äckligt. Det var inte ett acceptabelt sätt att hantera sin 

ångest på. Individerna uppfattades som svaga personer som inte klarade av livet lika bra som 

så kallade vanliga människor. Denna diskurs låg nära samhällsideal om att vara vacker och 

lycklig. Inom båda dessa diskurser fanns ett starkt förakt för de personer som ansågs skära 

sig endast i syfte att få uppmärksamhet. De ansågs varken vara värda någon uppmärksamhet 

eller hjälp. 
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      Martin (2006), australiensisk professor i ungdomspsykiatri, redogör för egen och andras 

forskning kring subkulturer och självskadebeteende. I Australien startade emo-diskussionerna 

utifrån samma grunder som i England. Några unga studenter som var anhängare av 

emokulturen tog sitt liv. I media framställdes emo som en dödskult som uppmuntrade till 

självmordsbeteende. Det finns ingen forskning kring just emokulturen, men däremot om 

liknande subkulturer, menar Martin.  

      Det finns en allmän åsikt att emos skär sig. Vissa har antagit att emomusikens texter 

skulle kunna inverka negativt, eftersom de ofta handlar om lidande och död, även om 

självmord. Det finns kopplingar mellan självmord och andra kulturer, inte bara gällande 

ungdomskulturer, enligt Martin. Stack påtalade kopplingen till opera, om hur människor 

kunde relatera till operans ofta återkommande tema - självmord som en utväg när äran hade 

gått förlorad (Stack, 2002).  

      I Martins egen undersökning (Martin, Clarke & Pearce, 1993) sågs ett samband mellan 

heavy metal music, depression och självmord. Tolkningen av detta samband var dock att unga 

människor sökte sig till musik och texter som bäst harmonierade med deras egna känslor. De 

flesta upplevde det som en lättnad att andra tycktes ha känt på samma sätt, vilket ledde till 

förbättringar. Ett litet antal upplevde det som att de mådde sämre av musiken, men för dessa 

ungdomar inverkade även flera andra faktorer.  

     Stack (2000) fann ett samband mellan att gilla bluesmusik, med dess tema av död, 

depression och smärta, och acceptans av självmordstankar. Stack förklarade detta samband 

med att människor sökte sig till en viss musik för att den gensvarade/ekade på någonting inom 

dem, och att det således inte var musiken per se som direkt orsakade de suicidala känslorna. 

      I en undersökning huruvida självskadebeteende ökade eller minskade genom att vara med 

i någon internetgrupp, fann Murray och Fox (2006) att i stort sett alla internetgrupper gav stöd 

och sänkte i medeltal självskadande. För ett fåtal höjdes dock denna risk. Det är det problemet 

professionella har idag, anser Martin, och frågar sig hur man ska kunna ingripa och stödja 

denna specifika mindre grupp.  

      Ett annat viktigt övervägande i denna diskussion är, enligt Martin, sambandet mellan 

upplevande av ett meningsfullt sammanhang i en grupp och minskad suicidalrisk. Resnick 

m.fl. (1997) fann att goda relationer i skolan reducerade självmordstankar signifikant. Martin 

frågar sig därför; kan tillhörande i emokulturen förebygga självmordsrisker? 
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TEORIER 

Diskursanalytisk teori 

      Discourse betyder tal (Foucault, 1993). Diskursteorier har franska anor. De flesta har sina 

rötter i filosofen Michel Foucaults tänkande. Han intresserade sig för de olika möjliga sätt att 

tänka, tala och handla som existerade i olika samhällen, vilka inverkade på individernas liv 

(Winther Jorgensen & Phillips, 2000). Han kallade mönster för tankar och tal för diskurser. 

Essensen i hans arbeten var, enligt honom själv, historien om de olika sätt som människor blir 

till subjekt på i sin kultur, genom språket och talandet (Månsson, 2007). Han var synnerligen 

intresserad av det som sågs som avvikande och ville tillhandahålla strategier för att kunna 

bemöta övergrepp mot utsatta människor i samhället (Foucault, 2002). 

      Foucault var influerad av strukturalism, Nietzsche [poststrukturalism] och psykoanalys. 

Det strukturalistiska inflytandet syns i idén att människor inte är helt fria i sina tankar, tal och 

handlingar, därför att deras tankar är producerade av sociala, politiska och kulturella 

strukturer, som talar genom dem. Nietzsche influerade med tesen att all form av kunskap och 

sanning som uppstår i en kultur, gör detta inte för att den är sann utan för att en grupp har 

lyckats tvinga sin vilja på andra grupper. Ett maktperspektiv på kunskap. Termen genealogi 

härstammar härifrån. Psykoanalysen influerade med sin kritik av antagandet att vi skapade vår 

identitet utifrån vår fria vilja, som man istället menade producerades av det omedvetna 

(Danaher, Schirato & Webb, 2000).  

      Diskursanalysen intresserar sig för hur vi skapar betydelser av olika sociala fenomen och 

vad det får för effekter genom att fråga; hur blev det så här? (Fahlgren, 1999). Den ansluter 

sig till ett socialkonstruktionistiskt perspektiv – det vill säga betydelserna av olika 

verkligheter är inte av naturen givna utan skapas socialt. Genom systematiska analyser av 

språket studeras samhällsfenomen genom att söka urskilja olika avgränsade diskurser 

(Bergström & Boreus, 2000). De flesta diskursteorier har, som nämnts, utgått från Foucaults 

tänkande, men med något annorlunda inriktningar.  

      Det finns två huvudinriktningar av diskursanalys. Foucaultiansk diskursanalys som främst 

tillämpar ett makroperspektiv och diskurspsykologi som främst tillämpar ett mikroperspektiv. 

Diskurspsykologi skiljer sig från foucaultiansk diskursanalys genom sitt fokus på hur språket 

aktivt konstrueras genom individens investerar i olika diskurser i samhället, samt vad detta får 

för sociala konsekvenser. Teorin är inspirerad av etnometodologi och konversationsanalys 

(Willig, 2008). 
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      Foucaultiansk diskursanalys utgår från Michel Foucaults teorier om arkeologi och 

genealogi (Fahlgren, 1999). Arkeologi handlar om att avgränsa och kartlägga diskurser, som 

kan vara annorlunda i olika samhällen, skilda i tid eller i rum, samt att påvisa deras inverkan 

på individerna (Foucault, 2002).  

      Samhället tillhandahåller således olika diskurser inom vilka subjekten [individerna] kan 

positionera sig [identifiera sig med/relatera till], men samtidigt blir subjekten begränsade av 

diskurserna (Willig, 2008). Foucault menade att det kunde vara svårt att tycka och tala om 

något nytt som inte kunde relateras till de befintliga diskurserna.  

Det innebär att man inte kan tala om vad som helst när som helst; att det inte är   
lätt att säga något nytt; att det inte räcker med att hålla ögonen öppna, att vara 
uppmärksam och medveten, för att nya kunskapsobjekt ska tändas och för att de    
ska börja sprida sitt första svaga sken (Foucault, 2002, sid 62).  

 
      Man kan säga att vi orienterar oss efter de diskurser som tillhandahålls i samhället. Vi ser 

världen med diskursens ögon, som sedan framstår för oss som sann, och vi skapar oss 

identiteter som subjekt inom olika diskurser (Fahlgren, 1998). 

      Foucault utvecklade också en teori kallad genealogi. Genealogi betyder härkomst och har 

en ansats att se det nuvarandes historia genom att göra en släktsskapsanalys. När man 

intresserar sig för genealogi så intresserar man sig för de strukturer, praktiker, institutioner 

eller idéer i det förflutna som påverkar nutiden. Vi ser det vi i vardagen inte urskiljer och 

kanske finner vi en anledning att förändra strukturen (Beronius, 1991). Foucault menade att 

det som vi tar för självklart ofta är resultatet av en historisk process som kunde ha tagit andra 

vägar (Nilsson, 2008).  

 
      Denna studie har inspirerats av Foucaults diskursteoris arkeologiska perspektiv genom 

avgränsningen och kartläggningen av ett antal existerande diskurser gällande emostilen, samt 

de sociala konsekvenser som blir följden av dessa diskurser.  

      Studien är också inspirerad av Foucaults genealogiska perspektiv genom härledningen  

något bakåt i tiden av de strukturer på de två diskurser som så att säga krockade i emo-

diskussionerna, för att kunna identifiera möjliga bakomliggande samhälleliga orsaker, vilka 

skulle kunna inverka utan att vi tänker på det.  

      Under analysarbetet fanns att uppfattningen av vad föraktet för emostilen handlade om 

beskrevs på litet skilda sätt i texterna. För att bringa klarhet i varför texter som uttryckte en 

positiv inställning till emostilen beskrev föraktet för stilen litet annorlunda jämfört med be-

skrivningarna i de föraktfulla texterna, hade en diskurspsykologisk analys som mer i detalj 

inriktades på själva konstruktionen av texterna behövts. Det föll dock utanför studiens ramar. 
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Att kombinera diskursanalys och psykoanalys 

      Diskursanalysen beskriver hur människors identitet kan konstrueras genom att de 

positionerar sig inom de tillgängliga diskurser som tillhandahålls av samhället, men varför 

identifierar sig människor med vissa positioner och inte med andra? Flera diskursanalytiker 

har använt sig av psykoanalys för att finna svar på detta (Frosh, Phoenix & Pattman, 2003).  

      Billig kombinerar diskursanalys med freudiansk psykoanalys (refererad i Winther 

Jorgensen & Phillips, 2000). Enligt honom kan teorierna knytas ihop genom begreppet det 

dialogiska omedvetna. Det består av yttranden som i vissa sociala sammanhang trängs bort. 

Han menar att talaren väljer bland de möjliga tillgängliga diskurserna på bekostnad av andra 

diskurser, vilket får idelogiska konsekvenser, vissa världsbilder främjas och vissa utesluts. 

Billig gör en psykoanalytisk tolkning av varför vissa diskurser väljs bort. 

      Hollway och Jefferson (2000) kombinerar diskursanalys med kleiniansk psykoanalys. De 

knyter ihop teorierna med begreppet det försvarade subjektet som innebär att subjektet 

positionerar sig inom specifika diskurser som ett försvar mot ångest, varvid ångesten mildras.     

De har exempelvis i en undersökning som gällde individers investering i olika diskurser som 

ett försvar mot ångest för att bli utsatta för brott, i sitt tolkningsarbete använt sig av Melanie 

Kleins teorier om den schizoparanoida- och den depressiva positionen. Hollway och Jefferson 

gör en psykoanalytisk tolkning av varför vissa diskurser väljs.   

      Klein använde sig således också av termen position vilken inte skall förväxlas med 

diskursteoriernas subjektposition. Subjektposition kan beskrivas som en social position, det 

vill säga individens position [läge] inom de olika diskurser som samhället tillhandahåller. 

Kleins term beskriver en psykologisk position - individen befinner sig i en viss inre position, 

utifrån vilken hon relaterar till andra [ett känslomässigt utgångsläge].   

      Den schizoparanoida positionen innebär kort att vårt förhållningssätt till andra är att de 

inte har något värde för oss, den depressiva positionen innebär att andra är värdefulla och att 

vi är rädda om dem, den maniska positionen innebär att vi gör oss överlägsna och föraktar 

andra. Dessa positioner har enligt Klein grundlagts i den tidiga barndomen och de har således 

i sin begynnelse en mycket infantil karaktär (Klein, 2000).  

 
      I denna studie kombineras den foucaultianska diskursanalysen med Melanie Kleins teori 

om den maniska positionen. Antagandet är att en positionering inom en emoförakt-diskurs 

förenklar ett relaterande utifrån en manisk position vilket medför en reducering av ångest, i 

enlighet med Hollway och Jefferson. En ångest som härstammar från tidiga egna upplevelser 

av sårbarhet och utsatthet. 
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Melanie Klein & Den maniska positionen 

      Följande avsnitt beskriver den maniska positionen och dess tillblivelse i den tidiga 

barndomen. Avsnittet baseras på Kleins artiklar i boken Kärlek, skuld och gottgörelse (2000) 

och fokuserar hennes antaganden om spädbarnets upplevelser av ångest, försvar och objekt-

relationer. Dessa tidiga upplevelser lagras, enligt Klein, som omedvetna känslominnen vilka 

kommer att inverka även i individens vuxna liv.  

      De uppenbara svårigheterna med försök till beskrivningar av dessa mycket tidiga 

känslominnen och psykiska processer, är att med språket söka beskriva förspråkliga skeenden. 

Det innebär beskrivningar av primitiva, icke logiska föreställningar, utspelade i ett ännu 

outvecklat psyke, dessutom med starkt begränsade erfarenheter av världen utanför moderlivet. 

      Kleins skildringar av primitiva, infantila [förspråkliga] känslor och föreställningar är 

mustiga. Mustiga i betydelsen att med ord inlevelsefullt söka skildra dessa intensiva känslor 

och föreställningar. Möjligen kan de kännas något främmande om man är ovan vid det 

språkbruket. Klein citeras ofta översatt till ett mer rumsrent vetenskapligt språk.  

      Dessa skildringar hon gör av infantila föreställningar, vilka skall ses som antydningar om 

föreställningarnas karaktär, kan dock tyckas vara betydelsefulla. De ger oss en möjlighet att 

söka leva oss in i dessa tidiga kognitiva processer i ett ännu outvecklat psyke. Skildringarna 

kan ses som värdefulla metaforer för våra tidigaste känslor från spädbarnsåldern. 

      Klein antar att spädbarnet redan vid födelsen har tillräckligt mycket av ett ”jag” för att 

kunna erfara ångest och använda sig av försvarsmekanismer. Hon menar också att barnet 

redan vid födelsen har en medfödd men omedveten uppfattning om moderns/vårdarens 

existens, en slags primitiv relation.  

      Barnet antas uppleva och försvara sig mot ångest på olika karaktäristiska sätt. Klein menar 

att det nyfödda barnet, både under själva födelsen och tiden efter, upplever ångest som 

karaktäriseras av förföljelse av något överväldigande och obekant utomstående. En paranoid 

ångest - som ger upphov till en stark rädsla hos barnet att förintas - en primitiv förintelse-

ångest.  

      För att försvara sig mot denna typ av ångest föreställer sig barnet känslomässigt att det är 

överlägset sina förföljare i syfte att själv förinta dem - en paranoid försvarsmekanism. En 

slags primitiv och ofrånkomlig illusion av omnipotens i en kamp för den egna överlevnaden. 

Detta slags relaterande, under tillstånd av ångest, som överväger under de första månaderna 

kallar Klein för den schizoparanoida positionen. Schizo- syftar på tankeprocessernas karaktär 

vilka är mycket ointegrerade, onda och goda föreställningar kan inte integreras utan klyvs. 

 - 16 -



 

Paranoid syftar på ångestens karaktär vilken upplevs som förföljande med åtföljande 

paranoida försvar. Position syftar på ett specifikt känslomässigt utgångsläge som växlar under 

utvecklingens gång. 

      Spädbarnets inre värld antas av Klein i detta tidiga skede vara fylld av dramatiska 

föreställningar vilka tycks gestalta barnets känslor. När barnet till exempel upplever stark 

frustration eller aggression uppkommer i dess inre föreställningar av sadistisk karaktär, som i 

sin tur väcker en stark ångest. Utan tillgång till logiska tolkningar upplevs frustrerande 

kroppsförnimmelser som om de vore utifrånkommande attacker på barnets kropp. Barnet kan 

till exempel under frustration föreställa sig att onda makter hotar att sluka barnet helt, slita det 

i bitar eller gröpa ur insidan av dess kropp.  

      Dessa dramatiska föreställningar, som Klein tillskriver barnet, härstammar dels från 

primitiva tolkningar av kroppsförnimmelser, till exempel hungerkänslor eller magsmärtor, och 

dels från föreställningar av egna aggressiva impulser. Barnets egna aggressiva impulser kan 

föreställas som att det biter, sliter eller äter upp. De ångestfyllda föreställningarna och de 

aggressiva antas i detta tidiga skede flyta samman.  

      I ett försök att göra sig av med föreställningarna projicerar [överför] barnet dem på 

vårdaren. Eftersom denna första tid kännetecknas av högfrekventa projektioner och 

introjektioner [införlivanden] vänder föreställningarna snart tillbaka igen i form av farliga 

förföljare. När dessa dramatiska föreställningar projiceras är de således tveklöst starkt 

förvrängda jämfört med de verkliga yttre objekten. I barns rädsla för häxor och vidunder kan  

vi se något av samma ångest. 

      Alleftersom barnets jag blir mer integrerat kommer de inre föreställningarna att  närma sig 

verkligheten. Ont och gott klyvs inte i samma utsträckning. Denna utveckling leder jaget fram 

till ett mognare relaterande till andra utifrån den depressiva positionen, som överväger från 

ungefär 6 månaders ålder. Till skillnad från ångest för att bli skadad själv handlar det nu 

främst om ångest över att skada någon annan. Någon som barnet är beroende av - det älskade 

objektet. Klein lägger stor vikt vid den depressiva positionen. Individens förmåga att kunna 

älska tycks i stort bero på hur väl barnet lyckats arbeta igenom denna nyckelposition. 

      Den depressiva positionen kännetecknas av ångest för förlust av det älskade objektet, som 

barnet nu har förstått är samma objekt som det riktar sina aggressiva impulser emot. Ångesten 

antas nu bestå av att barnet när vårdaren är borta känner en fruktan, utifrån sina primitiva 

föreställningar, att det kan ha skadat det älskade objektet och därmed även förlorat det.   
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      Barnet försvarar sig först mot denna nya typ av ångest genom gottgörelseförsök. Det 

föreställer sig att det lagar den älskade personen. Dessa mycket tidiga och hängivna försök till 

gottgörelse, i barnets inre föreställningsvärld, kommer att bli avgörande för hela jag-

utvecklingen. Om nu barnet inte lyckas i sina gottgörelseförsök, detta beror enligt Klein både 

på barnets specifika egenskaper och på vårdarens förmåga till kärleksfullt gensvar, tvingas det 

att utveckla ett nytt försvar mot ångesten över att ha skadat och förlorat det älskade objektet 

som det nu befarar få klara sig utan - det maniska försvaret.  

      Det maniska försvaret innebär att barnet föreställer sig vara omnipotent och själv-

tillräckligt. Det förnekar sitt beroende av objektet, känner sig överlägset och kan även 

nedvärdera objektet - ett relaterande utifrån den maniska positionen. Ett barn som inte lyckas i 

sina gottgörelseförsök tar således sin tillflykt till den maniska positionen för att slippa känna 

sig sårbar och utsatt. Dock först efter att gottgörelseförsöken har misslyckats, enligt Klein.  

      I den maniska positionen relaterar vi till andra med dominans, triumf och förakt som ett 

försvar mot känslor av utsatthet, sårbarhet och ångest. Dominans är ett sätt att förneka 

beroende, triumf håller de depressiva känslorna i schack som annars skulle kunna väckas till 

liv och någon som föraktas är inte värdig några skuldkänslor. Tvärtom så kommer föraktet att 

rättfärdiga fortsatta angrepp mot den föraktade (Segal, 1976). 

      Växlingar mellan dessa positioner som grundläggs under spädbarnstiden, vilka succesivt 

får en alltmer verklighetsnära karaktär, återkommer livet igenom i varierande grad, enligt 

Klein (2000), det är en del av den normala utvecklingen.  

      I den depressiva positionen relaterar vi till andra individer på ett empatiskt sätt. De andra 

är värdefulla för oss och vi strävar efter att gottgöra det vi anser oss felat. Dock kan vi alla 

tillfälligtvis uppleva förstärkta depressiva känslor, eller tillfälligtvis hänge oss åt tvångs-

mässiga gottgörelsesträvanden i denna position.  

      Vi kan alla tillfälligtvis relatera utifrån den maniska positionen och göra oss överlägsna, 

nedvärdera och förakta andra, i ett försök att förneka vår egen sårbarhet och utsatthet. Vi kan 

även tillfälligtvis relatera utifrån den schizoparanoida positonen och använda oss av paranoida 

försvar, exempelvis totalt förgörande av andras åsikter och behov eller använda oss av ett 

schizoidt ointegrerat tänkade av svart eller vitt karaktär.  

      Det är också så att omnipotenta föreställningar tillfälligtvis kan vara konstruktiva för att 

bemästra nya steg i utvecklingen eller nya situationer i livet.  
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Neuropsykoanalys 

      Kleins (2000) antagande om känslominnen från spädbarnstiden som inverkar även i det 

vuxna livet handlar om omedvetna psykiska processer. Det kan därför vara av vikt, för att öka 

förståelsen för det omedvetnas betydelse, att ta med en kort presentation av neurobiologiska 

beskrivningar av omedvetna minnen och omedvetna överföringar.  

      Flera av psykoanalysens grundantaganden har numera fått stöd av neurobiologisk 

forskning. Betydelsen av omedvetna minnen är stor. De medvetna tankarna och känslorna 

spelar en blygsam roll i vårt liv, de flesta mentala processer utspelar sig i vårt inre utan att nå 

medveten nivå. Ett minnesspår kan således mycket väl aktiveras utan att man är medveten om 

det (Solms & Turnbull, 2005).  

      Det innebär att det faktum att man inte medvetet kan återkalla tidiga barndomshändelser i 

minnet, inte nödvändigtvis innebär att de spår de avsatt inte fortsätter att aktiveras. Det är 

tvärtom högst sannolikt att de neurala nätverk som överlevde de så kallade ansnings-

processerna i den tidiga barndomen, det vill säga de neurala förbindelser som inte togs i 

anspråk och förtvinade, tjänar som mallar runt vilka alla senare minnen organiseras. Det finns 

två skäl som talar emot antagandet att tidiga barndomsminnen skulle glömmas bort (Solms & 

Turnbull, 2005).  

      Ett första skäl är, enligt Ribots lag, att de äldsta minnena är de mest robusta och 

motståndskraftiga. Dessa djupt konsoliderade [befästa under tid] kärnor av kretsar aktiveras 

regelmässigt, även om de händelser som ursprungligen en gång fogade samman dem inte 

längre återkallas i medvetandet (Solms & Turnbull, 2005). [Jfr. här den, i författarens tycke, 

påfallande likheten med det genealogiska synsättet om diskursers släktskap, där det ur-

sprungliga sammanhanget är omedvetet men samma betydelsebärande strukturer fortfarande 

existerar].  

      Ett andra skäl är att minnesspåren i långtidsminnet är mycket robusta på grund av det 

faktum att de finns inkodade på flera olika ställen i hjärnan, våra minnen är vitt förgrenade, 

även om en ”fil” skulle gå  förlorad kan mycket av informationen finnas lagrad på annat håll, i 

andra filer (Solms & Turnbull, 2005). 

      Det finns således skäl att anta att våra tidigaste minnen är mycket robusta och även långt 

senare får en betydelse i våra liv. Tidiga känslominnen kan ha blivit mallar som senare 

minnen organiserats kring. Dessa omedvetna minnen kan aktiveras i möten med andra 

människor.  

 

 - 19 -



 

      Det som inom psykoanalysen kallas för överföringar och motöverföringar är inom 

neurobiologin omedvetna och spontana speglingar av en annan människas känsloläge och 

avsikter vilket sker via aktivering av spegelneuron i hjärnan. Denna process sker blixtsnabbt 

och tvingande, intuitivt och omedvetet i all kontakt med människor, eller bilder eller texter 

om människor (Nilzén, 2008).  

      Spegelneuronen i vår hjärna speglar det känsloläge och avsikt till handling som vi kan 

iaktta hos någon annan. Om vi iakttar någon annan göra en rörelse så aktiveras samma neuron 

som om vi själva skulle ha gjort den rörelsen, med påföljande känsloläge, eller reaktioner på 

detta känsloläge. Det gör att vi smittas av känslor, vi bokstavligen talat ”känner” den andra 

(Goleman, 2007). 

      På så sätt kan vi förstå den empatiska förmågan att känna in en annan människas känslor 

eller hur en annan människas känslor påverkar oss. Vi kan tänka på hur ett leende eller ett 

skratt är smittande och på hur ett hårt ord kan kännas som ett slag i ansiktet (Nilzén, 2008).  

      Ibland kan dessa speglings och imitationsreaktoner som sker automatiskt vara påfrestande. 

Till exempel när vi ovillkorligen måste gäspa bara för att vi ser någon annan gäspa ohejdat. Vi 

använder oss även av speglingsfenomen utan att tänka på det, exempelvis när vi matar ett litet 

barn och intuitivt själva öppnar munnen när vi för skeden till barnets mun. Man kan kalla 

dessa speglingsfenomen för en neurobiologisk resonans [latin för genljuda] (Bauer, 2007).  

  

      Dessa teorier kan således innebära att text eller tal om emo-anhängare som deprimerade, 

självskadande eller självmordsbenägna, kan aktivera de spegelneuron i vår hjärna som hade 

aktiverats om vi själva känt oss så, vilket gör att vi själva känner oss så. Reaktionen på dessa 

känslor kan vara olika för olika individer, beroende på vad känslorna associeras med. De kan 

till exempel väcka medlidande – men även likgiltighet - eller förakt.  
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METOD 

Insamling av data  

      Eftersom emo var ett helt nytt begrepp behövdes en kunskapsmässig grund. Genom 

sökningar på ordet emo på internet genomlästes texter, nyhetsartiklar med kommentarer, 

ungdomssajter med diskussionsforum och bloggar. Med andra ord flanerade författaren runt i 

internetmiljön (Sveningsson, Lövheim, & Bergquist, 2003). Vid tillfälle frågades bekanta 

ungdomar om deras uppfattning av föraktet för emostilen. Deras synpunkter överensstämde 

med resultaten i diskursanalysen, så vissa togs med i avsnittet ”Föraktet för emostilen” som 

belysande exempel.      

      Att ta med en beskrivning av emostilen och föraktet för den tycktes viktigt, eftersom detta 

tycktes vara relativt okänt för vuxna. En kvalitativ analys av anonyma och icke-identifierbara 

internettexter valdes som metod för att kunna tolka föraktet och dess sociala konsekvenser 

samt för att få redskap att spåra bakomliggande samhälleliga och psykologiska faktorer.  

      Internet valdes som forskningsfält främst med tanke på att flertalet ungdomar använder 

sig av internet vardagligen. Internet är idag ett naturligt kommunikationsmedium för unga 

människor. En undersökning av Medierådet (2006) visade att 92% av alla 16-åringar hade 

tillgång till internet i hemmet och 99% i skolan mellan 2005-2006. Internet valdes även med 

tanke på att det ideala är att göra en diskursanalys på naturligt förekommande material med så 

liten störning utifrån som möjligt (Winther Jorgensen & Phillips, 2000). Forskning på internet 

kan också tyckas vara värdefull eftersom den möjliggör studier av olika samhällsfenomen, 

som i detta fall intolerans, på nya sätt (NESH, 2003). 

      Så valdes en nyhetsartikel av Maria Forsström i Metro (2008) om emos. Artikeln fanns 

både i papperstidningen samt i nätbilagan. I anslutning till artikeln fanns möjligheter att 

kommentera den i nätbilagan. Artikeln fick många kommentarer eftersom den ansågs 

innehålla felaktiga påståenden. Anhängare av olika ungdomsstilar kände sig därför kränkta. 

Detta gjorde att kommentarerna var mycket blandade, både emos, icke-emos och anti-emos 

skrev texter (Bilaga) och detta gav en mycket bred bild och en god förståelse för de sociala 

konsekvenserna av föraktet för emostilen.  

      De föraktfulla kommentarena var inte av samma omfattning som exempelvis texter från 

ungdomsdiskussionsforum eller bloggar, men utgick från samma mönster. Även från ett fåtal 

texter kan ett stort antal mönster framträda som representanter för olika möjliga diskurser som 

existerar i samhället (Fahlgren, 1998).  

      Under Juni 2008 - Januari 2009 samlades kommentarerna in för analys. 
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Forskningsetiska överväganden 

      Att använda sig av internettexter innebär etiska överväganden om huruvida man kan citera 

inlägg obehindrat, om det är etiskt att göra dolda observationer och om det offentliggjorda är 

detsamma som offentligt (Fjell, 2005). Fjell beskriver hur människor kan uppfatta exempelvis 

sina hemsidor som personliga sfärer, visserligen tillgängliga för alla men för den skull inte 

allas rättighet att använda sig av dem, till exempel i forskningssyfte.  

      Som huvudregel kan offentlig information fritt användas till forskning, men svårigheterna 

med information hämtad från internet är att skilja mellan vad som är offentligt respektive privat 

(NESH, 2003). Om texterna är hämtade från privata webbsidor eller internetforum med 

begränsad åtkomst [exempelvis de som kräver inloggning] och/eller innehållet kan anses som 

känsligt rekommenderas informerat samtycke. Detta är emellertid inte nödvändigt i öppna 

forum eller nättidningar, under förutsättning att de forskningsetiska riktlinjerna i humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning följs, vilka gäller även för forskning på internet (NESH, 2003). 

      Utifrån dessa betänkligheter användes offentliga, anonyma och icke-identifierbara texter i 

en internettidning i ett sammanhang som inte bedömdes som etiskt känsligt. Det handlade om 

relativt korta kommentarer gällande ett bland ungdomar allmänt debatterat ämne. Många 

uttalanden var av samma innehåll, ingen skulle därför behöva känna sig utpekad.  

      Författaren var dock medveten om användningen av andras ord i ett syfte som de inte 

visste om när de skrev dem. Risken att uppfatta användningen av texterna som kränkande 

bedömdes dock vara liten och värdet av att tolka texterna bedömdes vara stort. Studien skulle 

kunna bidra med en fördjupad kunskap om emostilen och föraktet riktat mot den, samt kunna 

bidra med möjliga tolkningar av bakomliggande orsaker till detta, och på så sätt kunna minska 

fördomar och den stereotypa bild av stilen som existerar idag.  

      Texterna sågs inte som personliga i denna studie utan som, enligt diskursanalys, re-

presentanter för olika samhälleliga diskurser. Författaren hade många betänkligheter över att 

ta med en psykoanalytisk tolkning, eftersom det möjligen fanns en risk att den skulle kunna 

uppfattas som relaterande till författarna bakom de enskilda texterna. Enskilda texter säger 

dock ingenting om huruvida det gäller tillfälliga eller varaktiga attityder.  

      Av den anledningen har det på flera ställen i uppsatsen informerats om att den 

psykoanalytiska tolkningen gäller på en allmän social nivå. Det sågs som mycket värdefullt 

för förståelsen av föraktet att ta med ett allmänt psykoanalytiskt perspektiv. 
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Reliabilitet & Validitet 

      Kvalitativa studier är inte inriktade på att försöka förstå hur en objektiv verklighet ser ut, 

utan istället på hur människor upplever och tolkar sin omgivande verklighet (Backman, 1998). 

Att beskriva sådana fenomen gör samtidigt reliabilitetsbegreppet svårare att tillämpa. 

Reliabiliteten kan förstärkas genom att forskaren genomgående är medveten om sin egen 

inverkan på resultatet (Kvale, 1997).  

      Författarens egen inställning till emoföraktet blev under arbetets gång att det baserades på 

fördomar och inte var berättigat, men dock förståeligt utifrån bakomliggande samhälleliga och 

psykologiska faktorer. Författaren var dock medveten om denna inställning och strävade efter 

objektivitet i framställningarna av emostilen och föraktet samt i analysarbetet.  

      Validiteten i kvalitativ forskning kan relateras till hur väl läsaren kan skapa sig en tydlig 

bild av det framställda, att tolkningarna när de läses av andra subjektivt kan kännas igen 

(Kvale, 1997.; Hollway & Jefferson, 2000). För att göra tolkningarna robusta måste det finnas 

flera tecken i texten som tyder på samma sak (Hollway & Jefferson 2000).  

      Författaren bemödade sig om att göra robusta tolkningar genom läsningar och 

omläsningar samt konstruktioner och dekonstruktioner av olika tema flerfaldiga gånger, tills 

det inte längre tycktes finnas några oklarheter i tydningen, resultaten kändes ”riktiga”. En 

känsla av att tydliga mönster efter många försök framträdde på ett självklart sätt.  

      Fahlgren (1998) nämner en träffande beskrivning av Banister et al. (1994) om hur analys-

arbetet går från total förvirring till att se mönstren så klart att man känner sig övertygad om att 

det funna måste vara alldeles för banalt. 

      Man kan även värdera giltigheten utifrån vilken roll studien spelar gällande bevarandet 

eller ifrågasättandet av exempelvis intolerant beteende. Diskursanalys lämpar sig utmärkt till 

kritisk samhällsforskning. Genom att medvetandegöra språket på detta sätt kan det skapas 

demokratiska diskussioner om huruvida fenomen är rimliga eller bör förändras. Många 

diskursanalytiker vill med sin forskning kritisera orättvisa samhällsförhållanden och försöka 

rätta till dem (Winther Jorgensen & Phillips, 2000). 
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Analys av data 

      På samma sätt som en text kan indelas i satser kan en diskurs indelas i olika nivåer 

(Foucault, 2002). Diskurserna avgränsas strategiskt i förhållande till forskningens syfte. I en 

diskursanalys är det därför viktigt att vara tydlig med hur man har avgränsat diskurserna 

(Winther Jorgensen & Phillips, 2000).  

      Exempelvis hade emostilen kunnat avgränsas som en större ungdomskultur-diskurs i en 

jämförelse med andra ungdomskulturer, men det hade inte varit relevant för studiens syfte. 

Således avgränsades mindre diskurser inom huvudområdet emokulturen gällande ordet emos 

lingvistiska betydelse och föraktets innebörder. Analysarbetet gjordes utifrån Beronius (1991) 

och Willig (2008). 

      Inledningsvis, under genomläsningar och omläsningar av textmaterialet, i en ansats att se 

tema gällande vad föraktet konkret riktades emot, framkom att yttrandena om emostilen var 

minst sagt omstridda. Texterna var en mosaik av motstridiga yttranden. 

      Som en första åtgärd markerades alla olika slags beskrivningar av emostilen med olika 

färger som fick var sin rubrik. I denna första fas identifierades beskrivande tema som 

Musikstil, Klädstil, Utstrålning, Begreppsförvirring, Skällsord, Uppmärksamhet, Emo-

förakt och Ungdomsstil.  Små urskiljbara mönster - likt öar i en myriad av yttranden. Med 

dessa diffusa kategorier som utgångspunkt påbörjades en mer målmedveten analys.  

      All text kopierades i ett dokument. För att sedan sammanställa text om exempelvis 

musikstil raderades den text som inte var relevant succesivt under läsningen. Samma procedur 

gjordes sedan med övriga kategorier.  

      Efter detta tematiserades dessa sammanställda kategorier, vilket gav upphov till nya 

kategorier, och således även till nya sökningar på allt material. På detta sätt identifierades 

meningsskiljaktligheter kring ordet emos lingvistiska betydelse och även en utbredd 

begreppsförvirring gällande vilka som egentligen var emo, vilket först  behövde redas ut.  

      Så sammanställdes all text om ordet emos betydelse utifrån samma procedur som innan, 

det vill säga genom att kopiera all text i ett nytt dokument och radera det icke-relevanta. 

Sammanställningen genomlästes och omlästes i syfte att se hur objektet, i detta fall ordet emo, 

konstruerades diskursivt (Willig 2008). Olika tema sammanfördes tills de så småningom 

kunde identifieras till tydligt avgränsade diskurser.  

      Efter detta sammanställdes all text om förakt på samma sätt för att se hur det 

konstruerades. Vidare sammanställdes text som handlade om de sociala konsekvenser som 

föraktet medförde.  
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      För att kunna härleda emodiskussionerna bakåt, i den genealogiska analysen, användes en 

likhetsprincip vilket innebar att söka efter bakomliggande diskurser som artikulerades utifrån 

samma grunder, utifrån samma strukturer. Att spåra ett socialt fenomens härkomst innebär 

inte att man fastslår fenomenets första början utan att man spårar bakåt längs dess 

släktskapslinjer (Beronius, 1991).  

      Genom att använda sökmotorer på internet gjordes först sökningar på de typiska 

nyckelord som karaktäriserade emostilens värderingar - emotionell och känslor. Ordet emo 

medtogs således inte, eftersom syftet var att se hur dessa nyckelord skulle kunna existera i ett 

annat sammanhang. Genom att läsa rapporter, uppsatser och nyhetsartiklar söktes en besläktad 

diskurs, för att finna en del av emostilsdiskursens samhälleliga rötter. Sedan gjordes samma 

procedur gällande emoförakt-diskursen och då gjordes sökningar på nyckelord som 

deprimerad, självskadebeteende och självmord.  

      Sist studerades psykoanalytiska teorier med en ansats att tolka det som var karaktäristiskt 

för emoförakt-diskursen utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv. Förakt för depression, 

självskadebeteende och självmord tolkades som ett uttryck av förakt för sårbarhet. Melanie 

Kleins teori om den maniska positionen tycktes relevant för denna ansats. Det 

psykoanalytiska perspektivet skulle, på en allmän social nivå, kunna ge en tolkning av 

bakomliggande psykologiska orsaker till föraktet som samspelade med de samhälleliga och på 

så vis knyta ihop psykoanalys och diskursanalys. 

      Dessa första analyser gjordes på texter insamlade under Juni 2008 – Oktober 2009. 

Eftersom artikeln fortfarande var öppen för kommentarer och dessa fortsatte strömma in 

gjordes en kompletterande analys av föraktet och dess konsekvenser på kommentarer 

insamlade under November 2008 – Januari 2009 eftersom det skulle kunna ge ett tids-

perspektiv på kommentarernas karaktär. 
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RESULTAT 

Ordet emos betydelse 

      Under genomläsningarna av texterna framkom meningsskiljaktligheter gällande ordet 

emos betydelse. Det innebar inte endast någon som var anhängare av emostilen. Det framkom 

även en omfattande begreppsförvirring gällande emostilen eftersom olika stilar förväxlades. 

Detta gjorde att stämningen i kommentarerna var upprörd. Att försöka reda ut dessa menings-

skiljaktligheter och missuppfattningar var synnerligen behövligt för att överhuvudtaget kunna 

se några strukturer alls och det gav även en god förståelse för de sociala konsekvenserna som 

blev följden av fördomar och förakt för stilen.  
      Fyra olika diskurser om ordet emos betydelse identifierades: 

                                  Klädstil-diskursen  -  emo var en klädstil. 
                                  Emostil-diskursen  -  emo var en livsstil. 
                                  Musikstil-diskursen  -  emo var en musikstil. 
                                  Skällsord-diskursen -  emo var ett skällsord. 

 
      Klädstil-diskursen. Inom denna diskurs var emo ett typiskt sätt att klä sig som ansågs 

vara en emoklädstil. Detta visade sig dock vara en utbredd missuppfattning. Det mode som 

allmänt kallades för emostil hade egentligen inte med emo att göra. Denna typiska klädstil 

hette istället fashioncore. Fashioncore-anhängare som inte var emos ville heller inte bli 

positionerade inom emoklädstil-diskursen på grund av fördomarna om självdestruktivitet.        

          
         Men seriöst ... vore det inte bättre att ha sann fakta och inte sånt som 

gör att folk ser ner på fashioncorare ännu mer? Det är ju precis 
sånna här idiotiska påståenden som får folk att bilda fördomar och 
hittar på saker som att alla som klär sig i svart sitter skär sig hela 
dagarna och lyssnar på deppig musik!  

 
Detta komplicerades ytterligare av att fashioncore i sin tur förväxlades med andra klädstilar.  

De flesta emo klär sig i stilen fashioncore, därför tror många att emo 
och fashioncore hör ihop. Men så är det inte. Många andra stilar 
blandas med fashioncore, som till exempel "J-rock stil", punk med 
mera. Så alternativa blir också kallade för emo.  

 
En annan klädstil som felaktigt uppfattades som en emostil var scenestilen.  

Emotional hardcore är egentligen en musikgenre och inte en klädstil 
som Scene är. Många, och jag menar många av sveriges gråa Svensons 
blandar ihop dessa två ofta och en Scene vill absolut inte bli klassad 
som Emo. Scene kan klä sig i mer färggranna färger och kan lyssna på 
all sorts musik, en som är Emo är en deprimerad person som lyssnar på 
Emotional hardcore. 
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      Emostil-diskursen. Inom denna diskurs var emo en egen stil, en livsstil, precis som en 

hårdrockare, punkare, hiphopare eller gothare hade sin stil. Emostilen var en egen stil som 

lyssnade på emoband, klädde sig i fashoncore och strävade efter att visa äkta känslor. Så 

varför skulle man inte kunna vara emo?   

 

          Många säger att man inte kan vara EMO, för det är en musikgenre! 
Men ni som tycker det måste ju tycka att man inte kan vara punkare 
eller gothare heller för de var musikgenrer också från början. 

 
          I dagens skolor kan man bara välja på tre saker, antingen är man 

"emo" (samlingsnamn för både Jrockare, gothare och lolitas), fjortis, 
eller bara en tönt.  

 
          Emo's har blivit en livsstil som många andra: Fjortis, Hiphop, Punk 

eller skate. ALLA dessa stilar är bara gjorda för att folk vill vara med 
i en grupp, man vill inte vara ensam. 

 
 
 

      Musikstil-diskursen. Inom denna diskurs kunde man inte vara emo, eftersom emo 

ansågs vara endast en musikstil och vare sig klädstil eller livsstil.  

 

That is so not true!! kanske borde lära er lite om MUSIKSTILEN emo 
innan ni skriver nåt?? 
   

 
         Emo är inget annat än en musikstil, och som de flesta vet så kan man 

omöjligt vara en musikstil!!! 
 

         Emo är en musikstil ; emotional hardcore, ingen jävla ''livsstil! 
 

         EMO ÄR EN MUSIKSTIL!!! vaf*n inte någon himlans STIL som man 
går omkring o bär på!!!  

 

          Alltså suck jag blir så trött! hur fan orkar man skriva en sådan här 
lång artikel om "Hur man känner igen ett emo" vafan, kan ni eran 
grammatik eller? ifall man kunde vara emo, så skulle man säga "en 
emo”, Emo står för Emotional Hardcore, musik!! 
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      Skällsord-diskursen. Flera av kommentarerna handlade om att emo var ett skällsord.  

 
         Många använder emo som ett skällsord! LOL säger jag bara till hela 

världen! [LOL = laughing out loud].  
 

         Äh, emo är ett skällsord. Inte ett mode. Folk borde kanske lära sig 
skillnaden! 

 
         Emo är en sack som folket kommit på för att kunna mobba dom som 

klär sig svart. 
 

''De lyssnar på Tokio Hotel, My Chemical Romance, Fall Out Boy'' 
Jag satt och skrattade genom hela inslaget. Det är löjligt hur fel man 
får ha. De tre banden har genren Rock/Pop. Emo (emotional 
hardcore) är en musikstil! Och ordet 'emos' är ett skällsord.   
 

 
 

Sociala konsekvenser av begreppsförvirringen 

      Begreppsförvirringen medförde att grupper mot sin vilja positionerades inom emostil-

diskursen och därmed blev felaktigt kallade för emo. Detta svärtade ner deras rykte, de 

utsattes för påhopp och det ledde även till bråk mellan olika stilar. De som positionerade sig 

inom fashioncore-diskursen ville inte förknippas med emostilen på grund av dess 

associationer till självdestruktivitet.  

 
         Den s k "emoklädstilen" heter egentligen fashioncore, men knappt 

hälften av de som skriker "emo" efter en på stan, i korridorerna osv vet 
det. 

 

         Den klädstilen som oftra kopplas till emo heter fashioncore för i 
helvete!!! 

 
 

      Vissa kommentarer handlade om hur massmedia aktivt inverkade på fördomarna om 
fashioncore.  
 

Så kommer ni här och skriver en artikel om s.k. emosar. Det är ju som 
att uppmuntra folk att gå ut och döma folk med alternativ klädstil! 
Klädstilen heter fashioncore och hör egentligen inte till emo, men 
många som lyssnar på emo klär sig så därför kan det uppfattas som en 
ungdomsstil. Den här sidan har en relativt bra förklaring på hur 
media har förvrängt uppfattningen av genren och ordet. 
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      De som positionerade sig inom musikstil-diskursen ville av liknande skäl inte förknippas 

med emostilen.  

 
Ny-EMOS är bara fjortisar som låtsas må skit o skär sig i 
handlederna för att få upmärksamhet. Dessutom sabbar ni för dem 
som är riktiga EMOs. Väx upp!! 
 
De skämmer ut hårdrock, goth, punk och alla liknande kulturer genom 
att identifiera sig med dem. Förstår att punkare spöar emos i Mexiko!  

 

Flera kommentarer uttryckte att begreppsförvirringen var tröttande... 

 
Alla har ju blivit störda i huvudet å tror att allt är emo. 
 
Suck* jag känner mej emo, hon ser emo ut, detta är emo..... 
gaaha..varför? 

 

...och man sökte efter förklaringar.  

 
För det första, Emo (emotional music overdose) är en musikstil, som 
t.ex. rock, metal, schlager, Inte en klädstil. För det andra, klädstillen 
som alla säger är emo, är igentligen så kallad Fashioncore, För det 
tredje, en som skär sig i handledderna har psykiska problem, som 
oftast känner ett behov av att skära sig, som t.ex. ett drog problem. 
För det fjärde, varför bryr ni er om "emos"? De kan väll se ut göra 
som de vill, pricis som en brat, fjortis m.m. liksom shit, sjuka i 
huvudet. 
 
Grejen med att emo blandas ihop med själva stilen, beror nog på att 
dom som lyssnar på den slags musiktypen brukar ha den klädstilen. 
Och det är kanske lite svårt att komma ihåg dens riktiga namn när det  
e så lätt att bara säga Emo. 
 

Även privatpersoner som inte var emo kände sig felaktigt utsatta för påhopp.  
 
                   Fashioncore, emo, scenekids, eller vad ni nu vill kalla det är en 

subkultur som skämmer ut mänskligheten på alla tänkbara sätt. 
Genom att låtsas vara deprimerade så gör de att man inte kan säga 
att man har en dålig dag utan att bli kallad emo! 

 
                   Sen ungefär ett år sen tillbaka har folk blivit trackade för att vara 

emo, är man emo, så skär man sig, enligt dom. Vart jag än går får jag 
höra folk skrika emo efter mig, trots att jag inte har någonting alls 
som är emo, jag fick höra anledningen till att jag var emo var att jag 
hade svart hår. Jag klär mig normalt, lyssnar inte på emo musik, utan 
death metal som det kallas. Men till och med synthare blir kallad emo. 
Vad lever vi i för trackasseri miljö. 
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Föraktet i texterna 

      Föraktfulla yttranden. Emos beskrevs som uppmärksamhetssökande, deprimerade, 

självömkande, skärande sig själva, självmordsbenägna, onormalt klädda, sjuka, idioter, 

clowner eller utan självförtroende. De framställdes som misslyckade människor genom att 

associeras med begrepp som allmänt anses nedsättande i samhället.  

 
Emo i modern tappning är ungar som sitter och tycker synd om sig 
själva, gnäller och skär sig för att få uppmärksamhet.  
 
Ganska löjligt, gå o spöka ut sig så, de måste ha dålig självkänsla och 
är i behov av uppmärksamhet! 
  
Ja det är väl upp till var och en om man vill se ut som en idiot eller 
inte. 
 
Lycka till att hitta ett jobb i den där munderingen, haha. 
 

      Föraktet så som det uppfattades av emos själva, eller av de som hade en positiv inställning 

till stilen, skiljde sig något från dessa tidigare beskrivningar. Först söktes förklaringar till detta 

men det hade, som nämnts, behövts en diskurspsykologisk analys till det och det föll därför 

utanför ramen för denna studie. Föraktet uppfattades handla främst om självdestruktivitet. I 

deras beskrivningar fanns till exempel inte uppmärksamhetssökande med. 

  
          Det är många som relaterar "emo" till folk som skär sig, lyssnar på 

deprimerande musik, gråter hela tiden och som är självmordsbenägna. 
 
      Tre föraktfulla tema kunde urskiljas vilka gällde uppmärksamhetssökande, klädsel och 

självdestruktivitet. Dock var uppmärksamhetssökandet i mycket hög grad sammanvävt med 

både klädsel och självdestruktivitet. Det kändes därför inte riktigt att se det som tre mindre 

diskurser även om det var tre olika betydelser. Således avgränsades två tema; föraktet gällde 

att de klädde sig på ett utstickande sätt i syfte att få uppmärksamhet;  samt att de skadade sig 

själva i syfte att få uppmärksamhet. Detta framställdes också som misslyckade sätt att söka 

uppmärksamhet på. 

 
Jag går fan inte och klär ut mig till fantomen eller EMO eller fashioncore eller 
nått annat sjukt för att få uppmärksamhet, eller klär mig som en idiot! 
 

Sen att man hatar emos är att de skär sig själv för att få uppmärksamhet.  
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      Det föreföll dock efter många genomläsningar inte heller som om dessa två tema var lika 

relevanta gällande graden av förakt, utan att ett var mer specifikt för just emostilen. 

 
      Emoförakt-diskursen. Avgränsningen av en specifik emoförakt-diskurs gjordes genom 

en jämförelse med fjortisstilen. Det framkom  nämligen i texterna att ”fjortisar” [benämning 

på unga tonåringar, ursprungligen syftandes på 14-åringar, som försöker verka mer mogna än 

de egentligen är] i lika hög grad föraktades för att de sökte uppmärksamhet genom sin 

klädstil. 

 
         Vad är för fel på EMOkläder? Värre med fjortisar! Jag lovar! 
 
         Sen att man hatar emos är att de skär sig själva för att få upp-

märksamhet, vilket är jävligt irriterande, men man vill ju skjuta alla 
fjortisar, de är de värsta av alla. 

 
         Emos blir trakasserade för sin klädsel trots att “fjortisarna” ser minst 

lika utstickande ut.  
 

      Således tycktes diskursen om att emo-anhängare var deprimerade, självskadande och 

självmordsbenägna i syfte att få uppmärksamhet vara mest relevant för emoföraktet.  

 

      Eftersom självskadandet var så konsekvent sammanvävt med uppmärksamhetssökandet 

tycktes det ha en betydelse. Frågan var på vilket sätt. Vad var innebörden i att söka 

uppmärksamhet? Uppmärksamhetssökande skulle dels kunna anspela på en narcissistisk 

individ som tar för mycket uppmärksamhet på andras bekostnad, eller en osjälvständig individ 

som ständigt söker bekräftelse...  

      I en jämförelse med kommentarer om fjortisar, återigen, syntes att dessa i ännu högre grad 

beskrevs ha ett uppmärksamhetssökande beteende, vilket väckte irritation men inte alls 

samma grad av förakt. Det verkade därför i ytterst handla om på vilket sätt som 

uppmärksamheten söktes.  

      Tolkningen av innebörden i att emos skar sig för att få uppmärksamhet blev sålunda att 

föraktet,  främst omedvetet, handlade om vad individen uppmärksammade andra på utifrån en 

normdiskurs om vad som får visas upp samt var och hur. Yttranden som ”emo är en subkultur 

som skämmer ut mänskligheten på alla tänkbara sätt” tydde också på det.  

 

      Emoförakt-diskursen tycktes gälla att emo-anhängare visade upp depression, självskade-

beteende och självmordsbenägenhet offentligt. 
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Sociala konsekvenser av emoförakt-diskursen 

      Som tidigare nämnts fick emoföraktet vida konsekvenser. Begreppsförvirringen medförde 

att både andra grupper och enskilda individer utsattes för påhopp. Dessa vitt spridda 

trakasserier framstod i kommentarerna som tröttande och påfrestande även för övriga 

ungdomar. Denna trötthetsfaktor syntes även i en undersökning av intolerans mot utsatta 

grupper i samhället  ibland ungdomar (Ring & Morgentau, 2004, s 52). 

 

Emohatare: Tycker ni inte om någons stil/utseende/åsikter/whatever, 
så bry er inte. Titta åt ett annat håll.Gå hem. Det är patetiskt att hata 
folk på det sättet. Det finns vettigare saker man kan göra. Om ni av 
någon anledning måste hata så kan ni ju iallafall göra det tyst. Håll 
käft helt enkelt, så blir alla nöjda! 
 

Samhället fungerar ju inte alls angående emo-diskussionerna.  
 

 
      De sociala konsekvenserna för de som själva positionerade sig inom emostil-diskursen var 

att de utsattes för fördomar, förakt och kränkningar som de ansåg vara orättvisa och felaktiga 

och att de därför ständigt behövde försvara sig.  

 
          Jag är så jävla trött på folk dömmer ut oss! Emo har blivit ett 

skällsord. 
 
          Det är många som relaterar "emo" till folk som skär sig, lyssnar på 

deprimerande musik, gråter hela tiden och som är självmordbenägna. 
Jag fattar inte, det finns MINST lika många fjortisar, hårdrockare och 
hippies som gör och känner allt det där. Varför ska just alla "emos" 
vara utpekade för såna saker? 

 
         Och ryktet om att s.k. 'emos' skär sig, har ni några bevis?! Det är klart 

det finns 'emos' (som ni kallar det..) som skär sig, men det finns lika 
många s.k. fjortisar och 'normalt' folk som gör det. Jag blir så 
fruktansvärt trött på folk som säger massa saker de knappt hört talas 
om. TA REDA PÅ FAKTA INNAN NI SÄGER NÅGONTING! 
 

      Trots försvaren hamnade emostilens syfte i bakgrunden på grund av den stereotypa bilden 

av stilen.  

 
         Emo är en förkortning av emotional och betyder känslosam. Det har 

inget att göra med hur man klär sig, bara att man är unik och inte är 
rädd för att visa känslor. 
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                Det kan tänkas få mycket sårande konsekvenser att höra kränkande påhopp som till 

exempel ”jävla emo du äcklar mig” bara genom att visa sig i skolan eller på stan. Vissa 

kommentarer kan tyckas vara utstuderat elaka.  

 

         Min väns dotter var EMO ett tag, i skolan blev hon mobbad och det 
kom fram barn som sa: Om du nu är så jävla EMO ta den här 
glasskivan och skär dig då...hur tänker dom, var kommer det i från? 
Det måste ju vara från oss vuxna? Barn är inte födda mobbare. 
 

 
Vissa påhopp var även fysiska. 

 
Jag är själv emo och jag hör många i stan som ropar emo efter mig. 
Jag har blivit hånad, slagen, puttad och retad pga min stil. Och nu 
gör metro en artikel om emo, som om det vore en självklarhet att man 
kan vara emo. Som om det inte vore något fel att jag blir slagen och 
hånad.  
 
 

      Jo, det är helt fel att bli misshandlad, inte bara fel utan även olagligt. Sådana här kom-

mentarer och handlingar torde både för emos och de som blir missbedömda för att vara emos 

få en negativ inverkan på den egna identiteten. Att utsättas för fördomar som man anser vara 

både orättvisa och oförståeliga, samt kränkande verbala och fysiska trakasserier, kan tyckas 

innebära att sträva efter att skaffa sig en identitet i motvind.  

     Påhoppen tycktes även framkalla något av en chockreaktion, eftersom man utifrån 

kommentarerna kunde utläsa att emoanhängarna hade svårt att förstå varför de skedde. Det 

verkade som om fördomarna hade fått eget liv bortom de verkliga personerna. Dessa 

omedvetna bakomliggande psykologiska processer kommer senare att beskrivas i avsnittet 

”Samspelet mellan individen och samhället”. 
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Yttrandena i ett tidsperspektiv 

 
      Artikeln i Metro om emos som publicerades i början av juni 2008 väcker ännu efter drygt 

8 månader reaktioner och kommenteras. Av den anledningen gjordes en kompletterande 

analys av kommentarerna under november 2008 – januari 2009 för att se om det fanns någon 

skillnad i yttrandenas karaktär.  

      Skillnaden var att under denna senare tid fanns inga föraktfulla yttranden med. Detta kan 

dock vara en slump eftersom kommentarerna är färre till antalet samt att de föraktfulla 

yttrandena överlag varit något underrepresenterade. Reaktionerna på denna artikel har till stor 

del handlat om upprördhet över de sociala konsekvenserna som fördomarna och föraktet 

medförde, som förvärrades av begreppsförvirringen.  

      Dessa senare kommentarer uttryckte upprördhet över felaktigheterna i artikeln som ansågs 

förorsaka att fördomar spreds, samt upprördhet över de sociala konsekvenserna av fördomar 

och förakt, vilka var av samma karaktär som i tidigare analyser.  

 

          Hahaha, seriously, man vill ju bara lipa när man läser sånt här.  
          Tack ni ignoranta ovetande, jag andas för er.  
 

          Får nån betalt för den  här artikeln ?... den är hemsk. 
 

Återigen försök att reda ut missförstånden genom att förklara vad emo egentligen var. 

 

          Emo (från engelska emotional; emotionell, känslofull) är en 
musikgenre som  ursprungligen kom från hardcore- och punkscenen... 

 

Återigen text om sociala konsekvenser av att vara emo eller felaktigt utpekas för att vara emo. 

 

          Folk skriker fortfarande efter en.  
 

          Visst är det folk som skriker efter en och säger att jag bara skär mig. 
Men det är inte sant, jag skär mig inte, jag bara gillar färgen svart 
och jag gillar att lyssna på My cemical romans och några andra. 
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       Dock tillkom en ny aspekt av de sociala konsekvenserna gällande vuxnas reaktioner på 

emostilen.  

          Jag blev utsatt för våld och hot i skolan pga min klädstil, som klassas 
som emo förut. Fattar inte vad vissa ungdomar har för problem, jag 
tycker inte att varenda människa jag ser har snygg stil, men jag säger 
inte det rakt ut och skriker efter dem. Men vuxna är inte mycket bättre, 
ibland kan man gå förbi någon på stan som genast ger en 
misstänksamma blickar och trycker undan sin 4-åriga dotter. Vad lär 
sig dottern då om inte en massa fördomar? Skärpning! 

 

      Den nytillkomna aspekten av de sociala konsekvenserna var reaktioner från vuxenvärlden 

på ett avvikande utseende. Att vissa vuxna har fördomar om detta som de även för över på 

barnen. Det fanns en tidigare kommentar med detta tema, skriven utifrån en annan synvinkel 

som handlar om det omoraliska i ett avvikande skrämmande utseende. 

 
         Emo, scene punk i dont give a fuck. ni ser fula ut. ovårdade och jävligt 

smaklösa. har pratat med hur många turister som helst i stan. alla 
säger samma sak.  NI SKRÄMMER VETTET UR DERAS BARN! 

 
      De sociala konsekvenserna för emos, samt för alla med alternativ stil, innebär således 

även att vuxna blir skrämda av det avvikande utseendet samt att det även innebär svårigheter 

att få jobb. ”Man kommer inte så långt med att se ut som en emo, blir uttittad och kan inte 

söka jobb” (Forsström, 2008).    

 
Diskursernas härkomst 

      Vad kan det då tänkas finnas för orsaker i samhället till att dessa påhopp överhuvudtaget 

existerar? De uppstår ju inte av sig själva. Vad finns det för samband med samhälls-

utvecklingen?  

      Genom att studera ungdomars kulturmönster får vi en förståelse för samhället runt 

omkring. Om vi sätter in den lilla gruppen i ett större sammanhang kan vi se samspelet mellan 

mellan individen och samhället (Lalander & Johansson, 2007).  

      För att finna bakomliggande samhälleliga faktorer som inverkade i emoföraktet användes 

Foucaults teori om genealogi. Med utgångspunkt i motsättningarna mellan emostil-diskursen 

och emoförakt-diskursen avsågs att spåra deras härkomst något bakåt i tiden för att se vilka 

tidigare samhälleliga diskurser de möjligen kunde vara påverkade av.  

 

      Emostil-diskursen härleddes på detta vis till en diskurs om emotionell intelligens och 

emoförakt-diskursen härleddes till en tabu-diskurs. 
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      EQ-diskursen. Emostilens syfte att få lov att vara känslosamma och uttrycka alla slags 

känslor på ett genuint och öppet sätt härleddes till en besläktad diskurs om emotionell 

intelligens, förkortat EQ. Termen emotionell intelligens myntades av psykologerna Mayer och 

Salovey 1990. Deras idé var att mäta emotionell intelligens som en förmåga bland de 

traditionella typerna av intelligens. Salovey menade att emotionell intelligens innebar att ha 

kontakt med sina egna känslor samt att kunna hantera dem; att kunna uppfatta känslor hos 

andra och skapa bra relationer (SET, Social och emotionell träning, 2009). 

      EQ blev sedan under 1990-talet välkänt, bland annat genom psykologen och författaren 

Daniel Golemans bok ”Känslans intelligens”. Det blev en banbrytande bok om emotionell 

intelligens. Han beskrev neurologisk forskning om känslornas betydelse för vårt minne och för 

att kunna fatta rationella beslut, samt pedagogisk forskning gällande vikten av att kunna känna 

äkta känslor samt att kunna hantera dem. Han föreslog bland annat ett nytt ämne på 

skolschemat där barnen fick lära sig att låta intellekt och känslor samverka (Goleman, 2005).  

      EQ introducerades i Sverige av psykologen Bodil Wennberg och blev snart även ett 

populärt ämne att lära ut i grundskolan. I läroplanen finns inte begreppet EQ med, men det 

finns punkter som passar in under det, och de flesta lärare arbetar sedan flera år med EQ 

utifrån olika metoder. Bodil Wennberg definierar känslomässig intelligens som förmågan att 

tolka och förstå våra egna äkta känslor och dra adekvata slutsatser (Castell, 2002).   

      EQ som ämne i skolan har fått ett positivt resultat. En sammanställning av studier (Durlak, 

1997) visar på effekter av träning av känslomässig förmåga, förmågan att uppfatta känslor, i 

form av minskad förekomst av aggressivitet och andra former av utagerande beteendeproblem 

(refererad i Statens folkhälsoinstitut, 2008).  

 

      Många av dagens ungdomar har alltså under sin skolgång kommit i kontakt med EQ-

diskursen och arbetat med känslor utifrån olika metoder. Emostil-diskursen tycktes således 

mycket väl kunna vara influerad av diskursen om emotionell intelligens.  
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      Tabu-diskursen. Att motarbeta uppvisande av depression, självskadande och självmords-

benägenhet härleddes till en diskurs om tabu gällande, oftast outtalade, förhållningssätt till 

självskadebeteende och självmord, syftande till att tysta och osynliggöra det tabubelagda. 

      Denna diskurs gör att vi inte talar om eller visar hur dåligt vi mår. Diskursen har djupa 

rötter och har under långa tider framställt självmord och självmordsförsök som mycket skam-

fullt och skuldtyngt och detta tycks prägla samhället än idag (Stain, 2008). Emoförakt-

diskursen tycktes vara besläktad med denna tabu-diskurs. 

      Vi kan se verkningarna av tabu-diskursen i att många ungdomar som skadar sig, av vilka 

de flesta gör detta i syfte att uppnå en slags en befrielse från en svåruthärdlig ångest,  gör det 

helt ensamma i hemmet och talar inte om det för någon alls, inte ens de närmaste, och söker 

heller ingen sjukhushjälp alls (Madge, m.fl., 2008 i Stain, 2008). 

 
Jag skär mig rätt ofta och rätt mycket. Det är skönt och det gör att 
man lättare kan uttrycka sina känslor utan att någon blir arg utan det 
är jag och rakbladet. Men det blir problem när jag PRAOAR för där 
får man inte ha långärmat (BRIS, 2009b, s 46.). 
 

      Självmord och självmordsförsök sågs som kriminellt och var straffbart enligt lag fram till 

1864 i Sverige. Det kan tyckas spegla mycket primitiva och ålderdomliga värderingar som är 

svåra att förstå idag. Dock verkar föraktet för emostilen, som enligt denna studie har sin grund 

i fördomar om självskadebeteende och självmordsbenägenhet, vara just ett uttryck för 

omgivningens disciplinära bestraffning av de som gör motstånd mot diskursen. En väckar-

klocka är att denna praktik att bestraffa fortfarande tycks leva vidare i disciplinerande form, 

samt att intoleranta värderingar tycks ha fått stort fäste bland unga människor.  

 

      Tabu-diskursen handlade således om att undertrycka och osynliggöra av samhället 

tabubelagda äkta känslor medan EQ-diskursen handlade om vikten av att uttrycka och 

synliggöra bland annat just sådana äkta känslor. På så vis tycks dessa diametralt olika synsätt  

krocka i emodiskussionerna. 
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TOLKNING  AV RESULTAT 

Bakomliggande samhälleliga faktorer 

      Emoförakt-diskursen tycks således härstamma från en tabu-diskurs med djupa rötter, men 

tycks även vara influerad av existerande samhällsförhållanden. Självskadebeteende av slaget 

att skära sig har debatterats mycket i media inom medicinska diskurser, och dessa har synts 

påfallande ofta under analysarbetet. Det har varit och är ett aktuellt samhällsproblem. Det har 

även blivit allt vanligare med rapporter om att ungdomar mår dåligt, är nedstämda, oroliga, 

har svårt att sova och känner sig stressade (BRIS, 2008a; BRIS, 2009b; Stain, 2008).  

      Tabu-diskursen kan tänkas inverka även i dessa omständigheter, vilka tycks vara svåra 

och otäcka att förstå för ungdomar. Yttranden som ”det är liksom äckligt att de skär sig” eller 

”emo e läskigt” antyder detta. Även i Franzens studie (2007) sågs att de som positionerade sig 

inom en onaturlighetsdiskurs uppfattade att skära sig som något onaturligt, omoraliskt och 

äckligt.  

      Det faktum att självmord är den vanligaste dödsorsaken för både unga kvinnor och unga 

män, i åldern 15-24 år, torde också vara svårhanterbara samhällsproblem för ungdomar. 

Självmordsförsök och självmord minskar för andra åldersgrupper, men inte för unga 

människor. Tre gånger så många unga män tar sitt liv jämfört med unga kvinnor och tre 

gånger så många unga kvinnor vårdas på sjukhus för självmordsförsök jämfört med unga män 

(Stain, 2008). 

      Detta innebär att det kan vara troligt att det finns ett uppdämt behov hos unga människor 

att få vuxenvärldens hjälp med att handskas med dessa allvarliga samhällsproblem som de 

möter idag, eftersom självskadande och självmord inte talas inom vardagliga diskurser på 

grund av samhälleliga tabun. I brist på gensvar och i brist på kunskap förefaller det inte 

underligt om emostilen blir syndabock i denna problematik. Det torde finnas ett samband 

mellan att självskadande och självmord ökar bland ungdomar – att detta är tabubelagda 

ämnen – att det är just detta som föraktet för emostilen handlar om.  

      Enligt denna tolkning är emoförakt-diskursen besläktad med tabu-diskursen samt dess 

praktik med disciplinär bestraffning, men föraktet förstärks av existerande samhällsproblem. 

Det finns således tecken på motsättningar i samhället som tydliggörs i emokonflikterna. 

Föraktet för emostilen kan delvis vara sprunget ur en rädsla för det okända, ångestfyllda och 

sårbara utifrån bristande kunskap, eftersom det inte talas öppet om självskadande och 

självmord inom vardagliga diskurser. 
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Bakomliggande psykologiska faktorer 

      För att nu komplicera saken ytterligare så kan dessa sammantagna tolkade samhälls-

faktorer ensamma inte orsaka föraktet. Även om många tycks känna obehag inför den 

stereotypa bilden av stilen behöver detta inte leda till trakasserier. Det är inte alla som 

trakasserar emos trots att föraktfulla diskurser finns tillgängliga och dessutom är relativt 

välartikulerade. Alla väljer med andra ord inte att positionera sig inom en emoförakt-diskurs. 

Föraktet kan alltså inte förklaras endast utifrån de samhälleliga omständigheterna som tidigare 

beskrivits, utan ifrån ett samspel mellan dessa och individuella psykologiska faktorer.  

      För de individer som, utifrån sin livshistoria, är extra känsliga för olika associationer till 

”svaghet”, kan möten med emostilen väcka en omedveten ångest för en hotande sårbarhet och 

utsatthet som därmed försvaras. Mötena, inte endast åsyftandes verkliga möten, utan snarare 

på möten med de diskurser om emostilen som förmedlar den stereotypa bilden av anhängarna 

som självdestruktiva och sårbara, kan således väcka en omedveten ångest - över ett omedvetet 

minne av egen sårbarhet - som omedvetet försvaras.  

      Enligt denna psykoanalytiska tolkning, som gäller på en allmän social nivå, tycks föraktet 

för emostilen vara ett uttryck för ett relaterande utifrån den maniska positionen. Det som i 

texterna tyder på detta är dels det nedvärderande sätt som emo-anhängarnas självdestruktivitet 

beskrivs på, som exempelvis misslyckade eller äckliga personer som skär sig, och dels de 

många beskrivningar av kränkande trakasserier som finns. 

      Ett relaterande utifrån den maniska positionen innebär en föreställning om att vara över-

lägsen och nedvärdera ”den andra” eller ”de andra” som möjliggörs genom att förneka och 

projicera den egna sårbarheten (Klein, 2000). Det är ett försvar för att slippa känna sig sårbar 

och utsatt vilket upplevs som hotande. Genom att projicera den egna känslan av sårbarhet på 

de som är eller tros vara emo-anhängare undviks ångest. Känslan avskiljs och projiceras på de 

andra som blir bärare och ansvariga för den. 

      Denna individuella psykiska process sker desto lättare om det i samhället redan finns till-

gängliga diskurser som uttrycker fördomar och förakt för emostilen att positionera sig inom. 

Fördomars förenklingar kan tyckas vara lockande, eftersom det är så enkelt att identifiera sig 

med åsikter som många andra redan har och så enkelt att projicera ut det man inte önskar 

kännas vid hos sig själv på någon annan (Igra, 2003).   
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Samspelet mellan individen och samhället 

      Människans existentiella villkor gör henne sårbar. Dels därför att hon är helt utlämnad till 

andras välvilja när hon föds och dels för att hennes psykiska överlevnad förutsätter tillhörande 

i en gemenskap. De erfarenheter som hon gör i sina tidigaste relationer kommer att sätta 

tydliga spår inom henne (Igra, 2003). 

      Dessa tidiga känslominnen kommer att inverka även i individens vuxna liv. Om 

relaterandet till andra, eller om förhållandet till samhället, i hög grad sker utifrån den maniska 

positionen, innebär det att andra ofta ses som nedvärderade och föraktliga. Detta försvar 

syftar, som nämnts, till att undgå att känna ångest över egen sårbarhet, genom att projicera 

den och inta en överlägsen och nedvärderande hållning (Klein, 2000).  

      Omedvetna projiceringar har en stor kraft på grund av deras värde som ångestreducerande 

strategier (Igra, 2003). Fördomar kan vara svåra att förstå för de utsatta, eftersom fördomarna 

egentligen inte handlar om dem utan istället om förövarens projektion av omedvetna 

känslominnen som har sin grund i ett annat sammanhang. Denna svårighet att förstå vad som 

egentligen händer har kunnat utläsas i emo-anhängarnas kommentarer. Fördomarna tycks få 

eget liv.  

                   Det är frestande och lockande att underskatta den makt som fördomarnas 
förenklingar kan få över oss. Fördomarnas attraktionskraft hänger samman  med 
strategin att förlägga allt som man ogillar eller finner föraktligt hos sig själv hos 
någon annan. Dåliga egna egenskaper förpassas bokstavligen in i någon annan. 
Resultatet blir att en människa, grupp eller folk omvandlas till främmande 
fantasifigurer som till slut har mycket lite att göra med de verkliga personer som 
utpekas (Igra,2003, s.166).             

      En individ kan dessutom positionera sig inom en specifik diskurs som ett försvar mot 

ångest (Hollway & Jefferson, 2000). Om det i samhället redan finns tillgängliga diskurser som 

uttrycker förakt, vilka möjliggör ett relaterande utifrån den maniska positionen på gruppnivå, 

så kommer dessa att bäras i ännu högre grad genom individers positionering inom dem. 

      Samspelet mellan individen och samhället sker även omvänt. Olika samhällen kan 

antingen förstärka eller dämpa en individs potential till förakt (Igra, 2003). De befintliga  

diskurserna i samhället inverkar på individen (Hollway & Jefferson, 2000).  Till exempel kan 

en välartikulerad emoförakt-diskurs leda till att många tror att den faktiskt är sann.  

      Även avsaknad av diskurser inverkar på individen. De ännu icke sagda diskurserna eller 

de som hamnar i skymundan. Okunskap och rädsla inför problem i samhället och avsaknad av 

diskurser om tabubelagda ämnen ökar tendensen till förakt, enligt denna tolkning. Samspelet 

sker således dialektiskt mellan den individuella och den samhälleliga ”karaktären”. 
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              DISKUSSION 

             Är det inte emos som skär sig och som inte mår bra? 

      Föraktet och fördomarna för emostilen visade sig i denna studie gälla en stereotyp bild av 

att de visade depression, självskadebeteende och självmordsbenägenhet offentligt. Resultatet 

ligger nära Dan Olweus (1999) forskning som visade att barn som var  ängsliga, försiktiga, 

känsliga och hade lätt för att gråta riskerade att bli mobbade. Det verkar i båda fallen handla 

om projicering av känslor av sårbarhet. Olweus forskning visade även att den som mobbade 

oftast hade ett starkt behov av att undertrycka andra elever och en låg frustrationstolerans. Det 

fanns således en psykologisk orsak till angreppen som skulle kunna tolkas utifrån Kleins 

antagande om den maniska- eller i vissa mer extrema fall utifrån den schizoparanoida 

positionen.  

      Forum för levande historia är en myndighet som kartlagt intolerans bland ungdomar. De 

har i sin undersökning sett att ungdomar med intoleranta attityder till en viss utsatt grupp 

oftast har det även till andra utsatta grupper. Ett resultat de benämner som generell intolerans 

(Ring & Morgentau, 2005, s 54). Det innebär att det inte tycks vara karaktären på avvikelsen 

som är det avgörande, utan just avvikelsen. I kommentarerna syns hur flera olika stilar 

förväxlas och att det inte krävs mycket för att bli påhoppad - en avklippt handske eller svart 

hår - det viktigaste tycks inte vara vad det är som trakasseras utan att trakassera. 

       Emofenomenet tycks vara ett samspel mellan flera olika faktorer. Emostil-diskursens 

värderingar härleddes till diskursen om emotionell intelligens och emoförakt-diskursen till en 

tabu-diskurs. Dessa diskurser stod i motsatsförhållande till varandra - att öppet visa känslor 

respektive att osynliggöra känslor. I emodiskussionerna krockar således dessa synsätt. Genom 

att öppet visa känslor som är tabubelagda i samhället, som står i motsatsförhållande till 

samhällsideal om att vara frisk, glad och framgångsrik, provocerar emo-anhängare allmänt 

rådande normer om vad som får uppmärksammas offentligt.  

      Franzén (2007) fann också ett stort förakt för de personer som ansågs skära sig bara i syfte 

att få uppmärksamhet, vilket tyder på att det är ett starkt tabubelagt sätt att söka uppmärksam-

het på. Det tycks inte vara okej att vara ledsen och tycka synd om sig själv öppet, definitivt 

inte okej att vara deprimerad eller skada sig själv och dessutom inte ens anstränga sig för att 

dölja det. Emostilen tycks vända upp och ned på begrepp som sjuk-frisk, svag-stark, normal-

onormal, genom att införliva tabubelagda ämnen i vardagslivet som tidigare diskuterats i 

slutna rum.  

      Dessa tabun syns nu vandrandes omkring på gatorna.  
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      Det är lätt att projicera förakt på emos eftersom de är en utstickande grupp. Identifierbara 

grupper kan bli måltavla för både individuella och samhälleliga projiceringar av förakt (Igra, 

2003). Individuella projiceringar sker desto lättare och kan upplevas som mer ”rättfärdigade” 

om man ansluter sig till en grupp [i detta fall de som bär emoförakt-diskursen] med samma 

syfte, eftersom det personliga ansvaret och skuldkänslorna då tycks minska (Olweus,1999). 

Samhälleliga tabun tycks förstärkas ytterligare om en individ redan har ett personligt tabu för 

svaghet och sårbarhet. Föraktet tycks synnerligen även förstärkas av att unga människor idag 

möter samhällsproblem utan att ha redskap att hantera dem.  

 
Unga människors möten med samhällsproblem   

      Självskadebeteende och självmord är allvarliga samhällsproblem som ungdomar inte kan 

undgå att komma i kontakt med, kanske även på personliga sätt. Självskadebeteende har 

belysts mycket i media, det finns sociala nätverk knutna till detta på internet och många har 

även haft någon skolkamrat som skurit sig. I en undersökning av frekvensen av 

självmordsförsök och självmord 2003 fann NASP, Nationell prevention av suicid och psykisk 

ohälsa, vid Karolinska Institutet, att 51 % av gymnasierektorerna hade erfarenhet av 

självmordsförsök vid skolan och 30 % av gymnasierektorerna hade erfarenhet av självmord 

vid skolan (Stain, 2008). 

      Ungdomar kan också via MSN, Messenger Social Network, få reda på att någon de kände, 

direkt eller indirekt, har tagit sitt liv. Detta sprids snabbt, på ett djungeltelegrafliknande sätt. 

Det är enligt författarens uppfattning rörande att se hur ungdomar vid någon väns dödsfall 

genast ändrar sina nicknamn till ”saknar dig för alltid” n.n. eller ”vila i frid” n.n. Dödsfall kan 

på dettta sätt signaleras endast genom att ändra sitt nicknamn, utan att ens något meddelande 

har skickats. [MSN är ett snabbmeddelandesystem som ungdomar oftast är inloggade på, även 

om de samtidigt gör något annat, där de har alla sina kontakter, med nicknamn, samlade].  

      Detta innebär att det kan finnas ett uppdämt behov hos ungdomar att handskas med 

självskadande- och självmordsproblematik eftersom självskadande och självmord inte talas 

om inom vardagliga diskurser, vilket emoföraktet kan indikera. Detta bör talas, företrädesvis 

inom skolan. Tillfälliga krismöten vid en aktuell händelse kan inte tyckas vara tillräckliga. 

Det torde istället behövas schemabundna lektioner inskrivna i läroplanen, där olika aspekter 

på hur vi känner oss kan ingå, i synnerhet dessa tabubelagda delar av livet.  

      Det är i detta sammanhang värt att tänka på att självskadebeteende av slaget att skära sig 

är ett sätt att uttrycka lidande som syns på kroppen, vilket leder till att lidandet lättare kan 

trakasseras. Det finns många andra sätt att uttrycka psykiskt lidande som inte syns på det 
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viset, på gott och ont, det är lättare att få vård för något som syns. Brisrapporten 2008 

rapporterar om svårigheter att uppfatta unga mäns tecken på psykiskt lidande, de visar detta 

oftare genom utåtagerande beteenden och har svårt att tala om sina problem (BRIS, 2008b). 

Detta kan tyckas vara ett synnerligen välbehövligt forskningsområde. 

      Det torde vara så att vi har större möjligheter att minska självskadebeteende genom att 

luckra upp tabustämpeln kring det. Det skulle även minska tendensen till fördomar. Det skulle 

möjligen även kunna minska tendensen till en annan ytterlighet, på andra sidan fördomar, 

glorifiering av lidande. Glorifiering/idealiserning är inom psykoanalysen inte positivt, i för 

hög grad, eftersom föreställningen om det ideala är ett sätt att hantera ångest med en bild av 

fullkomlighet som inte stämmer med verkligheten ( Igra, 2002; Klein, 2000). 

 

Emo - en självmordskult? 

      Det existerar en diskurs om att emo är en självmordskult. Ungdomar som själva 

positionerade sig inom emostil-diskursen menade att de inte var självdestruktiva utan att de 

blev felaktigt och orättvist behandlade. Det finns bloggar på internet som beskriver hur 

ungdomar skär sig eftersom de har upptäckt att det reducerar ångest, och att de på grund av 

detta blir kallade för emo, trots att de inte visste vad emo var för något.  

      Orsakerna till fördomarna skulle kunna vara liknande resultaten i Martins m.fl. studie 

(Martin,Clarke & Pearce, 1993) som visade att ungdomar som redan hade självskade-

problematik sökte sig till musik, texter och stilar som bäst harmonierade med deras egna 

känslor. Det kan därför utifrån dessa resultat vara möjligt att det inom emostilen finns en 

högre representation av ungdomar som skadar sig själva, trots att detta inte är stilens syfte, 

detta är dock ovisst. Denna förklaring, sammantaget med behov av ”andrafiering”, 

självskadandetabun, aktuella samhällsproblem och emo-anhängares igenkännbara stil ger en 

mycket bra grogrund för fördomar och en stor risk att bli klassad som ett uttryck för en 

självmordskult.  

      Dock kan detta tyckas vara en missvisande benämning. I Murray & Fox undersökning 

(2006) samt i Martins studie (Martin,Clarke & Pearce, 1993) ledde tillhörande i en grupp till 

att de flesta mådde bättre och självskadandet minskade. Endast för ett fåtal höjdes denna risk 

och för dessa ungdomar inverkade även flera andra faktorer. Enligt Rigmor Stain (2008) finns 

det en viss smittorisk för självmord bland ungdomsgrupper hos vissa känsliga personer men 

de är endast ett fåtal. De flesta som tar sina liv gör det som följd av en outhärdlig psykisk 

smärta och psykosocial misär. Resnick m.fl. (1997) fann att upplevande av ett meningsfullt 
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sammanhang i en grupp minskade suicidalrisken signifikant. Det tycks snarare, vilket även 

påpekats av Martin (2006), som om  tillhörande i emostilen skulle kunna förebygga 

självskadande och självmordsrisker, under förutsättning att dessa studier går att applicera på 

emostilen.  

 
När jag kunde kalla mig själv någonting, i detta fall "emo" och jag blev 
inte  det för att  jag bara ville det, jag kände mig trygg i det. Jag blev 
någon. Jag hittade mig själv.  Innan var jag faktiskt ärligt...  Ingen. 

 

Det hade kunnat vara annorlunda 

      Det finns diskurser som kommer i skymundan bland fördomarna om emos. Emostil-

diskursen hade kunnat få ett annorlunda gensvar om inte tabu-diskursen varit så dominerande. 

Bilden av emos som självskadande och självmordsbenägna gör att stilens positiva egenskaper 

inte framträder. Det finns fler tolkningar av emos i kommentarerna; ”Jag tycker emosar e 

gulliga! Dom är underbart fina och jag gillar dom!” - ett relaterande till en godhetsdiskurs, 

eller ”En del respekt till dessa kids för dom vågar stå på sig om sina ideér och tankar” - ett 

relaterande till en modighetsdiskurs. Det kan också tyckas vara ett mycket positivt och 

behövligt budskap att få lov att visa äkta känslor, vilket skulle kunna bidra till uppluckrande 

av misslyckandetabun i samhället. Stilens klädstil och sminkning gäller för både tjejer och 

killar och kan således bidra till en mer jämställd syn på könen.  

      Emomusik-stilens texter skulle kunna bidra med en förståelse för hur ungdomar upplever 

och gestaltar sina inre känslor. Bailey (2005) beskriver hur logik och fakta favoriseras i skolan 

på bekostnad av att eleverna inte får några verktyg för att hantera press av olika slag. 

Emotexterna uttrycker genuina känslor, men växlar också dramatiskt med uttryck om att hålla 

känslorna för sig själva,  reagera med våld eller att omforma dem till sarkastiska skämt. Detta 

kan indikera att ungdomar behöver lära sig hantera sina känslor, och genom att koppla den 

tidsenliga emokulturen till skolkulturen skulle skolan kunna kännas mer meningsfull, emo-

kulturen skulle således kunna vara en bro mellan affekt och intellekt (Bailey, 2005). 

      Ungdomskulturforskaren Stanley Cohen kallar denna reaktion från det etablerade 

samhället för moralisk panik (Lalander & Johansson 2007). Det handlar om panik i mötet med 

den nya kulturen därför att man inte vet hur man ska förstå de nya symbolerna. Reaktionerna 

kan då bli att försöka stämpla det nya som ofördelaktigt. Tegner beskriver hur kreativa och 

innovativa inslag i de kulturer som möter samhällets motreaktioner inte kommer fram då 

media och myndigheter målar upp en bild som ensidigt betonar stilen som en samhällsfara 

(Lalander/Johansson 2007). Detta har beskrivits i avsnittet “Föraktet för emostilen”. 
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Emotionernas episteme 

      Med episteme menade Foucault ett underliggande kunskapsmönster som var grund till och 

inverkade på betydelsen av all annan kunskap inom en viss kultur under en viss epok. Det 

finns ett liknande begrepp, paradigm, myntat av av Thomas Kuhn, som betecknar den ram av 

delade föreställningar som styrde en vetenskapsgemenskap (Nilsson, 2008). 

      Kunskap om emotioner har fått betydelse inom många olika områden, exempelvis inom 

film och musik som tidigare nämnts, inom teknik - kännande robotar,  inom medicin - 

känslors betydelse för tillfrisknandet, inom kognition - känslors betydelse för vårt minne och 

inom neurobiologin - känslors betydelse för vårt medvetande. Många av psykoanalysens 

grundantaganden har fått stöd av neurobiologisk forskning (Solms & Turnbull, 2005). 

Känslornas betydelse har troligtvis även bidragit till emostilens framväxt, dock inte utan 

motstånd, vilket denna studie har belyst.  

      Emostilen tycks vara sprungen ur ett samspel mellan internets spridning i samhället och 

individers psykologiska behov av att uttrycka och få gensvar på sanna känslor som på detta 

sätt möjliggjorts. De uttryckta känslorna i ungdomars texter kan av naturliga skäl även vara av 

mörkare karaktär eftersom det är dessa som undertrycks i samhället. Det kan således finnas ett 

behov av att uttrycka dem och få gensvar.  

      De emotionella texterna har via internet kunnat spridas och kommuniceras vilket medfört 

att individer också har kunnat organisera sig. Detta i sin tur kan ha inneburit att tabubelagda 

känslor, i detta fall depression och självskadebeteende, blivit synliga och igenkännbara genom 

associationer till den utstickande emostilen. Även om kunskap om känslor har inverkat på 

många områden så möter de tabubelagda känslorna fortfarande stort motstånd. 

      Studien har varit en tolkning av möjliga orsaker till föraktfulla attityder till emostilen. Det 

är min förhoppning att den har bidragit till en fördjupad förståelse av hur oftast omedvetna 

bakomliggande samhälleliga och psykologiska faktorer kan medverka i samhällsfenomen. 

Förhoppningsvis har den också inspirerat till att väcka nya frågor för vidare tolkningar och 

fördjupad kunskap om förakt och intolerans. Unga människor tycks behöva gensvar på 

känslor som ”idag känner jag mig emo” och på frågor som... 

...Vad lever vi i för trakasserimiljö? 
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BILAGA 

 Textunderlag 

[Text som inte handlat om emostilen är inte medtagen] 

 
Ja det är väl upp till var och en om man vill se ut som en idiot eller inte. (2008-06-11 11:19)  
 
Hej, jag tycker att det är jobbigt när folk skriker på mig och min kompis emo och sånt  men 
försöker att inte bry oss (2008-06-11 11:55)  
 
Varför är du inte glad för? Du söker ju uppmärksamhet. (2008-06-11 12:11)  
 
Emo är en musikgenre. Klädstilen heter fashioncore. Lägg ner detta NU. (2008-06-11 12:03)  
 
Äh, emo är ett skällsord. Inte ett mode. Folk borde kanske lära sig skillnaden. På tal det måste den 
som skrivit detta inte gjort någon efterforskning förutom att fråga folk på stan. Vill man se "emos" 
ska man titta på folket på emocore.se.. På bilderna ni tagirt är det ju J-tards, wapaneser och 
liknande folk. Ser ett emo på bild Sexton. Men annars näe. Tror ni måste be om ursäkt eller 
liknande.  (2008-06-11 12:03)  
 
Vem bryr sig egentligen? Tror inte folk kommer skratta åt dem mindre för att vi vet lite mer fakta. 
Dessa människor borde inse hur mycket folk skäms över dem! (2008-06-11 12:12)  
 
vem fan bryr sej om man skäms för nån annan... skit... bor du under en sten pucko? men gör som 
man vill.. man tycker som man vill.. Dock kan jag inte fatta att ens mamma tycker så illa om en att 
man måste ut o gå på folk för vad dom drar på sej... eller tycker... Så sjukt löjigt att bry sej om vad 
andra gör med sitt utseende...kläder hår och allt annat på kroppen e fan ens ensak! vill man visa sej 
så gör de... mycket bättre än mode horor som inte har EGEN STIL! (2008-06-11 12:34)  
 
De e ju inte en snygg stil direkt. Ganska löjligt, gå o spöka utsig så, de måste ha dålig självkänsla 
och är i behov av uppmärksamhet, synd att förstöra sin naturliga skönhet på det viset.  
(2008-06-11 17:55)  
 
FAN så jävla löjligt. De som seriöst kallar sig "EMO" ä dom där små ungarna som går med lugg 
för ansiktet och lyssnar på MCR osv, men att kalla alla andra med nån typ av "alternativ" stil är 
så.. jävla löjligt. Som om man inte får med att alla skriker EMO efter en, när man inte ens liknar 
den "stilen". Okej om alla små fjortisar skriker det efter en, men NI, vuxna människor? Fan så 
jävla patetiskt. (2008-06-11 19:50)  

 
Jag hatar emos....Jag hatar dom speciellt mycket för att dom söker kontakt efter "andra som dom 
tror ligger i samma stöd som dom", som punkare, gothare, synthare o.s.v dom tror att dom kan 
komma till oss andra bara för att dom är fjortisar i svart licksom, jag menar dom följer ju för fan 
modet lika mycket som alla andra också så går en del och tror att dom är "utanför".   
(2008-06-11 21:14)  
 
Emo är en musikstil från england som började redan på sena 80-talet. Har inget med hur dagens så 
kallade "emo"'s ser ut. Det finns dock en klädstil som kallas fashion core och emo musiken är dock 
vanlig bland fashion core människor. Och hur fasan kan ni dra paraleller mellan goth och emo? 
Goth bygger på elegans och romantik, det gör inte emo, om man kollar på "emo"'s så klär dom sig 
långt ifrån elegant. (2008-06-11 21:28). 
 
men seriöst.. vad äre för dum blondin som har gjort den här artikeln? vore det inte bättre att ha 
sann fakta och inte sånt som gör att folk ser ner på fashioncorare ännu mer? det är ju precis sånna 
här idiotiska påståenden som får folk att bilda fördomar och hittar på saker som att alla som klär 
sig i svart sitter och skär sig hela dagarna och lyssnar på deppig musik! nån borde seriöst få 
sparken för den här artikeln! eller vad blir nästa falska påhopp? (2008-06-11 23:04)  

 
 

 - 50 -



 

           Emos är S-S-S dvs. Svart svettigt slem, De är dubbelkönade och att man kan inte skilja på   
killar/tjejer. GoReY Hates Us All. (2008-06-11 23:21)  
 
Emo-hatare: Tycker ni inte om någons stil/utseende/åsikter/whatever, så bry er inte. Titta åt ett 
annat håll. Gå hem. Det är patetiskt att hata folk på det sättet. Det finns vettigare saker man kan 
göra. om ni av någon anledning måste hata så kan ni ju iallafall göra det tyst. Håll käft helt enkelt, 
så blir alla nöjda. (2008-06-12 7:28)  
 
Alla får klär sig som dem vill! Vad är för fel på EMO-kläder???? Värre med fjortisar! Jag lovar!!!! 
(2008-06-12 10:25)  
 
Jag tycker emosar e gulliga! Dom är underbart fiina och jag gillar dom! En av mina bästa vänner 
är emo,men inte jag. Bara för att jag inte är emo betyder det inte att jag hatar dom! Emosar äger!!! 
//Emolover<3 P.s Dom skär sig INTE,dom mår inte ens dåligt! Det finns fjortisar som mår dåligt 
och skär sig det finns naturella människor utan någon stil som mår dåligt och skär sig! Så alla där 
ute som hatar emosar och tycker dom e läskiga och tror dom skär sig...ska veta hur snälla dom 
är!!! (2008-06-12 11:08)  
 
Vad betyder emo?  emotion? vad är en emo? ett emo? vad säger man? (2008-06-12 13:02)  
 
DIE EMO DIE! (2008-06-12 16:55)  
 
Behöver du en kram eller? (2008-06-12 17:07)  
 
"Emo" är inte ens en klädstil som många personer tror. "Emo" är en musikstil. Jag har vänner som 
klär sig "Emo" om man ska säga så för ni ska förstå, som lynnsnar på Techno, rnb m.m. Det som 
jag irriterar mig mest på är att människor tar allt för givet. Alla som klär sig "så och så" gör så och 
är så? Ta er egen uppfattning innan ni sätter en slutsats. (2008-06-12 17:35)  
 
MEN LOL. Låt ungarna klä sig som de vill, skapa inga artiklar om det. Kan man inte prata om 
någonting vettigare eller främst VIKTIGARE (2008-06-12 20:49)  
 
Jag tror det var Mark Levengood som sa något i stil med att: Tänk om alla såg likadana ut här på 
jorden - vilket tråkigt ställe det här skulle vara då. Jag håller med! Ju mer olika vi är - både till det 
yttre och inre - desto bättre. (2008-06-12 23:18)  
 
De som är emos eller blir kallade emo har inget med emo att göra...klädstilen som alla emos kör på 
är inte emo...emo genren kommer från hardcore genren vilket betyder att de första "emosarna" 
klädde sig hardcore...alltså helvit t-shirt och jeans. De första emosarna hade det taskigt, men idag 
är det bara massa övremedelklass och uppåt som är emos. vad har dom att klaga på? att klä sig 
"emo" och kalla sig alternativ är idioti...kolla runt er alla är lika. EMO=FJORTIS samma sak, 
andra kläder. (2008-06-13 10:44)  
 
MEH VA F** JASSÅ SÅ OM JAG RÅKAR VA KLÄDD I NÅN SPECIELLT KLÄDSEL SÅ 
BLIR JAG ME KALLADE EMO DOM FÖRSTÖR FÖR ALLA OSS ANDRA EMOSAR HAR 
SNOTT SÅ MKT FRÅN ANDRAS MUSIK STILAR GOTH,HIPHOP SPECIELLT PUNKARE 
HMM  EMO FINNS INTE ENS DE ER EN MUSIKSTIL DAAH  DE BARA MASSA SMÅ 
FJORTISAR SOM HÄRMAR ALLA ANDRA SNOR FRÅN ALLA ANDRAS STILAR O 
KALLAR SAJ EMO HMM JAG TKR DOM SER UT MER SOM CLOWNER (EMO ER BARA 
SMÅ BEBIS FJORTISAR SLUTA FÖRSTÖR FÖR OSS ANDRA HALLOWEEN ER I 
OKTOBER DAAH  (2008-06-13 14:20)  
 
Jag tycker hela den här grejen är löjlig. Sen ungefär ett år sen tillbaka har folk blivit trackade för 
att vara emo, är man emo, så skär man sig, enligt dom. Vart jag än går får ja höra folk skrika emo 
efter mig, trots att jag inte har någonting alls som är emo, jag fick höra anledningen till att jag var 
emo var att jag hade svart hår. Jag klär mig normalt, lyssnar inte på emo musik, utan death metal 
som det kallas. Men till och med synthare blir kallad emo.Vad lever vi i för trackaseri miljö? 
(2008-06-13 15:22)  
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Jag tycker alla ska få klä sig,Och tycka vad dom vill.Men det betyder inte att jag tycker om det.Jag 
tycker fasioncore eller emocore, eller vafan ni nu vill kalla det,är riktigt löjligt, nästan lika löjligt 
som mainstream:arna.Att nån enns orkar ta den här disskusionen är patetiskt.MCR, Fall out boy, å 
tokio hotel är musik som fasioncore:arna lyssnar på, vilket gör det till en del av deras kultur. Och 
de är så det är.En del respekt till dessa kids för dom vågar så på sig om sina ideér och tankar. 
(2008-06-13 18:24) 
  
Artikeln har inte ett skit med emo att göra. Det är en jävla wannabe artikel. Och det verkar som typ 
ingen vet vad emo är. (2008-06-16 13:30)  
 
man kan inte vara ''emo''   många i min skola tror sig vara ''emosar'' vilket e helt patetiskt, vad jag 
tkr.  (2008-06-16 18:21) 
 
Seriöst eller? Ta reda på ordenlig fakta, och när fan behöver dessa personer som ni kallar "emo" 
skära sig för? Snälla, bara för man börja lyssna på rockpop band och klä sig en aning mörkare 
kläder blir man inte helt jävla depprimerad. (2008-06-17 12:36)  
 
Det är tack vare såna som inte tar reda på ett dugg fakta som  och skriver ner allt möjligt skit om 
såna som sticker ut lite mer än andra på gatan får ta all skit i skolan och på gatorna. Som du själv 
skrev i artikeln, folk skriker efter en i skolan och på gatorna. Alla kan må dåligt, inte bara såna 
som du kallar för "Emos", men om du tänker efter så blir dessvärre det sant om att "emosarna" är 
självdesktruktiva när sammhället forsätter behandla dom som skit. (2008-06-17 12:43)  
 
Man kan inte vara "emo", emo (emotional hardcore) är en "musikstil", den klädstilen folk kallar 
emo heter "fashioncore" det är en "klädstil" som är snygg... Tryck inte ner folk för att de klär sig 
annurlunda, det är inte rätt. Man behöver inte skära sig bara för att man lyssnar på en viss musik 
eller klär sig på ett visst sätt,hur många är det igentligen som skär sig?? Det är bara dumt, varför 
kan man inte trycka ner"fjortisarna"istället, de har ju sjukt mycket med smink och sönder 
blonderat hår (2008-06-17 13:03)  
 
Jaha, ännu en artikel om "emos" som knappast kan vara genomtänkt innan den publicerades. Det 
skulle vara trevligt, för omväxlings skull, om skribenterna iallafall kunde ta reda på vad "emo" 
egentligen är. Det är inget annat än en musikstil, och som de flesta vet så kan man omöjligt vara en 
musikstil. Den s k "emoklädstilen" heter egentligen fashioncore, men knappt hälften av de som 
skriker "emo" efter en på stan, i korridorerna osv vet det. (2008-06-17 14:13) 
 
Det är många som relaterar "emo" till folk som skär sig, lyssnar på deprimerande musik, gråter 
hela tiden och som är självmordbenägna. Jag fattar inte, det finns MINST lika många fjortisar, 
hårdrockare och hippies som gör och känner allt det där. Varför ska just alla "emos" vara utpekade 
för såna saker? (2008-06-17 14:16)  
 
Alltså vadfan?! har ni ens NÅGON ANING OM VAD NI SKRIVER OM? JAG LYSSNAR PÅ 
TOKIO HOTEL OCH JAG ÄR INTE EMO! Jag vet inte hur länge vi fans kommer behöva 
försöka trycka in det här i era sega hjärnor att MCR FALL OUT BOY OCH TOKIO HOTEL 
INTE ÄR EMO? FATTA! Alltså suck jag blir så trött! hur fan orkar man skriva en sådanhär lång 
artikel om "Hur man känner igen ett emo" vafan, kan ni eran grammatik eller?ifall man kunde vara 
emo, så skulle man säga"en emo", Emo står för Emotional Hardcore,musik!! (2008-06-17 15:10) 
  
En sak till. Det är precis som ni säger att all rockmusik är 'emo'. Kan man inte få lyssna på musik 
utan att behöva bli nertryckta? (2008-06-17 15:15)  
 
Jag har blivit hånad, slagen, puttad och retad pga min stil. Och nu gör metro en artikel om emo, 
som om det vore en självklarhet att man kan vara emo. Som om det inte vore något fel med att jag 
blir slagen och hånad. Och som om ni på metro visste exakt var det var. Det vet ni inte. Ni har 
ingen jävla aning om vad emo är. Och ni verkar inte heller veta att det ni kallar emo, har ingenting 
med emo att göra. (2008-06-17 21:53)  
 
Emo är en musikstil!!!! EMO ÄR EN MUSIKSTIL!!! vaf*n inte någon himlans STIL som man 
går omkring o bär på!!! (2008-06-18 17:53) 
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Detta har gått över gränsen. Samhället fungerar ju inte alls angående emo-diskussionerna. Jag blir 
deprimerad av att läsa sån här skit. ( Förlåt. Men jag blir irreterad. ) (2008-06-18 17:55)  
 
Och ryktet om att s.k. 'emos' skär sig, har ni några bevis?! Det är klart det finns 'emos' (som ni 
kallar det..) som skär sig, men det finns lika många s.k. fjortisar och 'normalt' folk som gör det. Jag 
blir så fruktansvärt trött på folk som säger massa saker de knappt hört talas om. TA REDA PÅ 
FAKTA INNAN NI SÄGER NÅGONTING! 2008-06-18 18:41)  
 
Folk här o över allt kallar folk som dom på bilden allt från svartrockare, emos till gothare o vad är 
dom egentligen? Säg det, för att klassa folk i någon av dom subkulturerna verkar idag vara ett 
hopplöst fall. (2008-06-18 19:54)  
 
Lulz. Som MÅNGA redan har sagt så är EMO endast en musikstil.Inte någon jävla klädstil?!Var 
har du fått reda på denna faktan?Den är VÄLDIGT fel, det ska du veta.Leta reda på fakta som 
STÄMMER nästa gång. Se till att få den här artikeln borttagen.För det är SÅNA HÄR saker som 
gör att vissa kallar felaktigt andra för emo! (2008-06-18 20:19) 
 
Tänk efter nu! Ni kan inte skriva såhär, det är diskriminering. Det är redan ganska många  
J rockare/Goth/Punkare, som blir kallade för "emo", fast det egentligen är en musikstil. Så kommer 
ni här och skriver en artikel om s.k. "emosar". Det är ju som att uppmuntra folk att gå ut och döma 
folk med alternativ klädstil! Skärp er, ni är väl vuxna? Visa det i såna fall, för det gör ni inte just 
nu i alla fall! (2008-06-18 20:47)  
 
herrgud. (2008-06-18 21:36) 
 
Alltså snälla!! Man kan inte vara emo >.< Så trögt att fatta? Emo är en muskstil! Det är så patetiskt   
(2008-06-18 21:44) 
 
Vilka tragiskt osäkra människor. 99 av 100 tycker själva inte ens att det är snyggt. Kalla det en 
musikstil men ni ser för tragiska ut. Lycka till att hitta ett jobb i den där munderingen, haha. Det 
ser ut lite som Red Light District och det kan inte vara positivt.  (2008-06-18 23:34)  
 
EMO ÄR EN MUSIKSTIL FATTA!!!!! (2008-06-19 8:31)  
 
Ursäkta, men menar du att man skulle vara en musikstil? Att man är en sån tragisk musikstil? 99 
av 100 såna musikstilar tycker inte att det är snyggt att vara musikstilar? Lycka till musikstil att få 
jobb? (2008-06-19 10:28)  
 
orka eller? -.-ni vet ju faan ingenting, jag tror det är NI och inte VI som ska gå i skolan, vi vet 
iallafall vad "emo" är. dampartikel >_> JÄVLA CP-BARN! (2008-06-23 8:08)  
 
Alla ska fan få va sig själva!!! (2008-06-23 9:55)  
 
varför skriver ni "känn igen ETT emo" ? det låter kränkande mot dem som är det ! att vara emo är 
ingen SAK. (2008-06-23 14:28)  
 
man ka ju inte va EMO! många använder emo som ett skällsord! LOL säger jag bara till hela 
världen! (2008-06-25 12:30) 

 
fuck vilken jävligt dålig artikel! fråga oss emo om ni vill höra sanningen! jag är så jävla trött på 
folk dömmer ut oss! (2008-06-25 20:09) 

 
Jag vill klaga på denna. Ovetande människor kallar alla svartklädda för emo. *suck* varför hängs 
just denna stil ut? Kan ni inte göra ett repotage som typ fjortis, då fotar ni alla med blonderat hår 
och liiiite för mycket mascara och liiiiite för mycket fondation och gör ett sånthär repotage om det. 
Tror inte nån skulle bli överdrivet glada. Näh, detta var en dålig och onödig artikel. 
(2008-06-26 16:39)  
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Sjukt dårligt. För det första så finns det 2 sidor av vad folk tycker att emo betyder, och det är ju det 
som är problemet. För det andra så har harajuku och japan(enligt min åsikt) ingenting att göra med 
emo att göra. harajuku och japan tillör en helt annan stil. Jag hoppas att ni märker hur många som 
blir upprörda när ni skriver sånt här. Snälla skaffa lite mer insikt innan ni skriver någonting, men 
hellst av allt -skriv inte alls, Det väcker mer bråk mellan stilarna och ni gör saken värre.  
(2008-06-26 17:00)  
 
Haha, Harajuku och japanskt gatumode har INGENTING med emo att göra. Emo i modern 
tappning är ungar som sitter och tycker synd om sig själva, gnäller och skär sig för att få 
uppmärksamhet. De klär sig INTE i japanskt mode, haha. (2008-07- 2 10:46) 

 
Alla ni som inte har nåt possitivt att skriva kan lika gärna låta bli. Emo är en förkortning av 
emotional och betyder känslosam. Det har inget att göra med hur man klär sig, bara att man är unik 
och inte är rädd för att visa känslor. (2008-07- 2 11:38)  
 
Men, Alltså. Jag är besviken på hon som gjorde den här artikeln. " Hur man känner igen ett emo" 
Allvarligt, ha lite respekt mot andra! Om man klär sig "svart" Så betyder de inte att man är emo, 
Urgh, den här artikeln är jätte onödig och bara dum, (2008-07- 2 12:53 

 
den här artikeln är otroligt onödig!!! man kan inte vara emo! emo är en musikstil inget annat...den 
klädstilen som oftra kopplas till emo heter fashioncore för i helvete!!! (2008-07- 2 20:58)  
 
Jag skiter i vad folk kallar emo men dom ser fan inte kloka ut. Dem på bilderna kanske inte kallar 
sig emo men det spelar ingen roll, dom får kalla sig vad dom vill men inte fan ser dom bättre ut för 
det. Att gå runt med en avklippt dammsugarslang i håret ser ju fint ut...och så är det 
alternativt...Alla ser ju likadana ut. Emos är fula (2008-07- 3 20:01)  
 
EMO O FASHIONCORE   ALLA ANDRA AVSTICK I DEN RIKTNINGEN E FAIL IN LIFE 
BIGTIME. EMO   FASHIONCORE = AKA JAG VILL VARA SPECIELL. EMO = FAIL BIG 
TIME! (2008-07- 4 11:27)  
 
Ja tycker d e jävlit löjlit att göra såhär big deal av dnhär "emo" saken.. -.-' (2008-07- 8 18:42)  
 
Eh? Ursäkta alla därute, men sedan när bryr vi oss om hur någon väljer att se ut!? Har vi verkligen 
inte kommit längre? Så alla ni som ens orkar bryr er så mycket om hur andra väljer att se ut...Lägg 
energin på att bry er om något som är viktigt istället! Eller törs ni inte? (2008-07-14 14:19)  
 
Så mycket väsen för ingenting, inte minst alla kommentarer. Det är väl upp till var och en hur man 
klär sig, eller hur? Vill man uppsåtligen se ful ut, så vad då? Det är väl inget att hänga upp sig på! 
Var och en stödjer sig på sina egna normer både vad  gäller den egna klädseln och kommentarer av 
andras klädsel. Att ni orkar käfta så här. Kommentarer säger mer om den som kommenterar än den 
som blir kommenterad. (2008-07-16 19:57) 
 
Kläderna skriker och sticker ut, visst. Men det är inget som stör mig, Tvärt om! Jag tycker att de 
ser häftigt ut. Glatt fyrverkeri. Man blir glad! Så var i ligger problemet? Det förstår jag inte. 
 (2008-07-16 20:06)  
 
Jag själv är 55, och jag tycker att alla dessa grupperingar av ungdom i alla färger är ett plus i en 
skitgrå stad.Jag blir på gott humör när jag ser dom. Ingen av dom mördar i tusental i Irak,snor 
båtmotorer till Baltikum,eller stuprännor å åskledare från alla våra kyrkor. Dom går bara på stan 
och är sej själva, har kul och är UNGDOMAR! Fatta det creeeps! (2008-07-17 9:16)  
 
Låt alla få klä sig som dom vill! det är ju inte det yttre som gäller eller hur? Min dotter var 
"Gothare" i många år. Oj vad mycket skit hon och hennes vänner fick höra. men skötsammare 
ungdomar fick man leta efter. Inga droger, ingen sprit. Det enda skadliga...dessa oändliga 
filosofiska diskussioner till långt in på natten. Skadliga för mig som skulle jobba dagen efter!! 
Döm inte människan efter kläderna . Vi är väl smartare än så? (2008-07-17 12:47)  
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Altså jag själv ser mig som emo ja har svart hår och använder kajal ibland. Jag är också skateboard 
åkare och graffiti artist och bara att vara emo är ju ganska svårt ibland har fått stryk ett antal 
gånger men bryr mig inte så mycket om det. Eftersom jag är skejtare så får jag ganska mycket 
skäll om att det låter för mycket har blivit slagen av en tant med handväska för hon tyckte jag gick 
för nära henne. Och att teckna graffiti är inte heller så poppulärt ute i stugorna fast jag bara 
täcknar...(2008-07-18 17:51)  
 
Först och främst är dom flesta på dom bilderna Scene och inte Emo. Emotional hardcore är 
egentligen en musikgenre/livsstil och inte en klädstil som Scene är. Många och jag menar många 
av sveriges gråa Svensons blandar ihop dessa två ofta och en Scene vill ablsolut inte bli klassad 
som Emo, man vill inte bli klassad till en genre huvudtaget. Scene kan klä sig i mer färggranna 
färger och kan lyssna på all sorts musik, en som är Emo är en deprimerad person som lyssnar på 
Emotional hardcore. (2008-07-20 15:37)  
 
ÄR DET INTE EMOS SOM SKÄR SIG OCH SOM INTE MÅR BRA (2008-07-20 22:26)  

 
Ursäkta asso får inte vi klä oss som vi vill ?!?!?!? alla har sagt att man ska vara sig själv, okejj då 
är vi det och sen så skriver ni en sån har artikel!!! (fattar 0,00 typ ?!?!?!?) (2008-07-21 12:16)  
 
Det är skratt retande. plugga lite innan ni lägger upp en sådan artikel. emo är endast en musik stil! 
okej?? (2008-07-28 19:03)  
 
emo, scene punk i dont give a fuck. ni ser fula ut. ovårdade och jävligt smaklösa. har pratat med 
hur många turister som helst i stan. alla säger samma sak. NI SKRÄMMER VETTET UR DERAS 
BARN! (2008-07-30 19:24)  
 
För det första, Emo (emotional music overdose) är en musikstil, som t.ex. rock, metal, schlager, 
Inte en klädstil. För det andra, klädstillen som alla säger är emo, är igentligen så kallad 
Fashioncore, För det tredje, en som skär sig i handledderna har psykisk problem, som oftast känner 
ett behov av att skära sig, som t.ex. ett drog problem. För det fjärde, varför bryr ni er om "emos"? 
De kan väll se ut göra som de vill, pricis som en brat, fjortis m.m. liksom shit, sjuka i huvudet. 
(2008-07-31 13:11)  
 

            HAHA hur fan orkar man. (2008-07-31 13:47)  
 
Hur fan lyckas ni med detta? Jag fann alldeles för många fel i denna artikeln och det skulle ta mig 
en evighet att få ner alla här så istället nöjer jag mig med ett : Tokio Hotel, My Chemical 
Romance, Fall out Boy & Metro station är inte "emo" någonstans. Och den jävla stereotypen av 
emo är väl ändå tighta jeans, svart färgat hår, lång lugg & klädd helt i svart/vitt/grått? Det är ju inte 
emo det heller, men det hade väl ändå varit vad som kallas för emo nu för tiden. Riktiga "Emos" 
som lyssnar på Rites of Spring, Moss Icon osv brukar inte synas utan de ser väl helt "normala" ut. 
Och alla som klagar på alla subkulturer, ni är helt blåsta. Jag klär mig lite "alternativt" (allt är väl 
relativt, klär mig inte som alla andra) men jag gör det inte extremt heller. Det är väl kul om fler 
utmanar världen och testar något nytt istället för att följa strömmen? Det är iallafall vad jag 
tycker...Legalisera subkulturer i Ryssland! (2008-08- 1 14:58)  
 
Jag måste bara säga att det heter inte "ETT EMO" det heter "EN EMO", vi talar förfan inte om en 
sak, vi talar om MÄNNISKOR! Emosar är människor precis som alla andra, även om de har sin 
egen stil. Själv har jag blivit emo som en sorts tröst, jag var bara ledsen i skolan och hatade allt 
och alla, inklusive mig själv. Allt var bara skit. Sen så märkte jag att många av mina närmsta 
kompisar (de få jag hade kvar) började klä sig i svart och tröjor med kattöron, roliga tryck och 
texter, tajta jeans (vilket jag redan hade), färgade håret och lyssnade mycket på mp3 på rasterna. I 
dagens skolor kan man bara välja på tre saker, antingen är man "emo"(samlingsnamn för både J-
rockare, gothare och lolitas), fjortis, eller bara en tönt. Det var därför jag bröt ihop och efter det 
började härma mina vänners stil. Idag är jag blandat fashioncore/emo/preppy, ibland så är jag det 
ena ibland det andra.  När jag kunde kalla mig själv någonting, i detta fall "emo" och jag blev inte 
det för att jag bara ville det, jag kände mig trygg i det. Jag blev någon. JAg hittade mig själv. Efter 
att ha börjat i ny skola så blev jag mig själv igen. Innan var jag faktiskt ärligt... Ingen. Hoppas att 
ni förstår och låter bli att kalla emosar skit igen. (2008-08- 3 20:44) 
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Jag stör mig jätte mkt på såna som ropar emo till andra...emo är en stil precis som fjortis 
m.m...men man hör typ aldrig såna som ropar fjortis till ngn annan...tkr att man ska låta andra ha 
sin stil och sluta tracka dom för att dom har det..jag är själv emo och jag hör många i stan som 
ropar emo efter mig.....(2008-08- 8 11:56)  
 
De flesta "Emo's" är bara ute efter ren uppmärksamhet. Snacket om att alla skär sig är rent bullshit, 
de flesta som mår dåligt i sitt liv döljer det så mycket som möjligt att ingen märker det förrän 
han/hon inte pallar mer. Emo's har blivit en livsstil som många andra: Fjortis, Hiphop, Punk eller 
skate. ALLA dessa stilar är bara gjorda för att folk vill vara med i en grupp, man vill inte vara 
ensam. Emo's kan folk dock störa sig på eftersom de står ut från mängden mycket mer än vad 
andra gör. (2008-08- 9 22:33) 
 
1, varför måste man tvinga sig själv att vara EMO ens? om de nu är så svårt och att man blir så 
utanför? om de tar på sig ansvaret att inte bli accepterade som de säger, varför väljer dom att joina 
stilen? 
2, de är ingen stor "risk" att vara EMO, många andra irriterar sig på ungdommar som söker 
uppmärksamhet genom att klä sig som idioter men är de verkligen så att EMO folk anstränger sig 
för att bli accepterade av utsomstående? (2008-08-12 23:03) 
 
Att de är så jävla förstående och känsliga människor är bara rent jävla skitsnack, jag t ex är känslig 
men jag går fan inte och klär ut mig till fantomen eller EMO eller fashioncore eller nått annat sjukt 
för att få uppmärksamhet. De ungdommarna som är EMOs (alternativa) är livrädda för att vara 
utstötta, de joinar stilen för att bli accepterade. jag tycker de är dåligt att de finns EMOs för jag 
tycker man ska kunna bli accepterad som person och inte för att man klär sig som en idiot  
(2008-08-12 23:04)  
 
Det är många som säger att man inte kan vara EMO, för det är en musikgenre! Men ni som tycker 
det måste ju tycka att man inte kan vara punkare lr gothare för de var från början musikgenrer 
också från början. Ingen säger/skriver att man kan inte vara emo. Men aldrig att man inte kan vara 
punkare lr gothare. Så sluta och klaga på att man inte kan vara emo och om ni gör det klaga på att 
man inte kan vara punkare, gothare och andra stilar som musiken kom först!!! (2008-08-17 23:52)  
 
Bara för att man ser anorlunda ut behöver inte det betyda att man är känslig. Jag var jätte känslig 
när jag var normal klädd ut, nu när jag sticker ut mår så jävla mkt bättre. Tycker du att vi ska se ut 
som alla fjortis horor gör. Helt bruna i ansiktet, korta och små kläder, blonderat hår och parfym 
som man kan känna lukten från en mils avstånd lr?? Hur tycker du att vi ska se ut?? Låt oss se ut 
som vi vill utan att du säger att vi är skit känsliga!!! (2008-08-18 0:01)  
 
Jag och mina kompisar blir kallade Emo i skolan vi hade bara en avklipt hanske på ena handen när 
de idioterna börja. men både de och den jä*** artikeln har jä**igt fel. (2008-08-18 21:36)  

 
Jag skulle nog säga att hela den här grejen låter som om en "emo" är nån typ av.. Utomjording! Så 
himmla utflippat, men jag kan tänka mig dom vuxna som sitter där med sin tidning, tittar ut genom 
fönstret och kanske ser två-tre stycken små färglada flickor valsa fram på gatan. "Sånt där hade vi i 
alla fall inte när jag var ung!" Avundsjuka? Vet inte. Dom e lite roliga, och vissa lite 
deprimerande. Men vadå? Dom har charm ju! Man vill bara krama om dom. Och grejen med att 
emo blandas ihop med själva stilen, beror nog på att dom som lyssnar på den slags musiktypen 
(Brukar) ha den klädstilen. Och det är kanske lite svårt att komma ihåg dens riktiga namn när det e 
så lätt att bara säga Emo. Men varför klagar ni på oss? Vi växer väl bara ifrån det långsammare när 
ni står och gnagar på oss, har ni glömt vad dom är bäst på? Uppror! Så ni får väl skylla er själva 
när vi tillslut gått från 1 cm kajal till 10....(2008-08-19 16:25)  

 
Ni förstår igentligen inte vad som menar s med Emo. Jag är själv emo men vandrat mellan Goth 
och punkare. Och har varit Emo nu  i  några år jag har blivit mobad och folk har inte aksepterat 
mig men bara den som har själv sänsla som kan stå ut och gå vidare i livet. (2008-09- 1 8:20) 
  
Hahahaha, det är ju härligt att fel bild av 'emos', som redan från början tolkats fel, sprids via media 
och blir läst av tusentals lättlurade och fördomsfulla människor. Jag äcklas utav detta. Som sagt, 
"innan ni ska skriva en artikel om vad emo egentligen är: LÄR ER VAD DET ÄR!!"  
(2008-09- 2 10:27)  
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Lol.. de vet inte äns vad emo står för. (2008-09- 2 18:44)  
 
Kul att folk fattar vad dom pratar om. orkar knappt ta upp detta igen, men emo är ENBART en 
musikstil, som för övrigt inte har ett skit med my chemical romance och liknande band att göra. 
kolla upp band såsom "i wrote haikus about cannibalism in your yearbook" eller "usurp synapse" 
dom är riktiga emoband. den här sidan har en relativt bra förklaring på hur media har förvrängt 
uppfattningen av genren och ordet  (2008-09- 2 19:34)  
 
Vilka jävla idioter. MCR, Tokio Hotel... emo? Nej. Förstår att punkare spöar emos i Mexiko.  
(2008-09-14 21:03)  
 
What is this all about ? translate xd (2008-09-15 21:16)  
 
Ja emo är en musikstil, men man kan vara hårdrockare, punkare, hiphopare etc. Så varför skulle 
man inte kunna vara emo? Fashioncore, emo, scenekids, eller vad ni nu vill kalla det är en 
subkultur som skämmer ut mänskligheten på alla tänkbara sätt. Genom att låtsas vara deprimerade 
så gör de att man inte kan säga att man har en dålig dag utan att bli kallad emo. De skämmer ut 
hårdrock, goth, punk och alla liknande kulturer genom att identifiera sig med dem.  
(2008-09-17 10:34)  
 
Såå himla töntiga, onödigt ens skriva om den "Stil" vill bara ha uppmärksamhet damn  
(2008-09-18 10:15)  

 
''De lyssnar på Tokio Hotel, My Chemical Romance, Fall Out Boy'' Jag satt och skrattade genom 
hela inslaget. Det är löjligt hur fel man får ha. De tre banden har genren Rock/Pop. Emo 
(emotional hardcore) är en musikstil! Och ordet 'emos' är ett skällsord. (2008-09-21 18:50)  
 
I dag är ju tydligen ALLT emo. Herregud. Man kallar hip hopare för emo. (2008-09-22 11:57)  
 
men aahaa.. jaa men alla har ju blivit störda i huvudet å tror att allt är emo.. suck* jag känner mej 
emo, hon ser emo ut, detta är emo.. gaaha.. varför? emo är en musikstil (2008-09-22 17:26) 
 
Jag tycker att det är HELT fel att ge follk föredömme överhuvudtaget om man är emo så säger 
man det man skämms inte för det. men det klart man gör det eftersom "Emos" skär sig hela tiden 
enligt vissa eller i stort sätt ALLA och mobbar svartklädda personer och skriker "JÄvla Emo Du 
äcklar mig" DET E FEEEL!!! FATTA NI SÅRAR FOLLK NÄR DE E HELT OSKYLDIGA!!! 
(2008-09-22 18:15)  
 
That is so not true !! kanske borde lära er lite om MUSIKSTILEN emo innan ni skriver nåt?? 
 (2008-09-23 15:18)  
Vad ni skriver om är jävla wapaneses, inte emos. Emos är klädda i svart, inte som de i öhh... 
manga. Sen att man hatar emos är att de skär sig själv för att få uppmärksamhet, vilket är jävligt 
irriterande. Fast man vill ju skjuta alla fjortisar. De är de värsta av alla. (2008-09-24 9:28)  
 
Jag e emo -_- så snacka inget skit ok! (2008-09-25 18:03)  
 
Skönt att folk inte ser likadana ut tycker jag. älskar kontraster. att folk kan ha så tråkiga liv att man 
måste skrika åt ngn som inte ser ut som en själv är ju sjukt. (2008-10- 2 9:30)  
 
Emo e läskigt (2008-10-12 21:54)  
 
Ny emos är bara jpbbiga då dem inte känner till den riktiga bakgrunden. EMO kommer från 
Emotional-hardcore. Som var en subgren från punken. Istället för klasshat så handlade punkrocken 
om kärlek. Det var den riktiga EMO-core stilen. Ny-EMOS är bara fjortisar som låtsas må skit o 
skär sig i handlederna för att få upmärksamhet. Dessutom sabbar ni för dem som är riktiga EMOs. 
Väx upp!! Lär er lite om subkulterm ni ''tillhör''. (2008-10-13 9:47)  
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Varför kan inte människor få ha sin stil sina grejor utan att massa folk ska bry sig. Min väns dotter 
var EMO ett tag, i skolan blev hon mobbad och det kom fram barn som sa: Om du nu är så jävla 
EMO ta den här glasskivan och skär dig då..Hur ttänker dom, var kommer det i från? det måste ju 
var från oss vuxna ? Barn är inte födda mobbare. (2008-10-21 22:31)  
 
Jag och min kompis blir kallade emos hela tiden bara för att vi har smink och svarta kläder på oss.  
(2008-10-22 17:51) 
 
FATTA OM NÅN AV ER SOM LÄSERRE SÄGER EMO TILL NÅGÅN SÅ ERRE BAH FÅ NI 
E AVUNSJUKA  NI VET INTE ATT DE FAKTIST E SKIT KUL VI HAR MER KUL ÄN VAD 
FJORTIZAR HAR HAHAHA (2008-11-17 14:31)  
 
Jag blev utsatt för våld och hot i skolan pga min klädstil, som klassas som emo förut. Fattar inte 
vad vissa ungdomar har för problem, jag tycker inte att varenda människa jag ser har snygg stil, 
men jag säger inte det rakt ut och skriker efter dem. Men vuxna är inte mycket bättre, ibland kan 
man gå förbi någon på stan som genast ger en misstänksamma blickar och trycker undan sin 4-
åriga dotter. Vad lär sig dottern då om inte en massa fördomar? Skärpning! (2008-11-27 14:25)  
 
Jag tycker att den första spalten var fel. Där lät det som det var grymt fel att ha klädstilen 
fashioncore. Jag känner igen mig i den andra spalten dock, folk skriker fortfarande efter en. Nu. 
Efter sex år. (haha) (2008-11-28 16:04)  
 
Visst är det folk som skriker efter en och säger att jag bara skär mig. Men det är nte sant, jag skär 
mig inte, jag bara gillar färgen svar och jag gillar att lyssna på My cemical romans och några 
andra. (2008-12- 4 14:57)  
 
Emo (från engelska emotional; emotionell, känslofull) är en musikgenre som ursprungligen kom 
från hardcore- och punkscenen[1]. Stilen har också blivit populariserad genom att indie-scenen och 
pop-punken tagit influenser av den. Under mitten av 1980-talet användes termen emo för att 
beskriva en subgenre till hardcore-punken som hade sina rötter i musikscenen i Washington D.C.. 
Under senare år har termen emocore, kort för "emotional hardcore", också använts för att beskriva 
emotionella framträdande. De som lyssnade på emo och var på spelningar hade en väldigt bred och 
varierande klädstil. Det var till exempel vanligt att vissa hade baggykläder (större kläder) och 
andra hade tighta kläder.Bandtröjan var mycket vanlig, främst i XL. Vilket var en simpel t-shirt 
med screentryck som antingen köptes på spelningar eller gjordes själv. Även enfärgat eller t-shirts 
med tryck såsom djurrättigheter förekom. Det var även vanligt med ”gas station jackets”, en typ av 
jacka som användes av personal på bensinmackar i USA, det förekom även att de använde 
arbetskläder från bensinmackar. När det gäller frisyr så förekom nästan allt. Vissa hade kvar 
punkens eller hardcorens färger och hårstil, andra hade typiska 90-talsfrisyrer. Dockers- eller 
Dickies-byxor, oftast en eller två storlekar större. Dessa köptes billigt på varuhus i stil med Gekås i 
Ullared. Även manchesterbyxor med pins på och khaki-shorts förekom. När det gäller skor så var 
Vans ett av de vanligare märkena, även Converse förekom. (2009-01-28 7:45)  
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